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Inleiding
2017 is voorbij. Mededingingsrechtelijk hebben zich diverse belangrijke
ontwikkelingen voorgedaan die wij hebben gesignaleerd op de website www.
dirkzwagerAMS.nl.
In dit e-book zijn al onze blogs van het jaar 2017 op het gebied van het
mededingingsrecht opgenomen. De ontwikkelingen zijn zoveel mogelijk
gecategoriseerd per aandachtsgebied, achtereenvolgens:
- Zorg;
- (Internet)distributie;
- Handhaving door de ACM en de Europese Commissie;
- Rechtspraak.
In de zorgsector heeft de ACM bijvoorbeeld een striktere lijn aangekondigd. Op
het gebied van internetdistributie toonden de ACM en de Europese Commissie
zich zeer actief, zowel met handhavingsacties als het verrichten van onderzoek.
Het Hof van Justitie heeft op zijn beurt bevestigd dat leveranciers kwaliteitseisen
mogen stellen aan de websites van hun distributeurs.
Nederlandse rechters hebben bovendien belangrijke uitspraken gedaan over het
bewijs dat moet worden geleverd om een (voortdurende en merkbare) inbreuk op
de mededingingsregels te bewijzen.
Ook in 2018 kunt u terecht op de website www.dirkzwagerAMS.nl waarmee wij
u op de hoogte zullen houden van de ontwikkelingen op het gebied van het
mededingingsrecht. U kunt uiteraard altijd telefonisch contact met ons opnemen.
Onze contactgegevens kunt u vinden aan het einde van dit e-book.
Dirkzwager advocaten & notarissen
Natascha Linssen, Sjaak van der Heul en Frank Cornelissen

Dirkzwager zorgt dat u het weet.
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9 januari 2017

Extra handvatten voor het melden van
ziekenhuisfusies bij de ACM?
Vorig jaar heeft de rechtbank Rotterdam een besluit in stand gehouden waarin
de Autoriteit Consument & Markt (ACM) (voor het eerst) een ziekenhuisfusie
had verboden vanwege negatieve gevolgen ervan voor de concurrentie.
Hoewel de ACM zich recent kritisch uitlaat over ziekenhuisfusies, betekent
dat besluit uiteraard niet dat zij per definitie zullen worden tegengehouden.
Op 19 december 2016 heeft de ACM twee besluiten gepubliceerd waarin
zij (gewoon) groen licht geeft voor ziekenhuisfusies (in de Achterhoek
en Westfriesland). Inmiddels heeft de ACM ruime praktijkervaring met
ziekenhuisfusies. Kunnen er desondanks nog lessen worden getrokken uit
deze twee besluiten?

De besluiten in vogelvlucht
Na een fusiemelding beoordeelt de ACM of de daadwerkelijke concurrentie op
de Nederlandse (ziekenhuiszorg)markt of een deel daarvan op significante wijze
wordt belemmerd, met name doordat een economische machtspositie in het
leven wordt geroepen of versterkt. In beide fusiebesluiten was voor de ACM de
belangrijkste overweging voor goedkeuring dat de fusieziekenhuizen niet elkaars
meest nabije concurrenten waren. Er zijn voor patiënten in de Achterhoek en
Westfriesland voldoende ziekenhuizen in de regio beschikbaar die minder ver
zijn gelegen dan de fusiepartners. De concurrentiedruk die als gevolg van de fusie
wegvalt, is daarom beperkt. (Ook) na de fusie blijven voldoende alternatieven over
voor patiënten en zorgverzekeraars.
In het besluit over de fusie van Streekziekenhuis Koningin Beatrix en
Slingelandziekenhuis in de Achterhoek wijdt de ACM (ten overvloede) nog
een aantal interessante overwegingen aan de zogenaamde counterfactual. In
haar beoordeling mag de ACM uitsluitend omstandigheden meewegen die
een rechtstreeks gevolg zijn van de fusie; factoren die de concurrentie op de
relevante ziekenhuismarkt ook zonder de fusie zouden beïnvloeden mag de ACM
niet aan de fusiepartners tegenwerpen. Daarom moet de ACM zichzelf (ook) de
vraag stellen hoe de concurrentie zich zonder de fusie zou ontwikkelen (“de
counterfactual”).
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In de Achterhoek doet zich volgens de ACM de bijzondere situatie voor dat de
concurrentie tussen ziekenhuizen in de nabije toekomst sowieso zal afnemen.
De ACM concludeert namelijk dat het aanbod van de fusiepartners (althans
ziekenhuizen in de Achterhoek) zonder de fusie ook zou verschralen omdat zij in
de toekomst waarschijnlijk niet zelfstandig kunnen voldoen aan volumenormen.
Bovendien is de verwachting dat de fusiepartners problemen zullen ondervinden
(vanwege hun beperkte omvang en de voor starters niet-aantrekkelijke regio) bij
het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel. Deze gevolgen zullen
worden versterkt door het feit dat in de Achterhoek sterke bevolkingskrimp wordt
voorzien. Ziekenhuizen in de regio zullen – onafhankelijk van de fusie – volume- en
omzetverlies lijden. De ACM concludeert daarom dat ook zonder de voorgenomen
fusie de onderlinge concurrentiedruk zou verminderen. Die verminderde
concurrentie zal echter geen gevolg zijn van de voorgenomen fusie en kan (dus)
voor de ACM geen reden zijn om de voorgenomen fusie te verbieden.

Commentaar
De mate waarin de beoogde fusiepartners in elkaars vijver vissen blijft het
belangrijkste criterium bij de beoordeling van ziekenhuisfusies. In een persbericht
van 14 december 2016 heeft de ACM bijvoorbeeld laten weten dat zij de
voorgenomen fusie van het VUmc en het AMC nader zal onderzoeken. Het kan
echter lonen voor ziekenhuizen om tijdens de voorbereiding van een fusiemelding
uitgebreid(er) onderzoek te doen naar de verwachte ontwikkeling van de
concurrentie in de regio. Als die sowieso zou afnemen, kan dat een extra argument
opleveren voor goedkeuring van de voorgenomen fusie.
Sjaak van der Heul
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23 januari 2017

ACM houdt fusie AMC en VUmc
vooralsnog tegen
Op 17 januari 2017 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) haar
lang verwachte eerste fasebesluit over de voorgenomen fusie van het AMC
en het VUmc gepubliceerd. Eerder signaleerden wij al het persbericht van
14 december 2016 waarmee de ACM had bekendgemaakt dat volgens haar
niet kan worden uitgesloten dat de concurrentie op het gebied van topzorg als
gevolg van de fusie tussen het AMC en VUmc zou worden belemmerd. Dat zal
zij nu in een tweede vergunningsfase nader onderzoeken (althans als AMC en
VUmc een vergunning aanvragen). Ook al is het onderzoek nog niet afgerond,
het eerste fasebesluit bevat een aantal noviteiten die bruikbaar zijn voor de
praktijk. Hieronder een selectie daarvan.

Mededingingswet van toepassing op aanbieden tweede studies
De Mededingingswet is uitsluitend van toepassing op economische activiteiten. Uit
Europese rechtspraak volgt dat het verlenen van, door de overheid gefinancierde,
onderwijsactiviteiten in beginsel als niet-economische activiteiten worden
beschouwd waarop de Mededingingswet dus niet van toepassing is.
In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen studies waarvoor wettelijk
collegegeld is verschuldigd (eerste studies van studenten uit Europa) en studies
waarvoor instellingscollegeld is verschuldigd (tweede studies en eerste studies
van studenten buiten Europa). Het wettelijk collegegeld ten behoeve van een
eerste studie wordt vastgesteld door de overheid en is verre van kostendekkend.
Het instellingscollegegeld dat verschuldigd is door studenten die een tweede
studie volgen, wordt daarentegen door het universiteitsbestuur vastgesteld en kan
voor iedere opleiding of groep studenten verschillen. De ACM concludeert dat het
aanbieden van studies waarvoor studenten instellingscollegegeld verschuldigd
zijn als een economische activiteit dient te worden aangemerkt waarop de
Mededingingswet van toepassing is.

Onderscheid topzorg en basiszorg
De ACM maakt in haar eerste fasebesluit onderscheid tussen basiszorg en topzorg.
Met basiszorg wordt bedoeld de zorg die in alle ziekenhuizen geleverd kan
worden. Onder topzorg wordt verstaan alle zorg die niet kan worden aangeboden
door basisziekenhuizen.
De ACM maakt onderscheid tussen verschillende categorieën topzorg:
•	Topzorg die door Universitair Medisch Centra en Samenwerkende Topklinische
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opleidingsziekenhuizen (STZ-ziekenhuizen) op min of meer vergelijkbaar
niveau wordt aangeboden;
•	een complexer deel van de topzorg waarvoor patiënten en verzekeraars zijn
aangewezen op een UMC, en
•	zeer specialistische topzorg waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is.
De ACM concludeert dat de voorgenomen fusie van AMC en VUmc op het gebied
van basiszorg niet leidt tot een beperking van de concurrentie. Gelet op de
wettelijke verplichting van UMC’s (zoals VUmc en AMC) tot specialisatie is hun
aanbod op het gebied van basiszorg beperkt. Voor niet-specialistische zorg blijven
ook na de voorgenomen fusie ruim voldoende alternatieven over om concurrentie
te waarborgen. Het onderzoek van de ACM spitst zich vervolgens toe op de
Topzorg.

Nader onderzoek nodig naar Topzorg die wel economische activiteit is
De ACM concludeert dat een deel van de topzorg die door UMC’s wordt
aangeboden, niet-concurrentieel is. Dat is het geval voor zover UMC’s zeer
gespecialiseerde zorg aanbieden die verband houdt met min of meer unieke
expertise en wetenschappelijke speerpunten rondom zeldzame ziekten en
waarbij de overheid vraagt om centrale coördinatie. Zorgverzekeraars en
patiënten hebben geen keuze tussen verschillende UMC’s om deze zorg af te
nemen. Het Ministerie van VWS heeft een coördinerende rol bij het verdelen van
verschillende hoog specialistische zorgfuncties over de UMC. Omdat er (ook
voor de voorgenomen fusie) geen concurrentie op het gebied van deze topzorg
plaatsvindt, wordt de concurrentie daarom ook niet significant belemmerd als
gevolg van de voorgenomen fusie tussen AMC en VUmc.
Volgens de ACM is er naast niet-concurrentiële topzorg een deel van de topzorg
waarvoor UMC mogelijk wel met elkaar en/of STZ-Ziekenhuizen concurreren om
de gunst van patiënten en verzekeraars. Ten aanzien van de concurrentiele topzorg
zal de ACM in de (tweede) vergunningsfase nader onderzoek doen:
Voor delen van de topzorg ziet de ACM in het marktonderzoek aanwijzingen dat
als gevolg van de voorgenomen fusie voor patiënten een reële en belangrijke
keuzemogelijkheid wegvalt. Een belangrijke constatering uit het marktonderzoek
is voorts dat zorgverzekeraars risico’s zien voor hun onderhandelingspositie
als gevolg van de voorgenomen fusie. Mede vanwege de door hen ingeschatte
beperkte reisbereidheid van patiënten zien de meeste zorgverzekeraars en andere
marktpartijen partijen als belangrijkste concurrent op de topzorg.
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Lessen voor de praktijk
Voor universiteiten is van belang dat zij – ten aanzien van studies waarvoor
instellingscollegegeld verschuldigd is – op grond van dit eerste fasebesluit
kwalificeren als ondernemingen. Dat betekent dat universiteiten bij de vaststelling
van instellingscollegeld rekening moeten houden met de Mededingingswet en
voorzichtigheid is geboden als zij daarover informatie met andere universiteiten
willen delen.
Het eerste fasebesluit maakt daarnaast duidelijk dat niet op alle topzorg van UMC
de Mededingingswet van toepassing is. Bij (de voorbereiding op) samenwerking
door UMC is het daarom raadzaam dat zij eerst onderzoek doen of hun beoogde
samenwerking betrekking heeft op non-concurrentiele of concurrentiele topzorg.
Helaas blijkt uit het besluit van de ACM niet duidelijk waar zij de grens tussen nietconcurrentiele topzorg en concurrentiele topzorg trekt. Die inschatting zullen UMC
aldus nog zelf moeten maken.
Sjaak van der Heul
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22 februari 2017

Rechter bevestigt deelname
thuiszorginstellingen aan
aanbestedingskartel, maar verlaagt de
opgelegde boete
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft onlangs het
besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevestigd dat twee Friese
thuiszorgondernemingen in strijd hebben gehandeld met het kartelverbod.
Zij hadden voorafgaand aan een gezamenlijke Wmo-aanbesteding van diverse
gemeenten in Friesland concurrentiegevoelige informatie uitgewisseld.
Het CBb heeft evenwel de boete aanzienlijk verlaagd die de ACM aan één
van hen had opgelegd.
Sinds de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van huishoudelijke hulp
voor hun ingezetenen. In het najaar van 2006 hebben gemeenten in Zuidoost
Friesland (de “gemeenten”) ten behoeve van de huishoudelijke hulp in 2007
gezamenlijk een aanbesteding uitgeschreven. Op basis van de gunningscriteria
prijs en kwaliteit (beide 50%) zouden de gemeenten met vijf zorgaanbieders een
raamcontract sluiten. De vijf gecontracteerde zorgaanbieders konden vervolgens
vrijelijk concurreren om de gunst van de (huishoudelijke) hulpbehoevenden.
De ACM heeft vastgesteld dat twee van de vijf geselecteerde aanbieders elkaar
inzage hebben verschaft in hun voorgenomen inschrijfprijzen. De ACM heeft die
informatie-uitwisseling gekwalificeerd als een inbreuk op het kartelverbod met
een concurrentiebeperkend doel en – na bezwaar – een boete opgelegd van
EUR 1.722.000,-.

Kwalificatie van de inbreuk
Omdat de ACM de volgende omstandigheden in haar contextonderzoek had
betrokken, heeft zij volgens het CBb terecht geconcludeerd dat de uitwisseling van
voorgenomen inschrijfprijzen een concurrentiebeperkend doel had en dus strijd
opleverde met het kartelverbod.
•	prijs was een belangrijk criterium om voor een raamcontract van de
gemeenten in aanmerking te komen;
•	een van de betrokken thuiszorgaanbieders had verreweg het grootste
marktaandeel in de gemeenten;
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•	de concurrentiedruk van andere potentiële inschrijvers was relatief beperkt
vanwege hun beperkte capaciteit in de gemeenten;
•	een grote aanbieder in de omgeving van de gemeenten zat in de financiële
problemen waardoor de twee aanbieders die concurrentiegevoelige informatie
uitwisselden weinig prijsconcurrentie van hem hoefden te verwachten.
De ACM mag op grond van Europese jurisprudentie pas een
concurrentiebeperkend doel vaststellen als de informatie-uitwisseling concreet
geschikt is om de concurrentie te beperken. Bij die beoordeling moet acht worden
geslagen op de bewoordingen van de afstemming alsmede de juridische en
economische context waarin die plaatsvindt. Dat contextonderzoek blijkt in de
zorgsector niet eenvoudig. In het verleden heeft de rechtbank Rotterdam diverse
malen geoordeeld dat de ACM ten onrechte een concurrentiebeperkend doel
van zorginstellingen heeft vastgesteld. Zo is een boete die de ACM vanwege
vermeend concurrentiebeperkende adviezen aan de LHV heeft opgelegd om die
reden door de rechtbank Rotterdam vernietigd. Ik vermoed daarom dat de ACM
de uitspraak van het CBb als overwinning beschouwt (ondanks de verlaging van
de boete).

