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Texaco Nederland B.V.
Besluit van de d-g NMa d.d. 25 juni 2002, zaaknr. 2498,

boete.

(m.nt. mr W. Knibbeler)

Besluit
Op 25 juni 2002 heeft de d-g NMa een boete opgelegd

aan Texaco en drie exploitanten van Texaco-stations in de
regio Nijmegen, omdat zij tussen 15 april 2000 en 17 juli
2000 een overeenkomst zouden hebben gesloten en/of hun
gedrag onderling zouden hebben afgestemd met betrekking
tot het hanteren van gelijke kortingen voor benzine, diesel
en LPG. Het besluit is genomen naar aanleiding van een
klacht van de onderneming Tango, een toetreder op de
brandstoffenmarkt. Tango stelt zich op het standpunt dat
de afspraken tot doel hebben haar als nieuwe toetreder van
de markt te weren. De pompstationhouders waren deelne-
mers aan een regulier overleg. Volgens de d-g NMa staat
vast dat op een van deze bijeenkomsten – de regiomeeting
van 23 maart 2000 –, althans in de context daarvan – de
betrokken exploitanten hebben besloten een gezamenlijke
kortingsactie te houden in verband met de komst van
Tango naar de regio Nijmegen. Op 15 en 18 april 2000 is
vervolgens een gezamenlijke – en door Texaco bekostigde
– advertentie geplaatst in een regionaal dagblad, waarin de
kortingsactie werd aangekondigd. Texaco heeft de kortin-
gen van de exploitanten geheel voor haar rekening geno-
men. De actie zou één week duren. Gedurende deze zoge-
noemde actieweek hebben de onderhavige benzinestations
een substantieel grotere omzet gehad in vergelijking met
de omzetten van de weken voorafgaand aan deze week.
Ook na 22 april en tot en met 17 juli 2000 hebben de sta-
tions vrijwel dezelfde kortingen verleend. Texaco heeft via
een margebijdrage in het systeem het grootste deel van
deze kortingen voor haar rekening genomen. In het besluit
passeert een aantal onderwerpen de revue die van belang
zijn voor de toekomstige beschikkingspraktijk van de d-g
NMa omtrent mededingingsbeperkende afspraken. Hierna
wordt een korte uiteenzetting gegeven van het besluit met
betrekking tot deze onderwerpen, gevolgd door enkele
kanttekeningen.

Gebruik van verklaringen
In het dossier zijn een aantal verklaringen opgeno-

men van de bedrijfsleiders van de stations, waaruit is af te
leiden dat de vestiging van Tango en de gezamenlijke actie
tegen Tango tijdens de bijeenkomst van 23 maart 2000 is
besproken. Ook blijkt uit deze verklaringen dat kortingen
na de actieweek besproken zijn. Partijen hebben later in de
procedure aangevoerd dat de afgelegde verklaringen onei-
genlijk zijn gebruikt en dat de ondervraagden woorden in
de mond zijn gelegd. De d-g NMa verwerpt dit standpunt.
Hij doet dit door de uiteenzetting van een ambtenaar van
de NMa over de methode van het opnemen van verklarin-
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gen tijdens de hoorzitting weer te geven. Deze methode
kent – zo blijkt uit de beschrijving – nogal wat varianten.
Zo zijn “in beginsel” twee ambtenaren aanwezig bij het
opnemen van de verklaringen “om misinterpretatie te
voorkomen”. “Indien ter plekke vervolgens een uitdraai kan
worden gemaakt” krijgt de betrokkene de gelegenheid deze
nog eens goed door te lezen. In andere gevallen wordt de
verklaring ten kantore van de NMa in concept opgemaakt.
Uit het besluit blijkt niet welke van deze varianten in de
onderhavige zaak gevolgd is. Niettemin concludeert de d-g
NMa: “Gezien de geldende procedure, de ervaring van de
betrokken ambtenaren en de gehanteerde zorgvuldigheid
kan de d-g NMa uitgaan van het deugdelijk karakter van
bedoelde verklaringen.” Dit lijkt geen adequate behande-
ling van de argumenten van partijen. Om de gestelde zorg-
vuldigheid te onderbouwen dient de d-g NMa ten minste
uiteen te zetten welke procedure in het onderhavige geval
gevolgd is en waarom die procedure voldoet aan de eisen
van zorgvuldigheid en proportionaliteit die hij in acht
dient te nemen.

