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In dit artikel bespreken wij de ons bekende uitspraken
van Nederlandse rechters in het jaar 2000 waarin de
Mededingingswet alsmede de mededingingsrechtelijke
bepalingen van het EG-Verdrag aan de orde kwamen.

Algemeen
Deze uitspraken zijn – met in het voorkomende geval

een verwijzing naar reeds gepubliceerde annotaties – opge-
nomen in de bijlage bij dit overzichtsartikel.1 Dit jaar is de
oogst 29 uitspraken. Dat is (nog) minder dan in 1999. Het
aandeel van de bestuursrechter in de mededingingsrechte-
lijke jurisprudentie neemt wel toe. In 2000 deed de Recht-
bank Rotterdam vier uitspraken op het gebied van het
mededingingsrecht en het College van Beroep voor het
bedrijfsleven (CBb) twee. Een uitspraak van het College had
nog betrekking op het overgangsrecht. In dat geval was het
Ministerie van Economische zaken verweerder.2 Bij de ove-
rige vijf bestuursrechtelijke procedures stond een besluit
van de directeur-generaal van de Nederlandse mededin-
gingsautoriteit (d-g NMa) centraal. Deze uitspraken steken
met kop en schouders boven de 23 uitspraken van civiele
rechters uit. Dat is verklaarbaar. Rechtsbescherming tegen
besluiten van de d-g NMa is immers bij de Rechtbank Rot-
terdam – en in hoger beroep – het College geconcentreerd.
Dat heeft, mede als gevolg van een vergelijkbare keuze
voor geconcentreerde rechtsbescherming in de Elektrici-
teitswet 1998 en de Telecommunicatiewet, geleid tot een
gespecialiseerde vorm van bestuursrechtspraak die de nodi-
ge expertise biedt voor een beoordeling van besluiten van
de gespecialiseerde toezichthouders. 

A r t i k e l e n

Rechtspraak over de Mededingingswet in 2000
mr W. Knibbeler en mr C.E. Schillemans

Civiele rechters komen nauwelijks met het mededin-
gingsrecht in aanraking. De 23 uitspraken in civiele zaken
waarin het mededingingsrecht – soms zijdelings – aan de
orde komt, vormen een gemiddelde van één per arrondisse-
ment. Bij 12 van deze uitspraken gaat het om kort-geding -
vonnissen. In twee van deze vonnissen werd met mededin-
gingsrechtelijke argumenten een (voorlopig) succes
geboekt.3 In drie andere kort-gedinguitspraken waarin vor-
deringen werden toegewezen, werd een mededingingsrech-
telijk verweer van gedaagden door de President ge-
passeerd.4

In drie bodemprocedures in civiele zaken boekten
partijen succes met mededingingsrechtelijke argumenten.5

Bij de totstandkoming van de Mededingingswet is er
kritiek geuit op de keuze van de wetgever, rechtsbescher-
ming met betrekking tot de besluiten van de d-g NMa bij de
Rechtbank Rotterdam te concentreren.6 Dit blijkt achteraf
echter een gelukkige keuze. In de eerste plaats vergt rech-

mr W. Knibbeler en mr C.E. Schillemans zijn advocaat bij

Freshfields te Amsterdam.

1 Vergelijk voor de voorgaande overzichtsartikelen: M&M 1999, p. 86 en
M&M 2000, p. 44.

2 Bijlage, nr. 2. In deze uitspraak bevestigde het College de rechtspraak dat
partijen die een ontheffing hebben aangevraagd van het Besluit Horizon-
tale Prijsbinding geen belang hebben bij een beslissing op hun bezwaar-
schriften tegen een afwijzing van hun aanvraag, indien de President van
het College de werking van die beslissing heeft opgeschort. Die voorzie-
ning is immers op 1 juli 1998 met het Besluit vervallen.

3 President van de Rechtbank Leeuwarden, 14 februari 2000, bijlage nr. 7;
Hof Amsterdam, 31 augustus 2000, bijlage nr. 19.

4 President van de Rechtbank Arnhem, 27 september 2000, bijlage nr. 21;
President van de Rechtbank Roermond, 18 oktober 2000, bijlage nr. 23
en President van de Rechtbank Den Haag, 12 mei 2000, bijlage nr. 13.

5 Rechtbank Zwolle, 23 augustus 2000, bijlage nr. 18; Hof Amsterdam, 12
oktober 2000, bijlage nr. 22 en Hof Arnhem, 1 augustus 2000, bijlage nr.
17. 

6 Vergelijk M.B.B. Biesheuvel, M.R. Mok en H.G. Sevenster, ‘Van Ordening
naar Marktwerking’, kanttekeningen bij het ontwerp-Mededingingswet,
pre-advies voor de Vereeniging ‘Handelsrecht’ en de Vereniging voor
Mededingingsrecht, p. 100.
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terlijk toezicht op een gespecialiseerde toezichthouder
ervaring en deskundigheid. Concentratie van rechtspraak
bevordert beide. In de tweede plaats is het aantal civiele
zaken met een mededingingsrechtelijk smaakje dat bij
rechtbanken in het land op de rol staat zeer beperkt. Zelfs
indien een rechtbank over een rechter beschikt die een
zekere deskundigheid op dit gebied heeft, zal hij in de bur-
gerlijke kamer slechts zeer beperkt ervaring met het mede-
dingingsrecht kunnen opdoen. Indien in overeenstemming
met artikel 8:7 Awb als maatstaf voor de relatieve compe-
tentie van de bestuursrechter de plaats van vestiging van
de onderneming die beroep instelt, zou gelden, zou dit
onvoldoende waarborgen bieden voor een adequaat rech-
terlijk toezicht op de d-g NMa. In de derde plaats is de ratio
legis van artikel 8:7 Awb – klantvriendelijke rechtsbescher-
ming in de woonplaats van de appellant – irrelevant voor
de ondernemingen die in aanraking komen met het mede-
dingingsrecht. 

De rechtspraak die de Mededingingswet de afgelopen
drie jaar heeft opgeleverd roept de vraag op of het niet de
voorkeur zou verdienen de rechtspraak in civiele zaken
eveneens zoveel mogelijk bij de Rechtbank Rotterdam en in
appèl bij het Hof Den Haag te concentreren. Dit zou kun-
nen worden bereikt door eisers in een mededingingsrechte-
lijke zaak een forumkeuze te bieden. Daarbij zou het dan
vanzelfsprekend uitsluitend kunnen gaan om kortgeding-
procedures en bodemprocedures waarin aan de vorderin-
gen primair mededingingsrechtelijke argumenten ten
grondslag worden gelegd. Men zou kunnen overwegen
eisers – in afwijking van de relatieve competentieregels
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering – de
keuze te laten een mededingingsrechtelijke zaak bij de
Rechtbank Rotterdam aanhangig te maken. Dwingend
voorschrijven kan men dit niet. De mededingingsregels die
vervat zijn in het EG-Verdrag en de Mededingingswet blij-
ven vanzelfsprekend altijd rechtstreeks van toepassing in
iedere rechtsverhouding. Voor zaken waarin mededin-
gingsrechtelijke argumenten uitsluitend onderdeel zijn van
een verweer lijkt een keuzemogelijkheid bovendien in de
praktijk moeilijk te realiseren. Voor dergelijke zaken zou in
deze benadering een restfunctie voor de civiele rechters in
het land zijn weggelegd. 

In deze benadering kunnen klagers mededingings-
rechtelijke geschillen aanhangig maken bij de gespeciali-
seerde toezichthouder, de gespecialiseerde rechter, of alle-
bei. Een belangrijk voordeel van een toegenomen concen-
tratie van civiele zaken van overwegend mededingings-
rechtelijke aard zou kunnen zijn dat de Rechtbank Rotter-
dam informele zienswijzen en andere interventies van de
NMa waarschijnlijk beter op hun waarde kan schatten dan
een op dat gebied onervaren rechter. De civiele rechter die
slechts sporadisch met het mededingingsrecht in aanraking
komt heeft immers een sterke neiging een uitzonderlijk
gewicht toe te kennen aan iedere brief die van (een ambte-
naar van) de NMa afkomstig is.7 Interactie tussen de NMa
of de Europese Commissie en rechterlijke instanties zal nog

toenemen indien het voorstel van de Commissie voor een
uitvoeringsverordening van de artikelen 81 en 82 van het
EG-Verdrag wordt aangenomen.8 Artikel 15 lid 3 van de
voorgestelde verordening geeft de Europese Commissie en
nationale mededingingsautoriteiten de mogelijkheid eige-
ner beweging voor rechterlijke instanties schriftelijke en
mondelinge opmerkingen te maken.

De rechtspraak van de afgelopen drie jaar overziende,
is de conclusie gerechtvaardigd dat de Mededingingswet
vooralsnog niet tot een sterke toename van procedures tus-
sen private partijen heeft geleid. De inwerkingtreding van
de Mededingingswet heeft evenmin geleid tot een toegeno-
men belasting van de rechterlijke macht. Thans wordt in de
literatuur veel gespeculeerd over de procespraktijk die zal
ontstaan na de inwerkingtreding van het voorstel van de
Commissie voor een nieuwe uitvoeringsverordening van de
artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. Indien dit voorstel
wordt aanvaard, zal het ontheffingsmonopolie van de
Europese Commissie – en waarschijnlijk uiteindelijk van de
NMa – verdwijnen en plaatsmaken voor een systeem van
een wettelijke uitzondering waaraan door de rechter recht-
streeks kan worden getoetst. Het is in onze ogen niet uitge-
sloten dat na de vaststelling van deze verordening de ver-
wachte toename van procedures in Nederland uitblijft.
Indien het tegendeel zou blijken, is er des te meer reden de
mededingingsrechtspraak te concentreren bij een deskun-
dige rechter. Het toetsen aan ontheffingsvoorwaarden is
immers een complexe aangelegenheid. 