Hoogte van de boete
De hoogte van de boete wordt vastgesteld binnen een bandbreedte van 0 – 2
aan de hand van de ernst van de overtreding. De ACM had in haar boetebesluit
de ernstfactor vastgesteld op 1.5 (hetgeen leidde tot een boete van € 1.722.000,). Daarmee heeft de ACM naar het oordeel van het CBb onvoldoende rekening
gehouden met de geringe intensiteit van de afstemming. Omstandigheden die
naar het oordeel van het CBb tot een lagere ernstfactor hadden moeten leiden zijn:
•	uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie is minder ernstig dan een
concrete prijsafspraak. Er bleef in dit geval onzekerheid bestaan of partijen
daadwerkelijk zouden inschrijven met de prijzen die zij met elkaar hebben
uitgewisseld.
•	Er werden raamcontracten gesloten. Ook partijen die een raamcontract hebben
gesloten moeten nog concurreren om de gunst van de cliënt. de cliënten kiezen
de onderneming die naar hun indruk de beste zorg biedt en zij laten zich niet
beïnvloeden door de prijs, die (op basis van de uitslag van de aanbesteding)
voor rekening komt van de gemeente
•	De gemeenten hadden een maximumtarief voorgeschreven. Het prijs
opdrijvend effect van de informatie-uitwisseling was daardoor beperkt.
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•	Als een kartelafspraak plaatsvindt tijdens een transitiefase naar een systeem
van meer marktwerking dient daarmee rekening te worden gehouden. De
Wmo werd per 1 januari 2007 ingevoerd dus de Wmo-aanbesteding van de
gemeenten in 2006 was de eerste keer was dat thuiszorgaanbieders met elkaar
moesten concurreren.
Deze omstandigheden rechtvaardigen naar het oordeel van het CBb slechts een
ernstfactor van 0.5. Het CBb vernietigt het boetebesluit van de ACM en bepaalt
de boete op een (substantieel) lager bedrag van € 767.000,–. Ten aanzien van
de ernst van de overtreding is de overweging van het CBb interessant dat het
uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie een lagere boete rechtvaardigt
dan een concrete prijsafspraak. In een eerdere bekende uitspraak over (de
hoogte van) een kartelboete die aan telecomaanbieders was opgelegd voor het
(eenmalig) uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie, had het CBb zich
daarover nog niet uitgelaten.
Sjaak van der Heul
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10 maart 2017

Hoe verhoudt het recent gewijzigde
uitvoeringsbesluit Wmo zich tot het
kartelverbod?
In zijn weblogartikel Verplichting reële prijzen vast te stellen voor Wmo heeft
mijn vakgroepgenoot Joris Bax gesignaleerd dat gemeenten op grond van het
(gewijzigde) Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 verplicht zijn om reële tarieven
te betalen in het kader van Wmo-aanbestedingen. Gemeenten krijgen de
mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in overleg met potentiële inschrijvers
de hoogte van dat reële tarief vast te stellen. Het is raadzaam voor Wmoaanbieders en gemeenten om bij zulke overleggen de grenzen in acht te
nemen die het kartelverbod bepaalt.

Informatie-uitwisseling
Het kartelverbod verbiedt namelijk overeenkomsten en onderling afgestemde
feitelijke gedragingen (waaronder het uitwisselen van concurrentiegevoelige
informatie) tussen ondernemingen die het doel of gevolg hebben dat de
concurrentie wordt beperkt. Het is niet toegestaan dat Wmo-aanbieders – (al dan
niet in aanwezigheid van de aanbestedende gemeente(n) – gezamenlijk overleg
voeren over een reëel minimumtarief dat in de aankomende aanbesteding wordt
voorgeschreven.
Een overleg tussen meerdere zorgaanbieders over de aanbestedingsvoorwaarden
kan door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) worden aangemerkt als een
concurrentiebeperkende tariefafspraak tussen de aan het overleg deelnemende
zorgaanbieders. Rondetafelgesprekken waarin (bijvoorbeeld in het kader van
een marktconsultatie) tussen gemeenten en zorgaanbieders openlijk over
minimumtarieven wordt gesproken, zijn daarom mededingingsrechtelijk (zeer)
riskant. In 2014 waarschuwde de ACM al voor het risico van afstemming tussen
Wlz-aanbieders en gemeenten/zorgkantoren over capaciteitsafbouw in de
langdurige zorg. Voor de vraag of sprake is van een inbreuk op het kartelverbod is
niet relevant dat aanbestedende gemeente(n)
1.	weet hadden van het concurrentiebeperkende overleg tussen zorgaanbieders,
2.	aanwezig waren bij heet overleg, dan wel
3.	zorgaanbieders actief tot het overleg hebben aangezet.

15

Het is met andere woorden de eigen verantwoordelijkheid van Wmo-aanbieders
om bij gemeenten aan de bel te trekken als zij door gemeenten worden
aangespoord om zich in de gevarenzone van het kartelverbod te begeven.

Wat mag wel?
Het kartelverbod is uitsluitend van toepassing op afstemming tussen onder
nemingen. Als gemeenten Wmo-zorg inkopen, kwalificeren zij niet als
onderneming maar voeren zij een publieke taak uit. Het is daarom wel toegestaan
dat gemeenten voorafgaand aan de aanbesteding (in het kader van de markt
consultatie) suggesties over een reëel tarief vragen aan individuele Wmoaanbieders. De aanbestedende gemeente(n) moet in dat geval voorkomen dat zij
als doorgeefluik (“hub”) fungeert doordat zij de zorgaanbieders op de hoogte
brengt van de door andere zorgaanbieders gesuggereerde reële tarieven.
Sjaak van der Heul
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8 juni 2017

Samenwerking en overnames in de
ziekenhuissector: overnamebesluit
ADRZ gepubliceerd
Het was al sinds 21 april 2017 bekend dat de Autoriteit Consument &
Markt (ACM) geen bezwaar heeft tegen de overname van het Admiraal
de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) door het Erasmus MC. Inmiddels is ook het
besluit gepubliceerd. Het besluit van de ACM is niet alleen interessant
voor de overnamepraktijk maar ook bruikbaar voor de beoordeling van
doorverwijsafspraken aan de hand van het kartelverbod.

Het besluit
Evenals in het eerder door ons becommentarieerde besluit over de voorgenomen
fusie van het VUmc en het AMC maakt de ACM onderscheid tussen topzorg
en algemene ziekenhuiszorg. De ACM concludeert dat Erasmus MC en ADRZ
elkaar op geen van beide gebieden beconcurreren. Zij bieden weliswaar beide
algemene ziekenhuiszorg aan, maar doen dat in verschillende (niet-overlappende)
regio’s.
Anders dan Erasmus MC biedt ADRZ geen topzorg aan (complexe zorg die
niet ieder algemeen ziekenhuis kan bieden). ADRZ moet cliënten die behoefte
hebben aan topzorg dus doorverwijzen naar andere ziekenhuizen, waaronder
Erasmus MC. De ACM heeft daarom onderzocht in hoeverre na de overname
andere ziekenhuizen worden uitgesloten als ADZR uitsluitend nog (intern) cliënten
doorverwijst naar Erasmus MC. Ondanks het feit dat een aantal omliggende
ziekenhuizen – in tegenstelling tot zorgverzekeraars – hun zorgen hadden geuit,
acht de ACM het risico dat zij van de markt worden uitgesloten beperkt:
“De ACM stelt vast dat (i) het merendeel van de (doorverwezen) patiënten uit
het adherentiegebied van het ADRZ reeds naar het Erasmus MC gaat, (ii) overige
aanbieders van topzorg niet afhankelijk zijn voor hun aanbod op de markt
van het aantal patiënten dat wordt doorverwezen door het ADRZ, (iii) er naast
doorverwijzing vanuit het ADRZ ook andere aanvoerkanalen van patiënten zijn
en (iv) patiënten uiteindelijk altijd zelf kunnen kiezen naar welk ziekenhuis zij
verwezen willen worden”
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Commentaar
Het besluit bevat het toetsingskader voor overnames tussen niet-concurrenten
en daarmee ook voor (exclusieve) doorverwijsafspraken tussen niet met
elkaar concurrerende zorgaanbieders. Daarmee kan het besluit ook door
zorginstellingen worden gebruikt bij de beoordeling van ketensamenwerking. Voor
zorgaanbieders is vooral interessant dat de ACM expliciet de – ook in geval van
doorverwijsafspraken – resterende keuzevrijheid van de cliënt benoemt als reden
voor het ontbreken van een concurrentieprobleem.
Sjaak van der Heul
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28 juni 2017

Hoog Marktaandeel, toch geen
probleem
Op 8 juni 2017 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) haar
goedkeuringsbesluit over de voorgenomen fusie van Stichting Certe Medische
Diagnostiek (Certe) en Stichting Izore (Izore) gepubliceerd. Het besluit is
van praktijkbelang omdat de ACM goedkeuring geeft ondanks een hoog
gezamenlijk marktaandeel op het gebied van medisch microbiologisch
laboratoriumdiagnostiek (MML) ten behoeve van de tweedelijnszorg
(ziekenhuiszorg).

Het besluit
De ACM maakt onderscheid tussen twee verschillende markten. Een landelijke
markt voor MML ten behoeve van de eerstelijn en care-sector, en een markt voor
MML ten behoeve van de tweedelijn die het werkgebied van Certe en Izore omvat.
Het zijn verschillende markten omdat MML voor de eerstelijn en care-sector
eenvoudige gevallen betreft, veelal uitsluitingsdiagnostiek terwijl het bij MML voor
de tweedelijn gaat om complexere en spoedeisende gevallen in het ziekenhuis.
In de regel verbiedt de ACM fusies als daardoor een economische machtspositie
tot stand komt. Daardoor kan namelijk de concurrentie worden beperkt. op het
gebied van MML voor de eerstelijn en care-sector zijn alleen al vanwege het
verwaarloosbare marktaandeel van Certe en Izore geen problemen te verwachten.
Het oordeel van de ACM over MML ten behoeve van de tweedelijn is daarentegen
wel interessant: door de fusie ontstaat voor (het gefuseerde Izore en Certe) wel
een hoog marktaandeel, maar dat leidt niet tot concurrentieproblemen. De ACM
geeft daarom groen licht voor de concentratie. Er zijn volgens de ACM vier
redenen voor het ontbreken van concurrentiebezwaren tegen de voorgenomen
fusie:
•	Hoewel Izore en Cert actief zijn in hetzelfde werkgebied, oefenen zij – ook voor
de fusie – beperkte concurrentiedruk op elkaar uit; het feit dat deze wegvalt
door de fusie heeft aldus maar een beperkte invloed op de markt.
•	Ondanks het feit dat concurrenten over een laag marktaandeel beschikken (de
resterende 30 – 40% van de markt), blijven er na de voorgenomen fusie ruim
voldoende alternatieven (met voldoende capaciteit) over om concurrentie te
waarborgen.
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•	Er gaat potentie concurrentiedruk uit van ziekenhuizen die MML thans
uitbesteden aan Izore en Certe. Als Izore en Certe hun prijzen na de fusie
zouden verhogen, kunnen ziekenhuizen MML (opnieuw) zelf gaan uitvoeren
(inbesteden/insourcen)
•	Toetredingsdrempels zij relatief laag waardoor aanbieders van MML in andere
delen van Nederland zouden kunnen toetreden bij een prijsverhoging van (het
gefuseerde) Certe en Izore.

Praktijklessen
Het goedkeuringsbesluit maakt eens te meer duidelijk dat bij een voorgenomen
fusie of samenwerking een goede voorbereiding het halve werk is. Het is
raadzaam dat partijen er in de aanloop naar de fusiemelding of samenwerking
rekening mee houden hoe de concurrentiesituatie er zonder de fusie of
samenwerking had uitgezien.
Een hoog marktaandeel leidt namelijk niet per se tot een rood licht bij de ACM.
Weliswaar is de vergroting van het (gezamenlijk) marktaandeel een belangrijk
uitgangspunt bij de beoordeling, maar het is zeker niet het enige. Eerder gaf de
ACM bijvoorbeeld al groen licht voor fusies die leidden tot een hoog marktaandeel
omdat:
•	
zorgverzekeraars beschikten over compenserende inkoopmacht (een
standpunt waarvan de ACM inmiddels lijkt te zijn teruggekomen), of
•	
de concurrentie – ook zonder de voorgenomen samenwerking of fusie – zou
zijn beperkt, vanwege het uittreden van een van de betrokken partijen.
Sjaak van der Heul
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8 augustus 2017

Minister stelt voor om verlaagde
aanmeldingsdrempels voor
zorginstellingen te handhaven
Op 24 juli 2017 heeft de Minister van Economische Zaken het concept “besluit
lagere omzetdrempels concentraties in de zorg gepubliceerd”. Als gevolg van
het besluit wordt de nu geldende lagere omzetdrempels voor de zorgsector
verlengd tot 1 januari 2023. Slecht nieuws voor zorgaanbieders. Zij kunnen de
besluitvorming nog beïnvloeden. Geïnteresseerden hebben namelijk tot 21
augustus 2017 de tijd om via de opengestelde internetconsultatie een reactie
op het conceptbesluit te geven.

Het Besluit
Ondernemingen moeten hun voornemen tot (i) fusie, (ii) overname of (iii)
oprichting van een volwaardige joint-venture melden bij de ACM als de
drempelwaarden uit de Mededingingswet worden overschreden. Dat is het
geval als de betrokken ondernemingen (i) een gezamenlijke omzet hebben van
€ 150 miljoen en (ii) ten minste twee van hen ieder individueel in Nederland
een omzet behalen van € 30 miljoen. De Mededingingswet voorziet in de
mogelijkheid de Minister bij besluit de omzetdrempels in transitiesectoren
verlaagt voor de duur van 5 jaar indien relatief lage omzetten in combinatie met
hoge marktaandelen worden behaald. Die combinatie kan tot gevolg hebben
dat concurrentiebeperkende concentraties (zonder drempelverlaging) aan de
aandacht van de ACM ontsnappen.
Tot op heden heeft de Minister voor één sector van deze bevoegdheid gebruik
gemaakt, de zorgsector. Als twee betrokken ondernemingen in het voorgaande
jaar een omzet van ten minste € 5.5 miljoen hebben behaald met het verlenen van
zorg zijn de omzetdrempels (sinds 2008 telkens voor vijf jaar) verlaagd tot (i) een
gezamenlijk omzet van € 55 miljoen en (ii) een omzet van tenminste twee van hen
ter waarde van minimaal € 10 miljoen.
De minister geeft drie redenen voor zijn voornemen de verlaagde omzetdrempels
te verlengen:
•	de zorgsector is nog steeds in transitie. Voorbeelden zijn volgens de
minister de recente invoering van de Wlz en Wmo 2015, de ontwikkeling
van de risicoverevening en de afschaffing van het representatiemodel bij
onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars;
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•	marktmacht van zorgaanbieders als gevolg van een informatievoorsprong
(op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteit) ten opzichte van zorginkopers en
patiënten;
•	hoge marktaandelen doordat zorgaanbieders veelal actief zijn op relatief
kleine/lokale geografische markten (door de beperkte reisbereidheid van
patiënten).

