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Mededingingsafspraken, machtsposities en
procedures: NMa-besluiten in 2002

mr C.T. Dekker en mr N. Kolthof

Inleiding
Het jaar 2002 lijkt voor wat betreft het mededingings-

recht vooral in het teken van de bouwfraude te hebben
gestaan. Met de uitoefening van haar onderzoeksbevoegdhe-
den (of het hier inderdaad gaat om bevoegdheden zal in de
loop van veel procedures naar wij aannemen nog wel aan de
orde worden gesteld) heeft de NMa in het verslagjaar inder-
daad de nodige dossiers in deze sector geopend. Deze focus
op de bouwsector vinden we in het verslag over de besluiten
van 2002 echter nog niet terug in sanctiebesluiten, afgezien
van enkele besluiten inzake schending van de medewer-
kingsplicht tijdens het onderzoek. Het jaaroverzicht over
2003 zal ongetwijfeld in het teken staan van deze in het ver-
slagjaar 2002 aangevangen activiteit.

Evenals voorgaande jaren is een selectie uit de beslui-
ten gemaakt en worden besluiten in bezwaar alleen bespro-
ken indien daarin nieuwe punten aan de orde worden gesteld
of substantieel wordt afgeweken van het primaire besluit.1

Organisatorische en niet-zaaksgebonden
besluiten

De focus op de bouwsector komt ook op een andere
manier terug in de activiteiten van de NMa: er zijn in het ver-
slagjaar drie documenten verschenen, die weliswaar geen
besluiten zijn, maar interessant genoeg om op te merken: De
d-g NMa publiceerde een onderzoek naar aanbesteding in de
bouw,2 een convenant tussen de NMa en het OM inzake
onderzoeken in de bouw3 en de scan van de Nederlandse
bouwsector.4 Wij volstaan met een verwijzing naar deze
documenten.

Buiten de verschillende activiteiten die betrekking heb-
ben op sectorspecifiek toezicht, zijn met name van belang om
te vermelden de Richtsnoeren voor de zorg5 en de Richtsnoe-
ren clementietoezegging.6 De eerste richtsnoeren geven – na
de verschillende besluiten van de afgelopen jaren met betrek-
king tot deze sector – een compleet overzicht van de wijze
waarop de d-g NMa tegen (mededinging in) de zorgsector
aankijkt. De Richtsnoeren Clementietoezegging zullen naar
verwachting een rol gaan spelen in de handhaving van de
Mededingingswet. De clementieregeling – in dit blad al uit-
voerig aan de orde geweest7 – voorziet in een boete-immuni-

teit voor de partij die als eerste de NMa op de hoogte stelt van
een kartel en overigens alle medewerking aan het onderzoek
verleent. Neemt men dit initiatief weliswaar als eerste maar
pas nadat de NMa een onderzoek gestart is, dan kan er een
boetevermindering van 50% of nog meer worden verkregen.
Voor de minder vlugge spijtoptanten is nog steeds een boete-
vermindering van tussen de 10 en 50% mogelijk.

Onderneming
De d-g NMa laat zich in zijn besluiten vrijwel stan-

daard uit over de vraag of de betrokken partijen als onderne-
ming zijn aan te merken, ook als daar geen twijfel over
bestaat. Wanneer overheden betrokken, zijn is er meer reden
om deze vraag expliciet te beantwoorden. Zo oordeelde de 
d-g NMa dat een gemeente die een overeenkomst aangaat
met een projectontwikkelaar voor de ontwikkeling van een
factory outlet centre als onderneming moet worden aan-
gemerkt.8 Dat geldt ook voor het Ministerie van OCenW voor
zover het optreedt als licentieverlener van programmatuur op
het punt van onder andere salarisadministratie ten behoeve
van het onderwijs. 

dat het ministerie deze programmatuur in het verleden
heeft ontwikkeld en beheerd, doet daaraan niets af.9 Een
gemeente die een overeenkomst aangaat op het vlak van
inzameling en eindverwerking van huishoudelijk afval is
daarentegen geen onderneming in de zin van de Mededin-
gingswet, zo oordeelde de d-g NMa in de zaak Stivam.10

Gezien de verantwoordelijkheden van gemeenten op dit
gebied, treden zij hier op in een overheidstaak. Dit ligt weer
anders op het punt van bedrijfsafval, aangezien een wette-
lijke taak daar ontbreekt. Volgens de d-g NMa zijn gemeen-
ten ten aanzien van het inzamelen en laten verwerken van
bedrijfsafval te beschouwen als concurrenten, zodat een col-
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1 Dit is overigens bijna nooit zo. Veruit de meeste bezwaren worden onge-
grond dan wel niet-ontvankelijk verklaard.

2 Advies aan de Minister van Economische Zaken van 25 januari 2002
3 Document van 21 maart 2002.
4 Onderzoeksrapport van 13 juni 2002.
5 Stcrt. 2002, 206.
6 Stcrt. 2002, 122.
7 B.M.J. van der Meulen en M.T.P.J. van Oers, Het NMa-clementiebeleid,

M&M 2002, nr. 5/6, p. 159-169.
8 Besluit 14 januari 2002, zaak 2435, Batavia Stad.
9 Besluit 18 december 2002, zaken 2762 en 3008, PinkRoccade – OCenW.
10 Besluit 24 maart 2002, zaak 1946. 
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lectief verwerkingscontract met een verwerker de (horizon-
tale) mededinging kan beperken.11

Een opmerkelijk argument van een klager komen we
tegen in de beslissing op bezwaar in de zaak Allibre/
Gemeente Breda.12 Allibre beweerde dat het voor de toepas-
sing van artikel 24 Mw niet uitmaakt of het verlenen van
vergunningen (in casu om buitenreclame aan te brengen) als
economische activiteit of als publieke taak moet worden aan-
gemerkt. De d-g NMa besteedde er nog tamelijk veel aan-
dacht aan. De kern van zijn overwegingen was dat het beleid
van de gemeente terzake beoogt de kwaliteit van de openbare
ruimte te vrijwaren van aantasting door een wildgroei aan
reclame-uitingen en dat een beschikking inzake vergunning-
verlening tot de publieke taak van de gemeente behoort. Dat
de gemeente daarnaast een economische activiteit uitoefent
door reclameborden te plaatsen en deze vervolgens te verhu-
ren, doet daaraan niets af. Het besluit toont aan dat ook de
Mededingingswet zijn grenzen kent.

In dezelfde, weinig verrassende, lijn ligt het oordeel dat
een gemeente voor wat betreft haar activiteiten op het gebied
van het vaststellen, uitvoeren en toezien op de naleving van
de gemeentelijke Verordening op de Kinderopvang, het
gebruik maken van de landelijke Regeling uitbreiding kinder-
opvang en buitenschoolse opvang en het verstrekken van
subsidies voor kindplaatsen, niet als onderneming wordt
aangemerkt, maar als overheidsorgaan.13

Het is, ten slotte, evenmin verrassend dat wanneer een
onderneming een ontheffingsaanvraag heeft ingediend maar
(juridisch) fuseert met een andere onderneming voordat
daarop is beslist, de ontheffingsaanvraag geacht wordt te zijn
ingediend door de nieuwe onderneming.14

Ondernemersvereniging
In het verslagjaar moest de d-g NMa een oordeel geven

over het begrip ‘ondernemersvereniging’ in het kader van de
beoordeling van het verbod op no cure no pay van de Neder-
landse Orde van Advocaten (NOVA). De d-g NMa stelde zich,
in navolging van de Europese Commissie, op het standpunt
dat het feit dat een beroepsorganisatie een publiekrechtelijk
lichaam is, niet aan de weg staat dat zij als ondernemersver-
eniging is te beschouwen.15

Besluit van een ondernemersvereniging
Zoals bekend kan een advies van een ondernemersver-

eniging aan haar leden een mededingingsbeperking in de zin
van artikel 6, lid 1, Mw zijn. Het verschil tussen neutrale
informatieverschaffing aan leden (die de mededinging niet
beperkt – en overigens ook niet als een besluit van een
ondernemersvereniging in de zin van artikel 6 Mw zou kun-
nen worden aangemerkt) en advisering om iets met die infor-
matie te doen (hetgeen wél als een besluit in de zin van arti-
kel 6 Mw kan worden aangemerkt) is in sommige gevallen
wel miniem. In de zaak Stichting Kredietbeheer Betonindus-
trie16 oordeelde de d-g NMa dat het uitwisselen van lijsten
met dubieuze debiteuren de mededinging tussen de deelne-
mende ondernemingen niet beperkt, maar dat een dergelijke

lijst niet vergezeld mag gaan van een verplichting of aanbe-
veling die leidt tot een gecoördineerde leveringsweigering.
Wij vinden het onderscheid tussen de loutere uitwisseling
van zulke lijsten en de praktijk om deze lijsten te vergezellen
van een aanbeveling om geen zaken te doen met deze dubi-
euze debiteuren wel erg subtiel.

In de hierboven al genoemde NOVA-zaak17 stelde de d-
g NMa vast dat de generieke bevoegdheid van de NOVA en de
aanzienlijke ruimte om alle aspecten van het beroep te regle-
menteren, inhouden dat de NOVA bij het nemen van haar
besluiten een autonome beslissende bevoegdheid uitoefent
en dat de Advocatenwet de NOVA niet verplicht tot het vast-
stellen van gedragsregels. Daarom kan de verantwoordelijk-
heid van de NOVA voor zijn besluit inzake het verbod op no
cure no pay niet worden uitgesloten.

Mededingingsbeperking 

Brancheregelingen en erkenningsregelingen
In het verslagjaar is een aantal keren de beoordeling

van branche (brede) regelingen aan de orde geweest. 
In de lijn van zijn Richtsnoeren samenwerking bedrij-

ven18 oordeelde de d-g NMa dat een erkenningsregeling een
mededingingbeperkend effect kan hebben zodra de regeling
een factor van belang is geworden in de markt, aangezien
daarvan een potentieel uitsluitingseffect kan uitgaan.19

Een uniformering van betalingstermijnen in een
bepaalde branche, bijvoorbeeld in branchebreed te gebruiken
algemene voorwaarden, strekt ertoe de concurrentie-moge-
lijkheden merkbaar te beperken, aldus de d-g NMa in de zaak
Stichting Kredietbeheer Betonindustrie.20 De d-g NMa volgt
daarmee het Hof van Justitie in de zaak Van Landewijck.21 De
vraag is wel of de door de d-g NMa beoordeelde reglementen
vergelijkbaar waren met die van het door het Hof beoor-
deelde geval. De Stichting Kredietbeheer Betonindustrie stelt
zich blijkens het besluit tot doel het voor haar deelnemers
beperken van de risico’s verbonden aan het verstrekken van
leverancierskrediet, alsmede het incasseren van openstaande
vorderingen van de deelnemers op hun afnemers. Tegen die
achtergrond lijkt het verklaarbaar dat tot een uniforme bet-
alingstermijn wordt gekomen, zonder dat die ertoe strekt de

11 Uit het besluit kan worden afgeleid dat het marktaandeel van de
gemeenten zo klein was dat er geen sprake was van een merkbaar mede-
dingingsbeperkend effect ( er werd in het besluit echter zelfs geen marge
op dit punt aangegeven).

