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1. Introductie

1.1 Freshfields Bruckhaus Deringer verwelkomt het initiatief van de Autoriteit Consument en 

Markt (ACM) om aanvullende richtsnoeren te geven voor de beoordeling van 

duurzaamheidsaspecten in het kader van het mededingingsrecht, zoals weergegeven in de 

concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken (de Conceptleidraad).  

1.2 Wij verwelkomen de grotere duidelijkheid die de ACM in de Conceptleidraad biedt aan 

ondernemingen over de mogelijkheden om afspraken inzake duurzaamheid aan te gaan, zonder 

het risico te lopen dat het mededingingsrecht geschonden wordt. Wij verwelkomen ook een 

aantal elementen uit de Conceptleidraad, welke vernieuwend zijn wat betreft de aanpak die 

ondernemingen zouden moeten hanteren om de voordelen van duurzaamheidsovereenkomsten 

voor consumenten en de samenleving in het algemeen te beoordelen in het licht van eventuele 

beperkingen van de mededinging.  

1.3 Om bij te kunnen dragen aan de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen op nationaal en 

internationaal niveau, is het belangrijk dat ondernemingen in het kader van het 

mededingingsrecht voldoende flexibiliteit en rechtszekerheid wordt geboden om een op 

duurzaamheid gerichte samenwerking aan te gaan. Met name op het gebied van 

klimaatverandering dringt de tijd en de mededingingsautoriteiten moeten het bedrijfsleven een 

duidelijk wettelijk kader bieden waarbinnen, parallel aan en in aanvulling op het 

overheidsoptreden, milieuvriendelijke samenwerkingsinitiatieven kunnen worden bedacht en 

uitgevoerd.  

1.4 We zijn ons bewust van bezwaren dat de samenwerking binnen een industrie zou kunnen leiden 

tot “greenwashing” van concurrentiebeperkende overeenkomsten die geen vrijstelling 

verdienen of dat gezamenlijke initiatieven bedrijven anderszins kunnen ontmoedigen intensief 

te concurreren op duurzaamheidsparameters. Hoewel dergelijke bezwaren legitiem zijn, zijn 

wij van mening dat de ACM de handhaving van het mededingingsrecht op zodanige wijze zal 

blijven waarborgen dat werkelijk concurrentieverstorend gedrag wordt gesanctioneerd en dat 

de ondernemingen niet onder het mom van duurzaamheidsinitiatieven zullen wegkomen met 

concurrentieverstorend gedrag. Bezwaren met betrekking tot het verminderen van de prikkels 

om te concurreren op het gebied van duurzaamheidsparameters kunnen ook worden 

weggenomen door bedrijven met minimumnormen te laten instemmen en door individuele 

bedrijven toe te staan boven het niveau van die minimumnorm te blijven concurreren. 

Bovendien kunnen initiatieven die als onnodig concurrentiebeperkend worden beschouwd, 

door de ACM opnieuw worden beoordeeld en voor de burgerlijke rechter worden 

aangevochten. 
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1.5 Wij verwelkomen veel elementen in de Conceptleidraad, zoals de mogelijkheid voor 

ondernemingen om informeel met ACM te overleggen over initiatieven en de toezegging van 

ACM om geen boetes op te leggen aan ondernemingen die de Conceptleidraad te goeder trouw 

hebben toegepast, maar een afspraak vervolgens toch in strijd met het mededingingsrecht blijkt 

te zijn. 

1.6 In deze reactie zullen we ons concentreren op de vijf van de belangrijkste onderwerpen die 

onzes inziens nadere verduidelijking behoeven: 

i) Hoe de ACM de praktische waarde van de Conceptleidraad wil waarborgen, bij gebrek aan 

een coherent internationaal beleid; 

ii) De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een overeenkomst als 

"milieuschadeafspraak" te kunnen classificeren, met inbegrip van de aard van "bindende 

normen";  

iii) De geografische reikwijdte van de beweerde milieubaten - d.w.z. of in het geval van 

milieuafspraken alleen voordelen voor en binnen Nederland in aanmerking kunnen worden 

genomen, dan wel of de ACM ook rekening zal houden met voordelen buiten Nederland 

(bijvoorbeeld het verminderen van de milieueffecten in opkomende markten waar 

grondstoffen worden ingekocht);  

iv) Het kader voor het kwantificeren en afwegen van korte termijn kosten/prijsverhogingen 

versus lange termijnvoordelen op het gebied van duurzaamheid; en 

v) De beoordeling van duurzaamheidsovereenkomsten die leiden tot een beperking van de 

keuze van de producten voor de consument, in het licht van de strikte wettelijke 

precedenten inzake collectieve inkoopweigeringen.  