Commentaar
In de zorgsector zal het voornemen van de Minister niet met gejuich worden
ontvangen. Naast de administratief belastende zorgspecifieke concentratietoets
van de Nederlandse Zorgautoriteit (waarover ik mij kritisch uitliet), levert de
melding bij de ACM een extra kostenpost op die niet aan zorg kan worden
besteed. In aanvulling op de advocaat- en adviseurskosten, is vanaf het moment
van melding bij de ACM een forfaitair bedrag aan de ACM verschuldigd van
€ 17.450,–.
Bovendien kan getwijfeld worden aan de effectiviteit van de drempelverlaging.
Van 1 januari 2013 tot en met 1 januari 2017 heeft de ACM als gevolg van de
verlaagde drempels 34 extra concentratiemeldingen ontvangen. Geen van deze
meldingen heeft tot een (voorlopig) concentratieverbod zijdens ACM geleid. Daar
komt bij dat de ACM een groot deel van haar besluiten in de zorgsector verkort
afdoet omdat zij zonder uitgebreid onderzoek kan vaststellen dat de voorgenomen
concentratie geen mededingingsbezwaren oplevert, bijvoorbeeld vanwege
beperkte overlap van activiteiten. Verkorte besluiten leveren geen guidance op
voor zorgondernemingen met fusieplannen waardoor het wiel telkens opnieuw
moet worden uitgevonden (a raison van € 17.450,–). Kan de schaarse capaciteit van
de ACM niet effectiever worden ingezet?
Overigens heeft de ACM in periode 2013 tot en met 2016 wel de voorgenomen
fusies van VUmc en AMC alsmede van het Albert Schweitzerziekenhuis en
Rivas Ziekenhuis (vooralsnog) tegengehouden. Deze fusies waren echter ook
meldingsplichtig geweest zonder de verlaagde omzetdrempels.
Voor hulp bij het opstellen van uw reactie op de consultatie of voor vragen of
advies over de meldingsprocedure bij de ACM en/of de toepassing van het
mededingingsrecht (in de zorgsector en daarbuiten), kunt u natuurlijk contact
opnemen met de vakgroep mededingingsrecht van Dirkzwager.
Sjaak van der Heul
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6 september 2017

Fusieplannen van AMC en VUmc
krijgen goedkeuring van ACM
Bij besluit van 17 januari 2017 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM)
vastgesteld dat zij de gevolgen voor de concurrentie van de voorgenomen fusie
tussen het AMC en VUmc nader moest onderzoek. Voordat het onderzoek was
afgerond mocht de fusie in ieder geval niet worden geeffectueerd en konden
de fusieplannen in de ijskast. Blijkens een persbericht van 5 september is de
ACM uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de concurrentie als gevolg van
de fusie niet wordt belemmerd. AMC en VUmc mogen fuseren.

Geen concurrentieproblemen door fusie
Het nadere onderzoek van de ACM heeft zicht toegespitst op het segment topzorg
(hoog complexe zorg). Binnen het segment topzorg wordt onderscheid gemaakt
tussen niet-concurrentiele topzorg en concurrentiele topzorg die (dus) wel door
meerdere zorgaanbieders kan worden aangeboden (zie voor het onderscheid mijn
hierboven aangehaalde blog over het besluit van 17 januari 2017). Ten aanzien
van de concurrentiele topzorg heeft de ACM geconcludeerd dat patiënten en
verzekeraars ook na een fusie tussen AMC en VUmc over voldoende alternatieven
zullen beschikken. Op het gebied van non-concurrentiele zorg heeft de
voorgenomen fusie helemaal geen gevolgen voor de concurrentie. De naam zegt
het al: zowel voor als na de fusie is concurrentie door de niet-concurrentiele aard
van de zorg gewoonweg niet mogelijk.

Een staartje?
VUmc en AMC zijn niet uit de brand. Het persbericht eindigt namelijk met een
saillant detail: tijdens het onderzoek naar de voorgenomen fusie heeft de ACM
van zorgverzekeraars kennelijk signalen ontvangen dat VUmc en AMC (ook al
voor de voorgenomen fusie) hun positie op het gebied van non-concurrentiele
topzorg gebruiken (misbruiken?) om betere contractsvoorwaarden af te dwingen
voor concurrentiele topzorg. Dat zou misbruik van aanmerkelijke marktmacht
en/of (bij economische activiteiten) van een machtspositie kunnen opleveren
en een (andere) grondslag voor handhaving door NZa (op grond van de Wet
marktordening gezondheidszorg) en/of ACM (op grond van de Mededingingswet)
kunnen vormen. Hoewel de grondslag van dat onderzoek niet wordt genoemd,
ligt het in de reden dat de NZa het voortouw neemt in geval van overlappende
bevoegdheden van NZa en ACM.
Sjaak van der Heul
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4 oktober 2017

ACM is (te?) streng in leidraad
transparantie van ziekenhuistarieven
De Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) heeft op 29 september 2017 de
Leidraad Transparantie van Ziekenhuistarieven (“Leidraad”) gepubliceerd.
In de Leidraad geeft de ACM haar visie op de mededingingsrechtelijke
voordelen en risico’s van publicatie van ziekenhuistarieven. Zij schetst
bovendien een ‘veilige haven’ waarin ziekenhuistarieven naar haar oordeel
openbaar gemaakt kunnen worden. Het is goed nieuws dat de ACM een
zienswijze geeft over een actueel vraagstuk. Opnieuw toont de ACM zich
streng voor ziekenhuizen.

Voordelen en risico’s van openbare informatie ziekenhuistarieven
Openbaarmaking van ziekenhuistarieven kan een voordeel hebben voor de
consument. Hij voelt het ziekenhuistarief door het eigen risico direct in zijn
portemonnee. Door openbaarmaking van tarieven kan de consument zijn
ziekenhuiskeuze mede baseren op de prijs. Daarnaast kan openbare informatie
ziekenhuizen en verzekeraars stimuleren hun prestaties te verbeteren. Door het
openbaar maken van de tarieven wordt logischerwijs ook (een deel van) het
onderhandelingsresultaat tussen het ziekenhuis en de verzekeraar openbaar,
hetgeen een concurrentierisico kan opleveren. Zij moeten er daarom voor
waken dat zij de informatie over de onderhandelingsresultaten niet gebruiken
ter ondersteuning van al dan niet stilzwijgende afstemming om hun marktgedrag
te coördineren (en prijs- en tarief)concurrentie belemmeren. Coördinatie van
marktgedrag is in strijd met het kartelverbod.

‘Veilige haven’
De ACM heeft in de Leidraad een ‘veilige haven’ voor openbaarmaking
geïntroduceerd. Als openbaarmaking zich in de ‘veilige haven’ bevindt, wordt
verondersteld dat het geen strijd oplevert met het kartelverbod. De ‘veilige haven’
omvat volgens de ACM in ieder geval drie scenario’s:
1.	Het door de individuele verzekeraars openbaar maken van actuele
ziekenhuistarieven beneden de grens van het maximale eigen risico van 885
euro per jaar (2017).
2.	Het openbaar maken van actuele ziekenhuistarieven boven de grens van het
maximale eigen risico, indien voldaan aan drie cumulatieve voorwaarden die
als volgt kunnen worden samengevat:
1.	Een derde partij (niet zijnde zorgverzekeraars en ziekenhuizen) beheert het
verzamelen van de informatie;
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2.	deze partij maakt de informatie pas openbaar als alle onderhandelingen over
de tarieven zijn afgerond;
3.	de informatie is geanonimiseerd en niet herleidbaar tot ziekenhuizen
(hetgeen betekent dat een gemiddelde van ten minste vijf ziekenhuizen moet
worden gebruikt) of zorgverzekeraars.
3.	Het openbaar maken van tariefinformatie ouder dan drie jaar; ook boven de
grens van het maximale eigen risico en zonder beperkingen.

Commentaar: ACM opnieuw (te?) streng voor zorgaanbieders
Niet kan worden uitgesloten dat de ACM bij openbaarmaking buiten de ‘veilige
haven’ een onderzoek start naar een vermeende kartelinbreuk. De ACM zal
haar vizier (opnieuw) eerder op ziekenhuizen richten dan op zorgverzekeraars.
Immers, ziekenhuizen kunnen uitsluitend een beroep doen op de ‘veilige haven’
als zij tot publicatie van prijsinformatie overgaan die ouder is dan drie jaar.
Bovendien zitten ziekenhuizen aan de verkoopkant van de onderhandeltafel.
In de Leidraad is de ACM te streng voor ziekenhuizen. Zij creëert het risico dat
ziekenhuizen buiten de ‘veilige haven’ om helemaal niet meer tot publicatie
van informatie durven over te gaan, zelfs als het kartelverbod geen grondslag
vormt voor die terughoudendheid. Voor een overtreding van het kartelverbod
is namelijk vereist dat twee ondernemingen hun (markt)gedrag afstemmen. Als
een onderneming volstrekt autonoom en zonder (het oogmerk van) afstemming
met een andere onderneming (prijs)informatie wenst te openbaren, kan van
een inbreuk van het kartelverbod dus in principe ook geen sprake zijn. voor
ziekenhuizen kan publicatie van tarieven bijvoorbeeld (ook) een reclamestrategie
zijn, waarmee zij zich positief kunnen onderscheiden. De Europese Commissie
neemt dan ook als uitgangspunt in haar richtsnoeren voor horizontale
samenwerking dat unilaterale publicatie van (prijs)informatie – behoudens
uitzondering – geen strijd oplevert met het kartelverbod
In geval van een onderzoek naar een kartelinbreuk door ziekenhuizen is het
uiteraard aan de ACM om (i) afstemming te bewijzen, en (ii) een concurrentie
beperkend doel of gevolg aan te tonen. Die bewijslast blijkt in de praktijk hoog
en tot op heden heeft de ACM nog nooit kunnen bewijzen dat eenzijdige open
baarmaking van informatie strijd opleverde met het kartelverbod. Naar aanleiding
van een onderzoek van de ACM hebben mobiele operators KPN en T-Mobile
in 2013 toegezegd dat zij niet openbaar zullen maken hun toekomstige prijzen
voordat de interne besluitvorming daarover is afgerond. Deze toezegging van
de mobiele operators legde de mobiele operators veel minder vergaande
beperkingen op dan de Leidraad aan Ziekenhuizen oplegt.
Sjaak van der Heul
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6 december 2017

ACM verscherpt toezicht op
samenwerking en fusies van
ziekenhuizen
De reden voor het verscherpt toezicht zijn de uitkomsten van twee onder
zoeken. Uit het eerste onderzoek uit 2016 is volgens de ACM gebleken dat
ziekenhuisfusies niet leiden tot verhoogde kwaliteit van de zorg. Het tweede
onderzoek dat op 5 december 2017 is gepubliceerd, bevat aanwijzingen dat
gefuseerde ziekenhuizen hogere prijzen hanteren dan vergelijkbare niet
gefuseerde ziekenhuizen.

De redenen voor verscherpt toezicht
De ACM concludeert dat voor het merendeel van de patiëntgroepen een prijs
stijging is gevonden zonder compenserende kwaliteitswinst. De onderzochte
ziekenhuisfusies zorgen gemiddeld voor hogere zorgkosten zonder een aantoon
bare relatieve verbetering in kwaliteit.
Naast de twee onderzoeken wijst de ACM op andere ontwikkelingen die haar
hebben geleid naar haar aangekondigde verscherpte toezichtstijl:
•	Concurrenten en zorgverzekeraars hebben meer aandacht voor de
concurrentierisico’s van voorgenomen fusies en onderbouwen deze steeds
uitgebreider.
•	Zorgverzekeraars hebben groeiende praktijkervaring met fusies en kunnen
met behulp van data-analyse hun stellingen onderbouwen (over bijvoorbeeld
de door hen verwachte gevolgen van een fusie).

Commentaar
Tot op heden heeft de ACM pas één ziekenhuisfusie verboden. Wel was al
eerder een trend zichtbaar dat de ACM kritischer naar samenwerking tussen
ziekenhuizen kijkt dan voorheen. Waar de ACM aanvankelijk fusies veelal
goedkeurde na beperkt marktonderzoek, heeft zij recent geoordeeld dat een
zware analyse nodig was naar de concurrentiegevolgen van de fusie tussen
VuMC en AMC (inmiddels alsnog toegestaan), en een voorgenomen fusie van
ziekenhuizen uit de regio Eindhoven.
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De ACM heeft ook paal en perk getracht te stellen aan de publicatie door
ziekenhuizen van hun tarieven. Het initiatief daartoe dient volgens de ACM niet
door ziekenhuizen te worden genomen en (onder omstandigheden) wel door
zorgverzekeraars.
Door de veelheid van publicaties van de ACM over de (ziekenhuis)zorgsector
loopt een belangrijke rode draad. De ACM hecht (doorslaggevend?) veel belang
aan het oordeel van zorgverzekeraars. Het is de vraag of dergelijke uitbesteding
van het toezicht wenselijk is. Zorgverzekeraars hebben andere (eigen) belangen
dan het publieke belang van de ACM: goed functionerende van (zorg)markten.
De strenge lijn van de ACM richting ziekenhuizen lijkt te leiden tot rechts
onzekerheid en –ongelijkheid tussen verschillende zorgsectoren. In de eerstelijn
hanteert de ACM een compleet andere stijl. In die sector zal zij niet direct
handhavend optreden als zorgaanbieders volledig transparant en in overleg
met afnemers een samenwerking aangaan. Indien daarbij de grenzen van het
kartelverbod worden bereikt zal de ACM eerst in gesprek gaan voordat een boete
wordt opgelegd.
De boodschap van de ACM aan ziekenhuizen is vervelend en duidelijk.
(Voorgenomen) samenwerkingsverbanden en fusies van ziekenhuizen liggen
onder het vergrootglas van de ACM. Het is voor ziekenhuizen van toenemend
belang dat zij hun (voorgenomen) samenwerkingen en fusies zorgvuldig
beoordelen.
Sjaak van der Heul
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(Internet)distributie