12 Besluit 8 mei 2002, zaak 2849.
13 Besluit 14 juni 2002, zaak 2745, Vill’ABB.
14 Besluit 21 maart 2002, zaak 2331, ACM Mestgarantieplan.
15 Besluit 21 februari 2001, zaak 560, Engelgeer v. Orde van Advocaten.
16 Besluit 24 mei 2002, zaak 486.
17 Besluit 21 februari 2001, zaak 560, Engelgeer v. Orde van Advocaten.
18 Stcrt. 2001, 108.
19 Besluit 15 februari 2002, zaak 2157, VNI. Vgl. randnr. 36 van de Richt-

snoeren samenwerking bedrijven.
20 Besluit 24 mei 2002, zaak 486.
21 HvJ EG 29 oktober 1980, gev. Zaken 209-215 en 218/78, Jur. 1980, 3125.
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mededinging te beperken. Het besluit is op het punt van de
daadwerkelijk activiteiten van de stichting echter te summier
om een goed oordeel te kunnen geven. 

De uitwisseling van informatie tussen de leden van een
branche-organisatie hoeft op zichzelf geen probleem te zijn,
mits die informatie niet individualiseerbaar is.22 Een bepaling
in een reglement van een branche-organisatie die inhoudt
dat ‘zo min mogelijk’ individualiseerbare gegevens bekend
worden, blijkt de d-g NMa, begrijpelijk, niet nauwkeurig
genoeg te achten. Dat individualiseerbare informatie onder
de leden wordt verspreid, moet uitgesloten zijn.23

Afspraken bij aanbestedingen
Het zal inmiddels bekend zijn dat rekenvergoedingen

die ondernemingen met elkaar afspreken in het kader van
een aanbesteding, niet in overeenstemming zijn met artikel 6
Mw.24 Wanneer men de rekenvergoedingen regelt door een
fonds in het leven te roepen waaraan deelnemende onderne-
mingen doteren, terwijl dit fonds vervolgens een bedrag uit-
keert aan de ondernemingen die een opdracht niet hebben
gekregen, wordt dat niet anders, aldus de d-g NMa.25

In de zaak Arriva26 speelde een contractueel verbod
aan taxi-ondernemingen om in het kader van een aanbeste-
ding van gehandicaptenvervoer aan anderen dan Arriva een
aanbieding te doen die voor de taxi-ondernemingen naar
objectieve en meetbare maatstaven ongunstiger zou zijn dan
hun aanbiedingen aan Arriva. Evenmin zouden deze taxi-
ondernemingen na de aanbesteding in het kader van het
betrokken bestek vervoer mogen verrichten voor andere
opdrachtgevers voor een tarief dat voor de taxi-ondernemin-
gen naar objectieven en meetbare maatstaven ongunstiger
zou zijn dan het aan Arriva aangeboden tarief. Zo een clau-
sule heeft volgens de d-g NMa geen mededingingsbeper-
kende strekking. De samenwerkingsovereenkomst is er name-
lijk op gericht in het kader van de aanbestedingsprocedure
gezamenlijk de opdracht voor het Wvg-vervoer te verwerven
en uit te voeren. De clausule beoogt in dit verband de meest
gunstige aanbieding te realiseren. De d-g NMa keek daarom
naar de gevolgen van de samenwerkingsovereenkomst. Op
dat punt merkte hij op dat de clausule wel een mededingings-
beperkend gevolg heeft, te meer daar er in de regio waar de
aanbesteding plaatsvindt circa elf locale vervoerders zijn
gevestigd en bijna alle (8) locale vervoerders gebonden zijn
aan danwel betrokken zijn bij de overeenkomst. Aangezien
de d-g NMa in dit besluit de markt voor Wvg-vervoer ten-
minste een nationale vond, beperkte de overeenkomst de
mededinging niet merkbaar; naar aantal mobiliteitsgehandi-
capten gemeten, is minder dan 1% daarvan bij de onderha-
vige aanbesteding betrokken, terwijl de 7 aanbestedende
gemeenten (waarop de overeenkomst betrekking heeft) 3%
uitmaakten van alle gemeenten die het Wvg-vervoer Euro-
pees aanbesteden. 

Overige horizontale overeenkomsten
In het verslagjaar oordeelde de d-g NMa over de nog

onder het overgangsregime ingediende ontheffingsaanvraag

inzake de overeenkomst tussen de betaald voetbal organisa-
ties (BVO’s) en de Eredivisie NV, waarvan de BVO’s de aan-
deelhouders zijn, met betrekking tot de uitzendrechten van
eredivisiewedstrijden en de onderlinge verdeling van de
opbrengsten ervan.27 De d-g NMa beschouwde de overeen-
komst als een afspraak tot collectieve verkoop (door de BVO’s
van de uitzendrechten op hun thuiswedstrijden) en merkte de
overeenkomst als mededingingsbeperkend aan.28 De onder-
linge concurrentie tussen de BVO’s op het punt van de ver-
koop van hun uitzendrechten van live-wedstrijden wordt
door de overeenkomst uitgeschakeld, terwijl de uitzendrech-
ten slechts aan een kapitaalkrachtige zendgemachtigde wor-
den verkocht. Dat laatste leidt tot marktafsluitende effecten
aan de vraagzijde. Voor wat betreft het bieden van een over-
zicht van gespeelde wedstrijden in de vorm van samenvattin-
gen, oordeelde de d-g NMa daarentegen dat de gezamenlijke
exploitatie van uitzendrechten in zoverre niet onder artikel 6
Mw valt. Volgens de d-g NMa kan een dergelijk overzicht
alleen worden aangeboden indien de BVO’s hun individuele
uitzendrechten van de samenvattingen bijeen brengen en
gezamenlijk aanbieden. Samenwerking ten behoeve van het
creëren van een overzicht van de gespeelde wedstrijden is
derhalve noodzakelijk. De samenwerking levert een product
op dat niet door BVO’s individueel geproduceerd kan worden
en vormt daarmee een op zichzelf staand product. De collec-
tieve exploitatie van uitzendrechten van samenvattingen ten
bate van het creëren van een overzicht betreft derhalve een
samenwerking tussen concurrenten die het project of de acti-
viteit waarop de samenwerking betrekking heeft niet zelf-
standig kunnen uitvoeren.29

In het besluit inzake het Solidariteitsprotocol van Zorg-
verzekeraars Nederland achtte de d-g NMa dit protocol in
strijd met artikel 6 Mw, terwijl het niet in aanmerking kwam
voor een ontheffing.30 Het Solidariteitsprotocol bestond uit
twee elementen: de premiebandbreedteregeling en de pre-
miesubsidieregeling. De premiebandbreedte-regeling hield in
dat de premies die een verzekeraar hanteert in een bepaald
maximum verhouding tot elkaar blijven. De premiesubsidie-
regeling hield in dat de schade-/premieverhouding van de
totale collectieve portefeuille van een verzekeraar maximaal
15 procentpunten hoger mocht zijn dan die van de totale
individuele portefeuille. Aangezien de regelingen niet tot
gevolg hebben dat tussen de ziektekostenverzekeraars de pre-

22 Richtsnoeren samenwerking bedrijven, randnr. 53.
23 Besluit 24 mei 2002, zaak 486, Stichting Kredietbeheer Betonindustrie
24 Zie reeds besluit 19 februari 2001, zaak 381, VBBS.
25 Besluit 3 september 2002, zaak 1919, Stichting Aanbestedingsvraagstuk-

ken Installatietechniek.
26 Besluit 28 maart 2002, zaak 2143, Connexion vs. Arriva.
27 Besluit van 19 november 2002, zaken 18 en 1162, Eredivisie NV. Zaak

1162 heeft betrekking op de later ingediende ontheffingsaanvraag
betreffende de uitzendrechten van samenvattingen.

28 Besluit 19 november 2002, zaken 18 en 1162, Eredivisie N.V.
29 De d-g NMa verwijst hierbij naar de richtsnoeren inzake de toepasselijk-

heid van artikel 81 van het EG-Verdrag op horizontale samenwerkings-
vormen (Bekendmaking van 6 januari 2001, Pb. EG 2001, C 3/2.

30 Besluit 16 december 2002, zaak 2605.
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mies, premiewijzigingen of delen daarvan worden vastge-
steld, oordeelde de d-g NMa dat de regelingen geen mededin-
gingsbeperkende strekking hebben. Zij leiden er echter wel
toe dat de verzekeraar de premiebewegingen van hun con-
currenten kunnen voorspellen. Bovendien, zo zette de d-g
NMa uiteen, zal de premiebandbreedteregeling leiden tot een
collectieve prijsverhoging voor jonge verzekerden. De d-g
NMa onderbouwde dit met door ZN zelf uitgevoerde enquê-
tes. In het kader van de beoordeling van de ontheffingsaan-
vraag kon de d-g NMa geen objectieve economische voorde-
len aan de afspraken ontdekken. Bovendien constateerde de
d-g NMa – ten overvloede – dat er onvoldoende restconcur-
rentie zou overblijven aangezien circa 100% van de zorgver-
zekeraars bij de regelingen zou zijn betrokken.