1.7 Onze bevindingen zijn gebaseerd op onze ervaring en expertise als wereldwijd 
advocatenkantoor, dat een breed scala aan cliënten uit de hele wereld adviseert. De 
opmerkingen in deze reactie worden ingediend namens Freshfields Bruckhaus Deringer. Ze 
vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van een van onze individuele cliënten.  

2. Beleidscoherentie en afstemming met andere autoriteiten buiten Nederland is van groot 

belang 

2.1 We verwelkomen het leiderschap van de ACM op dit gebied en haar bijdrage aan het 

internationale debat over de rol van het mededingingsrecht bij het bereiken van de 

duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven. Het gebrek aan een coherente aanpak en 

internationale overeenstemming tussen de verschillende autoriteiten is voor veel bedrijven 

echter een fundamenteel probleem. Zonder een dergelijke overeenstemming zal de praktische 

waarde van de Conceptleidraad beperkt zijn.  

2.2 Veel duurzaamheidsinitiatieven zullen van nature een grensoverschrijdend karakter hebben, 

onder meer gezien het internationale karakter van de productie- en toeleveringsketens en het 

feit dat multinationale ondernemingen vaak betrokken zullen zijn bij gezamenlijke 
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duurzaamheidsinitiatieven die van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten en de prijs 

voor de consument in meerdere regio's.  

2.3 Wij zijn ons ervan bewust dat meerdere andere autoriteiten dit onderwerp overwegen, 

waaronder de Europese Commissie en verschillende nationale mededingingsautoriteiten en wij 

moedigen de ACM aan om in gesprek te blijven met andere autoriteiten en internationale 

organen (zoals de OESO en ICN) om tot een zo coherent mogelijk internationaal standpunt te 

komen.1 Voor grotere gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven lijkt minstens EU-brede 

coherentie noodzakelijk, wanneer de nieuwe aanpak in de praktijk aanzienlijke 

duurzaamheidswinsten beoogt op te leveren.  

2.4 Bij gebrek aan een consistente EU-brede aanpak kan de zekerheid die de ACM wenst te 

verlenen door het verschaffen van de Leidraad van beperkte waarde zijn vanwege een gebrek 

aan rechtszekerheid. Met name, art. 6 van de Mededingingswet is inhoudelijk gelijkwaardig 

aan art. 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en de 

ACM moet het Nederlandse mededingingsrecht interpreteren in overeenstemming met het 

recht van de Unie. Dit roept de vraag op of de Europese rechter, indien hij daartoe wordt 

opgeroepen, een interpretatie van art. 101 VWEU zoals uiteengezet in de Conceptleidraad van 

de ACM zou steunen. Dergelijke rechtsonzekerheid geldt bovendien voor 

duurzaamheidsinitiatieven die een grensoverschrijdend effect hebben en die onderworpen 

worden aan een beoordeling door de ACM en/of die worden aangevochten voor de Nederlandse 

rechter, waarbij art. 101 VWEU moet worden toegepast. Overeenkomstig kunnen 

grensoverschrijdende regelingen ook ter beoordeling worden voorgelegd aan andere nationale 

mededingingsautoriteiten. Het comfort die aan ondernemingen wordt geboden ten aanzien van 

de standpunten van de ACM over duurzaamheidsafspraken zal van beperkte waarde zijn als 

andere jurisdicties een andere interpretatie hanteren. Tenzij en totdat duidelijk is dat de 

voorstellen van de ACM door de Europese Commissie en de Europese rechterlijke instanties 

worden gesteund, blijft er onzekerheid bestaan en kunnen internationaal opererende 

ondernemingen lastig profiteren van de volledige reikwijdte van de Leidraad. 