Overeenkomst, onderling afgestemd gedrag
De benzinestations hebben in de procedure aange-

voerd dat tijdens de zogenoemde regiomeeting geen over-
leg heeft plaatsgevonden over kortingsacties en dat daar-
over geen afspraken zijn gemaakt. De d-g NMa acht het
niet aannemelijk dat geen overleg heeft plaatsgevonden
over kortingsacties, gelet op de verklaringen in het dossier
die volgens hem “niets aan duidelijkheid te wensen overla-
ten”. De d-g NMa acht een overeenkomst om gelijke kortin-
gen te hanteren om de volgende drie redenen bewezen. In
de eerste plaats stelt de d-g NMa het volgende: “Aangezien
de regiomeeting, althans de bijeenkomst in de context
daarvan, tot doel had de mededinging te beperken door een
coördinatie van het prijsbeleid, kan reeds worden geoor-
deeld dat op deze regiomeeting, althans in de context van
deze bijeenkomst, een verboden overeenkomst […] tot
stand is gekomen.” In de tweede plaats zou deze wilsover-
eenstemming blijken uit het marktgedrag van de betrokken
stations. De d-g NMa leidt uit het prijsverloop van Diesel
en Euro95 van de vier Texaco-stations, dat vrijwel identiek
is, af dat zij wilsovereenstemming hebben bereikt over
dezelfde kortingen. In de derde plaats wijst de d-g NMa op
de gezamenlijke advertentie voor de actieweek.
Voorzover de verboden samenwerking niet in haar geheel
zou kunnen worden gekwalificeerd als overeenkomst,
wordt deze door de d-g NMa aangemerkt als onderling
afgestemd feitelijk gedrag. Daarvoor wijst de d-g NMa
opnieuw in de eerste plaats op de zogenoemde regiomee-
ting. Voorts wordt gerefereerd aan de indirecte communi-
catie die plaats heeft gevonden via Texaco. Daaraan voegt
de d-g NMa de nogal cryptische zin toe: “Ook het niet
rechtstreeks contact opnemen met een concurrent strek-
kend tot beduiding van het marktgedrag, is verboden.” De
d-g NMa verwerpt ten slotte andermaal het argument dat

het parallel gedrag van de stations kan worden verklaard
door het prijsleiderschap van Texaco. 