In overeenstemming met de richtsnoeren van de Euro-
pese Commissie inzake horizontale overeenkomsten ging de
d-g NMa in de zaak Barbara-Dela Uitvaartverzorging31 ervan
uit dat de oprichting van een gezamenlijke onderneming van
deze uitvaartverzekeraars, welke onderneming ten behoeve
van de verzekerden uitvaarten zal verzorgen, er evenmin toe
strekt de mededinging te beperken. Derhalve moeten de
gevolgen van de overeenkomst worden nagegaan. Op de
markt voor uitvaartverzekeringen acht de d-g NMa de mede-
dinging niet merkbaar beperkt, aangezien St. Barbara een
zeer gering marktaandeel heeft in absolute zin en in verhou-
ding tot Dela, St. Barbara alleen in de regio Nijmegen ope-
reert en de samenwerking zich afspeelt op een andere markt
en maar slechts gedeeltelijk tot een uniformering van kosten
leidt. Voor wat betreft de (regionale) markt voor uitvaartdien-
sten merkt de d-g NMa op dat een derde van de inwoners van
de regio geen uitvaartverzekering heeft en dus vrij is in zijn
keuze van uitvaartonderneming. Tussen de 30 en 40% van de
bij de betrokken maatschappijen verzekerden kiest voor een
ander uitvaartonderneming dan die van het samenwerkings-
verband, terwijl elders verzekerden ook tussen verschillende
uitvaartondernemingen zullen kiezen (in welke mate lijkt
niet onderzocht te zijn). Voorts is na de oprichting niet geble-
ken dat, althans voor wat crematies betreft, het samenwer-
kingsverband de vraag naar uitvaartdiensten ‘opslokt’, zoals
het besluit vermeldt. Er treden dan ook geen afschermings-
problemen op. Wat overigens uit het besluit blijkt, is dat het
nuttig kan zijn een overeenkomst al vast uit te voeren: het
kan het bewijs verschaffen dat er geen mededingingsproble-
men optreden.

Verticale overeenkomsten
In de zaak AstraZeneca32 oordeelde de d-g NMa dat een

verbod, door een leverancier van geneesmiddelen opgelegd
aan intramurale inkopers, om door hun ingekochte genees-
middelen door te leveren aan extramurale afnemers, gelijk
kan worden gesteld met een marktverdeling. Dat de leveran-
cier de intramurale instellingen forse kortingen geeft op de
geneesmiddelen, doet daaraan niet af. Het verbod kan de pro-
ducent helpen om de markt te verdelen en een stelsel van
dubbele prijzen toe te passen. Ook stelde de d-g NMa dat het
doorleveringsverbod gevolgen heeft voor de toetredingsmo-

gelijkheden van nieuwe marktpartijen. Hij onderbouwde dat
door te wijzen op de hoge kortingen die de leverancier ver-
leent, waardoor het voor toetreders moeilijker, zo niet onmo-
gelijk, wordt om toegang tot het intramurale segment te krij-
gen. Dat zou naar onze mening echter betekenen dat de forse
kortingen als mededingingsbeperkend moeten worden
beschouwd en niet het doorleveringsverbod als zodanig.
Immers, zou de leverancier het doorleveringsverbod beëindi-
gen, maar nog steeds hoge kortingen geven, dan worden de
toetredingsdrempels niet lager. Integendeel zou men kunnen
zeggen dat het doorleveringsverbod meer kansen voor der-
den op de extramurale markt open laat. Dat het doorleve-
ringsverbod tot verbetering van de distributie van genees-
middelen of tot economische vooruitgang leidt, achtte de d-g
NMa niet aannemelijk

Voor wat betreft de vraag of een overeenkomst de
mededinging merkbaar beperkt, kijkt de d-g NMa niet alleen
naar de criteria van de bagatelregeling van artikel 7, lid 1,
Mw. 

In het besluit ACM Mestgarantieplan vond de d-g NMa
dat een exclusieve afnameovereenkomst de mededinging niet
merkbaar beperkt, omdat de leverancier een marktaandeel
van minder dan 5% heeft.33 Bij een marktaandeel van minder
dan 10% van de licentienemer gaat de d-g NMa er althans bij
een exclusieve licentie voor programmatuur evenmin van uit
dat de mededinging merkbaar wordt beperkt.34

In het besluit Bataviastad35 was een ontwikkelings-
overeenkomst voor een factory outlet centre aan de orde
waarin was bepaald dat de huurders van winkelruimte hun
producten dienen aan te bieden tegen prijzen die minimaal
25% onder de gangbare verkoopadviesprijzen liggen, terwijl
ook met betrekking tot het aan te bieden assortiment (voor
wat betreft de kwaliteit van de producten) voorschriften
waren opgenomen en tevens bepaalde branches (zoals bij-
voorbeeld supermarkten) werden uitgesloten. De d-g NMa
onderzocht of het minimumkortingspercentage de huurder
van een ruimte niet de mogelijkheid zou ontnemen minder
korting te geven, maar in plaats daarvan te concurreren op
andere aspecten. Gezien het karakter van een factory outlet
centre (waarin overtollige en soms beschadigde voorraden
worden verkocht) achtte de d-g NMa dit weinig aannemelijk,
omdat de prijs en niet de mate van serviceverlening de maat-
gevende concurrentieparameter is. Verder bleek uit onder-
zoek ter plaatse dat de gehanteerde kortingen sterk uiteen
lopen en gemiddeld 50% bedragen. De d-g NMa oordeelde
dan ook dat de minimumkortingsregeling geen invloed heeft
op de prijsconcurrentie tussen de individuele huurders.36

31 Besluit 19 juli 2002, zaak 1979 en 2502.
32 Besluit 9 juli 2002, zaak 1994.
33 Besluit 21 maart 2002, zaak 2331.
34 Besluit 18 december 2002, zaken 2762 en 3008, PinkRoccade – OCenW.
35 Besluit 14 januari 2002, zaak 2435.
36 Vgl. voor een soortgelijke situatie besluit 17 april 2002, zaak 2084,

Designer Outlet Centre Roermond.
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Voor wat betreft het assortimentsvereiste constateerde
de d-g NMa dat dit vereiste niet ertoe leidt dat ondernemin-
gen dezelfde of soortgelijke producten aanbieden en dus niet
uitwerkt als een branchebeschermingsregeling. Ook branche-
uitsluiting werd niet in strijd met artikel 6 Mw geoordeeld,
omdat hij de vestiging van concurrenten van de reeds geves-
tigde bedrijven niet belemmert.

In zijn besluit met betrekking tot de horecaovereen-
komsten van Heineken37 volgt de d-g NMa vrij nauwkeurig
de richtsnoeren van de Commissie voor verticale overeen-
komsten.38 Aangezien Heineken een groot marktaandeel op
de relevante markt heeft, vallen haar bierleveringsovereen-
komsten niet onder de groepsvrijstelling 2790/1999 en moest
de d-g NMa beoordelen of zij voor een ontheffing in aanmer-
king konden komen. Tijdens de behandeling van de ont-
heffingsaanvraag heeft Heineken de nodige wijzigingen aan-
gebracht in haar overeenkomsten, waardoor de d-g NMa 
uiteindelijk tot de conclusie kwam dat de overeenkomsten
niet (meer) mededingingsbeperkend waren. Een opmerkelijk
punt daarbij is dat Heineken heeft toegezegd jaarlijks haar
afnemers erop te wijzen dat zij de bierleveringsovereenkomst
kunnen opzeggen. De grenzen van wat nodig is en niet nodig
is om buiten de greep van artikel 6 Mw te blijven worden
daarmee in dit besluit niet verkend. Bovendien blijft in dit
soort zaken (waarin op aandringen van de d-g NMa wijzigin-
gen in een overeenkomst worden aangebracht) altijd de
vraag: zou men met minder vergaande concessies aan de
NMa weliswaar binnen het toepassingsgebied van artikel 6
Mw komen, maar nog wel in aanmerking komen voor een
ontheffing?

In de zaak Medicom Zes (MZ)39 oordeelde de d-g NMa
over een (nog onder het overgangsregime ingediende) ont-
heffingaanvraag – ‘voor zover nodig’ – van een zestal bouw-
bedrijven, die op verzoek van het Ministerie van OCenW in
de zeventiger jaren een combinatie vormden voor de bouw
van de academische ziekenhuizen in Leiden en Amsterdam.
De inhoud van de samenwerkingsovereenkomst is in het
besluit slechts gedeeltelijk weergegeven, maar het blijkt dat
partijen zich ertoe hadden verplicht hun kennis en noodzake-
lijke arbeid, vlijt, relaties en knowhow die voor een werk van
belang zouden kunnen zijn, volledig in te brengen in MZ.
Verder diende er coördinatie tussen partijen plaats te vinden
onder andere met betrekking tot het aanvragen van offertes
en het selecteren van toeleveringsbedrijven en onderaanne-
mers, het standaardiseren en uniformeren van de inkoop- en
leveringsvoorwaarden, kwaliteitseisen, keuringsprocedures
en betalingsvoorwaarden. Voorts verbonden partijen zich om
geen bouwkundige aanbiedingen te doen voor met een werk
samenhangende werken zonder uitdrukkelijke toestemming
van de andere deelnemende ondernemingen. De d-g NMa
oordeelde dat de overeenkomst ertoe strekte de mededinging
te beperken (maar merkte overigens wel op dat hoe dan ook
de mededinging merkbaar wordt beperkt, gezien het markt-
aandeel van de betrokken ondernemingen).

Een overeenkomst waarbij een supermarktketen met
een exploitant van een supermarkt afspreekt dat de laatste

het pand waarin de supermarkt wordt geëxploiteerd na
afloop van het contract eerst aan de contractspartner zal
aanbieden en deze het recht heeft het aanbod van een andere
supermarktketen te matchen, strekt er niet toe de mededin-
ging te beperken.40 De d-g NMa achtte het, gezien de
omstandigheden van de zaak, niet opportuun de gevolgen te
onderzoeken.

Relevante markt
De d-g NMa bepaalt tamelijk consequent in zijn beslui-

ten wat de relevante geografische en productmarkt is, ook in
zaken met betrekking tot artikel 6 Mw, zij het dat een exacte
afbakening nog wel eens achterwege blijft. Een aantal opval-
lende of interessante oordelen passeren hieronder de revue.

In de zaak AstraZeneca oordeelde de d-g NMa dat
geneesmiddelen voor intramuraal gebruik en de geneesmid-
delen voor extramuraal gebruik exact hetzelfde en dus volle-
dig substitueerbaar zijn.41 Weliswaar wijken de omstandighe-
den waaronder het gebruik plaatsvindt in de intramurale
situatie af van die van de extramurale situatie, maar de d-g
NMa acht dat mededingingsrechtelijk niet relevant. Wel van
belang is dat de aanbieders beide segmenten beleveren.

In de zaak PinkRoccade/OCenW ging de d-g NMa in op
de markt voor IT-dienstverlening.42 In dit besluit geeft hij
aan dat een nadere segmentering binnen deze markt moet
worden gemaakt voor IT-dienstverlening ten behoeve van
geautomatiseerde salarisverwerkingssystemen en salarisver-
werking. Ten aanzien van de vraag of daarbinnen nog weer
een nadere segmentering moet worden gemaakt naar doel-
groep van de activiteit (bijvoorbeeld in casu het onderwijs)
merkte de d-g NMa op dat IT-dienstverlening voor geauto-
matiseerde salarisverwerking in principe dezelfde basisfunc-
tionaliteiten kent die voor iedere groep gebruikers worden
aangevuld om maatwerk te bieden. Daarom hoeft geen nader
onderscheid naar doelgroep te worden gemaakt.