2.5 ACM wordt in overweging gegeven ook te verwijzen naar de duidelijke rechtsgronden van Art. 

3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en Art. 11 VWEU, waarop de 

Europese Commissie en andere nationale mededingingsautoriteiten zich kunnen beroepen om 

een soortgelijk beleid inzake de toepassing van de mededingingsregels op 

duurzaamheidsinitiatieven vast te stellen, teneinde hen te stimuleren hiertoe over te gaan.  

1  De aankondiging van eurocommissaris Vestager op 22 september 2020 dat belanghebbenden binnenkort worden 
opgeroepen tot het indienen van bijdragen over de wijze waarop de mededingingsregels een aanvulling kunnen vormen 
op de duurzaamheidsinitiatieven die de Europese Commissie binnenkort zal publiceren, is in dit opzicht bevorderlijk. 
We hebben begrepen dat de Commissie overweegt haar Richtsnoeren voor horizontale samenwerkingsovereenkomsten 
te verduidelijken en eventueel comfort letters aan bedrijven te verstrekken over duurzaamheidsinitiatieven. Idealiter 
zouden de uitkomsten van de Nederlandse, Griekse en Europese overlegprocedures leiden tot een zo uniform mogelijke 
aanpak. 
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3. Het onderscheid tussen milieuschadeafspraken en overige duurzaamheidsafspraken

3.1 Een andere belangrijke kwestie die moet worden aangekaart om ervoor te zorgen dat de 

Conceptleidraad daadwerkelijk door ondernemingen kan worden toegepast, heeft betrekking 

op het onderscheid tussen "milieuschadeafspraken" en "overige duurzaamheidsafspraken". Wij 

achten van belang dat de Conceptleidraad meer flexibiliteit biedt voor ondernemingen die 

duurzaamheidsvoordelen willen aantonen ter compensatie van eventuele 

concurrentiebeperkingen. Enkele van de belangrijkste innovatieve elementen van de 

Conceptleidraad op dit vlak zijn echter alleen van toepassing op "milieuschadeafspraken". Het 

is dan ook van essentieel belang dat er geen rechtsonzekerheid bestaat over de omvang of het 

toepassingsgebied van "milieuschadeafspraken" en over de wijze waarop deze worden 

afgebakend in vergelijking met "overige duurzaamheidsafspraken".  

3.2 In de Conceptleidraad maakt ACM een onderscheid tussen milieuschadeafspraken waarbij het 

“het billijk [kan] zijn dat de gebruikers niet volledig worden gecompenseerd voor de nadelen 

van de afspraak” en overige duurzaamheidsafspraken die gebruikers wel volledig moeten 

compenseren voor de schade die zij door de mededingingsbeperking ondervinden.2

Milieuschadeafspraken zijn “afspraken die zich richten op het verbeteren van 

productieprocessen die schade veroorzaken voor mens, milieu en natuur". Bovendien moeten 

dergelijke afspraken ook op efficiënte wijze bijdragen aan de naleving van internationale of 

nationale normen ter voorkoming van milieuschade waaraan de Nederlandse overheid 

gebonden is.  

3.3 Dit onderscheid zal voor veel bedrijven in de praktijk van cruciaal belang zijn. De 

Conceptleidraad roept echter te veel vragen op over deze begrippen.  

3.4 Ten eerste blijkt uit de Conceptleidraad niet duidelijk wat de reden is voor de ACM om 

milieuschadeafspraken te uitsluitend beperken tot dergelijke bindende normen. Dit maakt de 

toepasbaarheid van de Leidraad onnodig inflexibel. Indien de ACM deze eis wil handhaven, is 

het voor de effectiviteit van de Leidraad van groot belang dat er geen misverstand bestaat over 

de bindende "internationale of nationale normen" waar het om gaat. Op dit moment zouden wij 

aannemen dat, afgezien van de voorbeelden van internationale overeenkomsten,3 EU 

regelgeving en fundamentele grondrechten die betrekking hebben op de bescherming tegen 

schade van de mens, het milieu en de natuur, ook kwalificeren als "bindende normen" onder 

de Leidraad.4 We raden echter aan hier expliciet over te zijn.  