Rechtsbescherming tegen besluiten van de NMa
De Rechtbank Rotterdam heeft in 2000 enkele princi-

piële uitspraken gedaan die van groot belang zijn voor de
rechtspraktijk. In de zaak VBBS oordeelt de rechtbank dat
een naar aanleiding van een aanvraag om ontheffing ten
aanzien van reeds bestaande en toegepaste overeenkom-
sten tussen ondernemingen kenbaar gemaakt voorlopig
oordeel van de d-g NMa niet kan worden aangemerkt als
een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb9. Daarvoor
acht de rechtbank doorslaggevend dat een voorlopig oor-
deel op zichzelf geen definitieve beslissing inhoudt: ‘De, op
onderdelen onnodig stellige en ten onrechte onvoorwaar-
delijke, bewoordingen [...] en ook de publicitaire begelei-
ding van het voorlopige oordeel doen aan het voorgaande
niet af.’ Daarmee heeft de rechtbank het in de literatuur
gevoerde debat over de bestuursrechtelijke status van een
voorlopig oordeel van de NMa beslecht.10

7 Vergelijk Rechtbank Zwolle, 23 augustus 2000, bijlage nr. 18.
8 Voorstel van 27 september 2000, COM (2000) 582.
9 Bijlage, nr. 4.
10 Vergelijk over de status van het voorlopig oordeel van de NMa: E.H.

Pijnacker Hordijk en P. Glazener, Het verbod van ‘no-cure-no-pay’ en de
grenzen van het mededingingsrecht, M&M 1999, p. 116; J.G. Brouwer en
A.F. Schilder, Het voorlopig oordeel van de NMa, NJB 1999, p. 1417;
B.M.J. van de Meulen, NMa-VOODOO?, M&M 1999, p. 189.
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In deze uitspraak voegt de rechtbank daar een over-
weging aan toe die van belang is voor de boetepraktijk van
de NMa. Blijkens de parlementaire geschiedenis van artikel
20 Mw zou het in het algemeen niet redelijk zijn als de d-g
NMa bij weigering van een ontheffing een boete op zou
leggen voor de periode van behandeling van de ont-
heffingsaanvraag. Alleen ingeval er sprake is van een aan-
vraag waarvan duidelijk is dat deze nooit zal worden inge-
willigd, zou er eventueel aanleiding kunnen zijn een boete
te overwegen.11 De rechtbank overweegt dat een voorlopig
oordeel van de NMa ‘bij de beantwoording van de vraag of
sprake is van een aanvraag waarvan duidelijk is dat deze
nooit zal worden ingewilligd, geen rol kan spelen.’ Als
gevolg van deze uitspraak kan de d-g NMa het opleggen
van een boete voor een inbreuk op de Mededingingswet
voor de periode tussen het indienen van een aanvraag om
ontheffing en een afwijzing daarvan niet motiveren door
erop te wijzen dat hij de aanvragers tijdens de ontheffings-
procedure informeel heeft bericht dat de aangemelde over-
eenkomst in zijn ogen niet voor ontheffing in aanmerking
komt. Deze uitspraak dient te worden toegejuicht. Gelet op
de onzekerheid die bestond over de status van voorlopige
oordelen van de NMa bestond het risico voor partijen – en
voor hun advocaten - die geconfronteerd werden met een
voorlopig oordeel, dat bij niet of niet tijdig gebruikmaken
van de bestuursrechtelijke rechtsgang een voorlopig oor-
deel onaantastbaar zou worden. Latere besluiten van de
NMa die voortbouwen op een voorlopig oordeel zouden
daardoor – als gevolg van het beginsel van de formele
rechtskracht – eveneens gedeeltelijk onaantastbaar kunnen
worden. Dit risico vormt de belangrijkste reden voor partij-
en bij een concentratie, die een mededeling van de d-g
NMa ontvangen op de voet van artikel 37 lid 2 Mw dat
voor een concentratie een vergunning is vereist, om tegen
dit besluit een beroep in te stellen bij de Rechtbank Rotter-
dam. Dat beroep kan dan altijd nog worden ingetrokken als
de vergunning alsnog wordt verleend. De rechtbank maakt
aan de vergelijkbare onzekerheid voor wat betreft voorlo-
pige oordelen een einde. Er bestaat in het geval van een
ongunstig voorlopig oordeel niet langer de noodzaak de
bestuursrechter te adiëren. 

In 2000 schorst de President van de Rechtbank Rot-
terdam voor het eerst een besluit van de d-g NMa.12 Daar-
bij gaat het om de schorsing van een gedeelte van het
besluit van de d-g NMa van 16 februari 2000 dat het
gevolg is van de klacht die De Telegraaf in 1998 heeft inge-
diend met betrekking tot de verstrekking van wekelijkse
programmagegevens. In dit besluit wordt de schorsende
werking die krachtens artikel 63 lid 1 Mw aan bezwaar en
beroep tegen een last is verbonden, opgeheven op grond
van artikel 63 lid 2 Mw. De President schorst de opheffing
van deze wettelijke opschorting en benadrukt de hoofdre-
gel: de last is tijdens bezwaar en beroep geschorst. 

De President oordeelt dat voor een afwijking van de
hoofdregel die leidt tot schorsende werking alleen ruimte is
‘ingeval van bijzondere en zwaarwegende omstandighe-

den, in die zin dat voor degene ten wiens behoeve de last
onder dwangsom is opgelegd onevenredig nadeel voort-
vloeit uit het niet onmiddellijk na het ongebruikt verstrij-
ken van de begunstigingstermijn ten uitvoer leggen daar-
van.’ Het nadeel voor degene ten wiens behoeve een last
onder dwangsom is opgelegd dient ‘onmiskenbaar substan-
tieel groter te zijn dan het nadeel voor degene aan wie de
last onder dwangsom is opgelegd’ om tot opheffing van de
schorsende werking te besluiten. De President oordeelt dat
indien er al sprake zou zijn van onherstelbare of anderszins
onomkeerbare gevolgen het risico dat deze zich zouden
voordoen aan de zijde van de NOS en HMG groter is dan
aan de zijde van De Telegraaf. Ten slotte geeft de President
nog een belangrijke vingerwijzing voor de rechtsbescher-
ming die hij voornemens is te bieden, door ‘in algemene
zin’ op te merken dat indien ingevolge de wettelijke hoofd-
regel de werking van een beschikking tot oplegging van
een last onder dwangsom is opgeschort, een verzoek om
versnelde behandeling als bedoeld in artikel 8:52 Awb
wordt gedaan, het in de rede ligt dat dat verzoek in begin-
sel voor honorering in aanmerking komt. Wij tekenen
daarbij aan dat het niet voor de hand ligt dat een partij aan
wie een last is opgelegd, maar die van de schorsende wer-
king van artikel 63 lid 1 Mw profiteert, een verzoek om een
versnelde behandeling van zijn beroep in de zin van artikel
8:52 Awb zal doen. De behandeling van de klacht van De
Telegraaf – op 1 januari 1998 de eerste klager in het
bestaan van de NMa – illustreert inmiddels wel hoe moei-
lijk het is voor een klager om daadwerkelijk resultaat via
de weg van de NMa te boeken. Uit de beschikkingspraktijk
van de NMa blijkt dat een verzoek om met toepassing van
artikel 83 Mw een voorlopige last onder dwangsom op te
leggen uitsluitend kans maakt in die gevallen waarin
prima facie aannemelijk is dat sprake is van een overtre-
ding en onverwijlde spoed ingrijpen vereist. Onverwijlde
spoed doet zich volgens de NMa voor ‘met name wanneer
de existentie van de klagende onderneming in het geding
is. In andere gevallen zal onrechtmatig veroorzaakt finan-
cieel nadeel over het algemeen niet onomkeerbaar zijn.’13

Indien klagers een verzoek op grond van artikel 83 Mw
hebben gedaan en dit verzoek is afgewezen, wordt het voor
de d-g NMa, gelet op de uitspraak van de President, moei-
lijker de schorsende werking van bezwaar en beroep op
grond van artikel 63 lid 2 Mw op te heffen. De President
kent immers eveneens betekenis toe aan de vraag of aan
niet onmiddellijke tenuitvoerlegging onherstelbare of
anderszins onomkeerbare gevolgen zijn verbonden. Deze
vraag zal de d-g NMa in het algemeen bij een beslissing op

11 Kamerstukken II, 1995/1996, nr. 3, p. 69.
12 Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 22 juni 2000, VMEDED

00/0903-SIMO en VMEDED 00/1187-SIMO, NOS en HMG t. d-g NMa, 
zie bijlage, nr. 15.

13 Vergelijk besluit van de NMa inzake een voorlopige last onder dwang-
som, De Telegraaf versus NOS en HMG, 16 januari 1998, besluit op
bezwaar 22 april 1998.
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een ‘artikel 83’-verzoek al hebben beantwoord. Tegen deze
achtergrond brengt het indienen van een ‘artikel 83 Mw’-
verzoek voor klagers risico’s met zich. Indien dit verzoek
niet wordt gehonoreerd, wordt het vrijwel onmogelijk de 
d-g NMa uiteindelijk te bewegen tot het opheffen van de
schorsende werking waarin artikel 63 lid 2 Mw voorziet.