De d-g NMa schuwt in dit besluit “sweeping state-
ments” niet. Wellicht valt uit de verklaringen die deel uit-
maken van het dossier – aangenomen dat ze zorgvuldig
zijn opgetekend – een overeenkomst te construeren. Dat
kan evenwel niet zonder meer uit  het parallel prijsgedrag
in een zo transparante markt als die voor de verkoop van
benzine en diesel worden afgeleid.1 Daarbij is het immers
goed denkbaar dat exploitanten het gedrag van een prijs-
leider volgen. Dat geldt a fortiori indien het exploitanten
betreft die hun brandstof onder dezelfde merknaam verko-
pen. De geciteerde conclusie dat uit het doel van de regio-
meeting reeds kan worden afgeleid dat een overeenkomst
tot stand is gekomen, relativeert de bewijslast die op de d-g
NMa rust wel zeer sterk. Het door de d-g NMa geciteerde
arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 12 juni 2001
in de zaak Tate & Lyle2 vormt een aanknopingspunt voor
deze benadering. Blijkens dit arrest kan een bijeenkomst
die tot doel heeft de mededinging te beperken door coördi-
natie van het prijsbeleid het bewijs vormen van een over-
eenkomst of een onderling feitelijk afgestemde gedraging
in de zin van artikel 81 EG. Deelnemers aan een dergelijke
bijeenkomst maken inbreuk op artikel 81 EG, tenzij zij aan-
tonen dat zij hun concurrenten erop hebben gewezen dat
zij met een ander oogmerk aan die bijeenkomst deelnamen.
In dat geval dient de d-g NMa echter wel aannemelijk te
maken dat coördinatie van prijsbeleid het daadwerkelijke
doel was van de regiomeeting van 23 maart 2000. Dat doel
blijkt uit geen van de in het besluit geciteerde verklarin-
gen. Het gebruik van de advertentie als bewijsmiddel voor
een overeenkomst roept om meerdere redenen vraagtekens
op. In de eerste plaats had deze advertentie uitsluitend
betrekking op de actieweek en niet op de periode vanaf 15
april 2000 tot 17 juli 2000. In de tweede plaats is van
belang dat ingevolge het besluit vrijstellingen samenwer-
kingsovereenkomsten detailhandel3 het verbod van artikel
6 Mw niet geldt voor overeenkomsten waarin partijen bij
een samenwerkingsovereenkomst gedurende een reclame-
actie afspraken maken over maximum prijzen. Ofschoon in
dit geval de vrijstelling waarschijnlijk niet van toepassing
was omdat de afspraak betrekking heeft op meer dan 5%
van het assortiment, is het dan wel het andere uiterste om
iedere gezamenlijke reclameactie maar onmiddellijk als
bewijs van een inbreuk op artikel 6 Mw te beschouwen.
Voor wat betreft de constatering van onderling afgestemd
feitelijk gedrag lijkt de d-g NMa het zich bovendien wel erg
gemakkelijk te maken. De zinsnede over het niet recht-
streeks contact opnemen met concurrenten biedt geen dui-

1 Vgl. de uitspraak van het Hof van Justitie in zaaknrs. 29/83 en 30/83
(RAM en Rheinzink v. Commissie), Jur. 1984, 1679.

2 Zie het arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 12 juli 2001,
Gevoegde Zaken T-202/98, T-204/98 en T-207/98, Tate & Lyle e.a. vs
Commissie, n.n.g., r.o. 42 tot en met r.o. 68.

3 Besluit van 12 december 1997, Staatsblad 704.
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delijke aanknopingspunten voor de rechtspraktijk. Ten
slotte blijft het een niet beantwoorde vraag in deze zaak of
het prijsgedrag van de benzinestations niet kan worden
verklaard uit het prijsleiderschap van Texaco. 

Mededingingsbeperking
De d-g NMa concludeert dat er sprake is van een

merkbare mededingingsbeperking. Hij wijst erop dat voor
de toepassing van artikel 6 Mw geen rekening hoeft te wor-
den gehouden met de concrete situatie waarin een over-
eenkomst effect sorteert indien het gaat om overeenkom-
sten die betrekking hebben op prijzen en tarieven. In dat
geval is evenmin een marktafbakening noodzakelijk.
Omdat kan worden aangenomen dat het marktaandeel van
de betrokken ondernemingen in de regio Nijmegen niet
minimaal is, kan de d-g NMa zonder nader onderzoek con-
stateren dat in dit geval een inbreuk op artikel 6 Mw is
gepleegd. Texaco had – met een beroep op een rapport van
economisch deskundigen (Lexecon) – erop gewezen dat bij
afwezigheid van marktmacht een prijsverlaging er niet toe
kon leiden dat Tango van de markt zou worden gedrukt. De
d-g NMa doet dit argument op een nogal formele wijze af.
Het rapport miskent naar het oordeel van de NMa dat de
inbreuk betrekking heeft op een horizontale overeenkomst
tussen concurrerende benzinestations. Voor dergelijke
prijsafspraken tussen concurrenten die in strijd zijn met
artikel 6 Mw is het naar het oordeel van de d-g NMa niet
van belang of Texaco marktmacht heeft. Bij deze conclusie
kunnen vraagtekens worden geplaatst. Het is aannemelijk
dat de stations zonder de afspraak hun prijzen niet tot op
het niveau dat is bereikt zouden hebben verlaagd. De
afspraak zou ook kunnen worden gekwalificeerd als een
afspraak met betrekking tot een maximumprijs. Men kan
zich de vraag stellen of voor wat betreft afspraken terzake
van maximumprijzen niet altijd moet worden onderzocht
of deze afspraken een concurrentiebeperkend effect heb-
ben.4 Indien dat onderzoek zou hebben plaatsgevonden, is
het zeer de vraag of een concurrentiebeperkend effect kan
worden geconstateerd.