In het besluit Connexxion v. Arriva43 oordeelde de d-g
NMa over de relevante geografische markt in het geval van
gehandicaptenvervoer. De d-g NMa merkte op dat de vraag
naar gehandicaptenvervoer in het kader van de Wvg zich op
twee niveau’s afspeelt. Het eerste niveau betreft de vraag van
de gemeente naar vervoer tussen diensten voor de in haar
gemeente woonachtige gehandicapten. Het tweede niveau
betreft het gebruik dat de gehandicapten als eindafnemer van
de vervoersdiensten maakt. De mededinging vindt plaats op
het eerste niveau. De d-g NMa noemde als relevante factoren
bij de afbakening van de geografische markt dat circa 70%
van de gemeenten in Nederland het gehandicapten vervoer
aanbesteedt, en dat circa 77% hiervan het collectief vervoer

37 Besluit van 28 mei 2002, zaak 2036.
38 Bekendmaking van de Commissi van 13 oktober 2000, Pb.EG 2000,

C291/1.
39 Besluit 20 december 2002, zaak 231.
40 Besluit 6 mei 2002, zaak 2247.
41 Besluit 9 juli 2002, Zaak 1994.
42 Besluit 18 december 2002, zaken 2762 en 3008.
43 Besluit 28 maart 2002, zaak 2143.
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Europees aanbesteedt. De d-g NMa constateerde dat de aan-
bestedingen waaraan vervoersondernemingen kunnen deel-
nemen zijn verspreid over Nederland, terwijl aan deze Wvg-
aanbestedingen in ieder geval vervoersondernemingen uit
Nederland en mogelijk ook buitenlandse vervoersonderne-
mingen kunnen deelnemen. Op het moment van aanbeste-
ding vindt dus concurrentie plaats tussen meerdere in aan-
merking komende vervoersondernemingen, waardoor de
geografische markt groter is dan dat gebied waarvoor de aan-
besteding is uitgeschreven. Daarom achtte de d-g NMa de
markt tenminste nationaal van omvang. Wat opvalt bij deze
bepaling van de geografische markt is dat niet wordt gekeken
naar een ander concurrentieniveau: het niveau waarop de
locale vervoersondernemingen als onderaannemers hun
diensten aanbieden aan een in een groter geografisch gebied
opererende onderneming als Arriva. Het is niet ondenkbaar
dat op dat niveau zich fore closure-effecten voordoen (hoe-
wel dat bij de manier waarop de onderhavige clausule is
geredigeerd, niet voor de hand ligt). 

Het besluit Barbara-Dela Uitvaartverzorging44 biedt
inzicht in de markt voor uitvaartverzorging. Zo leren we dat
er jaarlijks 140.000 uitvaarten in Nederland plaatsvinden. De
verzekering van uitvaarten is een landelijke markt, terwijl de
markt voor uitvaartdiensten (waarmee niet wordt gedoeld op
de eventuele kerkdiensten die bij een uitvaart worden gehou-
den) een regionale is.

Een relevante geografische markt kan heel klein zijn,
zo blijkt uit het besluit NS Stations/Burger Station,45 waarin
de relevante geografische markt voor snelbuffetrestaurants,
waar consumenten, met minimale wachttijd eet- en drinkwa-
ren kunnen aanschaffen voor consumptie ter plaatse dan wel
voor consumptie elders, werd aangeduid als: de NS-stations
waarop zo een snelbuffet gevestigd is, de directe aanlooprou-
tes en de naaste omgeving van de stations. Het ging in deze
zaak om een samenwerking tussen NS-stations en Burger
King voor wat betreft de restaurants van deze laatste op NS-
stations. Tegen die achtergrond lijkt ons de afbakening van
de geografische markt terecht. 

Artikel 16 Mw
Het ziet er helaas naar uit dat dit het laatste jaarover-

zicht is waarin iets over de toepassing van artikel 16 Mw kan
worden opgemerkt: het artikel is ingevolge artikel 107, lid 2,
Mw per 1 januari 2003 vervallen, ondanks het feit dat de
Tweede Kamer eerder nog een amendement op de ZBO-wet
had aangenomen waardoor continuering van artikel 16 Mw
zou plaatsvinden.46

Voor het verbod op no cure no pay van de Orde van
Advocaten maakt dit wat betreft de d-g NMa niet veel uit. Dit
in de gedragsregels vastgelegde verbod is, net als de overige
gedragsregels van de orde, niet onderworpen aan het toezicht
van de Minister van Justitie, aldus de d-g NMa. Weliswaar
heeft de Orde in 1998 de wijziging van de gedragsregels wel
aan de minister voorgelegd, maar daartoe bestond geen ver-
plichting. Op een dergelijke vrijwillige raadpleging van een

bestuursorgaan is (was) artikel 16 Mw echter niet van toepas-
sing.

Toepassing artikel 17 Mw
In zijn besluit inzake de Gemeenschappelijk incasso-

procedure47 achtte de d-g NMa aangetoond dat de multilate-
rale incassovergoeding in de door de Nederlandse banken
gesloten overeenkomst inzake de gemeenschappelijke incas-
soprocedure, tot een economisch voordeel leidt, als bedoeld
in artikel 17 Mw, nu door deze multilaterale afspraak lagere
transactiekosten worden bereikt. Zonder multilaterale over-
eenkomst zouden, zo stelt het besluit, 2415 bilaterale over-
eenkomsten moeten worden gesloten.48 In het besluit inzake
de Landelijke Huisartsen Vereniging achtte de d-g NMa dit
argument overigens niet voldoende om een economisch
voordeel aan te nemen.49

In het besluit NS-stations/Burger Station werd een
gemeenschappelijke onderneming tussen NS-Stations en
Burger King beoordeeld. Zonder daar veel woorden aan vuil
te maken, besloot de d-g NMa dat de gemeenschappelijke
onderneming voldeed aan de eerste voorwaarde van artikel
17 Mw, omdat als gevolg van de samenwerking het aantal
snelbuffetformules op stations en daarmee het aantal keuze-
mogelijkheden voor de consument is uitgebreid. Het in de
samenwerkingsovereenkomst opgenomen non-concurrentie-
beding werd niet als nevenrestrictie beschouwd voor zover
het doorloopt na afloop van de overeenkomst. Daarmee viel
ook eigenlijk niet meer te ontkomen aan het oordeel dat het
non-concurrentiebeding verder gaat dan noodzakelijk. De
ontheffing werd dan ook niet voor verleend voor zover het
non-concurrentiebeding voortduurt na afloop van de over-
eenkomst.

Soms gaat de d-g NMa uitgebreid in op de vraag of aan
de voorwaarden van artikel 17 Mw is voldaan, andere keren
doet hij deze beoordeling vrij eenvoudig af. Daarbij is vooral
van belang dat de partijen die de ontheffing aanvragen zul-
len moeten aantonen dat aan de voorwaarden is voldaan. Dit
lijkt in de zaak Medicom Zes niet gebeurd te zijn.50

In het verslagjaar werd voor het eerst een ‘verlengings-
besluit’op grond van artikel 22 genomen.51 Voor zover ons
bekend werd in het verslagjaar ook voor het eerst op een ver-
zoek tot intrekking van een ontheffing op grond van artikel
23 Mw beslist.52 De d-g NMa honoreerde het verzoek van een
aantal bergingsdiensten om intrekking overigens niet en ver-

44 Besluit 19 juli 2002, zaak 1979 en 2502.
45 Besluit 7 juni 2002, zaak 1003.
46 Amendement van het lid Bolhuis, K II 2001-2002, 27639, nr. 12 (opgeno-

men in het gewijzigde voorstel van wet, K I 2001-2002, 27639, nr. 228).
47 Besluit 24 juli 2002, zaak 82.
48 Zie voor eenzelfde beoordeling – zij het met andere getallen: Besluit 24

oktober 2002, zaak 84, Samenwerkingsovereenkomst Geldautomaten.
49 Zie Besluit 11 april 2001, zaak 537.
50 Besluit 20 december 2002, zaak 231. Wij kunnen niet nagaan of partijen

de nodige informatie wel hebben verstrekt, maar de d-g NMa gaat hier-
aan in het besluit ten onrechte voorbijgaat.

51 Besluit 26 november 2002, zaak 3142, Stibat.
52 Besluit 18 juni 2002, zaak 1779, Bergers v. Alarmeringsdiensten
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wees daarbij naar de eerdere afwijzing van de tegen het
besluit tot verlening van de ontheffing ingediende bezwaar-
schriften.53

Misbruik van een economische machtspositie
(artikel 24 Mw)

Machtspositie
Zoals bekend kan een machtspositie ook worden

gevormd door een feitelijk monopolie. Een dergelijk feitelijk
monopolie is aan de orde bij het landelijk dekkend hogedruk
transportleidingnet voor gas en het regionale net (midden-
druk). De d-g NMa merkte op dat het voor leveranciers van
gas niet verboden is zelf een pijpleiding aan te leggen, maar
dat dit geen reëel alternatief vormt. Gezien de enorme schaal-
voordelen van het gastransportnet kan niet worden verwacht
dat het bestaande transportnet van Gasunie kan worden
gedupliceerd, zo oordeelde de d-g NMa. Derhalve zijn vragers
van hoge- en middendruktransport van gas in Nederland
voor transportnet afhankelijk van Gasunie.54

Misbruik
De d-g NMa gaat bij de vraag of een bepaald tarief mis-

bruikelijk is in het geval van een monopolie of bijna mono-
polie uit van kostenoriëntatie.55 Opmerkelijk is dat de d-g
NMa in het besluit EnTrade v. Gasunie56 aangaf dat dit uit-
gangspunt niet moet worden gehanteerd bij de beoordeling
van de tarieven die Gasunie hanteert voor zijn activiteiten op
het gebied van gaslevering. Wanneer voor dergelijke diensten
een kostenoriëntatie zou worden gehanteerd, zou dat volgens
de d-g NMa de toetreding van andere aanbieders dan Gas-
unie ernstig kunnen belemmeren en mogelijk zelfs reeds
bestaande aanbieders van capaciteitsdiensten van de markt
kunnen drukken. De d-g NMa gaat er dan ook vanuit dat,
naarmate de markt zich verder ontwikkelt en de concurrentie
toeneemt, het aannemelijk is dat de tarieven van Gasunie, als
zij al op een boven concurrentieel niveau zouden liggen,
vanzelf zullen dalen. De vraag die men in dit verband wel
mag stellen is of onder die condities Gasunie wel een machts-
positie heeft op het punt van gaslevering. Kennelijk kan Gas-
unie zich niet onafhankelijk van haar concurrenten gedra-
gen. Relevant is natuurlijk wel, zoals de d-g NMa terecht
opmerkte, dat op het gebied van gaslevering de directeur DTe
richtlijnen heeft uitgevaardigd die erop gericht zijn de toetre-
ding door derden en de handel in gas, waaronder capaciteits-
diensten juist te bevorderen. 