29

20 april 2017

Wetsvoorstel wettelijke verankering
gedragscode franchise
Eind 2016 kondigde Minister Kamp van Economische Zaken al aan de Neder
landse Franchise Code (NFC) wettelijk te willen verankeren. Het wetsvoorstel
van 12 april 2017 is hierop een vervolg. Het wetsvoorstel voorziet er in dat
de NFC automatisch op een tussen een franchisegever en franchisenemer
gesloten overeenkomst van toepassing wordt, tenzij hier duidelijk en
gemotiveerd in de franchiseovereenkomst van af is afgeweken.
Met het wetsvoorstel wordt voor het eerst een bijzondere wettelijke regeling voor
de franchiseovereenkomst getroffen. Het doel van de regeling is om de positie van
de franchisenemer – die volgens de wetgever doorgaans zwakker is dan die van
de franchisegever – te versterken en er op die manier voor te zorgen dat zowel
voorafgaand aan als na het sluiten van een franchiseovereenkomst de belangen
van de franchisegever en die van de (aspirant-) franchisenemer onderling meer
in balans worden gebracht. Het wetsvoorstel impliceert dan ook vooral nieuwe
verplichtingen voor de franchisegever.
In de eerste plaats beoogt de voorgestelde regeling een versterking van de
informatiepositie van de franchisenemer. Het moet niet langer mogelijk zijn dat
de franchisenemer zonder dat hij dat goed beseft, instemt met een franchise
overeenkomst waarin bepalingen zijn opgenomen die in de praktijk onredelijk
voor hem kunnen uitpakken. Daarnaast leidt de voorgestelde regeling ertoe dat
wanneer de franchisenemer wel met een dergelijke situatie wordt geconfronteerd,
het hem gemakkelijker wordt gemaakt om – al dan niet met een beroep op de
rechter – de voor hem nadelige consequenties terug te draaien en genoegdoening
te krijgen voor de schade die hij als gevolg hiervan heeft geleden.
Toepassing van de gedragscode is weliswaar het uitgangspunt, maar partijen
kunnen in voorkomende gevallen besluiten een of meer van de gedragsnormen
buiten toepassing te verklaren of daarvan af te wijken. Dit dient wel expliciet
overeen te worden gekomen en deugdelijk te worden onderbouwd op een voor
de franchisenemer transparante wijze.
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De regeling geldt voor alle nieuwe overeenkomsten. Op overeenkomsten die
gesloten zijn vóór de datum van inwerkingtreding geldt de nieuwe regeling pas vijf
jaar na inwerkingtreding. Dit betekent dat franchisegevers vijf jaar de tijd hebben
om bestaande overeenkomsten in overeenstemming met de nieuwe regeling te
brengen.
Het wetsvoorstel ligt tot 25 mei 2017 voor ter consultatie. Dit is voor zowel
franchisegevers als franchisenemers het moment om nog invloed uit te kunnen
oefenen op de tekst van het wetsvoorstel. Na deze consultatie zal een definitieve
versie van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
Voor hulp bij het opstellen van uw reactie of voor vragen of advies
over dit onderwerp en de toepassing van het mededingingsrecht op
franchiseovereenkomsten in het bijzonder, kunt u contact opnemen met Natascha
Linssen, Selma van Ramele of Sjaak van der Heul.
Natascha Linssen
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12 mei 2017

Onderzoek Europese Commissie
mededingingsbeperkende praktijken
e-commerce sector
Op 10 mei 2017 publiceerde de Europese Commissie het rapport met de
uitkomsten van het onderzoek naar de e-commerce sector. Dit rapport vormt
het sluitstuk van het onderzoek dat de Commissie in mei 2015 startte om
mogelijke mededingingsbeperkende praktijken in de e-commerce sector in
kaart te brengen.
Volgens de Commissie zijn er diverse praktijken die de mededinging kunnen
beperken waarbij de nadruk ligt op afspraken tussen producenten en distributeurs
die de wijze waarop producten in de EU gedistribueerd worden beperken.
Producenten en distributeurs lopen daardoor het risico het kartelverbod te
overtreden.
De belangrijkste praktijken en ontwikkelingen die de Commissie in het rapport
signaleert, zijn de volgende. Ten eerste kiezen veel producenten er voortaan voor
om ook zelf rechtstreeks via een eigen webshop aan consumenten te verkopen,
waardoor zij meer en meer met hun eigen distributeurs concurreren. Ten tweede
is het gebruik van selectieve distributie toegenomen. Bij selectieve distributie
kunnen producten alleen door erkende distributeurs verkocht worden waarbij
het die distributeurs veelal verboden is om aan niet-erkende distributeurs te
verkopen. Een dergelijk gesloten stelsel stelt producenten in staat om meer
controle te hebben over hun distributienetwerk. Ongeveer de helft van het aantal
ondervraagde producenten laat zuivere online spelers niet tot hun selectieve
distributiestelsel toe. Tot slot is er een toename in het gebruik van contractuele
beperkingen door producenten ten opzichte van hun distributeurs, zoals het
beperken van de mogelijkheden van de online verkoper om zijn verkoopprijs
vast te stellen, een verbod om de producten via (online) marktplaatsen van
derden te verkopen en een verbod om bepaalde producten buiten een
bepaald gebied te verkopen. Door deze laatste beperking moet de distributeur
zogenaamde geoblocking maatregelen nemen, zoals het blokkeren van toegang
tot de website door consumenten uit een bepaald land of het re-routen van die
consumenten naar websites van distributeurs die de producten wel in dat land
mogen verkopen. In dit kader heeft de Commissie op 25 mei 2016 , eveneens als
onderdeel van haar Digital Single Market-strategie, een voorstel gepubliceerd
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voor een verordening. In dit voorstel worden geoblocking en andere vormen van
geodiscriminatie verboden. De Commissie heeft ook onderzoek gedaan naar
mogelijke beperkingen bij de online verkoop van digitale content, zoals bijv. de
duur van licentieovereenkomsten waardoor toetreding door nieuwe spelers wordt
bemoeilijkt.
Sommige van deze praktijken kunnen volgens de Commissie gerechtvaardigd
zijn, bijv. om de kwaliteit van het distributienetwerk te verbeteren. De beperking
van de online verkoop kan echter ook schadelijk voor de consument zijn. Door
de online verkoop te beperken worden immers de keuzemogelijkheden van de
consument beperkt en lagere prijzen via internet tegengehouden. De Commissie
kondigt dan ook aan bij bedrijven onderzoek te zullen doen naar mogelijke
mededingingsbeperkende afspraken op het gebied van e-commerce. Eerder
dit jaar deed de Commissie al onderzoek naar hotelprijzen, de distributie van
computerspellen en de prijsstelling van consumentenelektronica. Enkele bedrijven
hebben hun activiteiten op het gebied van e-commerce tijdens het onderzoek en
mede op initiatief van de Commissie onderzocht en waar nodig aangepast.
In de relatie tussen een producent en een (online) distributeur is de grens
tussen wat wel en wat niet mag niet altijd duidelijk. Mocht u hierover vragen
hebben of onderwerp zijn of worden van een onderzoek van de Commissie of
de Nederlandse mededingingsautoriteit ACM, dan kunt u contact opnemen met
Natascha Linssen en Sjaak van der Heul van onze vakgroep Mededinging.
Natascha Linssen
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8 juni 2017

Europese Commissie onderzoekt
distributie guess
De Europese Commissie is een formeel onderzoek gestart naar de
mededingingsrechtelijke toelaatbaarheid van de distributiepraktijken van
het kledingmerk Guess. De Commissie onderzoekt vooral of Guess haar
distributeurs beperkingen oplegt bij grensoverschrijdende verkoop, zoals
beperking van de online verkoop en de verkoop aan detailhandelaren in
andere lidstaten van de EU.
Het staat bedrijven in beginsel vrij hun distributieovereenkomsten en
distributiebeleid naar eigen inzicht op te stellen, maar zij moeten daarbij wel
de spelregels van het mededingingsrecht in acht nemen. Die spelregels worden
vooral gevormd door het kartelverbod. Het kartelverbod verbiedt overeenkomsten
tussen ondernemingen, en dus ook producenten en hun distributeurs, die de
mededinging merkbaar kunnen beperken. Zo werd door de Duitse mededingings
autoriteit aan matrassenfabrikant Recticel een boete opgelegd van € 8,2 miljoen
voor overtreding van het kartelverbod doordat Recticel met haar distributeurs
afsprak dat de producten niet onder een bepaalde prijs verkocht zouden worden.
Die afspraak betrof ook de online dealers en was een reactie op de toegenomen
online verkoop. Online dealers mochten zich een erkende dealer noemen en
het logo van Recticel gebruiken onder de voorwaarde dat zij (ook) online de
minimumprijzen zouden hanteren. Daarmee werd de prijs kunstmatig hoog
gehouden en de concurrentie beperkt.
Het onderzoek naar de distributiepraktijken van Guess staat weliswaar op zichzelf,
maar past binnen de focus van de Commissie op de mededingingsrechtelijke
toelaatbaarheid van verticale afspraken – zoals distributie – in de e-commerce
sector. In het onlangs gepubliceerde rapport constateert de Commissie diverse
mededingingsproblemen in deze sector, zoals het beperken van de online
verkoop en de vrijheid van de distributeur om zelf zijn prijzen te bepalen.
Het e-commerce rapport en het onderzoek van de Commissie naar de
distributie van Guess illustreren dat het belang van het mededingingsrecht in
de distributiepraktijk toeneemt. Ondernemingen doen er goed aan om hun
distributieovereenkomsten en het distributiebeleid onder de loep te nemen en te
beoordelen of deze in lijn met het mededingingsrecht zijn.
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Uiteraard zijn onze mededingingsrechtadvocaten Natascha Linssen, Sjaak van der
Heul en Selma van Ramele u daarbij graag van dienst.
Natascha Linssen
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15 juni 2017

Let op de mededingingsregels bij
distributieafspraken – de Europese
Commissie opent de aanval
Vorige week hebben wij al bericht dat de mededingingsrechtelijke
handhavingsprioriteiten van de Europese Commissie een stevige ruk
hebben gemaakt in de richting van (online) distributie. Dat is een gevolg
van een sectoronderzoek naar mededingingsbeperkende praktijken in de
e-commerce sector dat op 10 mei 2017 is gepubliceerd. Uit een persbericht
van de Europese Commissie van 14 juni 2017 blijkt dat nu ook Universal
Studios, Nike en Sanrio (bekend van Hello Kitty) de strijd met de Europese
Commissie moeten aangaan.

De door de Europese Commissie aangekondigde onderzoeken
De drie ondernemingen worden er alle van verdacht dat zij het kartelverbod
(in licentieovereenkomsten met hun distributeurs) hebben overtreden. Uit de door
de Europese Commissie verstrekte informatie lijkt te volgen dat zij ervan worden
verdacht dat zij met hun licentienemers concurrentiebeperkende afspraken
hebben gemaakt die grensoverschrijdende verkopen bemoeilijken.
Het staat naar mijn verwachting niet zozeer ter discussie of de drie onder
nemingen aan hun licentienemers exclusieve (geografische) distributiegebieden
hebben toegewezen. Dat is namelijk in de regel toegestaan. Echter, niet duidelijk is
of de toewijzing van een exclusief gebied tevens mag inhouden dat consumenten
uit een lidstaat zich zich niet meer uit eigen beweging kunnen wenden tot een
licentienemer uit een andere lidstaat (bijvoorbeeld door geoblocking of het
anderszins bemoeilijken van onlineverkoop).

Belang voor de praktijk
De Europese Commissie neemt door het initiëren van deze onderzoeken in
ieder geval haar standpunt in: zij kijkt zeer kritisch naar alle beperkingen van
online verkoop, ook als deze beperkingen worden overeengekomen tussen niet
concurrenten (zijnde een distributeur en zijn leverancier of een licentiegever en
zijn licentienemer). Daarmee sluit de Europese Commissie aan bij de strenge lijn
die eerder al door de Duitse mededingingsautoriteit werd ingenomen.
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Tot op heden heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in Nederland
weinig prioriteit gegeven aan het onderzoeken van (concurrentiebeperkende)
afspraken tussen niet-concurrenten. De ACM vindt zulke afspraken (op basis van
economische theorie) gewoonweg minder schadelijk voor de consument dan
(concurrentiebeperkende) afspraken tussen concurrenten. De ACM werkt echter
nauw samen met de andere Europese mededingingsautoriteiten en de Europese
Commissie in het European Competition Network. In de regel stemmen Europese
mededingingsautoriteit hun onderzoeken en prioriteiten onderling af.
Wij verwachten daarom dat de ACM niet achter kan blijven bij haar Europese
collega’s en op korte termijn ook distributieafspraken onder de loep zal nemen,
vooral als deze betrekking hebben op de (on)mogelijkheden tot internetverkoop.
Een eerste stap richting koerswijziging lijkt al gezet. Voor de periode 2016-2017
heeft de ACM de online consument op haar agenda gezet.
Sjaak van der Heul
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11 december 2017

Verkoopverbod via online platforms
toegestaan door Hof van Justitie
Het verbod om te verkopen via distributieplatforms (zoals Marktplaats.nl,
eBay.com en Amazon.com) mag door een leveranciers aan zijn distributeurs
worden opgelegd om het luxe-imago van zijn producten te beschermen. Het
arrest was langverwacht en schept meer rechtszekerheid over onlineverkoop
voor selectieve distributiestelsels in heel Europa.

Het arrest
Het Hof van Justitie formuleert in zijn arrest van 6 december 2017 (geparafraseerd)
de volgende rechtsregels:
1.	Het handhaven van een luxe-imago is voldoende rechtvaardiging om een
selectief distributiestelsel te hanteren.
2.	Als uitsluitend kwalitatieve criteria worden gehanteerd, is dat stelsel altijd in
overeenstemming met het kartelverbod als:
•	de wederverkopers worden gekozen op grond van kwalitatieve criteria die
uniform worden vastgesteld en zonder discriminatie worden toegepast;
•	het betrokken product een selectief distributienetwerk noodzakelijk maakt
om de kwaliteit ervan te behouden; en
•	de (selectie)criteria niet verder gaan dan noodzakelijk.
1.	Een verbod op het gebruik van online distributieplatforms zoals Marktplaats.nl
en Amazon.com kan aan deze voorwaarden voldoen. Het platformverbod stelt
de leverancier in staat om toe te zien op de naleving van de vooraf vastgestelde
kwaliteitseisen van onlineverkoop. Bovendien wordt het luxe-imago van een
product erdoor in stand gehouden, omdat de onlineverkoop alleen plaatsvindt
in webshops van erkende wederverkopers.
2.	Als naast kwalitatieve criteria ook kwantitatieve criteria worden gehanteerd,
is het kartelverbod wel van toepassing op een platformverbod. In dat geval
levert een platformverbod geen hardcorebeperking en kan (dus) worden
geprofiteerd van een uitzondering op het kartelverbod mits de marktaandelen
van partijen kleiner zijn dan 30%.

Commentaar
Het arrest is welkom. Doordat de mededingingsautoriteiten in de verschillende
lidstaten anders oordeelde over de toelaatbaarheid van een verbod tot gebruik
van online platforms, was voor rechtsonzekerheid ontstaan onder gebruikers van
selectieve distributiestelsels. Vooral in Duitsland werd door het Bundeskartellamt
handhavend opgetreden, bijvoorbeeld tegen Asics.

38

Desondanks komt het arrest niet als een verrassing. Op 26 juli 2017 had Advocaat
Generaal Wahl het Hof van Justitie al geadviseerd om het platformverbod toe te
staan. Dat advies is door het Hof van Justitie goeddeels gevolgd.
Het Hof van Justitie laat een belangrijke vraag onbeantwoord, namelijk wanneer
sprake is van een luxe-product dat gerechtvaardigd beschermd mag worden
met een selectief distributiestelsel. Alleen als een selectief distributiestelsel mag
worden gehanteerd, kan tevens een platformverbod worden overeengekomen.
Naar aanleiding van het advies van de Advocaat Generaal heeft de rechtbank
Amsterdam in ieder geval geoordeeld dat een platformverbod in het distributie
systeem van Nike was toegestaan. Ook Nike heeft volgens de rechtbank Amster
dam voldoende belang bij een luxe-imago om een selectief distributiestelsel te
rechtvaardigen (helaas is de uitspraak niet meer beschikbaar op rechtspraak.nl).
Sjaak van der Heul
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Handhaving
door de ACM en
de Europese Commissie
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28 februari 2017

ACM waarschuwt zzp’ers om geen
tariefafspraken te maken
Op 24 februari 2017 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de leidraad
“Tariefafspraken voor zzp’ers in cao’s” (de Leidraad) gepubliceerd. Daarin
heeft de ACM toegelicht dat tariefafspraken van zzp’ers gewoon aan het
kartelverbod moeten worden getoetst, tenzij zzp’ers in Europeesrechtelijke zin
kwalificeren als zogenaamde schijnzelfstandigen.