Deze zaak heeft een ongebruikelijk karakter, omdat
de interventie van de d-g NMa – en de klacht die aanlei-
ding heeft gegeven tot deze interventie – lijkt te zijn inge-
geven door de zorg dat een toetreder het leven zuur wordt
gemaakt met roofprijzen (“predatory pricing”). “Predatory
pricing” is evenwel uitsluitend een reden voor interventie
van mededingingsautoriteiten in gevallen van marktmacht
en indien aan strikte voorwaarden is voldaan.5 Zo dient de
onderneming met een machtspositie het oogmerk te heb-
ben met zijn prijsstelling een concurrent uit te schakelen.
De prijzen die in rekening worden gebracht dienen boven-
dien onder de variabele kosten, of in uitzonderlijke geval-
len, onder de gemiddelde totale kosten van de onderne-
ming met een machtspositie te liggen. Bij afwezigheid van
marktmacht – en van significante toetredingsdrempels –
vormen prijsverlagingen een uiting van de rivaliteit tussen

ondernemingen die een mededingingsautoriteit nu juist
beoogt te stimuleren. 

De kern van deze zaak betreft de toepassing van
selectieve kortingen gericht tegen een concurrent. Deze
kwestie kwam eveneens duidelijk aan de orde in de zaak
Compagnie Maritime Belge.6 In deze zaak werd een boete
opgelegd aan vier scheepvaartmaatschappijen die regel-
matig lijndiensten onderhouden tussen havens in Zaïre 
en Angola en West-Europa. Cewal – een organisatie die 
de activiteiten van deze scheepvaartmaatschappijen bun-
delde – maakte gebruik van zogenoemde vechtschepen.
Deze schepen vervoerden lading tegen gereduceerde tarie-
ven terzelfder tijd als schepen van onafhankelijke maat-
schappijen op deze route. De tarieven van deze vechtsche-
pen lagen boven hun kostprijs. De Commissie kwalificeerde
de afspraak met betrekking tot de vechtschepen niet als een
inbreuk op artikel 81 EG. De Commissie oordeelde dat het
gebruik van deze schepen leidde tot misbruik van een col-
lectieve machtspositie van de scheepvaartmaatschappijen
in de zin van artikel 82 EG. Het Hof van Justitie heeft de
beschikking van de Commissie op dit punt in stand gelaten
en heeft daarbij gewezen op de uitzonderlijke kenmerken
van de maritieme transportmarkt. Advocaat-generaal Fen-
nelly benadrukte in zijn conclusie dat men terughoudend
dient te zijn met de toepassing van het mededingingsrecht
op selectieve prijsverlagingen:

“Prijsconcurrentie is de kern van de vrije en open mededin-
ging die het gemeenschapsbeleid op de interne markt beoogt
te realiseren. Het bevoordeelt de meest efficiënte bedrijven
en is zowel op korte als op lange termijn in het voordeel van
de consument. Bedrijven met een machtspositie hebben niet
alleen het recht, doch zouden zelfs moeten worden aange-
moedigd te concurreren door middel van de prijs.” (randnr.
117) 