De d-g NMa merkte in deze zaak overigens een aantal
discriminatoire voorwaarden en tarieven van Gasunie als
misbruikelijk gedrag aan. Niettemin wees de d-g NMa de
klachten die hiertegen waren gericht af: hij achtte het niet
opportuun een boete op te leggen voor de misbruikelijke
gedragingen die zich voordeden vóór de inwerkingtreding
van de Gaswet en het sectorspecifieke toezicht door de DTe,
die tegen die gedragingen in het jaar 2001 feitelijk niet is
opgetreden. Wij betwijfelen of de Sep (althans haar opvolger)
de logica van dit oordeel inziet.57 De zaak roept verder de

vraag op hoe het sectorspecifieke toezicht en de handhaving
van het algemene mededingingsrecht op elkaar moeten wor-
den afgestemd.

In de zaak DutchBird v. Transavia58 oordeelde de d-g
NMa over de wijze van gebruik van Transavia van de haar
toegekende nachtslots op Schiphol, welk gebruik volgens
DutchBird misbruik van een economische machtspositie zou
inhouden. De d-g NMa gaf aan dat, ook al zouden de door
Transavia gehanteerde vluchtschema’s en omdraaitijden
nadelig zijn voor DutchBird, dat nog niet betekent dat er
sprake is van misbruik. Ook wanneer een maatschappij over
een economische machtspositie beschikt, hoeft niet van haar
te worden verwacht dat zij haar vluchtschema’s inricht op
een voor haar concurrenten meest gunstige wijze. De d-g
NMa verwierp verder het beroep van DutchBird op het arrest
Commercial Solvents. Transavia gebruikt weliswaar de haar
toegekende slots om te opereren op de afgeleide markten van
vervoer van passagiers en vracht, op welke markt ook Dutch-
Bird actief is, maar, in tegenstelling tot hetgeen in het
genoemde arrest aan de orde was, is Transavia geen aanbie-
der op de ‘markt voor slots’. Immers, de slots worden haar
toegekend door de onafhankelijke slotcoördinator op basis
van slotallocatieregels. 

In de zaak Regionale Instelling voor Jeugdtandverzor-
ging Rotterdam vs Zilveren Kruis Achmea59 beoordeelde de
d-g NMa de klacht tegen de weigering van Zilveren Kruis om
een medewerkersovereenkomst, als bedoeld in de Zieken-
fondswet, met Jeugdtandverzorging te sluiten. De d-g NMa
had een eerder verzoek van Jeugdtandverzorging tot het
opleggen van een voorlopige last onder dwangsom afgewe-
zen, omdat niet aannemelijk werd geacht dat er sprake was
van misbruik van economische machtspositie.60 De weige-
ring om een nieuwe overeenkomst te sluiten leverde volgens
de d-g NMa geen misbruik op, omdat het niet gaat om een
leveringsweigering waardoor een onderneming met een eco-
nomische machtspositie haar eigen positie versterkt ten
opzichte van de concurrenten. De weigering van Zilveren
Kruis is gegrond op de overweging om de, in haar opinie,
beste aanbieder van tandheelkundige zorg te kiezen. De d-g
NMa merkte nog op dat de mededingingsrechtelijke beoorde-
ling onverlet laat dat Zilveren Kruis bij deze afweging de

53 Besluit 23 maart 2000, zaak 269, Takel en berging.
54 Besluit 29 maart 2002, zaken 1119, 1719 en 2487, EnTrade e.a. v. Gas-

unie.
55 Zie hierover overigens ook Rb. Rotterdam 28 novemnber 2002, NJ 2003,

103.
56 Besluit 29 maart 2002, zaken 1119, 1719 en 2487, EnTrade e.a. v. Gas-

unie.
57 Vgl. besluit 26 augustus 1999, zaak 650, Norsk Hydro v. Sep, in welke

zaak Sep een boete van HFL 14 mio werd opgelegd. 
58 Besluit 15 maart 2002, zaak 2522.
59 Besluit 20 februari 2002, zaak 2455/40, Regionale Instelling voor Jeugd-

tandverzorging Rotterdam vs Zilveren Kruis Achmea
60 Besluit 8 juni 2001, zaak 2455, Regionale Instelling voor Jeugdtandver-

zorging Rotterdam vs Zilveren Kruis Achmea. Zie ook: C.T. Dekker,
Mededingingsafspraken, machtsposities en procedures: NMa besluiten in
2001, M&M 2002, p.178-189
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zorgvuldigheidsnormen van het burgerlijk recht in acht moet
nemen.

In de zaak Broadcast vs Nozema61 diende Broadcast een
klacht in tegen Nozema omdat de laatste toegang weigert tot
haar antenne-opstelpunten en antennes en excessieve tarie-
ven voor toegang wiegerde. Volgens de d-g NMa is er echter
geen sprake van een toegangsweigering op de infrastructuur-
markt. De d-g NMa stelde vast dat Broadcast momenteel haar
diensten aan vijf van de zeven in Nederland opererende com-
merciële zenders aanbiedt. Toegang tot de infrastructuur is
hiervoor een voorwaarde. Ten aanzien van de excessieve
tarieven oordeelde de d-g NMa dat er geen sprake kan zijn
van een excessief tarief omdat de hoogte van het tarief nog
voorwerp van geschil is tussen partijen en niet is gebleken
dat er geen ruimte is voor verlaging van het tarief. OPTA
heeft zich in deze zaak gebogen over de berekeningssystema-
tiek voor de prijzen voor medegebruik van een antenne-
opstelpunt c.q. het medegebruik van een antennesysteem op
het antenne-opstelpunt en de redelijkheid van de tarieven.

In de zaak Nederlandse Organisatie van Leesporte-
feuille Uitgevers (NOLU)62 nam de d-g NMa een besluit op
bezwaar ten aanzien van een klacht van NOLU tegen Sanoma
Uitgevers. NOLU stelde dat Sanoma misbruik maakt van haar
machtspositie omdat zij hogere inkoopprijzen in rekening
zou brengen bij de leesportefeuille-uitgever dan bij de retail-
ers (die tijdschriften verkopen voor de losse verkoop). Vol-
gens NOLU speelt hierbij een rol dat de leesportefeuille-abon-
nee een bepaald assortiment van tijdschriften verwacht (zoals
de tijdschriften Margriet, Donald Duck en Panorama), waar
geen reëel alternatief voor bestaat. Volgens NOLU kan
Samona, door gebrek aan concurrentie, de prijs op ieder wil-
lekeurig bedrag bepalen. 

De d-g NMa bevestigde in deze zaak dat hij bij het
beoordelen of er sprake is van misbruik van een economische
machtspositie op een bepaalde markt, niet verplicht is om
zich uit te laten over alle elementen (te weten: misbruik, eco-
nomische machtspositie en relevante markt). Ook de Recht-
bank Rotterdam heeft eerder in deze zin geoordeeld.63

In zijn beoordeling maakte de d-g NMa een vergelij-
king tussen het leesportefeuillekanaal en het retailkanaal en
de geldende inkoopprijzen voor deze kanalen. Hieruit blijkt
dat een belangrijk verschil tussen beide kanalen is dat de
leesportefeuille-uitgevers een aantal malen per week moeten
worden beleverd zodat de desbetreffende leesportefeuille-uit-
gever direct kan beginnen de tijdschriften van een omslag te
voorzien. Door deze wijze van distributie worden leesporte-
feuillebedrijven in staat gesteld efficiënt te produceren. De
verschillen tussen de distributiekanalen kunnen een verschil
in kostenstructuur en inkomsten met zich meebrengen. De d-
g NMa oordeelde dat het Sanoma is toegestaan om met deze
objectieve verschillen rekening te houden. Hij bepaalde wel
dat het enkele feit dat een verschil in prijsstelling bestaat op
zichzelf de conclusie niet rechtvaardigt dat er willekeurige
prijzen in rekening worden gebracht. De d-g NMa stelde vast
dat er geen sprake is van willekeurig hoge prijzen. Het tot op
zekere hoogte rekening houden met concurrentiedruk in de

inkoopprijs, waardoor mogelijk beperkte prijsverschillen ont-
staan tussen tijdschriften die minder aan concurrentiedruk
onderhevig zijn en tijdschriften die meer aan concurrentie-
druk onderhevig zijn, kan volgens de d-g NMa niet tot de
conclusie leiden dat er sprake is van prijsdiscriminatie. 

Handhaving (toezicht en onderzoek)
Evenals in voorgaande jaren heeft de d-g NMa in het

verslagjaar vaak besloten een klacht af te wijzen wegen
gebrek aan prioriteit. Bij de prioritering spelen verschillende
factoren een rol, waaronder: economische importantie, het
belang voor de consument, de kansrijkheid van de vaststel-
ling van de overtreding, de ernst van de overtreding en de
doelmatigheid van een onderzoek.64 De ambtshalve handha-
ving begint een grotere rol te spelen. Een paar punten terzake
van de uitoefening van bevoegdheden in verband met die
handhaving zijn in het verslagjaar aan de orde gekomen.

Uitoefening van toezichts- en
onderzoeksbevoegdheden

Uit het besluit Mobiele Operators65 blijkt dat de d-g
NMa een beroep op strijdigheid van de uitoefening van
onderzoeksbevoegdheden met artikel 8 EVRM (Colas Est66),
niet accepteert indien de onderneming de NMa-ambtenaren
toestemming heeft gegeven documenten in te zien en te
kopiëren. De vraag is natuurlijk wel of die toestemming niet
na een mededeling inzake de medewerkingsplicht is gegeven.
Is dan immers niet voldaan aan een vermeende wettelijke
plicht die ingevolge Colas Est wellicht niet bestaat? 