De strijd over de programmagegevens werd ook
voortgezet op het civiele front. De Telegraaf is in beroep
gegaan tegen de uitspraak van de President van de Arron-
dissementsrechtbank te Den Haag waarin hij oordeelde dat
moet worden aangenomen dat De Telegraaf met de publi-
catie van programmagegevens inbreuk maakt op de (pseu-
do-)auteursrechten van de omroepen op de programmalijs-
ten. De President had het door de NOS gevraagde verbod
jegens De Telegraaf toegewezen tot vier weken nadat op
het door NOS ingediende bezwaarschrift tegen het besluit
van de NMa van 10 september 1998 zou zijn beslist. Het
Hof Den Haag heeft dit vonnis op 30 januari 2001 vernie-
tigd.14 Ofschoon het geding voor de civiele rechter betrek-
king heeft op de zogenoemde genregegevens, chronologi-
sche programmaoverzichten gerangschikt naar genre, en
uit de uitspraak niet blijkt dat De Telegraaf de NOS ooit
heeft verzocht om levering van dergelijke gegevens, is het
Hof Den Haag tot de slotsom gekomen dat het door de Pre-
sident uitgesproken verbod achterwege behoorde te blijven
omdat in de ogen van het Hof aannemelijk is dat er een
gerede kans bestaat dat de NMa in haar beslissing op
bezwaar van oordeel zal zijn dat de NOS en/of de omroe-
pen misbruik maken van hun economische machtsposities.
Nu vormt de weigering van de NOS om volledige chronolo-
gisch en per zender gerangschikte programmagegevens te
leveren hangende de procedure bij de NMa een rechtvaar-
digingsgrond voor De Telegraaf om zonder toestemming en
betaling genregegevens te ontlenen, terwijl De Telegraaf
met de publicatie van de genregegevens ook in de ogen
van het Hof inbreuk maakt op geschriftenbescherming.
Thans is het wachten op de beslissing op bezwaar van de
NMa. 

Op 18 juli 2000 wijst de President van de Rechtbank
Rotterdam een verzoek om een voorlopige voorziening van
De Telegraaf af.15 De Telegraaf had de President verzocht
een voorwaarde, die de d-g NMa verbonden had aan zijn
concentratiebesluit van 12 mei 2000 voor de overname van
regionaal dagblad ‘De Limburger’ door De Telegraaf, te
schorsen. De President wijst daarbij op de geplande – ver-
snelde – behandeling van het beroep van De Telegraaf in
de hoofdzaak. Overigens lijkt de Rechtbank Rotterdam
bereid en in staat beroep in concentratiezaken met grote
voortvarendheid te behandelen. 

De belangrijkste uitspraak van de Nederlandse
bestuursrechter op het gebied van mededingingsrecht in
het afgelopen jaar is de uitspraak van de Rechtbank Rotter-
dam in de zaak Wegener.16 In deze uitspraak vernietigt de
rechtbank een deel van de voorwaarden die de d-g NMa
aan zijn vergunning van 13 maart 2000 had verbonden
aan de overname van VNU Dagbladen door Wegener Arca-

de. Ingevolge deze voorwaarden diende Wegener onder
meer de Arnhemse Courant en de meeste edities van het
Gelders Dagblad af te stoten. Voorts had de d-g NMa ver-
plichtingen opgelegd om het onafhankelijk voortbestaan
van de Provinciaals Zeeuwse Courant (PZC) en BN/De Stem
in Zeeland te garanderen. Deze voorwaarden werden ver-
nietigd. Dit is de eerste uitspraak waarin de bestuursrechter
een besluit van de d-g NMa ten gronde toetst. Het gaat der-
halve om een primeur. De uitspraak is bovendien zeer inte-
ressant omdat de rechtbank een aantal principiële overwe-
gingen geeft die het belang van de mededingingsverhou-
dingen op de dagbladenmarkt overstijgen. In de eerste
plaats verwerpt de rechtbank het standpunt van de d-g
NMa dat een partij die een vergunning voor een concentra-
tie onder voorschriften of beperkingen wordt verleend
geen procesbelang heeft, indien hij daartoe zelf voorstellen
heeft gedaan. De omstandigheid dat Wegener in een laat
stadium voorstellen voor verbintenissen moest doen om te
voorkomen dat de concentratie door de d-g NMa werd
geblokkeerd, was voor de rechtbank doorslaggevend. Daar-
bij hecht de rechtbank er belang aan dat Wegener steeds –
ook bij het aanbieden van zogenoemde ‘remedies’ – het
standpunt had ingenomen dat voor de concentratie geen
vergunning was vereist. 

In de tweede plaats oordeelt de rechtbank dat de d-g
NMa ook in de vergunningsfase de mogelijkheid heeft door
middel van vragen de klok stil te zetten. Daarbij gaf de
rechtbank wel aan dat de d-g NMa bij het stellen van vra-
gen schriftelijk kenbaar moet maken dat toepassing wordt
gegeven aan de in artikel 4:5 Awb neergelegde bevoegd-
heid en waarom van die bevoegdheid gebruik wordt
gemaakt. Indien de aanvrager van een vergunning zich
daarmee niet kan verenigen, dan ligt het op zijn weg om in
het kader van een beroep gemotiveerd te betwisten dat
terecht door de d-g NMa aanvullende vragen zijn gesteld.
‘Een dergelijke betwisting wint aan geloofwaardigheid
indien de indiener van het beroepschrift zulks ten tijde van
de aanvraagprocedure reeds schriftelijk aan verweerder
kenbaar heeft gemaakt.’ De rechtbank bezorgt daarmee
zowel de Sectie Concentratiecontrole van de NMa als par-
tijen die een vergunning aanvragen additioneel huiswerk.
Om geen rechten prijs te geven zal de Sectie Concentratie-
controle de noodzaak tot het stellen van aanvullende vra-
gen nader dienen te motiveren. Daartoe is men inmiddels –
zelfs in de meldingsfase – overgegaan. De bij een concen-
tratie betrokken ondernemingen kunnen een dergelijke
motivering niet zonder risico onbeantwoord laten, indien
zij menen dat vragen ten onrechte worden gesteld. De
rechtbank geeft nog aan dat zij geen grond ziet om ambts-
halve na te gaan of de d-g NMa al dan niet terecht van zijn

14 Vergelijk E. Loozen, De Programmagegevens: misbruik van machtsposi-
tie? Een gebed zonder end. Mediaforum 2001/5.

15 Bijlage, nr. 16.
16 Bijlage, nr. 15.
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bevoegdheid tot het stellen van vragen gebruik heeft
gemaakt. 

In de derde plaats oordeelt de rechtbank dat de d-g
NMa bij zijn beslissing om al dan niet een vergunning te
verlenen beschikt over een gebonden bevoegdheid. ‘Het
maken van een belangenafweging, en daarmee de aanwe-
zigheid van beleidsvrijheid voor verweerder, is derhalve
niet aan de orde.’ Wel bestaat er voor de d-g NMa een zeke-
re beoordelingsruimte. ‘Die beoordelingsruimte strekt ech-
ter, [...] naar haar aard niet zover dat de rechterlijke toet-
sing zonder meer beperkt zou dienen te blijven tot de vraag
of verweerder in redelijkheid tot het bestreden oordeel
heeft kunnen komen.’ De rechtbank toetst de invulling die
de d-g NMa aan deze beoordelingsruimte heeft gegeven op
basis van de artikelen 3:2, 3:46, 3:47 Awb. Daarbij draagt
de d-g NMa naar het oordeel van de rechtbank de bewijs-
last ten aanzien van de feitelijke onderbouwing van zijn
besluit. Van een onderneming die een vergunning aan-
vraagt, mag vervolgens worden gevergd dat zij ‘dit oordeel
gemotiveerd en zonodig op basis van eigen onderzoeksrap-
porten weerspreekt.’ 

De rechtbank laat de marktafbakening die de d-g
NMa gemaakt heeft – en die door Wegener is betwist – in
het midden. Zij oordeelt dat – zelfs bij een juiste marktaf-
bakening – de d-g NMa ‘niet heeft aangetoond dan wel
aannemelijk gemaakt’ dat als gevolg van de concentratie
op de lezersmarkten in Zeeland en Gelderland een econo-
mische machtspositie zal ontstaan die tot gevolg heeft dat
er daadwerkelijke mededingingsbezwaren ontstaan op de
Nederlandse markt. De rechtbank hecht daarbij bijzonder
belang aan een in opdracht van Wegener vervaardigd
onderzoeksrapport. 

De marktafbakeningen en conclusies van de NMa ten
aanzien van de mededingingsrechtelijke gevolgen van de
overname op de adverteerdersmarkt laat de rechtbank in
stand. Vervolgens toetst de rechtbank of de aan de vergun-
ning verbonden voorschriften en beperkingen noodzake-
lijk, adequaat en proportioneel zijn en of zij overigens
rechtmatig zijn. Deze vier verschillende invalshoeken zijn
ook af te leiden uit de mededeling van de Europese Com-
missie inzake verbintenissen.17 De rechtbank verwerpt het
beroep van Wegener op grond van artikel 7 lid 1 Grondwet.
Daarbij beperkt de rechtbank haar motivering tot de con-
statering dat ‘gesteld noch gebleken is dat verweerder
daarbij in enigerlei opzicht of op enigerlei wijze sturend te
werk is gegaan.’ Daarbij moet worden aangetekend dat het
beroep op de persvrijheid uitsluitend nog relevant was met
betrekking tot de voorschriften betreffende de huis-aan-
huisbladen. Het oordeel van de rechtbank op dit punt valt
moeilijk te rijmen met de passage in de uitspraak waarin
wordt geconstateerd dat de door Wegener zelf voorgestelde
‘remedies’, hebben plaatsgevonden onder invloed van de
dreiging van de d-g NMa een vergunning te weigeren. De
rechtbank lijkt ook niet daadwerkelijk te hebben onder-
zocht uit wiens koker de (gedrags)verbintenissen kwamen.
Naar verluidt heeft de d-g NMa beroep tegen deze uit-

spraak ingesteld bij het CBb. Of dit beroep kans van slagen
heeft, kan worden betwijfeld. Het feit dat de Rechtbank
Rotterdam de argumenten van Wegener die gebaseerd zijn
op het LECG-rapport niet nog eens uitdrukkelijk in haar
motivering reproduceert, lijkt voor een toetsing in hoger
beroep niet doorslaggevend. Het LECG-rapport maakt
immers deel uit van het dossier waarop de d-g NMa zijn
oorspronkelijk oordeel had moeten baseren. De uitspraak
van de rechtbank maakt duidelijk dat aan de d-g NMa
terecht hoge motiveringseisen worden gesteld voor het
verwerpen van deskundigenrapporten. Aan deze eisen
heeft de d-g NMa in het Wegener besluit niet voldaan. De
uitspraak – die inmiddels uitvoerig is geannoteerd – is een
voorlopig hoogtepunt in de Nederlandse mededingings-
rechtelijke jurisprudentie en is ook van belang voor proce-
dures en concentratiezaken in andere lidstaten. 