De advocaat-generaal stelde zich op het standpunt
dat selectieve prijsverlagingen die niet leiden tot verkoop
beneden de kosten doorgaans vanuit mededingingsrechte-
lijk perspectief aanvaardbaar zijn:

“In de eerste plaats komen zij, ook al gelden zij slechts voor
een korte termijn, ten goede aan de consument en in de
tweede plaats zouden de concurrenten van de dominante
ondernemingen, indien zij net zo efficiënt of efficiënter zijn,
in staat moeten zijn onder dezelfde voorwaarden te concur-

4 Een aanknopingspunt daarvoor kan worden gevonden in randnr. 111
van de Richtsnoeren inzake verticale beperkingen van de Commissie
van 13 oktober 2000, Pb EG 2000, C 291/1; zie ook Richard Wish,
Competition Law Fourth Edition (2001), p. 93.

5 Vgl. de uitspraak van het Hof van Justitie in zaak C-62/86, Jur. 1991,
I-3359.

6 Gevoegde zaken C-395/96 P en C-396/96 P, Compagnie Maritime
Belge Transports SA (C-395/96 P), Compagnie Maritime Belge SA (C-
395/96 P) en Dafra-Lines A/S (C-396/96 P) tegen Commissie van de
Europese Gemeenschappen, Jur. 2000, I-1365.
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reren. Het communautaire mededingingsrecht mag dus aan
minder efficiënte ondernemingen geen veilige haven bieden
tegen krachtige concurrentie, ook al is deze afkomstig van
dominante ondernemingen […].” (randnr. 132)

Het valt moeilijk in te zien dat ondernemingen die
niet beschikken over een machtspositie in alle gevallen een
inbreuk op de mededingingsregels maken indien zij een
maximum prijs afspreken die boven hun kosten ligt. Het is
denkbaar dat deze afspraak niet tot concurrentiebeperken-
de gevolgen leidt. Prijsverlagingen van ondernemingen die
niet beschikken over een collectieve machtspositie kunnen
de ondernemingen die deze verlagingen doorvoeren op ter-
mijn niets opleveren. Indien een toetreder wordt afge-
schrikt door deze prijsverlagingen, hebben zij immers niet
de positie om daarvan te profiteren.

De koninklijke weg voor de NMa om op te treden
tegen een al dan niet gecoördineerde actie om via prijsver-
lagingen Tango van toetreding af te houden, zou een zaak
op grond van artikel 24 Mw zijn geweest. Voor een derge-
lijke zaak had de d-g NMa (collectieve) marktmacht moeten
aantonen en zich moeten verdiepen in de variabele en
gemiddelde kosten van de stations. Door de zaak op grond
van artikel 6 Mw te behandelen bespaart de d-g NMa zich
dit werk. Het is de vraag of dat legitiem is. 

Sancties
De NMa past de Richtsnoeren Boetetoemeting7 toe.

De door de d-g NMa opgelegde boetes zijn relatief beschei-
den: € 1 miljoen voor Texaco en bedragen tot € 48.500
voor de overige drie stations. De afspraak wordt niet als
een zeer zware, maar als een zware overtreding gekwalifi-
ceerd, omdat deze betrekking had op een verlaging van de
consumentenprijs. In dit geval wordt gekozen voor de
rekenfactor 1, aangezien de relevante geografische markt
een relatief kleine omvang heeft. De boetes zijn derhalve
bepaald door de betrokken omzet van de verschillende
pompstations te vermenigvuldigen met de factor 1. Het feit
dat Texaco de kortingsactie heeft geïnitieerd en gecoördi-
neerd wordt als een boeteverzwarend element aangemerkt.
Bovendien past de d-g NMa randnr. 23 van de Richtsnoe-
ren Boetetoemeting toe als gevolg waarvan hij uit het oog-
punt van de gewenste preventieve werking de boete kan
aanpassen. 