De Leidraad en zijn achtergrond
De aanleiding voor de Leidraad is een arrest van het Hof van Justitie van de EU van
4 december 2014 over orkestremplaçanten waarin het begrip schijnzelfstandige
is geïntroduceerd. Een schijnzelfstandige is volgens het Hof van Justitie een zzp’er
waarvan de werksituatie vergelijkbaar is met die van een werknemer.
Het kartelverbod verbiedt afspraken tussen ondernemingen en besluiten van
ondernemersverenigingen die het doel of gevolg hebben dat de concurrentie op
de markt wordt vervalst. Het onderscheid tussen daadwerkelijk onafhankelijke
zzp’ers en schijnzelfstandigen is van belang omdat onafhankelijke zzp’ers worden
aangemerkt als zelfstandige ondernemingen in de zin van het kartelverbod.
Schijnzelfstandigen kwalificeren daarentegen in het kader van de toepassing van
het kartelverbod als werknemers en zijn (dus) geen zelfstandige onderneming
maar onderdeel van de (rechts)persoon voor wie zij werkzaamheden verrichten.
Afspraken in cao’s over (minimum)lonen en andere concurrentievoorwaarden
beperken de concurrentie tussen ondernemingen omdat ze de kosten van
werkgevers harmoniseren en de ruimte voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden
verkleinen. Cao-bepalingen zijn van het kartelverbod uitgezonderd als zij (i)
het resultaat zijn van een dialoog tussen sociale partners, en (ii) voor werk
nemers rechtstreeks leiden tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden en/of
bescherming van de werkgelegenheid. Omdat uitsluitend schijnzelfstandigen
in mededingingsrechtelijke zin werknemers zijn, mogen arbeidsvoorwaarden
voor schijnzelfstandigen wel in cao’s worden opgenomen en afspraken over
onafhankelijke zzp’ers niet.
Indien sociale partners zzp’ers in de cao willen betrekken, zullen zij daarom zelf
moeten vaststellen dat de door de cao-bepalingen geraakte zzp’ers daadwerkelijk
schijnzelfstandigen zijn. De ACM geeft vier suggesties aan sociale partners die
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er naar het oordeel van ACM aan kunnen bijdragen dat een cao geen (verboden)
afspraken bevatten over onafhankelijke zzp’ers.
1.	Maak onderscheid in de werksituaties van zzp’ers, bijvoorbeeld op het
gebied van functieniveau, type project en de vereiste deskundigheid, of de
opdrachtgever die een zzp’er inhuurt.
2.	Verzamel feitelijke en concrete gegevens over de werksituatie van zzp’ers.
De ACM raadt aan om op basis van arbeidsmarktonderzoek en een analyse van
de in de sector gebruikte contracten met zzp’ers een inschatting te maken.
3.	Wees duidelijk en transparant over welke zzp’ers onder de cao vallen. De ACM
adviseert om duidelijk in de cao op te nemen welke (groepen van) zzp’ers wel,
en welke niet onder de cao-vallen (en dus schijnzelfstandigen zijn).
4.	Onderzoek bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld ontslag als werknemer
en daaropvolgende zzp-opdracht of de kwalificatie van de rechtsverhouding
door de belastingdienst

Commentaar
De ACM lijkt met haar vier suggesties in de Leidraad een beperktere uitleg te
geven aan het begrip schijnzelfstandige dan het Hof van Justitie in zijn arrest
over orkestremplaçanten. Daarin heeft het Hof van Justitie namelijk het volgende
toetsingskader vastgesteld.
“Gelet op deze beginselen is het derhalve aan de verwijzende rechterlijke
instantie – teneinde de zelfstandige remplaçanten in het hoofdgeding niet als
„werknemers” […], maar als echte „ondernemingen” […] te kunnen aanmerken
– om te verifiëren dat die remplaçanten zich, ook al zijn zij werkzaam op basis van
een overeenkomst van opdracht, […] niet in een ondergeschiktheidsrelatie met
het betrokken orkest bevinden tijdens de duur van de contractuele verhouding
en dus vergeleken met werknemers die hetzelfde werk verrichten over meer
zelfstandigheid en flexibiliteit beschikken voor wat betreft de bepaling van het
tijdschema, de plaats en de wijze van uitvoering van de toevertrouwde taken, te
weten de repetities en concerten.”
Kortom, indien een zzp’er niet beschikt over meer zelfstandigheid en flexibiliteit
dan een andere werknemer in een vergelijkbare werkomgeving, is hij een schijn
zelfstandige. Het toetsingskader uit het arrest over orkestremplaçanten, is tot op
door de kantonrechter in Tilburg en het Gerechtshof Den Haagop Nederlandse
cao’s toegepast. Het Gerechtshof Den Haag heeft daarbij expliciet geconcludeerd
dat orkestremplaçanten inderdaad schijnzelfstandigen waren. De kantonrechter
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in Tilburg noch het Gerechtshof Den Haag hebben in hun uitspraken expliciet
de vier door de ACM genoemde stappen in hun beoordeling betrokken. Hoewel
het volgen van het toetsingskader uit de Leidraad sociale partners het meeste
rechtszekerheid biedt, kan niet worden uitgesloten dat zij in de praktijk (iets) meer
ruimte hebben om zzp’ers (als schijnzelfstandigen) in cao’s mee te nemen.
Sjaak van der Heul

44

31 maart 2017

Ondernemers let op bij
samenwerkingen? “High trust, high
penalty”
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert ieder jaar “het Signaal”.
Daarin geeft de ACM haar visie op maatschappelijke ontwikkelingen en
beleidsvraagstukken die van belang zijn voor de wijze waarop zij het lopende
jaar toezicht houdt. In het op 29 maart 2017 gepubliceerde Signaal 2017 heeft
de ACM ervoor gepleit dat de kracht van – en de wisselwerking tussen – over
heid en marktwerking wordt benut. Om dat doel te bereiken pleit de ACM
voor een toezichtstijl gebaseerd op “high trust, high penalty”.

Het Signaal 2017
Nadat de ACM het publieke debat over markt (concurrentie) en overheid (de
wenselijkheid van begrenzing van de concurrentie door wet- en regelgeving)
heeft beschreven, doet de ACM in het Signaal 2017 drie suggesties waardoor de
kracht van beide het beste tot zijn recht zou komen. Alle drie vallen zij volgens de
ACM onder de paraplu van “high trust, high penalty”:
1.	Creëer vertrouwen door duidelijkheid over de regels
De ACM beoogt informatie te verstrekken en te communiceren over de
normen die ondernemingen moeten naleven. De ACM publiceert regelmatig
visiedocumenten en richtsnoeren over de toepassing van de concurrentieregels in
(onder meer) de zorgsector en de Rotterdamse haven.
2.	Geef meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid
De ACM wil aan ondernemingen de ruimte bieden om eigen verantwoordelijkheid
te nemen. Zo heeft de ACM laten weten dat zij in principe niet handhavend zal
optreden tegen samenwerkingsafspraken van eerstelijnszorgaanbieders nadat
zowel cliënten als zorgverzekeraars hun fiat hebben gegeven voor de voor
genomen samenwerking. Tevens laat de ACM zich in het Signaal positief uit over
het wetsvoorstel Algemene gelding duurzaamheidsinitiatieven dat vooralsnog in
de kinderschoenen staat en nog niet aan de Tweede Kamer is aangeboden. Op
basis van het wetsvoorstel zou de minister de mogelijkheid krijgen om maat
schappelijk breed gedragen particuliere samenwerkingsinitiatieven (bijvoorbeeld
duurzaamheidsinitiatieven) algemeen verbindend te verklaren. Daarmee zouden
deze maatschappelijke initiatieven de status van wetgeving krijgen waarop de
Mededingingswet niet van toepassing is.
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3. Benut het vertrouwen, maar controleer de uitkomsten
Wezenlijk onderdeel van toezicht op grond van “high trust, high penalty” is dat
een boete dreigt als het door de ACM gegeven vertrouwen wordt beschaamd.
Een schending van het vertrouwen hoeft volgens de ACM in ieder geval niet te
leiden tot meer regulering. Regulering kan juist leiden tot verlies aan vertrouwen
van de maatschappij in ondernemingen en onvoldoende besef van eigen
verantwoordelijkheid van potentiele overtreders. De ACM spreekt de hoop uit
dat juist de dreiging van hoge straffen de markt en de overheid aanmoedigt om
eventuele overtredingen te voorkomen.

Commentaar: “High Trust, High penalty” uit (financiële) nood
geboren?
De ACM is in 2013 tot stand gekomen door een fusie van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa), de Telecomautoriteit (OPTA) en den
Consumentenautoriteit. Eén van de redenen voor de fusie was blijkens de
Memorie van Toezicht bij de Instellingswet ACM dat jaarlijkse besparingen (van
circa EUR 7 miljoen) konden worden gerealiseerd, onder meer door het afvloeien
van personeel.
Tot op heden zijn nog geen (primaire) besluiten gepubliceerd waaruit blijkt
dat de ACM in 2016 een boete heeft opgelegd voor overtredingen van het
kartelverbod of het verbod om misbruik te maken van een machtspositie. In haar
jaarverslag 2016 dat gelijktijdig met het Signaal 2017 is gepubliceerd, vermeldt
de ACM evenmin dat zij in 2016 op grond van de Mededingingswet boetes heeft
opgelegd. De vrees uit 2013dat de fusie tot ACM (en de daarmee gepaard gaande
bezuinigingen) tot een verschraling van het mededingingstoezicht zouden leiden,
lijkt zich dus te hebben verwezenlijkt. Propageert de ACM de “High Trust, High
Penalty” methode mede vanwege het feit dat zij haar (beperkte) toezichtcapaciteit
gewoonweg selectief moet inzetten in verband met onvoldoende financiële
middelen? Het is in ieder geval duidelijk dat zij niet handhavend optreedt (en kan
optreden) tegen iedere mogelijke overtreding van de Mededingingswet maar
prioriteit geeft (en prioriteit moet geven) aan door haar geselecteerde onder
zoeksobjecten. Indien en voor zover de ACM wel handhavend en bestraffend
optreedt, kunnen de onderzoeksobjecten blijkens het Signaal 2017 gelijk ook een
hoge boete verwachten.
Sjaak van der Heul
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29 mei 2017

Boete Facebook voor misleidende
informatie bij overname WhatsApp
De Europese Commissie heeft Facebook een boete opgelegd van 110 miljoen
euro voor het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie rond de
overname van WhatsApp. Deze fikse boete illustreert het belang van het
verstrekken van juiste en volledige informatie in het kader van de melding
van een overname of fusie bij de Commissie.
Bij de melding van de overname van WhatsApp gaf Facebook aan de gebruikers
gegevens van beide diensten niet automatisch aan elkaar te koppelen waardoor
de uitwisseling van gegevens niet mogelijk was. Dit bleek niet juist te zijn toen
WhatsApp twee jaar later kenbaar maakte dat telefoonnummers van WhatsAppgebruikers gekoppeld konden worden aan facebookprofielen.
Volgens de Commissie heeft Facebook twee overtredingen begaan. Zowel bij de
melding van de overname van WhatsApp in 2014 als in antwoord op het informatie
verzoek heeft Facebook onjuiste en misleidende informatie verstrekt. Dit zijn
ernstige overtredingen omdat de Commissie hierdoor niet over alle relevante
informatie beschikt om de toelaatbaarheid van de overname te beoordelen.
Daarbij komt nog dat Facebook van de mogelijkheid tot het koppelen van de
verschillende account-gegevens op de hoogte was. Ook zou Facebook hebben
geweten dat deze informatie relevant was voor de beoordeling van de overname.
Op basis van deze factoren heeft de Commissie de hoogte van de boete op
110 miljoen euro bepaald. De Commissie heeft wel rekening gehouden met de
bereidheid van Facebook om aan het onderzoek mee te werken. Daardoor heeft
de Commissie niet de maximale boete van 1% van de totale omzet van het bedrijf
opgelegd.
De boete heeft geen impact op de beslissing van de Commissie van oktober
2014 om de overname van WhatsApp goed te keuren. De overname zou ook zijn
goedgekeurd indien Facebook kenbaar had gemaakt dat zij gebruikersgegevens
wel kon koppelen met die van WhatsApp.
Voor advies of hulp bij het doen van een melding van een overname of fusie bij
de Commissie of ACM, kunt u contact opnemen met Natascha Linssen, Selma van
Ramele of Sjaak van der Heul.
Natascha Linssen
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29 juni 2017

Boete NS voor misbruik machtspositie
aanbesteding Limburgs openbaar
vervoer
Volgens ACM heeft de NS bij de aanbesteding van het regionaal vervoer in
Limburg misbruik van haar economische machtspositie gemaakt. ACM legt
aan (kort gezegd) NS en Abellio daarvoor een boete op van ruim 40 miljoen
euro.

Aanleiding onderzoek ACM
In 2014 startte de Provincie Limburg een openbare aanbestedingsprocedure voor
een concessie voor openbaar trein- en busvervoer met een looptijd van december
2016 tot december 2031. Inschrijvers waren Abellio (dochtervennootschap van
NS), Veolia en Arriva. De concessie werd in eerste instantie gegund aan NS, maar
de Provincie trok die gunning in nadat bekend werd dat bij NS sprake was geweest
van onregelmatigheden bij de aanbesteding. De concessie werd vervolgens
gegund aan Arriva. Medio 2015 is ACM een onderzoek gestart naar het ver
moeden van een overtreding van artikel 24 Mededingingswet (en artikel 102
Verdrag Werking van de Europese Unie) door de NS en Abellio bij de inschrijving
op de aanbesteding.

Misbruik machtspositie
Artikel 24 van de Mededingingswet verbiedt het misbruik maken van een
economische machtspositie op de relevante markt. Volgens ACM heeft de NS een
machtpositie door het exploitatierecht van het vervoer op de Hoofdrailnet (HRN)concessie. Het HRN dekt het grootste deel van het personenvervoer per spoor in
Nederland. De huidige HRN-concessie is (tot 1 januari 2025) onderhands aan de
NS gegund.
Volgens ACM wilde de NS de aanbesteding voor het regionaal openbaar vervoer
in Limburg koste wat het kost winnen. NS vond het namelijk een bedreiging als
er ook een andere spoorvervoerders in Limburg over hetzelfde traject zou rijden.
De Limburgse aanbesteding diende daarbij als een testcase. Wat zou kunnen
betekenen dat op den duur ook andere delen van het HRN regionaal aanbesteed
zouden kunnen gaan worden. En dat wilde de NS kennelijk voorkomen.
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De NS heeft volgens ACM door twee overtredingen misbruik van haar machts
positie gemaakt. Ten eerste heeft de NS haar machtspositie misbruikt door een
verlieslatend bod in te dienen (roofprijzen). De kosten die de NS zou maken met
het uitvoeren van de Limburgse concessie waren hoger dan de opbrengsten die
zij daarmee zou kunnen realiseren. Daarmee maakte de NS zich schuldig aan het
hanteren van roofprijzen. Volgens vaste rechtspraak is het hanteren van roofprijzen
misbruikelijk, omdat daarmee de concurrentie wordt uitgesloten. Dat heeft zich
in dit geval ook voorgedaan: de andere inschrijvers konden het bod van de NS
niet evenaren of overtreffen zonder zelf verlies te lijden, ook al zouden zij net zo
efficiënt zijn als de NS.
De tweede overtreding betreft een complex van verschillende gedragingen
die dienstbaar waren aan het strategische doel van de NS om de kansen van
de concurrenten om de aanbesteding te winnen te verminderen. Ten eerste
gebruikte de NS vertrouwelijke informatie die zij had verkregen van een exdirecteur van Veolia waardoor de NS haar eigen bod kon verbeteren. Ten tweede
benadeelde de NS haar concurrenten door traag en onvolledig te reageren op
hun verzoeken om toegang tot bepaalde diensten en voorzieningen op stations.
Tot slot speelde de NS vertrouwelijke informatie over haar concurrenten door aan
haar eigen dochtervennootschap Abellio. Abellio gebruikte deze informatie bij het
bepalen van haar eigen bod. Tegelijkertijd hield de NS bruikbare informatie over
reizigersopbrengsten achter voor haar concurrenten, terwijl Abellio wel over die
informatie kon beschikken.

Hoogte boete
Voor de boeteberekening heeft ACM als basisbedrag de gemiddelde opbrengst
van de Limburgse concessie gedurende één jaar genomen. Vanwege de ernst
van de overtreding bedraagt de boete 25% van dat bedrag. Doordat de NS niet
de vereiste medewerking aan het onderzoek van ACM heeft verleend, is de boete
met nog eens 5% verhoogd. Uiteindelijk legt ACM een boete op van ruim 40
miljoen euro.

Geen boete natuurlijke personen
Uit de publicatie van ACM blijkt dat ACM ook ten aanzien van een voormalige
CFO en een voormalige CEO van de NS een boeterapport had opgesteld. In die
rapporten was ACM kennelijk van mening dat zij feitelijk leidingevers waren tijdens
het misbruik van een economische machtspositie door de NS. Uit de besluiten
blijkt dat ACM die stelling niet handhaaft en aldus afziet van het opleggen van
een boete aan deze twee natuurlijke personen. Voor wat betreft de voormalige

49

CFO stelt ACM dat hij weliswaar betrokken was bij de totstandkoming van het
bod van de NS, maar dat onvoldoend is aangetoond dat sprake is geweest van
voorwaardelijk opzet gericht op get door NS hanteren van een verboden roofprijs.
Voor wat betreft de voormalige CEO is volgens ACM onvoldoende gebleken
dat hij ten aanzien van het complex van de gedragingen als geheel bewust de
aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de verboden gedraging zich zal voordoen.
De NS en vijf bestuurders worden nog wel strafrechtelijk vervolgd.

Aanbestedingsrechtelijke aspecten van het besluit: uitsluiting bij
aanbestedingsprocedures?
Nu NS en Abellio zijn beboet wegens overtreding van de Mededingingswet voor
misbruik van machtspositie, doet de vraag zich stellen of dit gevolgen heeft voor
beide ondernemingen bij deelname aan aanbestedingsprocedures.
Het meest voor de hand liggend is dat NS en Abellio een risico lopen uitgesloten
te worden. Niet wegens het sluiten van mededingingsbeperkende overeenkomsten
(art. 2.87, lid 1, onder d Aw). NS en Abellio hebben volgens het besluit van ACM
immers zelfstandig gehandeld en misbruik gemaakt van machtspositie. Daarbij is
geen sprake van het sluiten van overeenkomsten
De overtreding zou aanbestedingsrechtelijk dus eerder gekwalificeerd moeten
worden als een ernstige (beroeps)fout (art. 2.87, lid 1, onder c Aw). Overtreding
van de Mededingingswet is volgens de Hoge Raad een ernstige (beroeps)fout.
Omdat de ernstige (beroeps)fout een facultatieve uitsluitingsgrond is, zal die wel
van toepassing moeten worden verklaard in de aanbestedingsstukken om tot
uitsluiting over te kunnen gaan.

Kan uitsluiting worden voorkomen?
Ervan uitgaande dat de uitsluitingsgrond van toepassing is verklaard, moet NS/
Abellio in beginsel worden uitgesloten. Dat het besluit nog niet onherroepelijk is, is
daarvoor in beginsel niet relevant. Niet uitsluiten is alleen aan de orde als er door
de ondernemingen een succesvol beroep kan worden gedaan op:
•	Het doorvoeren van zelfreinigende maatregelen waardoor NS/ Abellio
aantoont voldoende betrouwbaar te zijn. Daarvan kan sprake zijn als NS/
Abellio aantoont dat de schade is of wordt vergoed, er is meegewerkt met
de opheldering van de feiten en er concrete organisatorische, technische
en/of personele maatregelen zijn genomen om verdere overtredingen te
voorkomen. Uit het boetebesluit blijkt dat (in ieder geval NS) niet heeft
meegewerkt aan het onderzoek. Sterker nog, ACM heeft een boeteverhoging
opgelegd wegens belemmering van het onderzoek. NS en Abellio zullen dus
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met andere omstandigheden moeten komen om een succesvol beroep op
zelfreinigende maatregelen te kunnen doen. De aanbestedende dienst heeft
bij de beoordeling hiervan enige beoordelingsvrijheid, maar moet haar besluit
wel kunnen motiveren.
•	Er is een dwingende reden van algemeen belang. Voor succesvolle toepassing
van deze mogelijkheid moet er sprake zijn van een noodsituatie waarbij
bijvoorbeeld de openbare orde of openbare veiligheid in het gedrang komt.
Hiervan is niet snel sprake.
•	Uitsluiting is disproportioneel. Deze mogelijkheid lijkt nog het meest voor
de hand te liggen. In ieder geval zolang het besluit nog niet onherroepelijk
is. onder omstandigheden kan het disproportioneel zijn NS/ Abellio uit te
sluiten als het besluit niet onherroepelijk is. Het enkele feit dat het besluit
niet onherroepelijk is, betekent echter niet dat uitsluiting reeds daarom
disproportioneel is.
Omdat NS zich minder richt op regionaal treinvervoer, ligt het grootste gevaar op
uitsluiting vooralsnog bij Abellio. Ook voor de gunning van concessieopdrachten
voor treinvervoer mogen immers de facultatieve uitsluitingsgronden worden
toegepast. Mocht de Staat der Nederlanden tot aanbesteding van de concessie
van het hoofdrailnet overgaan in een periode van 3 jaar na vaststelling van de
ernstige (beroeps)fout, dan kan ook NS mogelijk worden uitgesloten.
Het blijft dus afwachten op de eerste nieuwe aanbestedingsprocedure voor
een vervoersconcessie om te bezien welke impact dit besluit heeft voor beide
ondernemingen. Temeer nu het voor de hand ligt dat tegen het besluit en een
mogelijke uitsluiting waarschijnlijk geprocedeerd zal worden.

Commentaar
Niet eerder heeft ACM een boete opgelegd voor het doen van een verlieslatend
bod in een aanbesteding. Dat dit een staatsonderneming treft maakt het besluit
nog meer bijzonder. De vraag wat voor een nut het heeft dat de NS een boete aan
de Staat betaalt lijkt gerechtvaardigd. Daarmee wordt echter voorbij gegaan aan
de gevolgen van deze boete voor de NS en Abellio, zoals negatieve publiciteit en
mogelijke uitsluiting bij toekomstige aanbestedingsprocedures. ACM laat hiermee
in elk geval zien dat een staatsbedrijf geen voorkeursbehandeling krijgt: ook zij
moeten zich aan de mededingingsregels houden. ACM lijkt voor het opleggen van
een boete aan de voormalige bestuurders vanwege feitelijk leiding geven de lat
echter wel hoger te leggen dan in andere besluiten.
Natascha Linssen
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De potentiële concurrent als
belanghebbende bij een fusie
In een recente uitspraak overwoog de rechtbank Rotterdam dat ook een
potentiële concurrent belanghebbend kan zijn bij concentratiebesluiten van
de ACM. Aan het vereiste van potentiële concurrentie mogen daarbij niet te
strenge eisen worden gesteld. Aldus groeit de kring van belanghebbenden.

Belanghebbende
De Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) heeft op 7 december 2015 een fusie
goedgekeurd tussen de aanbieder van de Staatsloterij en de aanbieder van
De Lotto. Tegen die goedkeuring is beroep ingesteld bij de rechtbank door
(onder andere) Lottovate Nederland B.V. een dochtermaatschappij van een
grote Europese aanbieder van loterijen. Zij was op de Nederlandse markt nog
niet actief, maar ontving eind 2016 wel een meerjarige loterijvergunning van de
Kansspelautoriteit.
ACM betoogde dat het beroep van Lottovate inhoudelijk geen behandeling
behoefde omdat zij, anders dan vereist, geen belanghebbende was bij de aan
gevochten goedkeuring. Het uitgangspunt is namelijk dat alleen een belang
hebbende kan opkomen tegen bestuursrechtelijke besluiten. De goedkeuring van
de ACM is een dergelijk besluit.

Concrete plannen, begin van uitvoering
Volgens vaste rechtspraak kunnen ondernemingen belanghebbend zijn ten
aanzien van besluiten die hun concurrenten treffen. De rechtbank verwijst naar een
uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”), maar had
ook op (recentere) uitspraken kunnen wijzen van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State (“ABRvS”). Uit het feit dat een ondernemer (althans
gedeeltelijk) op dezelfde markt actief is, volgt dat hem kan schaden wat zijn
concurrent baat.
Dat ligt anders bij ondernemingen die niet op dezelfde markt actief zijn. Die
hebben volgens vaste rechtspraak geen rechtstreeks betrokken belang, tenzij
sprake is van concrete plannen van toetreding tot de markt en een begin van
uitvoering daarvan. Iemand die amper één fiets heeft verkocht, is geen belang
hebbende bij besluiten ten aanzien van fietsenhandels, aldus de ABRvS. Wie
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daarentegen periodiek een maïsdoolhof exploiteert, maar niet ten tijde van het
bezwaar, is toch belanghebbende is bij een besluit over de aanleg van een ander
maïsdoolhof. Hij gaf (aantoonbaar) al uitvoering aan het volgende maïsdoolhof
(uitspraak).

Niet te streng: een serieuze poging
In het kader van een concentratiebesluit van de ACM mogen volgens de rechtbank
Rotterdam in dit verband geen te strenge eisen worden gesteld. Bij een dergelijk
besluit moet namelijk rekening worden gehouden met de gevolgen “in de nabije
toekomst (doorgaans een termijn van één a drie jaar)”. Het is dus minder van
belang dat de plannen tot de concurrerende activiteit al concreet zijn of met de
uitvoering daarvan al is begonnen.
Lottovate was nog niet (en niet bijna) actief op de (relevante) Nederlandse markt,
zodat zij niet als concurrent van de fuserende ondernemingen gold. De rechtbank
stelt echter vast dat Lottovate wel al bezig was met een “serieuze poging” om
de markt te betreden. Daartoe had Lottovate (met succes) aangevoerd dat zij
“gesprekken, overleggen en consultaties” voerde met het Ministerie van Justitie
en de Kansspelautoriteit. Zij heeft bovendien eind 2014 een meerjarige loterij
vergunning aangevraagd, die echter ten tijde van het goedkeuringsbesluit van de
ACM al tweemaal was afgewezen. Na een beroepsproceduretegen die afwijzing is
de vergunning eind 2016 toch verleend.
Tegen deze achtergrond oordeelde de rechtbank dat Lottovate bij het instellen van
beroep (uiterlijk begin 2016) toch belangstellend was.

Commentaar
Uit de uitspraak van de rechtbank Rotterdam volgt dat potentiële concurrenten bij
concentratiebesluiten van ACM eerder worden aangemerkt als belanghebbenden
dan in het ‘commune bestuursrecht’. De kring van belanghebbenden is dus groter
dan wellicht vaak gedacht. Het kan dus voor ondernemingen eerder lonen om op
te komen tegen fusies op markten die zij nog niet hebben betreden. Tegelijkertijd
moeten fuserende ondernemingen in grotere mate bedacht zijn op bezwaren van
niet-concurrenten.
Frank Cornelissen
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Forse boete Scania voor deelname
truckkartel
De Europese Commissie heeft Scania een boete opgelegd van ruim
880 miljoen euro voor deelname aan het truckkartel. Het kartel kwam aan
het licht door een clementieverzoek van MAN, één van de karteldeelnemers.
In 2011 heeft de Commissie vervolgens onaangekondigde inspecties bij
vrachtwagenfabrikanten uitgevoerd. Uiteindelijk heeft de Commissie in 2016
met alle karteldeelnemers behalve Scania een schikking getroffen. Scania
weigerde gebruik te maken van deze schikkingsmogelijkheid. Om die reden
werd het kartelonderzoek jegens Scania volgens de standaardprocedure
voortgezet. Het resultaat daarvan is een zeer forse boete.
Scania heeft 14 jaar lang met vijf andere vrachtwagenfabrikanten deelgenomen
aan het truckkartel. De karteldeelnemers stemden de prijzen voor vrachtwagens
met elkaar af. Daarnaast werden afspraken gemaakt over het (vertraagd)
introduceren van emissietechnologieën voor middelzware en zware vrachtwagens.
Deze technologieën werden ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de strengere
Europese emissienormen. Tot slot maakten de karteldeelnemers afspraken
over het doorberekenen van de kosten van deze emissietechnologieën aan de
afnemers.
De Commissie heeft bij het vaststellen van het boetebedrag rekening gehouden
met de omvang van de verkoop van zware vrachtwagens in de Europese Unie
door het kartel, de ernst van de overtreding, het hoge marktaandeel van de
karteldeelnemers tezamen, de geografische impact van het kartel en duur van het
kartel.
De Commissie benadrukt in deze zaak dat afnemers, zoals transportbedrijven,
die als gevolg van het kartel schade hebben geleden bij de nationale rechter
vergoeding daarvan kunnen vorderen. Volgens schattingen werd door het kartel
voor een vrachtwagen tussen de 10.000 en 16.000 euro te veel betaald.
In februari 2017 is in Nederland de Kartelschaderichtlijn geïmplementeerd
waardoor het voor benadeelden eenvoudiger is geworden om schade als gevolg
van een kartel op de karteldeelnemers te verhalen. Zo zijn de karteldeelnemers
op grond van artikel 6:193m BW hoofdelijk aansprakelijk voor schade als gevolg
van het kartel. Dit betekent dat een afnemer de volledige schade op één van de
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karteldeelnemers kan verhalen. De wet maakt hierop een uitzondering voor de
clementieaanvrager en MKB. Op grond van artikel 6:193l BW wordt vermoed
dat het kartel de schade heeft veroorzaakt. Voor de karteldeelnemer is relevant
dat hij een doorberekeningsverweer kan voeren, d.w.z. dat de afnemer geen
of minder schade heeft geleden doordat de afnemer de meerkosten van het
kartel heeft doorberekend aan zijn afnemers. In een recente uitspraak heeft
de rechtbank Gelderland het beroep van een karteldeelnemer op dit verweer
echter afgewezen. Voor de indirecte afnemer is in artikel 6:193q BW een
bewijsvermoeden geïntroduceerd. Als de indirecte afnemer kan aantonen dat aan
hem de meerkosten van het kartel zijn doorberekend, dan staat vast dat hij de
schade heeft geleden en kan hij de schade op de karteldeelnemers verhalen.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Natascha Linssen en
Sjaak van der Heul van onze vakgroep Mededinging.
Natascha Linssen
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Verscherpt toezicht ACM misbruik
informatienummers – consultatie
beleidsregel
ACM wil strenger optreden tegen misbruik van 090x- en 18xy-nummers
en heeft daarvoor de beleidsregelToekenning en intrekking 090x en 18xynummers opgesteld. ACM zal aanvragen voor een informatienummer toetsen
aan de beleidsregel en actief optreden tegen partijen die zich niet aan de
regels houden. Deze beleidsregel ligt nu ter consultatie voor. Partijen kunnen
tot en met 18 oktober 2017 reageren.
Een recent voorbeeld van het optreden van ACM tegen misbruik van informatie
nummers is de intrekking van het 090x-nummer van vlogger Snapking. In
vervolg daarop heeft ACM bepaald dat telefonieaanbieders geen betaling
mogen verlangen van consumenten die naar het nummer van Snapking hebben
gebeld (Staatscourant 2017 nr. 54847). Als consumenten al hebben betaald,
dan moet de telefonieaanbieder het bedrag binnen 2 maanden terugbetalen.
De juridische grondslag hiervoor is te vinden in artikel 7.3c, derde lid, van de
Telecommunicatiewet. De intrekking van een informatienummer kan dus ook
gevolgen hebben voor telefonieaanbieders.
In de beleidsregel geeft ACM aan waar een informatienummer voor gebruikt
mag worden. Centraal staat dat diensten met een gespreksverlengend karakter
niet zijn toegestaan. Het gaat daarbij om diensten waarvan het hoofddoel is
om het informatietarief zo lang mogelijk in rekening te brengen zonder dat dit
nodig is voor het leveren van de dienst. Ook het via 090x-nummers aanbieden
van bepaalde betaaldiensten, zoals bijv. betaaldiensten voor amusement, is
niet toegestaan. Verder geeft ACM in de beleidsregel aan welke informatie de
nummergebruiker vooraf aan de beller moet verstrekken, zoals diens identiteit en
de voornaamste kenmerken van de dienst.