Mededingingsrechtelijke verweren
Het komt regelmatig voor dat gedaagden het mede-

dingingsrecht in stelling brengen als onderdeel van een
arsenaal aan verweermiddelen. Dergelijke mededingings-
rechtelijke verweren worden in de rechtspraak doorgaans
met de nodige scepsis benaderd. 

Er is kritiek geweest op het feit dat toegangskaarten
voor het EK 2000 in Nederland en België uitsluitend op
naam verkrijgbaar en niet overdraagbaar waren. De beslo-
ten vennootschap European Tickets BV heeft deze kritiek
ongetwijfeld gedeeld. European Tickets BV handelt in toe-
gangsbewijzen voor onder meer sportevenementen. In het
kader van het Europees Kampioenschap voetbal heeft zij
getracht het publiek en diverse nationale voetbalbonden te
bewegen aan haar toegangskaarten te verkopen.

Deze gang van zaken is aanleiding voor de UEFA, de
Europese voetbalfederatie, European Tickets BV te dag-
vaarden in kort geding voor de President van de Rechtbank
te Den Haag.18 De UEFA stelt zich op het standpunt dat
European Tickets BV wanprestatie uitlokte van de officiële
verkooppunten jegens de UEFA. Immers, de officiële ver-
koopkanalen hadden zich verbonden jegens de UEFA het
verkoopsysteem gesloten te houden. Dit systeem was het
gevolg van de wens de openbare orde en veiligheid rond de
voetbalwedstrijden zoveel mogelijk te waarborgen. 

European Tickets verweert zich onder meer met een
beroep op het mededingingsrecht. Dit verweer is verwor-
pen. Mede in het licht van het feit dat de Europese Com-
missie voor dit systeem reeds een ontheffing was gevraagd,
is er voor de President voldoende reden aan te nemen dat
er voorshands geen sprake is van een mededingingsbeper-
king dan wel een misbruik van machtspositie. Daarbij
merkt de President op dat het kader van een kort geding

17 Vergelijk de mededeling van de Commissie van 20 december 2000
betreffende ‘Remedies’; en Probleemfusies onder de Europese Concentra-
tieverordening. Het vinden van passende remedies: een risicovolle
onderneming?, mr E.C. Sakkers, M&M 2001, p. 6.

18 Arrondissementsrechtbank Den Haag, bijlage nr. 13.
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zich niet leent voor een verdergaand onderzoek van de
desbetreffende stellingen van de gedaagde. 

De Kantonrechter te Rotterdam verwerpt in een voor-
lopige voorziening van 19 juni 2000 een mededingings-
rechtelijk verweer van KPN Telecom B.V.19 KPN was gedag-
vaard door een verhuurder omdat zij een winkel aan het
Stadhuisplein in Rotterdam niet langer als Primafoon win-
kel exploiteerde. KPN gebruikte het pand als internetruim-
te. De betrokken verhuurder had zich ten opzichte van een
andere winkelier verplicht deze winkelier als enige in staat
te stellen een internetwinkel te exploiteren in de door hem
verhuurde winkels. De President oordeelt dat de mededin-
ging door deze exclusiviteitsovereenkomst voor wat betreft
het winkelgebied in Rotterdam, waar het geschil zich
afspeelde, niet merkbaar werd beperkt. Deze uitspraak lijkt
niet geheel te stroken met de beschikkingspraktijk van de
NMa op het gebied van branchebeschermingsovereenkom-
sten.20 Blijkens de toepasselijke groepsvrijstelling geldt
artikel 6 Mw niet voor branchebeschermingsovereenkom-
sten gedurende zes jaar na de datum waarop de huur is
aangevangen van de eerste zich in een winkelcentrum ves-
tigende onderneming.21 De d-g NMa acht huurovereen-
komsten waarin een verhuurder zich verplicht geen con-
currerende huurders in een winkelcentrum te accepteren
zonder meer in strijd met artikel 6 Mw en verleent in
beginsel buiten de groepsvrijstelling om geen ontheffin-
gen. Het Hof Leeuwarden22 bevestigt in zijn uitspraak de
strikte benadering van de President op dit punt. In dat
geval werd het standpunt van Albert Heijn dat een bran-
chebeschermingsclausule in een winkelcentrum in Leeu-
warden in strijd was met artikel 6 Mw gevolgd. 

De President van de Rechtbank Arnhem diende aan-
dacht te besteden aan een mededingingsrechtelijk verweer
in een zaak die betrekking had op de uitleg van de Proto-
col-overeenkomst.23 In deze overeenkomst – die inmiddels
is geëxpireerd – had een dertigtal partijen uit de elektrici-
teitssector afspraken gemaakt aangaande de openbare
elektriciteitsvoorziening voor de jaren 1997 tot en met
2000. Het Protocol en de werking daarvan zijn verankerd
in artikel 76 van de Elektriciteitswet 1998. EPON had in het
voorjaar van 2000 aangekondigd een buiten werking
gestelde centrale opnieuw in gebruik te willen nemen. Een
aantal andere energiebedrijven achtte dit in strijd met het
Protocol en vorderde een verbod de centrale in gebruik te
nemen bij de President Arnhem. EPON voerde onder meer
aan dat toewijzing van het gevraagde verbod in strijd zou
zijn met de Mededingingswet. De President verwerpt dit
verweer, gelet op de wettelijke verankering van het Proto-
col in de Elektriciteitswet. Deze uitspraak is in lijn met het
besluit van de d-g NMa met betrekking tot het Protocol
van 31 augustus 1999.24 De vastlegging van het Protocol
in de Elektriciteitswet kon evenwel vanzelfsprekend niet
uitsluiten dat de Protocol-partijen misbruik van hun
machtspositie maakten door een restrictieve toepassing te
geven aan hun bevoegdheden op grond van het Protocol.
Dit aspect is door de President niet onderzocht.

Op 1 januari 2001 is eveneens de Overeenkomst van
Samenwerking (‘OvS’) beëindigd. De OvS was een samen-
werkingsovereenkomst tussen de vier Nederlandse elektri-
citeitsproductiebedrijven. Onder de OvS beschikte Sep over
alle productiemiddelen van de producenten en bepaalde zij
de inzet van het productievermogen. De Belgische produ-
cent Electrabel heeft een overeenkomst gesloten met Sep
op grond waarvan Sep en Electrabel elkaar over en weer
een groot vermogen aan reservecapaciteit ter beschikking
stellen. Deze overeenkomst kan slechts worden opgezegd
met een opzegtermijn van acht jaar. In verband met de ont-
manteling van Sep, had Sep de overeenkomst opgezegd
met inachtneming van een termijn van slechts tien maan-
den. Electrabel heeft zich daartegen verzet. Sep heeft daar-
op aangevoerd dat haar taak op het gebied van de openba-
re elektriciteitsvoorziening in Nederland per 1 januari 2001
zou eindigen. Bovendien beriep Sep zich erop dat zij vanaf
die datum niet meer over productiemiddelen zou kunnen
beschikken en dat, indien zij dit wel zou doen, dit in strijd
zou zijn met de Mededingingswet. De President Arnhem
oordeelt daarop dat de beëindiging van de OvS onverlet
laat de verplichting van de OvS-partijen om de OvS orden-
telijk af te wikkelen. Dit oordeel van de President kan ook
van belang zijn voor de afwikkeling van andere gezamen-
lijke verplichtingen van de productiebedrijven die het
gevolg zijn van de OvS. Sep had derhalve geen succes met
haar – enigszins merkwaardige – mededingingsrechtelijke
verweer.25

Misbruik van machtspositie
In de elektriciteitssector is het afgelopen jaar veel

geprocedeerd. De President Middelburg oordeelde over een
geschil tussen een exploitant van een windmolenpark en
de elektriciteitsdistributeur Delta.26 De windenergieprodu-
cent beschuldigt Delta ervan misbruik te maken van haar
economische machtspositie in de zin van artikel 24 Mw,
omdat Delta op het tijdstip dat zij een overeenkomst had
gesloten de enige inkoper van energie was in Nederland.
Delta stelt zich op het standpunt dat zij ingevolge deze
overeenkomst niet verplicht was tot afdracht van de zoge-
noemde Regulerende Energie Belasting (‘REB’). Omdat
Delta aan andere windparken deze belasting wel afdroeg
zou zij zich schuldig maken aan discriminatie. De President
komt aan het mededingingsrechtelijk debat niet toe, omdat
hij van oordeel is dat de redelijkheid en billijkheid die con-

19 Bijlage, nr. 27.
20 Besluiten van 1 april 1999 in zaak nrs. 7-104, ING en zaak nr. 466 Vast-

net en besluit op bezwaar van 13 april 1999 in zaak nr. 416, Smit Mode.
21 Besluit Vrijstelling Branchebeschermingsovereenkomsten van 25 novem-

ber 1997, Stb. 596.
22 Bijlage, nr. 29.
23 Bijlage, nr. 21.
24 Zaak nr. 771.
25 President van de rechtbank Arnhem, 24 oktober 2000, KG 00-569, Elec-

trabel t. Sep, bijlage, nr. 30.
26 Bijlage, nr. 8.

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



2001 / nr. 5175 M
M

A r t i k e l e n

tractspartners in het algemeen jegens elkaar dienen te
betrachten met zich mee bracht dat Delta de in het geding
zijnde REB-gelden dient af te dragen. 