De motivering van de hoogte van de boetes illustreert
dat de Richtsnoeren Boetetoemeting weinig houvast kun-
nen bieden bij het voorspellen van sancties. Blijkens de
Richtsnoeren bedraagt de boetegrondslag 10% van de
betrokken omzet van de desbetreffende onderneming. De
betrokken omzet wordt bepaald aan de hand van de waarde
van alle transacties die de onderneming tijdens de totale
duur van de overtreding heeft behaald met de verkoop van
goederen en/of levering van diensten waarop de overtre-

ding betrekking heeft. De betrokken omzet van de zelfstan-
dige stations bedraagt tussen € 250.000 en € 500.000. De
betrokken omzet van het station dat deel uitmaakt van het
Texacoconcern is in het besluit als vertrouwelijk aange-
merkt. Omdat de boetegrondslag 10% van de betrokken
omzet bedraagt, moet worden aangenomen dat deze omzet
beduidend hoger is dan de omzet van de zelfstandige sta-
tions. Vervolgens moet daar evenwel een zeer aanzienlijke
verhoging op zijn toegepast. De bepaling over preventieve
werking en de boeteverhogende omstandigheden die in
randnrs. 27 en 28 van de Richtsnoeren zijn opgesomd lij-
ken een grote beoordelingsruimte aan de d-g NMa te
geven. 

Dutchtone-Ben UMTS-netwerk
Besluit d-g NMa d.d. 11 oktober 2002.

Kartelverbod, UMTS-netwerkdeling

(m. nt. mr P.P.J. van Ginneken)

Inleiding
Het hieronder te bespreken besluit gaat over UMTS-

netwerkdeling. UMTS, oftewel derde generatie (3G) mobiele
telefonie, maakt mobiele telefoons geschikt voor snel data-
transport en het tonen van bewegende beelden, hetgeen
allerlei nieuwe diensten mogelijk maakt. De voorloper hier-
van en de huidige gangbare techniek is GSM, ook wel tweede
generatie (2G) mobiele telefonie genoemd. Inmiddels is er een
aantal diensten ontwikkeld die geavanceerder zijn dan de
standaard GSM-diensten, waarvoor als verzamelnaam GPRS
wordt gebruikt. GPRS-diensten worden ook wel aangeduid
als 2,5G-diensten.

De inrichting van een UMTS-netwerk ziet er globaal als
volgt uit. De antennes die de signalen van de mobiele tele-
foons ontvangen en verzenden, zijn opgesteld op zogenaam-
de antenne-opstelpunten. Op deze opstelpunten bevinden
zich ook de basisstations, die de radiokanalen besturen tus-
sen de mobiele telefoons die zich bevinden in het gebied dat
door de antennes wordt bestreken. De verschillende basissta-
tions worden verbonden door de verbindingen van het radio-
transmissienetwerk. Deze verbindingen komen uiteindelijk
allemaal uit op het ‘core netwerk’. Dit netwerk is het zoge-
naamde ‘intelligente’ deel van het netwerk, waarin de ken-
merken van de diensten kunnen worden bepaald.

Besluit
Op 7 december 2001 hebben Dutchtone en Ben een ont-

heffingsverzoek ingediend voor een samenwerkingsverband
met betrekking tot de uitrol en het onderhouden van een
UMTS-netwerk. De uitgangspunten van de samenwerking
zijn neergelegd in twee overeenkomsten. Beide overeenkom-
sten zijn voor bepaalde tijd gesloten, maar kunnen worden
verlengd (één van beide zelfs automatisch).

Er zijn drie technische varianten van samenwerking die
aan de NMa worden voorgelegd. De eerste variant is dat7 Stcrt. 2001, 248.

Dit artikel uit Markt & Mededinging is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker


