




Inleiding
Als bedrijf moet u eerlijk concurreren. U mag geen afspraken 
maken met andere bedrijven als dat nadelig is voor klanten. 
Daarvoor hebben we in Nederland een kartelverbod. ACM ziet 
erop toe dat bedrijven inderdaad eerlijk concurreren. 

Maar is het altijd verboden om afspraken te maken met 
andere bedrijven? Als uw afspraken geen invloed hebben op 
uw concurrentie, mag u ze gewoon maken. En wat als uw 
afspraak een beetje nadelig is voor uw klanten, maar 
bijvoorbeeld heel goed voor het milieu? 

Op de volgende pagina’s leest u aan welke eisen uw
afspraken over duurzaam produceren en leveren moeten 
voldoen.



Met ‘duurzaam’ 
bedoelen we goed voor 

mens, dier en milieu. Het is 
toegestaan om afspraken 

over duurzaamheid te maken 
met andere bedrijven. Maar 
deze mogen de concurrentie 
niet beperken. Wanneer is 

het wel toegestaan en 
wanneer niet?



Wat 
mag 
niet?

Bedrijven moeten hun 
eigen marktgedrag bepalen. 

Bedrijven mogen bijvoorbeeld 
geen prijsafspraken maken of

concurrentiegevoelige 
informatie delen. Dat staat in de 

Mededingingswet. Dit 
soort kartelafspraken is 
nadelig voor klanten.

Wilt u weten wat een 
kartel is? Klik hier!

In de Mededingingswet 
staan echter uitzonderingen 

op dit kartelverbod.





Wanneer mag het dan wel?
Soms mag u wél afspraken 

maken met andere bedrijven. 
De afspraken moeten voldoen 

aan alle vier de eisen.
Deze eisen vindt u op 
de volgende pagina.













U moet zelf 
onderzoeken of 

uw afspraak over 
duurzaamheid wel 
of niet mag. Hoe 

doet u dat?

1

U beoordeelt 
hoeveel invloed uw

afspraken hebben op de 
concurrentie. Blijft er genoeg 

te kiezen over? Dan hoeft 
u verder niets te 

beoordelen. 2

Merken uw klanten wél 
iets van uw afspraken? 
Dan moet u beoordelen of uw 
afspraken voldoen aan de vier 
eerdergenoemde eisen. U 
weegt de voor- en nadelen 
tegen elkaar af.



Zorg ervoor dat u kunt 
aantonen dat uw afspraken 
inderdaad aan de eisen 
voldoen. Voor verdere vragen: 
raadpleeg onze website met 
ons visiedocument en 
voorbeelden.

Komt u er echt 
niet uit? Raadpleeg 
dan een advocaat 

mededingingsrecht.

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/concurrentie-en-marktwerking/duurzaamheid-en-mededinging/duurzaamheid-en-de-mededingingswet/
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