Specifieke aandacht voor doorschakeldiensten
In de beleidsregel noemt ACM als voorbeeld van misbruik van 090x-nummers
de zgn. doorschakeldiensten. Met een telefonische doorschakeldienst wordt
de beller doorgeschakeld naar het telefoonnummer van een bedrijf, veelal de
klantenservice, waarnaar de beller op zoek is. Het is voor de beller echter vaak
niet duidelijk dat hij niet naar het nummer van het bedrijf zelf, maar via een duur
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090x-nummer belt. De beller betaalt dan een hoog tarief voor het bellen naar (de
klantenservice van) een bedrijf terwijl (die klantenservice van) dat bedrijf ook
gratis of tegen lokaal tarief bereikbaar is. Consumenten voelen zich dan ook vaak
misleid door deze doorschakeldiensten.
Diensten met een gespreksverlengend karakter zijn volgens de beleidsregel
niet toegestaan. Uit de toelichting bij de beleidsregel volgt dat ACM hieronder
ook verstaat het doorschakelen naar (de klantenservice van) een ander bedrijf
zolang het gesprek met dat bedrijf duurt. Het gesprek dat na de doorschakeling
plaatsvindt behoort volgens ACM niet tot de dienst die de nummergebruiker
levert. Dit betekent dat de nummergebruiker voor het doorgeschakelde gesprek
niet het informatietarief in rekening mag brengen.
Voor doorschakelen geldt voorts dat de beller in de tariefmelding of in de periode
tussen de tariefmelding en het leveren van de dienst geïnformeerd moet worden
over de doorschakeling en het tarief dat hij verschuldigd is. Dit is volgens ACM
essentiële informatie die de beller nodig heeft voor de beslissing om zich al dan
niet te laten doorverbinden.
Het is de vraag of met deze beleidsregel misleiding voorkomen wordt. Het
090x-nummer van de doorschakeldienst wordt veelal via zoekmachines op inter
net gevonden en gebeld, zodat het de beller vooraf vaak niet duidelijk zal zijn
dat hij niet met het telefoonnummer van het bedrijf waarnaar hij op zoek is belt,
maar met een duur informatienummer. Anderzijds is door deze beleidsregel een
businesscase voor doorschakeldiensten niet meer zo aantrekkelijk, zodat het nog
maar de vraag is of en hoelang deze diensten nog zullen worden aangeboden.
Natascha Linssen
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Rechtspraak
(met uitzondering van
zorg en distributie)
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Houdt het Rijksmuseum voldoende
rekening met het kartelverbod?
Op donderdag 19 januari 2017 was Taco Dibbits, directeur van het
Rijksmuseum, bij De Wereld Draait Door te gast. Hij sprak daar met Matthijs
van Nieuwkerk over de kunsthandelaar Tom Kaplan, die is gespecialiseerd in
oude meesters. Tot groot genoegen van Van Nieuwkerk was Dibbits openhartig
over het feit dat hij Kaplan voorafgaand aan een kunstveiling een belletje
geeft als op die veiling een werk wordt verkocht waarin het Rijk(smuseum) is
geïnteresseerd. Volgens Dibbits vat Kaplan zijn telefoontje op als signaal om
niet mee te bieden op dat werk. Van Nieuwkerk vindt het fantastisch nieuws.
Het Rijksmuseum kan een lagere prijs bieden in de wetenschap dat een
belangrijke concurrent niet mee zal doen. Maar houdt het Rijksmuseum wel
rekening met het kartelverbod? Zo niet, dan begeeft het zich op glad ijs.
Het Europese en Nederlandse kartelverbod verbieden beide (kort gezegd)
concurrentiebeperkende afspraken tussen ondernemingen. Ook het (eenzijdig)
verstrekken van concurrentiegevoelige informatie (over toekomstig biedgedrag)
kan worden aangemerkt als afspraak in de zin van het kartelverbod, zeker als
(stilzwijgend) duidelijk is dat de ontvanger die informatie betrekt bij de vraag
of hij op een veiling meebiedt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) die
in Nederland toezicht houdt op het kartelverbod (de Commissie doet dat op
Europees niveau) heeft diverse besluiten genomen over biedafspraken. In 2013
hebben kunsthandelaren aan de ACM (op straffe van een boete bij niet-naleving)
toegezegd “zich vooraf en tijdens een veiling in Nederland [te] onthouden van
afspraken over het biedgedrag op de veiling.” In 2012 en 2013 zijn diverse
vastgoedhandelaren door de ACM zelfs beboet vanwege het manipuleren van
executieveilingen van huizen. In die zaak kwalificeerde de ACM de afstemming
van aanbiedingen als een zeer zware inbreuk op het kartelverbod. Tot
uitgangspunt kan worden genomen dat het uitwisselen van concurrentiegevoelige
informatie over toekomstig biedgedrag op veilingen niet van risico is ontbloot als
die uitwisseling plaatsvindt tussen ondernemingen.
Natuurlijk wil ik allerminst beweren dat het Rijk(smuseum) en Kaplan door
het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie betrokken zijn bij een
(verboden) kartel. Zij kunnen bijvoorbeeld worden geholpen door het feit dat het
kartelverbod uitsluitend betrekking heeft op afspraken tussen ondernemingen.
Voor toepassing van het kartelverbod is het Rijk(smuseum) in ieder geval een
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onderneming. Als Kaplan uitsluitend inkoopt ten behoeve van zijn privécollectie
en zelf niet bedrijfsmatig schilderijen verhandelt, kwalificeert hij niet als
onderneming. Grote terughoudendheid aan de zijde van het (Rijks)museum
is in elk geval raadzaam als Dibbits – naast Kaplan – (ook) andere musea (niet
behorende tot de Rijksmusea) en/of commerciële handelaren informeert over zijn
biedintenties. In dat geval komt het kartelverbod vanzelfsprekend in beeld.
Mogelijk kan het Rijksmuseum ook een beroep doen op een uitzondering.
Daarbij kan van belang zijn dat het Rijksmuseum door middel van de Erfgoedwet
is belast met de uitvoering van een Dienst van Algemeen Economisch Belang
(DAEB). Het Nederlandse en Europese kartelverbod zijn dan uitsluitend van
toepassing voor zover daarmee de uitvoering van de DAEB niet in gevaar komt.
Bovendien zijn concurrentiebeperkende afspraken toegestaan indien (kort
weergegeven) de (economische) voordelen opwegen tegen de nadelen van de
concurrentiebeperking. Beide uitzonderingen worden door nationale en Europese
rechters zeer restrictief uitgelegd.
De risico’s van een overtreding van het kartelverbod zijn voor de betrokken
partijen aanzienlijk. Het kan in ieder geval leiden tot een boete voor de betrokken
ondernemingen (het Rijk(smuseum)) en leidinggevenden (Dibbits). Ik raad Dibbits
in ieder geval aan in de toekomst eerst de advocaat van het Rijk(smuseum) te
bellen voor advies, voordat hij de telefoon oppakt om met een andere deelnemer
aan een veiling te overleggen over voorgenomen biedgedrag.
Sjaak van der Heul
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Boetes ACM voor kartel
executieveilingen onderuit
In een recente uitspraak oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfs
leven (“CBb”) dat de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) ten onrechte
boetes heeft opgelegd aan een grote groep deelnemers aan executie
veilingen. ACM heeft namelijk voor de meeste onderzochte veilingen niet
bewezen dat afspraken tussen deelnemers in de eerste fase van de veiling
(de inzetfase) steeds de mededinging beperkten. Voor een beperkt aantal
veilingen staat wel vast dat de concurrentie is geschaad. Daarmee is echter
volgens het CBb onvoldoende bewezen dat de gedragingen van de beboete
veilingdeelnemers de enkele voortdurende overtreding vormen, die aan de
boetes ten grondslag is gelegd.
Het CBb vernietigt de (16) uitspraken van de rechtbank Rotterdam
in de beroepsfase van 18 december 2014 en 7 april 2016 (waaronder
ECLI:NL:RBROT:2014:10129 en ECLI:NL:RBROT:2016:2165).

Samenwerking op executieveilingen
Op executieveilingen worden onroerende zaken, in de regel (de eigendom van)
een woning, geveild in opdracht van een schuldeiser, doorgaans de bank op
grond van zijn hypotheekrecht. De veiling bestaat altijd uit twee fasen. De eerste
fase is de veiling bij opbod, ook wel de inzetfase. Daarin wordt door deelnemers
‘opgeboden’ om tot de inzetprijs te komen. De tweede fase is de afmijnfase. De
veilingmeester noemt dan een reeks prijzen – alle hoger dan de inzetprijs – in
omgekeerde volgorde van grootte. Zodra een veilingdeelnemer “mijn” roept, is
hij tegen de laatstgenoemde prijs koper van de geveilde zaak. Degene die de
inzetprijs had geboden, ontvangt een premie van 1 % van de inzetprijs. Die premie
heet ook wel plok of plokgeld. Als in de tweede fase niet wordt gemijnd, dan geldt
de inzetprijs als koopprijs en de bieder daarvan als koper. Hij ontvangt geen
premie of hij betaalt zijn eigen premie.
Het CBb stelt vast dat tussen 2000 en 2009 op executieveilingen de volgende
praktijk bestond. Handelaren die elkaar regelmatig op veilingen troffen, zetten
gezamenlijk in. Het kwam erop neer dat één van hen de hoogste prijs bood
in de inzetfase (de inzetprijs) en dat alle handelaren die “meededen” de plok
deelden. Zij deelden dan het risico dat niet werd gemijnd: in dat geval betaalden
zij gezamenlijk voor de aankoop van het pand. De afspraak kon daarom ook ná de
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inzetfase (maar voor de afmijnfase) tot stand komen. ACM heeft 2.328 dergelijke
“besmette” veilingen onderzocht.
In de meeste gevallen werd tijdens de afmijnfase wel “vrij gemijnd”. Als echter de
inzetprijs laag genoeg was en als weinig of geen “outsiders” (handelaren die niet
“meededen”) aanwezig waren, was er ruimte voor een verdergaande afspraak. In
dat geval spraken handelaren een (lage) afmijnprijs af die door een van hen zou
worden geboden. Vervolgens werd onder hen een naveiling gehouden en kwam
de marktconforme doorverkoopprijs tot stand. Het verschil tussen de officiële
veilingprijs en de prijs van de naveiling werd dan onder de betrokken handelaren
gedeeld. Zo werden de schuldenaar (woningeigenaar) en de bank benadeeld ten
gunste van de handelaren. In 215 van de “besmette” veilingen vond een naveiling
plaats.

ACM slaagt grotendeels niet in bewijslast
ACM heeft aan haar boetes ten grondslag gelegd dat alle besmette veilingen
tezamen – en dus niet iedere afzonderlijk – één enkele, voortdurend inbreuk
vormden. Die inbreuk acht het CBb niet bewezen.
Een mededingingsbeperkende strekking is op grond van die stelling van ACM pas
aanwezig als handelaren met hun afspraken over inzetprijs en plok beoogden om
uiteindelijk – in de afmijnfase – een lagere prijs te bereiken. Dat doel acht het CBb
alleen bewezen voor de (215) gevallen waarin naveilingen hebben plaatsvonden.
In die gevallen hadden handelaren tijdens de afmijnfase (kennelijk) tot doel om
concurrentie op de officiële veiling te beperken en een lagere prijs te bereiken.
De naveiling bewijst dus (mede) het kartel.
Voor de overige gevallen is het bestaan van een kartel echter niet bewezen.
Zonder het bestaan van een naveiling is niet duidelijk dat handelaren met
“gezamenlijk inzetten” steeds “gezamenlijk mijnen” voor ogen hadden. In de
meeste gevallen werd namelijk “vrij gemijnd”. Bovendien zouden sommige
handelaren die gezamenlijk hebben ingezet zonder de afspraak waarschijnlijk
niet hebben ingezet. Een handelaar kan namelijk door tijdens de inzetfase geen
(eigen) bod uit te brengen, zijn interesse in een pand verhullen. Door zijn kruit
droog te houden, vergroot hij zijn kansen in de afmijnfase. De afspraak neemt dan
geen concurrentie weg die er anders wel zou zijn geweest (de counterfactual).
Ook leidt gezamenlijk inzetten niet per definitie tot een lagere inzetprijs (laat
staan koopprijs): omdat het risico wordt gedeeld, zou juist hoger kunnen worden
ingezet. Tot slot overweegt het CBb dat er alternatieve redenen voor “gezamenlijk
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inzetten” denkbaar zijn. In het licht van die alternatieve verklaringen had ACM
meer onderzoek moeten doen naar naveilingen. Nu is hooguit een kartel bewezen
voor zover naveilingen zijn aangetoond.