Een uitspraak van de President van de Rechtbank
Breda van 13 december 2000 biedt een voorbeeld van
parallelle procedures bij de NMa en de kortgedingrechter
over een vermeend misbruik van machtspositie. Alles Over
Wonen Lokaal B.V. (‘AOWL’) exploiteert sinds medio 2000
een internetsite die gericht is op de verkoop van producten
en diensten op het gebied van wonen. Het regionale dag-
blad BN/De Stem weigert in het najaar van 2000 een
advertentie van AOWL. Daarop start AOWL een kort geding
met de stelling dat BN/De Stem jegens haar onrechtmatig
handelt, doordat zij misbruik maakt van haar economische
machtspositie. De President definieert de relevante markt
als de markt van aanbieders van advertentiefaciliteiten op
het gebied van wonen in de regio’s waar AOWL actief is.
Omdat AOWL niets stelt omtrent de positie van BN/De
Stem op deze markt acht de President het niet aannemelijk
dat BN/De Stem beschikt over een economische machtspo-
sitie. Daarbij acht de President het niet relevant dat BN/De
Stem op de markt van regionale dagbladen een aandeel
van 70 procent heeft. De vorderingen van AOWL lijken met
name te worden afgewezen omdat AOWL zich niet de
moeite heeft getroost deze vorderingen grondig feitelijk te
onderbouwen. Het hiervoor besproken besluit van de NMa
met betrekking tot de overname door Wegener van de VNU
dagbladen had AOWL de nodige ammunitie kunnen bieden.
AOWL had de d-g NMa eveneens op de voet van artikel 83
Mw verzocht een voorlopige last onder dwangsom op te
leggen. De d-g NMa heeft dit verzoek op 17 januari 2001
afgewezen.27 De d-g NMa oordeelde dat AOWL niet aanne-
melijk had gemaakt dat er sprake was van onverwijlde
spoed. Blijkens het besluit twijfelde de d-g NMa eveneens
aan de door AOWL voorgestelde en door de President
gevolgde marktafbakening. De d-g NMa wees erop dat per
soort advertentie de substitueerbaarheid van advertentie-
media kan verschillen.28

De Gerechtshoven te Den Haag en ’s-Hertogenbosch
dienden beiden een vonnis in kort geding te beoordelen op
het terrein van de gezondheidszorg. In de Haagse zaak
stond de vraag centraal of een Ziekenfonds verplicht was
een medewerkersovereenkomst te sluiten met een aanbie-
der van kraamzorg.29 De President Den Haag oordeelt dat
daartoe geen verplichting bestaat en dat een weigering van
het Ziekenfonds met een aanbieder van kraamzorg in zee te
gaan niet kan worden aangemerkt als misbruik van een
machtspositie in de zin van artikel 24 Mw. Het Hof beves-
tigt dit oordeel. Op basis van de door de Stichting Kraam-
zorg aangedragen marktafbakening is het regionale markt-
aandeel van het betrokken Ziekenfonds slechts 5,2 procent.
Tegen deze achtergrond maakt het Hof met de argumenten
gebaseerd op artikel 24 Mw korte metten. De zaak in Den
Bosch heeft betrekking op de inkoop van incontinentie-
materiaal. De inkoop van dit materiaal is een terugkerend
thema in dit overzicht.30 Het Hof vernietigt een uitspraak

van de President Breda waarin een aantal zorgverzekeraars
was verboden zonder een nieuwe aanbestedingsprocedure
incontinentiematerialen in te kopen. Omdat een aantal van
de grieven tegen het vonnis van de President doel treft,
komt het Hof aan mededingingsrechtelijke grieven niet toe.
De uitspraak van het Hof Den Bosch bevat de opmerkelijke
passage: ‘Door partijen is niet uitdrukkelijk de vraag naar
de toepasselijkheid van Europees aanbestedingsrecht ter
beantwoording voorgelegd, die vraag zou zich ook niet
direct lenen voor beantwoording in het kader van een kort
geding’.31

De zaak Denda/KPN is een terugkerend fenomeen in
jurisprudentie-overzichten. Na drie eerdere kort gedingen
en een voorlopige beoordeling naar aanleiding van een
klacht die is ingediend bij de OPTA en de NMa was het op 7
februari 2000 de beurt aan de President van de Rechtbank
Den Haag.32 In deze zaak vordert Denda dat KPN verboden
zou worden een CD-foongids aan consumenten aan te bie-
den voor een lagere prijs dan ƒ 29,90. Denda stelt dat KPN
met een prijsactie misbruik maakt van haar economische
machtspositie omdat deze actie als enig vooropgezet doel
had het laten mislukken van de marktintroductie van een
nieuwe telefoongids van Denda. De President oordeelt dat
de actie van KPN ‘wellicht niet netjes’ moet worden geacht,
maar niet ontoelaatbaar is. Daarbij wijst de President op
het feit dat Denda zich inmiddels had geassocieerd met
VNU, een geduchte concurrent van KPN. De President acht
het feit dat de prijs lager is dan ooit, verklaarbaar door het
feit dat het gaat om de actie voor een gedateerd product.
Ofschoon men aan de motivering van een kortgedingvon-
nis geen hoge eisen kan stellen lijkt deze motivering wel
erg dun. 

Het was geen goed jaar voor Denda. Op 6 december
2000 wijst de Arrondissementsrechtbank te Almelo in een
bodemprocedure de vorderingen van KPN jegens Denda
grotendeels toe.33 Denda verweert zich tegen een beroep
van KPN op geschriftenbescherming met de stelling dat
KPN wegens misbruik van haar machtspositie geen beroep
toekomt op deze bescherming. De rechtbank komt onder
verwijzing naar het Magill-arrest34 tot de slotsom dat van
misbruik van machtspositie eerst dan sprake kan zijn,
indien een onderneming die een feitelijke machtspositie
heeft door de weigering om een licentie te verstrekken de
introductie van een nieuw product belet. De rechtbank is er
niet van overtuigd dat de door Denda op de markt gebrach-

27 Zaak nr. 2219.
28 Vergelijk in dit verband ook het besluit van de d-g NMa in de zaak

Wegener van 13 maart 2000, punt 178.
29 Bijlage, nr. 5.
30 Vergelijk de uitspraak van de Arrondissementsrechtbank te Groningen

van 17 december 1999, bijlage 29 bij het overzicht 1999 en de beslissing
op bezwaar van de d-g NMa van 15 januari 2001, zaak nr. 407 in de zaak
Texincare & Amicon. 

31 Bijlage, nr. 28.
32 Bijlage, nr. 6.
33 Bijlage, nr. 24.
34 Hof van Justitie EG 6 april 1995, Jur. 1995, p. 743.
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te CD-foongids als een dergelijk nieuw product kan worden
aangemerkt. Ten overvloede oordeelt de rechtbank dat zelfs
indien moet worden aangenomen dat sprake is van mis-
bruik van machtspositie de stelling van Denda dat KPN in
dat geval geen beroep toekomt op geschriftenbescherming
dient te worden verworpen. In dat geval zou KPN gehou-
den zijn om bepaalde gegevens van haar abonneebestand
aan Denda tegen een redelijke licentievergoeding te ver-
strekken. Daardoor zou Denda nog niet gerechtigd zijn ‘om
buiten KPN om en zonder haar daarvoor een vergoeding te
betalen, eigenmachtig, CD’s met daarop de bestanden van
de telefoongids op de Nederlandse markt te brengen.’ Deze
uitspraak – die helder is opgebouwd en grondig is gemoti-
veerd – staat lijnrecht tegenover de uitspraak van het Hof
Den Haag van 30 januari 2001 in de zaak De
Telegraaf/NOS. In die zaak oordeelt het Hof immers dat de
NOS geen beroep zou kunnen doen op geschriftenbescher-
ming indien het aannemelijk is dat zij misbruik maakt van
haar machtspositie.

Het vorig jaar in deze rubriek besproken vonnis van
de President Leeuwarden in de zaak Lindeboom/Albert
Heijn wordt door het Hof Leeuwarden bevestigd.35 Wel ziet
het Hof aanleiding in het verweer van Albert Heijn
twee – verholen – incidentele grieven te lezen, zodat het de
gronden van het vonnis kan verbeteren. Het Hof definieert
de geografische markt wat ruimer en oordeelde dat Albert
Heijn op de consumentenmarkt voor levensmiddelen in
Leeuwarden geen machtspositie inneemt. Daarbij verwerpt
het Hof de overweging van de President dat uit het feit dat
Albert Heijn een onderdeel is van een multinational reeds
kan worden afgeleid dat zij een economische machtspositie
heeft.

(Semi-)overheidsinstellingen en de toepassing
van het mededingingsrecht

Het onderscheid tussen activiteiten van publieke
lichamen met een ondernemingskarakter en activiteiten ter
uitoefening van overheidsgezag is in Nederlandse verhou-
dingen – met de omvangrijke collectieve sector die de
Nederlandse economie kent – van groot belang voor de
grenzen van het mededingingsrecht. Het is vaste recht-
spraak van het Hof van Justitie dat activiteiten van publie-
ke instellingen soms een ondernemingskarakter kunnen
hebben en in andere omstandigheden kunnen gelden als de
uitoefening van overheidsgezag dat niet onder de wer-
kingssfeer van het mededingingsrecht valt. Overheidsin-
stellingen kunnen als gevolg van deze rechtspraak een
hybride karakter hebben; soms treden zij op als overheids-
orgaan, terwijl zij in andere situaties optreden als onderne-
ming.36

In de zaak Meulen Bouwpromotie BV (‘Meulen’) en 
de gemeente Weert tegen Mulleners vastgoed BV (‘Mulle-
ners’)37 komt het ondernemingsbegrip opnieuw aan de
orde. De gemeente en Meulen sluiten in 1997 een vaststel-
lingsovereenkomst met betrekking tot de ontwikkeling van
het bestemmingsplan van het gebied ‘Vrakker-West’. In

1998 sluiten beide partijen bovendien een exploitatieover-
eenkomst met betrekking tot dit bestemmingsplan. Partijen
komen onder meer een maximumprijs overeen voor welke
een bepaalde categorie woningen gebouwd dient te wor-
den. Deze afspraak wordt door Mulleners ter sprake gesteld
nadat Meulen in kort geding vordert dat Mulleners zich
dient te houden aan een overeenkomst tussen beide partij-
en, die gebaseerd is op de maximumprijs zoals overeenge-
komen tussen de gemeente en Meulen.