Wat hiervan zij, ook als men medewerking weigert en
dus niet reeds om die reden een beroep op de bescherming
van artikel 8 EVRM wordt afgewezen, meende de d-g NMa
dat een beroep op artikel 8 EVRM in de Nederlandse context
niet opgaat. Dit blijkt uit de drie besluiten waarbij hij aan
Heijmans Beton- en Waterbouw B.V. telkens een maximale
boete van EUR 4.500 oplegde.67 Het beroep door Heijmans op
artikel 8 EVRM en het arrest Colas Est werd door de d-g NMa
verworpen. Hij oordeelde dat de bevoegdheden waarvan in
de zaak Colas Est sprake was (het tegen de wil van betrok-
kene betreden van plaatsen, het doorzoeken van bedrijfs-
ruimten en het in beslag nemen van stukken) wezenlijk ver-
schillen van de door haar uitgeoefende bevoegdheid tot het
vorderen van inlichtingen (artikel 69 Mw jo artikel 5:20
Awb), zodat de overwegingen uit dit arrest geen analoge toe-
passing kunnen vinden. De d-g NMa stelde in een aantal
andere besluiten vast dat de Nederlandse wetgeving, in ver-

61 Besluit 30 september 2002, zaak 1858/42, Broadcast vs Nozema
62 Besluit 4 november 2002, zaak 2556/43, Nederlandse Organisatie van

Leesportefeuille Uitgevers
63 Rechtbank Rotterdam, 25 februari 2002, MEDED 99/1488-SIMO (Stich-

ting Academie voor Kunstzinnige Vorming)
64 Zie bijvoorbeeld Besluit 20 december 2002, zaak 3073, Rashonden Fede-

ratie Nederland v. Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
65 Besluit 30 december 2002, zaak 2658.
66 EHRM 16 april 2002, Colast Est, 37971/97.
67 Besluiten 3 september 2002, zaken 3075/35,36 en 37, Heijmans.
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gelijking met de Franse wetgeving, duidelijk minder ver-
gaande onderzoeksbevoegdheden bevat en duidelijke waar-
borgen biedt. De d-g NMa concludeerde dan ook dat er bij de
uitoefening van onderzoeksbevoegdheden conform het
bepaalde in de Mededingingswet en de Algemene wet
bestuursrecht geen sprake is van een schending van artikel 8
EVRM.68

In de aangehaalde zaak Heijmans was overigens nog de
vraag met betrekking tot het horen van werknemers aan de
orde. De NMa wilde medewerkers horen in het kader van haar
onderzoek naar de gang van zaken bij de aanbesteding van
de Noord-Zuid metrolijn in Amsterdam. Heijmans beriep zich
er op dat het zwijgrecht van een onderneming wordt uitge-
hold, indien de toezichthoudend ambtenaar van de NMa
overgaat tot het horen van individuele werknemers, omdat
het zwijgrecht niet aan deze werknemers zou toekomen. De
d-g NMa oordeelde echter dat artikel 53 Mw, waarin het
zwijgrecht is vastgelegd, ook van toepassing is op een werk-
nemer indien hij wordt gehoord in het kader van een tot de
onderneming gerichte vordering tot het verstrekken van
inlichtingen.69 Het evenredigheidsbeginsel brengt wel met
zich mee dat een bevoegdheid slechts mag worden uitgeoe-
fend, voorzover dat voor een goede uitoefening daarvan in
redelijkheid noodzakelijk kan worden geacht. Binnen een
onderneming zullen niet (steeds) alle werknemers betrokken
zijn bij en kennis dragen van activiteiten die onderwerp vor-
men van toezicht en onderzoek door de NMa. Bij een verzoek
om inlichtingen wordt dan ook aangegeven van welke werk-
nemers inlichtingen worden verlangd. 

Tevens is interessant het oordeel van de d-g NMa dat
lopende een onderzoek mededelingen over enige onderzoeks-
handeling in de publiciteit mogen worden gebracht. 

Omdat Heijmans er uitdrukkelijk voor heeft gekozen
om de betrokken werknemers niet te laten horen en de daar-
aan verbonden risico’s heeft genomen, was er volgens de
NMa sprake van een verwijtbare overtreding van de Mede-
dingingswet welke de oplegging van een boete van EUR
4.500 rechtvaardigt. 

In vijf verschillende besluiten legde de d-g NMa voorts
vijfmaal een boete van EUR 4.500 op aan verschillende
onderdelen van de Koninklijke Wegenbouw Stevin-groep
wegens het niet-meewerken aan toezichts-/onderzoeksbe-
voegdheden van de NMa.70 In het kader van het algemene
onderzoek naar afspraken bij aanbestedingen in de bouwsec-
tor heeft de NMa bedrijfsbezoeken afgelegd bij verschillende
onderdelen van de KWS-groep. De NMa-ambtenaren werd de
toegang en/of inzage van bepaalde gegevens en bescheiden
geweigerd. Pas na bijstand van de sterke arm konden de
bevoegdheden worden uitgeoefend. De ondernemingen stel-
den zich op het standpunt dat de NMa doel en omvang van
het onderzoek niet toereikend had gemotiveerd en dat er
daarom sprake is van een schending van artikel 6 EVRM. De
d-g NMa oordeelde echter dat het doel en voorwerp van het
onderzoek voldoende kenbaar zijn gemaakt. Bij aanvang van
het bedrijfsbezoek hadden de NMa-ambtenaren aan de aan-
wezige leidinggevenden medegedeeld dat zij het redelijk ver-

moeden hadden dat de onderneming betrokken was bij één of
meerdere ernstige overtredingen van artikel 6 Mw. Er bestaat
geen wettelijke bepaling die voorschrijft dat een verdere spe-
cificatie van het onderzoek moet worden gegeven, aldus de
d-g NMa. Bovendien is, gelet op het risico van verdwijning
van bewijsmateriaal, bij een vermoeden van betrokkenheid
bij een overtreding van artikel 6 Mw, voldaan aan het rede-
lijkheidsbeginsel. Voorts oordeelde de d-g NMa dat het
onderzoek voldeed aan het evenredigheidsbeginsel. 

In het besluit Texaco Nederland71 ging de d-g NMa ook
in op het bezwaar dat door Texaco was aangevoerd ten aan-
zien van de gehanteerde onderzoeksprocedure. Hij oordeelde
in dit besluit dat voor het opnemen van verklaringen de
NMa-ambtenaren dienen uit te leggen wie zij zijn, wat voor
instantie de NMa is, waaruit haar takenpakket bestaat en wat
de Mededingingswet inhoudt. Bij de uitleg wordt rekening
gehouden met de veronderstelde kennis van de betrokkenen
van de Mededingingswet. Bij een redelijk vermoeden als
bedoeld in artikel 53 Mw moet de cautie worden gegeven. Om
misverstanden te voorkomen zijn er in beginsel twee NMa-
ambtenaren aanwezig bij het opnemen van de verklaringen.
Verslagen worden zoveel mogelijk in eigen bewoordingen
weergegeven en degene van wie de verklaring is opgemaakt
krijgt de gelegenheid om deze te lezen en ondertekenen. De
d-g NMa oordeelde dat in de onderhavige zaak deze proce-
dure is gevolgd.

Voorlopige last onder dwangsom
Het blijft buitengewoon moeilijk om de d-g NMa zover

te krijgen dat hij een voorlopige last onder dwangsom oplegt.
Er is in het verslagjaar terzake één besluit genomen, en dat
was afwijzend.72 In deze zaak stelde Shakie’s dat NS Stations
misbruik maakte van haar machtspositie: enerzijds, omdat
NS Stations als verhuurder van winkelruimten op stations in
Nederland een huurprijs vraagt die bestaat uit een hoge vaste
prijs en daarnaast een omzetafhankelijke huurprijs van 10 %
van de omzet van de huurder en, anderzijds, omdat NS Sta-
tions weigerde een nieuwe horecaovereenkomst met Shakie’s
te sluiten. De d-g NMa oordeelde dat er geen sprake is van
prima facie misbruik van machtspositie, omdat zonder nader
onderzoek niet kon worden bepaald of NS stations een eco-

68 Besluiten 16 december 2002, zaak 3152, Groenewoud Sport & Recreatie
B.V., zaak 3153, Grond-en Zandexploitatiemij Rijnland B.V. en Recreatie-
centrum Rijnland B.V. , zaak 3154 Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V.
,zaak 3155 Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V. (districtskantoor Zuid-
Holland Noord), zaak 3155 Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V. (dis-
trictskantoor Friesland/Groningen).

69 Zie ook het Besluit 14 december 2001, zaak 2463-23, Texaco Nederland.
70 Besluiten 16 december 2002, zaak 3152, Groenewoud Sport & Recreatie

B.V., zaak 3153, Grond-en Zandexploitatiemij Rijnland B.V. en Recreatie-
centrum Rijnland B.V. , zaak 3154 Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V.,
zaak 3155 Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V. (districtskantoor Zuid-
Holland Noord), zaak 3155 Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V. (dis-
trictskantoor Friesland/Groningen).

71 Besluit 25 juni 2002, zaak 2498.
72 Besluit 14 augustus 2002, zaak 2996, Shakie’s Fresh Fruit Shakes B.V. en

NS Stations B.V. en Servex B.V.
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nomische machtspositie heeft. Na summier onderzoek te heb-
ben verricht, kon de d-g NMa niet vaststellen wat de rele-
vante markt is en of de relevante geografische markt beperkt
is tot de NS stations zelf, zoals Shakie’s stelde in haar ver-
zoek. Om de markt af te bakenen is nader onderzoek nodig
dat in het kader van een procedure ex artikel 83 Mw niet
mogelijk is. Het verzoek werd derhalve afgewezen. 

Sanctiebesluiten

Sancties wegen overtreding van artikel 6 of artikel 24 Mw
In 2002 heeft de d-g NMa een drietal besluiten geno-

men waarbij sancties zijn opgelegd wegens overtreding van
artikel 6 Mw. Daarbij valt op dat de boetes die de d-g NMa
oplegt snel hoger wordt, met een ‘topper’ in december 2002
van EUR 88 miljoen.