Geen enkele voortdurende inbreuk
Het CBb komt vervolgens toe aan de vraag of het kleine aantal van 215 bewezen
‘kartelgevallen’ voldoende is om tot de enkele voortdurende inbreuk te komen.
Daarop zijn immers de boetes gebaseerd. Is het wijdverspreide en langlopende
executieveilingenkartel bewezen, of is hooguit sprake van 215 (veel) kleinere adhoc-kartels? Het laatste is het geval. Die 215 gevallen schragen de conclusie niet
dat sprake zou zijn van één landelijk verspreid kartel, van meer dan 70 kartellisten,
gedurende bijna tien jaar. Nu die enkele voortdurende overtreding wel door ACM
aan de boetebesluiten ten grondslag is gelegd, maar niet bewezen is, slaagt het
hoger beroep van de handelaren.

Geen herstel
Het CBb had ACM in de gelegenheid kunnen stellen om alsnog met meer bewijs
te komen. Als ACM dan alsnog voor de andere “besmette veilingen” met bewijs
van naveilingen was gekomen, dan zou de voortdurende inbreuk alsnog kunnen
worden bewezen. Die kans biedt het CBb ACM echter niet. Het bewijsgebrek is
daarvoor te groot. Bovendien heeft ACM voldoende herstelkansen onbenut gelaten
en heeft de zaak al lang genoeg geduurd: het onderzoek is in 2009 (!) begonnen.

Commentaar
Het CBb stelt in zijn uitspraak terecht voorop dat op ACM de bewijslast rust. Bij het
bewijs van een mededingingsbeperkende strekking kan in dat kader niet voorbij
worden gegaan aan (redelijke) alternatieve verklaringen voor de gedragingen
die de inbreuk zouden vormen. ACM had in deze zaak in meer gevallen (beter)
onderzoek moeten doen naar het bestaan van naveilingen. Ter zake van een
voortdurende inbreuk houdt haar bewijslast tevens in dat voldoende gedragingen
op zichzelf bewezen worden.
Deze uitspraak illustreert dat het loont om tegen een boete van ACM – of dat nu
voor een kartel of een oneerlijke handelspraktijk is – in beroep of hoger beroep
te gaan. In het merendeel van de gevallen wordt het beroep (deels) gegrond
verklaard en de boete gematigd of zelfs geheel vernietigd.
Frank Cornelissen
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Een merkbare verandering in de
toepassing van het kartelverbod
Bij arrest van 14 juli 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een overeen
komst of een besluit van een ondernemersvereniging met een concurrentie
beperkend doel, in principe (behoudens toepasselijkheid van een
uitzondering) leidt tot een overtreding van het kartelverbod. Als gevolg van
het arrest, is nader onderzoek naar de merkbaarheid van de mededingings
beperking in zulke gevallen niet meer nodig.

Het geschil
In 2012 is een wettelijke regeling ingevoerd op grond waarvan veehouders op het
gebied van antibioticaeen zogenaamd één-op-één contract met een dierenarts
moeten sluiten. Het doel van de wettelijke regeling is dat de betreffende dierenarts
(in verband met dreigende resistentie) de verantwoordelijkheid krijgt voor het
gebruik van antibiotica op een veehouderij. Voor andere diergeneesmiddelen
geldt een dergelijke één-op-één verplichting niet, waardoor deze (ook) op recept
van (en bij) andere dierenartsen of leveranciers kunnen worden verkregen.
De brancheorganisatie voor dierenartsen (KNMvD) heeft (via het aan haar
gelieerde SGD) modelcontracten tussen dierenartsen een veehouders opgesteld
en haar leden geadviseerd daarvan gebruik te maken. Op basis van de model
overeenkomst zouden veehouders worden gestimuleerd om zowel voor antibiotica
als voor alle geneesmiddelen gebruik te maken van de dierenarts waarmee zij
een één-op-één contract hadden.
Agib, een leverancier van diergeneesmiddelen (die geen antibiotica levert)
stelt zich op het standpunt dat deze handelwijze van KNMvD en SGD in strijd
is met het kartelverbod. Dit standpunt wordt door het Hof Arnhem Leeuwarden
gevolgd. Uit de feitelijke, juridische en economische context en de bewoordingen
van KNMvD en SGD maakt het Hof op zij een besluit hebben genomen dat een
concurrentiebeperkend doel heeft, namelijk het uitsluiten van leveranciers van
diergeneesmiddelen (zoals Agib) die geen één-op-één relatie hebben met een
dierenarts.
Bij de Hoge Raad voeren KNMvD en SGD(onder meer) aan dat het Hof
ten onrechte geen onderzoek heeft gedaan naar de merkbaarheid van de
concurrentiebeperking. Op grond van jurisprudentie van de Hoge Raad zou
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volgens hen een onderzoek naar de merkbaarheid van de concurrentiebeperking
noodzakelijk zijn, zelfs als is vastgesteld dat de overeenkomst (of in dit geval
het besluit van de ondernemersvereniging KNMvD/SGD) een mededingings
beperkend doel heeft. De Hoge Raad verwerpt het beroep onder verwijzing
naar jurisprudentie van het Hof van Justitie over het Europese kartelverbod. Hij
komt daarmee dus terug op zijn eerdere uitspraken en brengt de Nederlandse
jurisprudentie opnieuw in lijn met Europese rechtspraak uit Luxemburg.

Commentaar
Het kartelverbod verbiedt afspraken die de concurrentie merkbaar beperken.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen overeenkomsten met een concurrentie
beperkend doel en overeenkomsten met een concurrentiebeperkend gevolg.
Voor het vaststellen van een merkbaar concurrentiebeperkend gevolg is in het
algemeen een uitgebreide juridische en economische analyse vereist waarvan
onder meer een afbakening van de relevante markt onderdeel uitmaakt. De
bewijslast om concurrentiebeperkende gevolgen vast te stellen is daarom in de
regel hoog.
Van een concurrentiebeperkend doel is sprake als een overeenkomst naar zijn
aard (en dus ongeacht de gevolgen) geacht wordt de concurrentie te beperken.
Voorbeelden zijn prijsafspraken en markt- en klantverdeling. Tot deze uitspraak
van de Hoge Raad werden hogere eisen gesteld om een overtreding van
Nederlandse kartelverbod te bewijzen dan een overtreding van het Europese
kartelverbod. In een Europees arrest van het Hof van Justitie is namelijk al in
2014 bepaald dat een merkbare beperking van de mededinging een gegeven
is op het moment dat een concurrentiebeperkend doel is vastgesteld. Een
concurrentiebeperkend doel leidt sindsdien altijd tot een inbreuk van het
Europese kartelverbod.
Deze strenge lijn werd in Nederland niet gevolgd. Volgens vaste jurisprudentie
van de Hoge Raad en het College van beroep voor het bedrijfsleven was het
merkbaarheidscriterium een afzonderlijke/additionele toets. Die toets hield
in dat naast een concurrentiebeperkend doel moest worden aangetoond dat
de betrokken ondernemingen geen zodanig zwakke positie op de relevante
markt zouden hebben dat de afspraak de mededinging slechts in (zeer)
geringe mate zou kunnen beperken. In de praktijk zijn diverse afspraken met
concurrentiebeperkend doel aan het kartelverbod ontsnapt omdat merkbaarheid
niet kon worden aangetoond.

66

De aanvullende merkbaarheidstoets behoort nu ook in Nederland tot het verleden.
Dat maakt het bewijzen van kartelinbreuken, zowel door de Autoriteit Consument
& Markt (ACM) in handhavingsprocedures als door ondernemingen in civiele
procedures gemakkelijker. Het arrest laat overigens onverlet de toepassing van
de bagatelbepaling uit de Mededingingswet. Op grond van daarvan ontsnappen
ook afspraken met een concurrentiebeperkend aan het kartelverbod doel mits het
marktaandeel (op de relevante markt) van de betrokken ondernemingen kleiner is
dan 10% en de afspraak de handel tussen lidstaten van de EU niet beïnvloedt.
Sjaak van der Heul

67

19 oktober 2017

Onderscheid in aanbestedingskartels:
cover pricing minder ernstig dan bid
rigging
De Autoriteit Consument & Markt heeft boetes opgelegd aan twee
sloopbedrijven voor overtreding van het kartelverbod. De slopers hadden
zich schuldig gemaakt aan cover pricing bij inschrijving op aanbestedingen
in Rotterdam. In een recente uitspraak heeft het College van Beroep voor
het bedrijfsleven de opgelegde boetes aanzienlijk gematigd. Er was wel
sprake van een overtreding, maar die is minder ernstig dan verdergaande
kartelgedragingen zoals (volwaardig) bid rigging.

Cover pricing als aanbestedingskartel
Cover pricing (ook wel: prijslenen) is de praktijk waarin een inschrijver (de
‘uitlener’) zijn prijs vóór inschrijving deelt met een andere inschrijver (de ‘lener’).
Beide maken daarbij de (impliciete) afspraak dat de prijslener hoger zal offreren,
en dus niet echt zal meedingen naar de opdracht. Het belang van de uitlener
is evident: hij weet zich verzekerd van één concurrent minder. De prijslener is
daarentegen niet werkelijk geïnteresseerd in de opdracht. Hij schrijft echter wel
in, om bij de aanbestedende dienst ‘in beeld te blijven’. Door afstemming met de
uitlener voorkomt hij echter dat hij, door verkeerde kosteninschatting, onverhoopt
de ongewenste opdracht wint. Aan dat risico kan ook wel op een andere manier
tegemoet worden gekomen. De prijslener had namelijk ook zo hoog kunnen
offreren, dat hij in ieder geval niet in aanmerking zou komen. Die methode
brengt had echter weer een ander risico met zich gebracht. Het prijsverschil met
andere inschrijvers kan immers ook te groot zijn. Een relatief hoge prijs schaadt
de reputatie en vermindert de kans op toekomstige uitnodigingen. Met cover
pricing kan de prijslener deelnemen en in beeld blijven, zonder risico dat hij de
ongewenste opdracht wint dan wel dat hij zichzelf ‘de markt uit prijst’.
Cover pricing heeft niet per definitie een effect op de uitkomst van de aan
besteding. De in deze zaak beboete ondernemingen betoogden daarom dat de
cover pricing niet tot doel had de mededinging te beperken. Het CBb overweegt
in deze zaak anders. Op oneigenlijke wijze ontdekt de het sloopbedrijf dat zijn
prijs meldt, dat hij in feite met één concurrent minder rekening te houden heeft.
Dat heeft – althans in potentie – een prijsopdrijvend effect. Daar komt bij dat de
prijslener bovengenoemde risico’s op winst of een dure reputatie vermijdt. Hij

68

hoeft bovendien niet meer na te denken over zijn prijsstelling, zodat hij ‘calculatie
kosten’ bespaart. Andere ondernemers hebben die voordelen niet. Afwijzing van
de uitnodiging om een offerte in te dienen, had de opdrachtgever bovendien nog
de mogelijkheid geboden om een andere onderneming uit te nodigen. Met cover
pricing wordt de opdrachtgever bovendien misleid ten aanzien van het niveau
van de concurrentie. Hij zal daardoor minder snel concurrentiebevorderende
maatregelen nemen in volgende aanbestedingen, zoals het uitnodigen van meer
ondernemingen.

De aanbesteding is de relevante markt?
De sloopbedrijven hebben een beroep gedaan op de bagatelbepaling van artikel
7 lid 2 Mededingingswet. Het CBb verwerpt dat beroep. Met de ACM gaat het
ervan uit dat iedere betrokken aanbesteding een afzonderlijke relevante markt
vormt. De redenering is – samengevat – dat gegadigden per aanbesteding
grofweg dezelfde kansen hebben om steeds opnieuw te concurreren op (met
name) prijs. ACM had dus niet hoeven uitgaan van een landelijke of regionale
markt voor sloopwerkzaamheden. Nu de betrokken partijen per aanbesteding
een ‘marktaandeel’ hadden van meer dan 10% (steeds waren minder dan
20 ondernemingen uitgenodigd) slaagt een beroep op de bagatelbepaling niet.
Op die afbakening valt, naar ik meen, het nodige af te dingen. Voor een van beide
beboete partijen is vastgesteld dat in vijf aanbestedingen sprake was prijs
lenen. Dat duidt op het eerste gezicht al niet op een ad-hoc kartel. Bovendien
is prijslenen nou juist naar zijn aard niet erop gericht om (uitsluitend) de
concurrentie bij één aanbesteding te beïnvloeden. De prijslener wil nu juist met
het oog op toekomstige opdrachten ‘in beeld blijven’. Er lijkt dus voldoende
aanleiding om de markt ruimer af te bakenen.
De consequentie van die afbakening is in deze zaak groot. Het CBb had bij een
ruimere afbakening waarschijnlijk geoordeeld – zoals de rechtbank Rotterdam
bij het Rotterdamse taxikartel – dat het ACM die grotere markt onvoldoende
had afgebakend om een bagatel uit te sluiten. In dat geval had het CBb geen
overtreding kunnen vaststellen en waren de boetes vernietigd.

Boetematiging
Het CBb stelt dus een overtreding vast die niet onder de bagatelbepaling valt.
Het CBb overweegt dat prijslenen een horizontale mededingingsregeling betreft
die het concurrentieproces in de kern aantast. Het verschilt in zoverre niet van
(traditionele) bid rigs, zoals een roulatiesysteem (zie het boomkwekerijenkartel) of
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volledige prijsafstemming (de bouwfraude). Anders dan dergelijke bid rigsbepaalt
cover pricing in de regel niet de uitkomst van de aanbesteding. Het CBb ziet de
overtreding van cover pricing daarom niet als “zeer zwaar”, zoals de ACM en de
rechtbank, maar slechts als “zwaar”. Daarop past, conform de NMa Boetecode
2007 – inmiddels geldt de Boetebeleidsregel ACM 2014 – een lagere boete.
Slotsom is dat de vaststelling van de overtreding in stand blijft, maar dat het CBb
de boetes aanzienlijk matigt.

Conclusie
Cover pricing onder deelnemers aan een aanbesteding heeft een
mededingingsbeperkende strekking en is als uitgangspunt strijdig met het
kartelverbod. Die overtreding is echter beduidend minder ernstig dan de
traditionele bid rig en wordt dan ook minder fors beboet.
Zoals wij op deze kennispagina vaker vaststellen, blijkt wederom dat (hoger)
beroep tegen een boetebesluit van de ACM loont. Als de boete niet wordt
vernietigd (zie onlangs: het veilingkartel), dan wordt zij wel gematigd.
Frank Cornelissen
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Over Dirkzwager
Met kantoren in Nijmegen en Arnhem en ruim 260 medewerkers heeft Dirkzwager
advocaten & notarissen op bijna ieder terrein specialistische juridische kennis in
huis. Actuele kennis van wet- en regelgeving en jurisprudentie, natuurlijk, maar
ook mensenkennis en kennis van de markten waarin onze cliënten opereren. Die
kennis zetten we in voor onze cliënten. En die delen we. Dat maakt ons bijzonder.
En dat zorgt ervoor dat onze cliënten in het voordeel zijn.
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