De President oordeelt onder meer dat de gemeente
niet handelt als onderneming in de zin van artikel 85 EG-
Verdrag (oud). De President stelt zich daarbij op het stand-
punt dat ‘de bedongen prijsvoorschriften voortvloeien uit
de publieke taak van de gemeente Weert om door middel
van prijsdifferentiatie te zorgen voor woningen voor de
diverse doelgroepen’. Deze uitspraak is in lijn met het
besluit van de NMa in de zaak Bloemenmarkt Amster-
dam.38 De d-g NMa oordeelde in deze zaak dat de gemeente
met het vaststellen van assortimentsvoorschriften niet als
onderneming handelde in de zin van artikel 1, sub f, Mw,
aangezien zij juist publieke belangen wenste te beschermen
en niet handelde uit commerciële belangen. Dergelijk han-
delen is gebaseerd op een overheidsprerogatief, aldus de 
d-g NMa. Het is goed verdedigbaar dat in de onderhavige
zaak de gemeente eveneens uitsluitend handelde met het
oog op het publiek belang.

Het ondernemingsbegrip staat tevens centraal in een
tweetal verwante procedures waarbij het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen betrokken is.39 Twee rijschool-
houders, Loke en Velthuijsen, stellen bij de rechtbank te
Rotterdam beroep in tegen de weigering van de NMa een
besluit te nemen ten aanzien van het CBR. Zij zijn van
mening dat het CBR in strijd handelt met de mededingings-
regels door uitsluitend bij het CBR ingeschreven rijschool-
houders bepaalde diensten aan te bieden, zoals een elektro-
nisch reserveringssysteem en het laten meerijden met het
praktijkexamen. De NMa honoreerde de klachten niet op
grond van het feit dat het aangaan door het CBR van
inschrijvingsovereenkomsten geen handelen van een
onderneming is in de zin van artikel 1 sub f Mw.

De Rechtbank Rotterdam stelt voorop dat onbetwist is
dat onderzoek naar en de afgifte van een verklaring van
rijvaardigheid niet kan worden aangemerkt als handelen
van een onderneming in de zin van het mededingingsrecht,
maar als een typische overheidstaak. Ten aanzien van de
inschrijvingsovereenkomsten stelt de Rechtbank dat deze
overeenkomsten in zodanig nauw verband staan met deze
overheidstaak dat deze niet als een los daarvan staande,

35 Bijlage, nr. 29.
36 HvJ EG, 18 maart 1997, Diego Cali, C-343/95, Jur. 1997, p. I-1547.
37 Vonnis van de President van de Rechtbank te Roermond d.d. 18 oktober

2000, bijlage nr. 23
38 Besluit van 23 juli 1999, zaak 101.
39 Rechtbank Rotterdam, 2 april 2000, bijlage nr. 9 en CBb 19 juni 2000,

bijlage nr. 14.
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economisch-commerciële, activiteit kunnen worden
beschouwd. De rechtbank acht de onderlinge samenhang
tussen de activiteiten klaarblijkelijk van meer belang dan
de aard van de inschrijvingsovereenkomsten zelve. De door
de rechtbank gevolgde redenering is ongetwijfeld een zeer
praktische. Niettemin zijn er gevallen denkbaar waarin
deze redenering niet tot de juiste oplossing behoeft te lei-
den. Met typische overheidstaken samenhangende activi-
teiten kunnen zeer wel ondernemingsgewijs geëxploiteerd
worden. Wat te denken van het geval waarin het CBR een
bedrag vraagt voor het aangaan van inschrijvingsovereen-
komsten dat de door het CBR gemaakte kosten over-
schrijdt? 

De President van het College van Beroep voor het
bedrijfsleven is met dezelfde materie geconfronteerd. Van
der Schaar wenst af te rijden in het bijzijn van zijn niet-
ingeschreven rij-instructeur die zojuist de procedure bij de
Rechtbank Rotterdam met betrekking tot de afwijzing van
zijn klacht had verloren en een voorlopige voorziening bij
het CBb heeft aangevraagd. De examinandus verzuimt ech-
ter zijn stellingen nader te onderbouwen. De President stelt
zich op het standpunt niet tot een ander oordeel te kunnen
komen dan de Rechtbank te Rotterdam. De uitspraak van
de President is met name interessant vanwege de liberale
invulling die hij geeft aan de artikelen 6:13 juncto 6:24
Awb. De President oordeelt dat Van der Schaar ontvanke-
lijk is in zijn verzoek ondanks het feit dat hij niet in beroep
gekomen is tegen het oorspronkelijke besluit van de d-g
NMa. De President wijst erop dat verzoeker toen nog geen
rijles had.

Soms getroost een rechter zich minder moeite om de
stelling dat organen als onderneming dienen te worden
aangemerkt te motiveren. Zo oordeelt het Hof Amsterdam
dat producentenorganisaties in de garnalensector onderne-
mingen zijn in de zin van de Mw.40 Dit roept vragen op
omdat de betrokken producentenorganisaties ook een rol
vervullen in de communautaire marktordening voor garna-
len en daarbij marktregulerend optreden.

In bovengenoemde zaak Meulen en gemeente Weert
tegen Mulleners staat naast het begrip onderneming de
prijsafspraak zelf centraal. Teneinde deze afspraak te
beoordelen, geeft de President aan wat in zijn ogen het
doel van de mededingingswetgeving is: het bereiken van
een voor de consument zo laag mogelijke prijs. Dat de door
de gemeente en Meulen overeengekomen maximumprijs
dat nu juist bewerkstelligt, is voor de President reden aan
te nemen dat de afspraak niet tot gevolg kan hebben dat de
mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan
verhinderd, beperkt of vervalst wordt. 

Het door de President omschreven doel van de mede-
dingingswetgeving roept vragen op. Vanzelfsprekend zal
bescherming van de consument in veel gevallen overeen-
komen met de bevordering van lage prijzen. Toch wil dat
niet zeggen dat er per definitie geen mededingingsinbreu-
ken kunnen worden vastgesteld indien er lage prijzen
gehanteerd worden. Te denken valt aan zogenaamde roof-

prijzen waarbij een ondernemer tegen zeer lage prijzen zijn
producten aanbiedt. De lage prijzen vormen daarbij juist de
kern van de mededingingsinbreuk. 

Wel wordt de President in die zaak in zijn oordeel
gesteund door de recente groepsvrijstellingsverordening
met betrekking tot verticale overeenkomsten.41 Die veror-
dening staat in beginsel maximumprijzen toe.42 Het vonnis
bevat een verwijzing naar het standpunt van de Minister
van Economische Zaken en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) inhoudende dat gemeenten ten behoeve
van de zorg voor de volkshuisvesting prijsafspraken kun-
nen maken die niet vallen onder het verbod van de Mede-
dingingswet. Die afspraken dienen dan wel noodzakelijk en
proportioneel te zijn. Niet duidelijk is of dergelijke afspra-
ken in de ogen van de minister en de VNG niet onder de
Mededingingswet vallen omdat zij de mededinging niet
vervalsen, beperken of verhinderen, of omdat zij niet als
handelen van een onderneming kunnen worden aange-
merkt. Dit standpunt werpt interessante vragen op, waar-
onder de vraag of de gemeente als onderneming handelt
indien de prijsafspraken niet proportioneel zijn. De door de
President gevolgde redenering lijkt een afzonderlijke
beantwoording van deze vraag uit te sluiten. 

Uitoefening van overheidsgezag en misbruik van
machtspositie

In twee vrijwel identieke geschillen tussen de
gemeente Amsterdam en erfpachters van percelen van de
gemeente staat de herziening van de canon centraal.43 De
betrokken erfpachters, gedaagden in het geschil, wensen
niet mee te werken aan deze herziening en stellen daartoe
onder meer dat de gemeente misbruik maakt van haar
machtspositie op de markt voor gronduitgifte en exploita-
tie van grond in Amsterdam. Gevolg van deze machtsposi-
tie is dat de gemeente zich onder meer jegens haar afne-
mers (namelijk de erfpachters) onafhankelijk kan gedragen,
aldus gedaagden. Hoewel gedaagden zulks niet naar voren
brengen, lijkt het vermeende machtsmisbruik te bestaan uit
de herziening van de canon door de gemeente zonder
instemming van de erfpachters.

De rechtbank stelt vast dat de herziening van de
pachtsom zoveel mogelijk aan de hand van objectieve
maatstaven geschiedde door drie onafhankelijke deskundi-
gen, een door de gemeente aangewezen, een door de erf-
pachter en de derde door deze beiden aangewezen. De
rechtbank concludeert dat de gemeente Amsterdam met
deze methode geen misbruik maakt van een economische
machtspositie in de zin van artikel 24 Mw. De rechtbank

40 Hof Amsterdam 31 augustus 2000, bijlage nr. 19.
41 Verordening (EG) 2790/1999 van de Commissie van 22 december 1999

betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groe-
pen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedra-
gingen.