In de zaak Texaco Nederland73 legde de d-g NMa vier
exploitanten van benzinestations (Texaco dealers) in de
omgeving van Nijmegen een boete op, variërend van EUR
25.000 tot EUR 1.000.000, wegens overtreding van artikel 6,
lid 1, Mw. De d-g NMa achtte bewezen dat de exploitanten
tezamen met een vertegenwoordiger van Texaco Nederland
B.V. tijdens een gezamenlijke bijeenkomst de komst van
Tango hebben besproken (Tango is een onbemand self-ser-
vice benzinestation met lagere prijzen dan haar concurren-
ten). Zij hebben de gezamenlijke afspraak gemaakt om kor-
tingen op brandstoffen te hanteren in de periode van 15 april
2000 tot en met 22 april 2000. De kortingen werden aange-
kondigd in het regionale dagblad. Ook na 22 april 2000 (tot
en met 17 juli 2000) zijn de kortingen gehanteerd, hetgeen is
geïnitieerd en gecoördineerd door Texaco. De kortingsactie
heeft direct invloed gehad op het verkoopvolume van Tango.
De d-g NMa oordeelde dat de kortingsactie des te schadelijker
was omdat deze plaatsvond op een oligopolistische markt
waar nauwelijks sprake is van prijsconcurrentie. Een nieuwe
toetreder zoals Tango, kan in een dergelijke situatie een
belangrijke bijdrage leveren aan de marktwerking. Bij het
bepalen van de hoogte van de boete, merkte de d-g NMa het
feit dat Texaco Nederland B.V. de kortingsactie heeft geïni-
tieerd en gecoördineerd aan als boeteverzwarend element in
de zin van de Richtsnoeren Boetetoemeting.74

In de zaak AUV Coöperatieve Nederlandse Veterinair-
farmaceutische Groothandel (AUV)75 legde de d-g NMa een
boete en een last onder dwangsom op aan AUV en Aesculaap
(groothandel in diergeneesmiddelen) wegens overtreding van
artikel 6, lid 1, Mw. De klacht, ingediend door een dierenarts,
was gericht tegen de weigering van AUV en Aesculaap om
producten te leveren aan zijn dierenartspraktijk. Parallel aan
het onderzoek dat de NMa in deze zaak instelde, liep een ont-
heffingsaanvraag van AUV voor het lidmaatschap van AUV
en haar Statuten, welke aanvraag later werd ingetrokken
omdat AUV haar Statuten zodanig had aangepast dat zij niet
meer in strijd waren met artikel 6 Mw. 

Het doel van de AUV is de beroepsuitoefening van de
diergeneeskundige praktijk te bevorderen. Het gewone lid-
maatschap van AUV staat open voor zelfstandig praktise-

rende dierenartsen. AUV sluit dierenartsen die buiten hun
vaste klantenbestand diergeneesmiddelen vrij aanbieden sys-
tematisch uit van levering. Uit onderzoek is gebleken dat de
redenen voor AUV om dierenartsen uit te sluiten een sanctie-
maatregel is tegen het openen van een dierenartspraktijk in
vrije vestiging, het aanbieden van voordelige tarieven of prij-
zen voor de dierhouders, of het actief werven van klanten uit
het klantenbestand van concurrenten. Aesculaap heeft een
mondelinge afspraak met AUV om het leveringsweigerings-
beleid van AUV toe te passen en te handhaven. De d-g NMa
oordeelde dat de mededingingsbeperking er uit bestaat dat
AUV systematische leveringsweigering toepast om door haar
leden als ongewenst concurrentieel gedrag van dierenartsen
te voorkomen of te bemoeilijken. De uitgesloten dierenartsen
krijgen AUV-producten niet geleverd die de andere dierenart-
sen in Nederland wel kunnen krijgen. Door de mededingings-
beperkende gedragingen van de leden-dierenartsen van AUV
en Aesculaap hebben de uitgesloten dierenartsen geen alter-
natieve bron voor AUV- producten en worden toeleverings-
bronnen voor de dierhouders beperkt. De dierhouders worden
geconfronteerd met een gebrek aan concurrentie. De mede-
werking van Aesculaap (als enig andere vol gesorteerde
groothandel in Nederland) draagt er toe bij dat de leverings-
weigering slaagt. De d-g NMa legt in de onderhavige zaak
een boete op aan AUV en Aesculaap ter hoogte van respectie-
velijk EUR 9,7 miljoen en EUR 750.000. Tevens achtte hij het
passend om een last onder dwangsom op te leggen om een
einde te maken aan het beleid van leveringsweigering van
AUV en Aesculaap. Ingevolge deze last moeten AUV en Aes-
culaap ervoor zorg dragen ‘[…] dat alle afnemers, de van
levering uitgesloten dierenartsen daaronder begrepen, en alle
leden van AUV en Aesculaap, in niet voor meerdere uitleg
vatbare bewoordingen en onder verwijzing naar dit besluit,
schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het feit dat
wegens strijdigheid met de Mededingingswet het gebruik van
het in dit besluit beschreven leveringsweigerings- of uitslui-
tingsbeleid definitief is beëindigd.’ Daarbij moeten partijen
uiteenzetten wat de praktische gevolgen daarvan zijn, zoals
de vrijheid van iedere dierenarts om de producten van AUV
te leveren aan afnemers van zijn keuze en de vrijheid om
onafhankelijk van AUV prijzen en tarieven vast te stellen als-
mede de vrijheid van vestiging, publiciteit en werkgebied.
Wanneer de last niet wordt nageleefd, verbeuren partijen een
dwangsom van EUR 50.000 repsectievelijk EUR 5.000 per
dag, met een maximum van EUR 1 miljoen resp. EUR
100.000. Voor het uitvoeren van de last krijgen partijen inge-
volge artikel 5:32, lid 5, Awb een begunstigingstermijn van
twee maanden. Op grond van artikel 63, lid 2, Mw bepaalde
de d-g NMa voorts dat de schorsende werking van tegen het

73 Besluit 25 juni 2002, zaak 2498-106, Sparu B.V., Vermeulen Neerbos-
scheweg B.V., Vermeulen St. Anna B.V., B.V. Benzine Exploitatiemaat-
schappij en Texaco Nederland B.V. 

74 Richtsnoeren Boetetoemeting, Staatscourant 2001,248
75 Besluit 29 augustus 2002, zaak 2422, Klager vs AUV Coöperatieve

Nederlandse Veterinair-farmaceutische Groothandel en Aesculaap
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besluit ingesteld bezwaar en beroep wordt opgeheven. De d-g
NMa legde daaraan ten grondslag dat de belangen van de
uitgesloten afnemers van AUV en Aesculaap bij het opheffen
van schorsende werking zwaarder wegen in verhouding tot
de daar tegenover staande belangen van AUV en Aesculaap. 

Ten slotte de hoogste boete: de afspraak die vijf opera-
tors van mobiele telefoonnetwerken op 13 juni 2001 hadden
in Congres- en Partycentrum ’t Veenhuis in Nieuwegein bleek
achteraf duur uit te vallen. De d-g NMa achtte bewezen dat
zij tijdens die bijeenkomst afspraken hebben gemaakt over de
verlaging van de standaardvergoedingen aan dealers voor
mobiele telefoonabonnementen en legde boetes aan de vijf
operators op variërend van EUR 11.500.000 tot EUR
31.300.000, met een totaal van EUR 88 miljoen.76

Opmerkelijk in de zaak is dat een van de operators, O2,
niet bij de bijeenkomst aanwezig was. Als wij het goed zien
dan wordt de door de d-g NMa gestelde overtreding van O2
alleen bewezen door circumstantial evidence. Zo achtte de d-
g NMa het van belang dat O2 altijd voor overleggen tussen
toplieden van de operators wordt uitgenodigd en ook voor de
bijeenkomst van 13 juni was uitgenodigd en dat een ‘samen-
voegbrief’ van O2 aan dealers bij een van de andere operators
is aangetroffen. De d-g NMa oordeelde dat het niet bepalend
is of de samenvoegbrief rechtstreeks of niet-rechtstreeks bij
Ben is terecht gekomen. Omdat volgens alle vijf operators
dealers veelvuldig informatie over prijswijzigingen van ope-
rator A aan operator B enz. doorsturen, achtte de d-g NMa
het aannemelijk dat de brief door O2 via de betreffende dealer
aan Ben is gestuurd. Bovendien verlaagde O2 ‘overeenkom-
stig de afstemming tussen de bij de bijeenkomst aanwezige
operators’ op 1 september 2001 haar standaardvergoedingen.

Voor wat betreft de bepaling van de aan de operators
opgelegde boete kan worden opgemerkt dat voor het bepalen
van de ‘betrokken omzet’ die volgens de richtsnoeren in aan-
merking wordt genomen, niet de periode van de overtreding
zelf doorslaggevend is, maar de omzet die wordt gegenereerd
met de in de periode van overtreding afgesloten contracten.
De d-g NMa kiest er echter voor de door de duurovereenkom-
sten gegenereerde opbrengsten slechts voor de betrokken
omzet mee te rekenen tot de datum waarop het rapport is uit-
gebracht. De opbrengsten worden vervolgens bepaald aan de
hand van de Average Revenu Per User (de gemiddelde
maandopbrengst per klant), vermeerderd met de aansluitver-
goedingen.

Bij de boeteverhogende en -verlagende omstandighe-
den is bij een tweetal operators rekening gehouden met hun
medewerking aan het onderzoek. Beide hebben volgens de d-
g NMa echter in het begin van het onderzoek relevante infor-
matie niet gegeven of verkeerde informatie verschaft. De d-g
NMa beschouwde dat als een boeteverhogende omstandig-
heid en meende dat voor beide gold dat hun aanvankelijke
niet-medewerking en hun later medewerking per saldo geen
gevolgen moest hebben voor de hoogte van de boete. Bij het
in aanmerking nemen van het niet verstrekken van informa-
tie of het verstrekken van onjuiste informatie kan men naar
onze opvatting vraagtekens stellen. Als men niet verplicht is

om te antwoorden omdat het zwijgrecht geldt, kan het
gebruik maken van dat recht natuurlijk geen boeteverho-
gende omstandigheid zijn. Is er wel een verplichting om
informatie te verstrekken, maar doet men dat niet (juist), dan
kan er reden zijn een boete op te leggen wegens schending
van de medewerkingsplicht. Die boete bedraagt maximaal
EUR 4.500. Het gaat dan niet aan om de niet-medewerking
als boeteverhogende omstandigheid aan te merken; het uit-
eindelijke effect op de boete zal dan al snel het ‘plafond’ van
EUR 4.500 overstijgen. 

Onder de rubriek ‘sanctiebesluiten’ vermelden wij ook
twee zaken waarin de de d-g NMa uitdrukkelijk afzag van het
opleggen van een sanctie.

In de hierboven al aangehaalde zaak Entrade v. Gas-
unie achtte de d-g NMa een onderzoek naar de kostengeo-
riënteerdheid van enkele tarieven van Gasunie niet meer
opportuun, omdat DTe daar al een onderzoek naar heeft
gedaan. Dat is op zichzelf niet zo opvallend. Wel opvallend is
dat de d-g NMa een last onder dwangsom niet meer nodig
achtte omdat de sectorspecifieke toezichthouder, DTe, al een
bindende aanwijzing heeft gegeven (inhoudende dat Gasunie
haar indicatieve tarieven voor transport en kwaliteitsconver-
sie tot 2005 jaarlijks met 5% moet verlagen), terwijl een
boete niet meer opportuun werd geacht omdat DTe Gasunie
een aantal jaren heeft gegund om haar door DTe als excessief
beschouwde tarieven af te bouwen. Het sectorspecifieke toe-
zicht leidt er hier dus toe dat een situatie die de d-g NMa ken-
nelijk in strijd met de Mededingingswet acht, en waartegen
hij zou mogen optreden, nog een aantal jaren kan voortbe-
staan.