42 Artikel 4 onder a van de verordening.
43 Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 3 mei 2000, bijlage nr. 10 

en 11.
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Toepassing van mededingingsrecht in de
agrarische sector

De toepassing van het mededingingsrecht op de
zogenaamde uittreeregelingen die coöperaties hanteren
kent een lange voorgeschiedenis.46 Het standpunt van de
Europese Commissie ten aanzien van de door Campina
gehanteerde uittreeregeling speelt in deze context een
essentiële rol. In 1991 paste Campina haar uittreeregeling
aan naar aanleiding van bezwaren geuit door de Commis-
sie over de onverenigbaarheid van de regeling met artikel
81 EG-Verdrag.47 De nieuwe uittreeregeling voorzag in de
mogelijkheid dat leden uit kunnen treden op drie vastge-
stelde data per jaar, met inachtneming van een opzegter-
mijn van drie maanden en zonder betaling van een uittree-
geld. Als alternatief kunnen leden op een datum per jaar
uittreden, met inachtneming van een opzegtermijn van
drie maanden en na betaling van een uittreegeld van 4 pro-
cent van het gemiddelde melkgeld. De Commissie stelde
destijds dat zij erop toe zal zien dat nieuwe en of andere
uittreeregelingen niet verder zouden gaan dan deze aange-
paste regeling. 

In het Oude Luttikhuis-arrest48 oordeelt het Hof van
Justitie dat een combinatie van bedingen als een exclusie-
ve leveringsverplichting en de verplichting tot betaling
van een buitensporig uittreegeld een beperking van de
mededinging tot gevolg kan hebben. Het Hof van Justitie
geeft daarmee antwoord op een prejudiciële vraag gesteld
door de Rechtbank te Zutphen naar aanleiding van een
door Coberco gehanteerde uittreeregeling.49 De rechtbank
oordeelt daarop dat deze uittreeregeling nietig is. Vervol-
gens wordt de rechtbank voor de vraag gesteld wat er met
de nietige uittreeregeling dient te geschieden. De rechtbank
besluit de betrokken regeling te converteren in een systeem
dat conform de Campinaregeling is. Coberco dient daartoe
de bedragen terug te betalen die zij niet ontvangen zou
hebben, ware de Campinaregeling gehanteerd. 

Daarmee nemen de betrokken melkveehouders geen
genoegen. Zij gaan in beroep tegen het vonnis van de
rechtbank en stellen zich voor het Hof te Arnhem onder
meer op het standpunt dat een dergelijke conversie een
ongewenste afzwakking betekent van de nietigheid van de
uittreeregeling. Het Hof blijkt gevoelig voor dit standpunt.
Het Hof oordeelt dat artikel 81 lid 2 EG-Verdrag naar zijn
aard geen ruimte voor conversie laat. 

geeft niet aan of de gemeente in haar ogen een economi-
sche machtspositie inneemt. 

In bovengenoemde zaak Wino/FTP Vis BV tegen pro-
ducentenorganisatie Wieringen stelt het Hof Amsterdam in
hoger beroep tegen het vonnis van de President van Recht-
bank te Alkmaar het begrip collectieve machtspositie cen-
traal. Onderwerp van geschil is het besluit van de betrok-
ken producentenorganisaties om Wino, groothandel in vis
en visproducten en nieuwkomer op de markt van garnalen,
de gemiddelde jaarkiloprijs in rekening te brengen in plaats
van de op dat moment op de betrokken visafslag geldende
minimumprijs. De President van de Rechtbank te Alkmaar
volgt de producentenorganisaties in hun zienswijze dat een
dergelijke prijsinterventie mogelijk is met het oog op hun
bevoegdheid maatregelen te treffen ter bevordering van de
stabiliteit van de markt44 en het verzekeren van een rede-
lijk inkomen voor de producenten. De producentenorgani-
saties rechtvaardigen hun interventie met de stelling dat
het uitsluitend de bedoeling van Wino is in de goedkope
periode van het seizoen garnalen te kopen.

Het Hof Amsterdam erkent dat de producentenorga-
nisaties maatregelen moeten kunnen treffen ter bevorde-
ring van de stabiliteit van de markt en ter verzekering van
een redelijk inkomen voor de betrokken producenten. Ech-
ter, in de onderhavige situatie resulteert het ingrijpen door
de producentenorganisaties in een aanzienlijk verschil tus-
sen de prijs die Wino en andere kopers dienen te betalen
voor hetzelfde product. Deze discriminatie kan in de ogen
van het Hof niet gerechtvaardigd worden door de wens
marktstabiliteit en inkomen voor producenten te garande-
ren.

Het Hof oordeelt dat de betrokken producentenorga-
nisaties een collectieve machtspositie innemen en als
gevolg van bovengenoemde discriminatie misbruik maken
van machtspositie in de zin van artikel 24 Mw. Het leerstuk
van collectieve machtspositie geniet de laatste jaren bij-
zondere aandacht. Daarbij staat centraal de vraag of er tus-
sen de betrokken ondernemingen banden bestaan die het
aannemen van een collectieve machtspositie rechtvaardi-
gen. Immers, voor het bestaan van een collectieve machts-
positie is vereist dat de ondernemingen een collectieve
eenheid kunnen vormen ten opzichte van hun concurren-
ten, hun handelspartners en consumenten.45

In de onderhavige zaak gaat het Hof niet in op de
vraag of dergelijke onderlinge banden bestaan. Wel blijkt
uit het arrest dat de producentenorganisaties hun prijsin-
terventie pleegden op grond van een tussen hen en de Ver-
eniging ter bevordering van de garnalenhandel gemaakte
afspraak. Bovendien kan aangenomen worden dat de pro-
ducentenorganisaties zich door hun handelen presenteer-
den als een collectieve eenheid. Gegeven deze afspraak had
een eventuele inbreuk op artikel 6 lid 1 Mw wellicht even-
eens aannemelijk kunnen worden gemaakt. Dat was waar-
schijnlijk eenvoudiger geweest. Naar verluidt, is er op deze
markt eveneens een onderzoek van de d-g NMa gaande.

44 Deze bevoegdheid vloeit voort uit EG Verordening 3759/92.
45 Zie het Hof van Justitie in Compagnie Maritime Belge, 16 maart 2000, 

C-395 en 396/96 P. 
46 Zie voor een beschrijving van deze voorgeschiedenis W. Knibbeler, 

Toepassing mededingingsrecht op coöperaties, NTER 1996, p. 46 en
NTER 1997, p. 131.  

47 XXI: Verslag over het mededingingsbeleid 1991, randnr. 83 en 84.
48 Arrest van 12 december 1995, C-399/93.
49 Vonnis van 2 september 1993, Oude Luttikhuis tegen Coberco.

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



2001 / nr. 5179 M
M

A r t i k e l e n

Het Hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en
veroordeelt Coberco tot volledige terugbetaling van de uit-
treegelden. De betrokken melkveehouders zijn derhalve
beter af dan hun collega’s die onder een Campinaregeling
vallen. De onmogelijkheid voor Coberco terugbetaling te
vorderen tot het niveau van Campina roept associaties op
met een systeem van punitive damages zoals dat in de Ver-
enigde Staten geldt.

Van een dergelijke wens een prikkel in het leven te
roepen voor de naleving van de mededingingsregels geeft
de Arrondissementsrechtbank te Zwolle geen blijk door
ruim vijf maanden later te stellen dat een uittreeregeling
die in strijd is met artikel 81 lid 1 EG-Verdrag geconver-
teerd dient te worden in een regeling die wel geldig is. De
rechtbank komt tot dit oordeel in een geschil over een uit-
treeregeling van de Coöperatieve Belangenvereniging
Melkgeitenhouderij Midden Nederland (CBM).50 In deze
zaak speelt de vraag of de omstreden regeling een merkba-
re invloed heeft op de tussenstaatse handel een belangrijke
rol. Deze vraag is doorslaggevend omdat uittreding had
plaatsgevonden voor het tijdstip van inwerkingtreding van
de Mededingingswet, zodat uitsluitend artikel 81 van het
EG-Verdrag de melkveehouders soelaas kan bieden. De
rechtbank wijst de stelling van verzoekers van de hand dat
de markt van rauwe geitenmelk uitsluitend nationaal van
aard is. Vervolgens stelt de rechtbank vast dat het markt-
aandeel van CBM 18 procent bedraagt op de Nederlandse
markt en 15 procent op de markt van Nederland, België en
Duitsland tezamen. Ofschoon de rechtbank zich bewust is
van het feit dat dergelijke marktaandelen ruimschoots de 5
procent-drempel overschrijden die is neergelegd in de
bagatelbekendmaking51, is de rechtbank niet overtuigd van
het bestaan van de noodzakelijke merkbaarheid. Het ligt op
de weg van verzoekers aan te tonen dat er sprake is van
een merkbare beïnvloeding nu zij zich beroepen op de nie-
tigheid van de uittreeregeling, aldus de rechtbank. Dat
hebben verzoekers in de ogen van de rechtbank nagelaten.
De rechtbank wordt daarbij gesteund door correspondentie
tussen de raadsman van CBM en de NMa waarin de NMa
zich blijkbaar op het standpunt had gesteld dat de betrok-
ken regeling de handel tussen de lidstaten niet merkbaar
beïnvloedt. Gelet op het ontbreken van een merkbare beïn-
vloeding van de handel tussen de lidstaten en het feit dat
de Mededingingswet tijdens de uittredingen nog niet gold,
komt de rechtbank met een creatieve oplossing die recht
lijkt te doen aan zowel de belangen van de coöperatie als
de belangen van de melkveehouders. De rechtbank over-
weegt – mede in het licht van de correspondentie met de
NMa – dat de uittreeregeling niet noodzakelijk is voor de
goede werking van de coöperatie. Daarom komt de recht-
bank in haar tussenvonnis tot de voorlopige slotsom dat de
uittreeregeling in strijd is met artikel 2:60 BW.

De Stichting Keten Kwaliteit Melk (KKM), een organi-
satie van melkverwerkende bedrijven, heeft onder meer tot
doel het bevorderen van preventieve kwaliteits- en ima-
gozorg bij producenten van rauwe melk. Daartoe kent de

Stichting een Erkenningsreglement Veehouderijbedrijven.
Artikel 2 bepaalt dat de Stichting erkenning kan verlenen
aan veehouders die aan bepaalde kwaliteitscriteria vol-
doen. De Stichting riep op 1 januari 2000 het Reglement
Aangeslotenen in het leven waarin is opgenomen de bepa-
ling dat uitsluitend melk dient te worden afgenomen van
door de Stichting KKM erkende veehouderijbedrijven. De
Stichting besluit deze regeling buiten toepassing te laten
als gevolg van de weigering van de d-g NMa daarvoor een
ontheffing te verlenen.52 Niettemin weigert Friese Ecologi-
sche Zuivel (‘FEZ’) melk af te nemen van niet-erkende
melkveehouders. 

Een melkveehouder vordert in kort geding dat FEZ
veroordeeld zou worden overeenkomstig de gebruikelijke
voorwaarden melk af te nemen.53 De President van de
rechtbank is van mening dat de collectieve weigering van
melkverwerkende bedrijven melk af te nemen van niet
KKM-erkende melkveehouders een onderling afgestemde
feitelijke gedraging oplevert in de zin van artikel 6 Mw. De
President acht de weigering de melk af te nemen dan ook
onrechtmatig en wijst de vordering toe.

Een onderling afgestemde feitelijke gedraging is
doorgaans moeilijk vast te stellen. Er wordt te dien aanzien
dan ook vaak een beroep gedaan op circumstantial eviden-
ce, teneinde de vereiste feitelijke samenwerking aan te
tonen. In het onderhavige geval wordt het bestaan van een
onderling afgestemde feitelijke gedraging echter zonder
uitleg aangenomen. Het feit dat de buiten toepassing ver-
klaarde regeling de reeds in het verleden bereikte wilsover-
eenstemming weerspiegelt, zal daarbij ongetwijfeld een
grote rol hebben gespeeld. 

De d-g NMa gaf in zijn besluit met betrekking tot de
KKM-regeling54 aan dat indien een of meer melkverwer-
kende bedrijven hun marktgedrag voortzetten dat aanvan-
kelijk was gebaseerd op de buiten toepassing verklaarde
regeling, er sprake zou zijn van een inbreuk op het verbod
van artikel 6 lid 1 Mw (randnummer 28 besluit). De NMa
heeft daarmee ten onrechte gesuggereerd dat unilateraal
gedrag zou kunnen leiden tot een onderling afgestemde
feitelijke gedraging of een kartel.

Campina haalt de melk bij de niet-erkende melkvee-
houder afzonderlijk op en vindt dat het mogelijk moet zijn
de daarmee gepaard gaande extra kosten door te bereke-
nen. De President van de Rechtbank Arnhem stelt zich op

50 Vonnis van 23 augustus 2000, bijlage nr. 18.
51 Bekendmaking van de Commissie van 9 december 1997 inzake overeen-

komsten van geringe betekenis, welke niet vallen onder artikel 81, lid 1,
EG-Verdrag, Pb. EG 1997, C-372/13. Een concept voor een aangepaste
bekendmaking is onlangs door de Europese Commissie gepubliceerd op
haar website.

52 De d-g NMa besluit op 14 maart 2000 overigens dat geen ontheffing van
het systeem noodzakelijk was, aangezien er geen inbreuk wordt gemaakt
op artikel 6 Mw.

53 President Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, 14 februari 2000, H.
v.d. Steege tegen Friese Ekologische Zuivel, bijlage nr. 7.

54 Rechtbank Arnhem, 24 oktober 2000, bijlage nr. 26.
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voor dat arrest58 geoordeeld dat verbodsbepalingen uit het
Nederlandse mededingingsrecht niet van openbare orde
zijn. Dit oordeel was nog gegeven onder de destijds gelden-
de Wet economische mededinging die uitging van een mis-
bruikstelsel. Het Hof Arnhem meende evenwel dat de bepa-
lingen van de Mededingingswet evenmin van openbare
orde zijn. Deze conclusie van het Hof is opmerkelijk. Het
Hof had ook een andere keuze kunnen maken. In de eerste
plaats had het Hof kunnen wijzen op het verschil tussen
openbare orde in de zin van artikel 7:902 BW (de vernieti-
ging van een vaststellingsovereenkomst) en openbare orde
in de zin van artikel 1065 Rv (de vernietiging van een arbi-
traal vonnis) waar het in de Benetton-zaak om ging. In de
tweede plaats had het Hof wel een doorslaggevend belang
kunnen toekennen aan het verbodsstelsel dat door de
Mededingingswet is geïntroduceerd. In een interessante
uitspraak van 12 oktober 2000 heeft het Hof Amsterdam59

de lijn van het Hof Arnhem evenwel bevestigd. Het Hof
oordeelde dat een arbitraal vonnis vernietigd kan worden
indien dit in strijd is met artikel 81 EG-Verdrag. Ten over-
vloede overweegt het Hof dat een beroep op nationale
mededingingsregels niet zou slagen in een vernietigings-
procedure. Het onderscheid tussen Europees en Nederlands
mededingingsrecht in deze uitspraken lijkt niet gerecht-
vaardigd en is ook onwenselijk met het oog op het karakter
van de mededingingsregels. Het is ongewenst dat het
Nederlandse mededingingsrecht kan worden omzeild door
een kartelafspraak in de vorm van een vaststellingsover-
eenkomst of een arbitraal vonnis. Het is moeilijk te begrij-
pen dat de rechtspositie van ondernemingen die partij zijn
bij zo’n overeenkomst of vonnis ingrijpend wijzigt indien
hun activiteiten een grensoverschrijdend effect hebben en
zij als gevolg daarvan onderworpen zijn aan het Europese
mededingingsrecht. 

BIJLAGE

Uitspraken Nederlandse Rechters
1 Gerechtshof te Arnhem, 7 maart 2000, Oude Luttikhuis

e.a. t. Coberco, in: Nieuwsbrief Mededingingsrecht, 
13 mei 2000, nummer 4, p. 69-70.

2 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 12 januari
2000, nrs. AWB 98/1150, 98/1151 en 98/1152 9010, VNU
e.a. t. Minister van Economische Zaken.

3 Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, 13 januari 2000,
KG-nummer 462/1999, Gosse v.d. Veen Fish Wino B.V. t.
CPW e.a., in: Nieuwsbrief Mededingingsrecht, 4 maart
2000, nummer 2, p. 29-30.

het standpunt dat een dergelijke doorberekening niet
gelijkstaat met het weigeren van het afnemen van melk. In
de ogen van de President is in dat geval dan ook geen spra-
ke van een inbreuk op artikel 6 Mw. Daarbij werd door de
President wel de kanttekening geplaatst dat het ingehou-
den bedrag in verhouding moet staan tot de werkelijk
gemaakte kosten. Anders zou niet kunnen worden uitgeslo-
ten dat Campina door middel van het opleggen van een
onredelijke korting op de melkprijs bedrijven zou dwingen
een KKM-erkenning te bezitten.

De President oordeelde bovendien dat Campina geen
misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 24
Mw had gemaakt. ‘De beschikking gaat reeds hierom niet
op, omdat eiser de mogelijkheid heeft en houdt zijn melk
aan Campina te leveren’, aldus de President. Deze gedach-
tegang is moeilijk te volgen. Machtsmisbruik kan zeer wel
bestaan terwijl het nog immer mogelijk is melk af te laten
nemen. Te denken valt onder meer aan machtsmisbruik
bestaande uit het hanteren van discriminerende kortingen
of prohibitief lage prijzen. 

Mededingingsrecht en openbare orde
Het afgelopen jaar kwam in drie uitspraken de vraag

naar het karakter van de mededingingsregels aan de orde.
Het Hof te Arnhem oordeelde55 dat de gevolgen van een
uittreeregeling die in strijd is met artikel 81 van het EG-
Verdrag naar nationaal recht moeten worden vastgesteld.
Het Hof oordeelde evenwel dat artikel 81 lid 1 van het EG-
Verdrag geen ruimte biedt tot toepassing van het leerstuk
van conversie naar Nederlands recht. Het Hof overwoog: 

‘De strekking van bedoeld nietigheidsvoorschrift is immers
het tegengaan van beperkingen van de mededinging, zoals
die – naar hiervoor is vastgesteld – onder meer zijn gelegen
in de onderhavige uittreeregeling. Indien een regeling als de
onderhavige zou worden geconverteerd in een uittreerege-
ling die nog juist niet in strijd met artikel 85 EG-Verdrag
komt, zou voor marktpartijen als Coberco een belangrijke
prikkel worden weggenomen om aan “ongeoorloofde” beper-
kingen van de mededinging een einde te maken.’

Dit is een belangrijk oordeel dat goed verdedigbaar
is. Indien het altijd mogelijk zou zijn te converteren naar
het maximaal toelaatbare op grond van het mededingings-
recht, valt de prikkel om zich van de grenzen van het
mededingingsrecht te vergewissen bij het sluiten van een
overeenkomst in belangrijke mate weg.

De ratio van de uitspraak van het Hof Arnhem in de
zaak Coberco is moeilijk te rijmen met een uitspraak van
datzelfde Hof van 1 augustus 2000.56 In deze uitspraak
oordeelde het Hof dat een vaststellingsovereenkomst niet
vernietigd kan worden vanwege strijd met artikel 6 Mw,
omdat dit artikel – in tegenstelling tot artikel 81 van het
EG-Verdrag – niet van openbare orde is. Het Hof verwees
voor dit oordeel naar het Benetton-arrest van het Hof van
Justitie.57 De Hoge Raad had reeds in zijn verwijzingsarrest

55 Bijlage nr. 1.
56 Bijlage nr. 17.
57 HvJ EG 1 juni 1999, waarin geoordeeld werd dat artikel 81 van het EG-

Verdrag van openbare orde is, omdat het een fundamentele bepaling is
voor de vervulling van de taken van de gemeenschap en voor de werking
van de interne markt. 

58 HR 21 maart 1997, NJ 1998, 207.
59 Bijlage nr. 22.
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