Ook in de zaak Engelgeer v. Nederlandse Orde van
Advocaten77 zag de d-g NMa af van het opstellen van een
rapport en wees hij de ingediende klacht af, hoewel hij wel
een redelijk vermoeden had dat sprake was van handelingen
in strijd met artikel 6 Mw. Daarbij nam de d-g NMa in aan-
merking dat het verbod op no cure no pay in de advocatuur –
en ook in ander EU-lidstaten - van oudsher gebruikelijk is en
dat het verbod nog nooit eerder onderwerp van een beoorde-
ling onder het mededingingsrecht waren geweest. Bovendien
zal door een wijziging in de Advocatenwet de Orde de
betreffende regel alsnog in een door de Minister van Justitie
goed te keuren verordening neer te leggen, zodat, aldus de d-
g NMa, artikel 16 Mw daarop van toepassing zal zijn. Zoals
bekend is dit laatste standpunt inmiddels achterhaald.78

Sancties wegens niet-naleving van voorschriften van een
vergunning voor een concentratie
Op grond van artikel 75, lid 1, Mw kan de d-g NMa een

boete opleggen in verband met de niet-naleving van aan een
vergunning voor een concentratie erbonden voorschriften.

76 Besluit 30 december 2002, zaak 2658.
77 Besluit 21 februari 2002, zaak 560.
78 Vgl. artikel 107, lid 2, Mw.
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Op deze grond legde de d-g NMa een boete op van EUR
22.500 op aan EDON Groep B.V.79 Op 20 oktober 1999 ver-
leende de d-g NMa aan PNEM/MEGA Groep N.V. en N.V.
EDON Groep (thans Essent Zuid B.V. en EDON Groep B.V. met
aan het hoofd Essent N.V.) een vergunning verleend voor het
totstandbrengen van een concentratie. Aan deze vergunning
verbond de d-g NMa onder andere het voorschrift dat het 50
% belang in Purva B.V. moest worden overgedragen aan een
derde. De overdracht mocht niet plaatsvinden voordat de d-g
NMa had vastgesteld dat de koper aan bepaalde criteria vol-
deed en dit aan partijen had meegedeeld. Essent N.V. droeg
vervolgens haar belang in Purva B.V. over aan N.V. Huisvuil-
centrale Noord-Holland zonder dat de voorafgaande toe-
stemming van de NMa werd verkregen. De d-g NMa stelde in
het besluit vast dat dit een overtreding is als bedoeld in arti-
kel 75, lid 1, Mw en legde de vermelde boete op. Overigens
keurde de d-g NMa de verkoop en overdracht van het belang
in Purva aan N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland achteraf
goed.

Boetes in het kader van concentratietoezicht
In het verslagjaar zijn geen boetes opgelegd voor het

niet tijdig of niet correct verschaffen van gegevens bij een
melding van een concentratie. Wel is in bezwaar een besluit
tot oplegging van een boete in de zaak Deutsche Post/Trans-
o-flex  herroepen.80 Bij nader inzien achtte de d-g NMa het
feit dat partijen de markt voor het bezorgen van pakketten
per expresse in Nederland niet als een te beïnvloeden markt
hadden vermeld, niet geheel aan partijen te wijten. De d-g
NMa verwees daarbij naar het advies van de bezwaaradavies-
commissie, welk advies echter (nog) niet op de website van de
NMa gepubliceerd is. De stelling van de bezwaaradviescom-
missie dat in een geval als het onderhavige alleen een boete
zou mogen worden opgelegd als sprake is van een evidente
poging tot misleiding, verwierp de d-g NMa. Volgens hem
draagt artikel 76 Mw hem niet op opzet aan te tonen, maar
dienen belanghebbenden te bewijzen dat hen geen verwijt
treft.

Besluiten inzake procedurele vraagstukken

Belanghebbende
Rechtspersonen kunnen als belanghebbende worden

aangemerkt ten aanzien van de algemene en collectieve
belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun
feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen (artikel
1:2, lid 3, Awb). Ook een organisatorisch verband zonder
rechtspersoonlijkheid kan onder dit artikellid vallen. Op zich-
zelf kon het uit zes deelnemers en een coördinator bestaande
Comité Verlaging Vliegtarieven Suriname (CVVS) ten aan-
zien van de tarieven van KLM en SLM op de route Amster-
dam-Paramaribo v.v. dus wel een belanghebbende zijn. Daar
het CVVS niet beschikt over statuten of reglementen waarin
werkwijze en doelstelling zijn vastgelegd, geen regeling is
getroffen omtrent vertegenwoordigingsbevoegdheid, de
externe vertegenwoordiging en de toe- of uittreding van

leden, kon het CVVS echter niet als een kenbare entiteit in
het rechtsverkeer worden aangemerkt.81 Het CVVS kwam er
niet door zich te presenteren als de gemachtigde van de indi-
viduele comitéleden, alleen al niet omdat die zelf geen geïn-
dividualiseerd belang bezaten.

Afhandeling van klachten
In het besluit op bezwaar in de zaak Kuwait Petroleum

(KPE) v. Gasunie82 werd de vraag aan de orde gesteld of de 
d-g NMa een klacht mag voegen met een andere klacht, om
ze zodoende gezamenlijk af te doen. De klager was het niet
eens met de voeging omdat hij vreesde voor vertraging in de
afhandeling. KPE diende een bezwaarschrift in tegen het
besluit waarbij een onderdeel van de klacht is gevoegd en een
tweede onderdeel werd afgewezen. De d-g NMa behandelde
in bezwaar beide onderdelen en oordeelde dat hij bij het
instellen van een onderzoek de nodige discretionaire
bevoegdheid heeft en dat voeging binnen die bevoegdheid
valt. Naar ons idee wordt hier het procedurele kader uit het
oog verloren: de klacht is een aanvraag en op die aanvraag
dient de d-g NMa binnen een redelijke termijn een besluit te
nemen. Of hij tegelijkertijd ook andere klachten behandelt en
deze al dan niet tezamen in één besluit afdoet, is niet rele-
vant. De vraag is: wordt tijdig beslist of niet. Met een discre-
tionaire ruimte ten aanzien van de wijze van afhandeling
heeft dat ook niets van doen. Daarvoor had de d-g NMa ech-
ter nog de vraag moeten beantwoorden of zijn beslissing om
de klachten te voegen, wel een besluit is. Daarover kan op
zijn minst getwijfeld worden.

De ongegrondverklaring van het bezwaar in de zaak
Politheek Explorer83 doet de vraag opkomen welke gegevens
een klager aan de NMa moet aanreiken. Uit het besluit blijkt
dat Politheek – een franchiseorganisatie voor apotheekdien-
sten – erover klaagde dat het plaatselijke ziekenhuis in zee
was gegaan met OPG-apotheek voor de inrichting van een
poliklinische apotheek. Politheek had dat ook wel gewild. De
d-g NMa stelde dat de klacht geen aanwijzingen bevat dat
het ziekenhuis of OPG inbreuk hebben gemaakt op artikel 24
Mw. Zou de d-g NMa hier niet – gegeven de feiten – ambts-
halve hebben moeten onderzoeken of het ziekenhuis lokaal
een machtspositie inneemt en op die grond meerdere onder-
nemingen een kans had moeten geven om een offerte voor de
vestiging van een poliklinische apotheek in het ziekenhuis uit
te brengen (en wellicht die opvatting vervolgens moeten ver-
werpen)? Dat lijkt ons een betere benadering dan die van de
afwijzing van de klacht omdat de klager niet aannemelijk
maakt dat zich misbruik voordoet.

79 Besluit 18 december 2002, zaak 3182, Purva
80 Besluit 10 december 2002, zaak 2034. Het primaire besluit, met hetzelfde

zaaknummer dateert van 9 november 2001.
81 Besluit 11 juli 2002, zaak 11.
82 Besluit 16 mei 2002, zaak 2487.
83 Besluit 16 augustus 2002, zaak 2855 (het primaire besluit is niet gepubli-

ceerd).
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Bezwaarprocedure
Een termijnoverschrijding bij een bezwaarschrift is niet

verschoonbaar omdat men als indiener van een zienswijze bij
de voorbereiding van het besluit, later het besluit niet toege-
zonden krijgt. Artikel 3:43, lid 2, Awb verplicht de d-g NMa
niet tot toezending aan alle partijen die hun zienswijze heb-
ben gegeven. Hij kan volstaan met mededeling van het
besluit in de Staatscourant (nu ook van de ontheffingsaan-
vraag in de Staatscourant mededeling wordt gedaan. Een
indiener van een zienswijze moet dus zelf de mededeling van
het besluit in de Staatscourant in de gaten houden.

In de zaak Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
tegen Zorgverzekeraars Nederland (ZN)84 verklaarde de d-g
NMa het bezwaar van LHV tegen het besluit van 7 oktober
2002, inhoudende een afwijzing van een klacht van ZN tegen
LHV niet-ontvankelijk, aangezien het bezwaarschrift niet tij-
dig was ingediend. Ten overvloede merkte de d-g NMa op dat
LHV geen procesbelang had bij de behandeling van het
bezwaar. Het bezwaar van LHV was gericht tegen de motive-
ring van het besluit en niet tegen het besluit zelf (LHV wenste
juist dat het besluit van de NMa werd gehandhaafd).

Slotopmerkingen
Een aantal besluiten in het verslagjaar vormt de

opmaat naar een veranderende NMa. Er was in de laatste
maanden van 2002 en de eerste maanden van 2003 een toe-
genomen onderzoeks- en sanctieactiviteit van de NMa vast te
stellen, met als hoogtepunt (of dieptepunt, afhankelijk vanuit
wiens perspectief je kijkt) de boete van EUR 88 miljoen op 30
december van het jaar. Die activiteiten zullen het volgende
jaaroverzicht ongetwijfeld een ander aanzien geven en overi-
gens aanleiding vormen voor interessante juridische
beschouwingen over de bevoegdheden van de NMa. In het
verslagjaar is de aanzet gegeven tot een nieuwe fase in de
ontwikkeling van het Nederlandse mededingingsbeleid en 
-recht.

Ten slotte veroorloven wij ons een verzoek aan de
NMa: mag de website in het vervolg een face-lift krijgen
nadat alle jaaroverzichten zijn geschreven? De wijzigingen in
rubriceringen maakten het werk er dit jaar niet eenvoudiger
op.

84 Besluit 18 december 2002, zaak 2836, LHV v ZN. 
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