3.5 Ten tweede blijkt uit de volgende voorbeelden dat het onderscheid tussen 

"milieuschadeafspraken" en "overige duurzaamheidsafspraken" niet duidelijk kan worden 

gemaakt op basis van de Concept- Leidraad:  

2  Zie para 38 en verder. 
3 Zie para. 4.
4 Uit overwegingen 1 en 2 van de considerans van Verordening (EU) 2020/741 van 25 mei 2020 inzake minimumeisen 

voor hergebruik van water (PB L 177 van 2023, blz. 32) blijkt bijvoorbeeld dat deze verordening tot doel heeft de 
toenemende druk op de waterreserves, die onder meer wordt veroorzaakt door de klimaatverandering, te verminderen 
door toename van hergebruik van behandeld afvalwater.
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 Een overeenkomst die leidt tot verbetering van de arbeidsomstandigheden wordt 

bijvoorbeeld gekwalificeerd als een "overige duurzaamheidsafspraak".5 Wanneer 

werknemers echter aan een bepaalde chemische stof worden blootgesteld tijdens een 

productieproces en de industrie overeen komt deze chemische stof niet langer te gebruiken, 

verbetert dit aantoonbaar de schadelijkheid van het productieproces voor de mens. Op basis 

van de huidige tekst van de Concept Leidraad zou aldus kunnen worden gesteld dat een 

dergelijke afspraak als een milieuschadeafspraak kwalificeert. 

 Een vergelijkbaar voorbeeld heeft betrekking op de minimumnorm voor dierenwelzijn, dat 

ook wordt aangeduid als een "overige duurzaamheidsafspraak". Een overeenkomst die 

gericht is op de ontwikkeling van vissersboten waardoor bijvangst wordt verminderd, 

draagt bij aan zowel dierenwelzijn als de biodiversiteit van het zeeleven en draagt daarmee 

dus aantoonbaar bij aan de vermindering van schade aan de natuur. 

3.6 De ACM laat ook na te verduidelijken hoe zij zal omgaan met "gemengde" afspraken welke 

betrekking hebben op zowel milieuschadevermindering als "andere" 

duurzaamheidsdoelstellingen. 

3.7 De afbakening tussen “milieuschadeafspraken” en “overige duurzaamheidsafspraken” is voor 

ons dus onvoldoende duidelijk en wij raden aan deze duidelijker te definiëren. 

4. De geografische reikwijdte van de beweerde milieuvoordelen 

4.1 Het werkelijk nieuwe element van de Conceptleidraad lijkt de uitbreiding van de 

gebruikersgroep van directe gebruikers naar de bredere Nederlandse samenleving, ter 

beoordeling van de voordelen van een milieuschadeafspraak voor de toepassing van Art. 6, lid 

3, van de Mededingingswet en/of Art. 101, lid 3, VWEU. Deze benadering wijkt rechtstreeks 

af van de Richtsnoeren voor Horizontale Samenwerking van de Commissie.6 Daarom is een 

internationaal coherente aanpak ook voor dit element van groot belang.  

4.2 Bovendien blijkt niet duidelijk uit de Conceptleidraad of in het geval van 

milieuschadeafspraken alleen rekening kan worden gehouden met de voordelen voor de 

samenleving in Nederland. De tekst bevat verschillende verwijzingen naar de "Nederlandse" 

samenleving, maar het is niet duidelijk of deze als voorbeeld worden genoemd of bedoeld zijn 

het toepassingsgebied van de Conceptleidraad af te bakenen.  

4.3 Kan of moet rekening worden gehouden met voordelen buiten Nederland indien deze bijdragen 

aan een beleidsdoelstelling die is vastgelegd in een internationale of nationale norm waaraan 

de Nederlandse overheid gebonden is? Moet er onderscheid worden gemaakt tussen een situatie 

waarin de duurzaamheidsvoordelen uitsluitend buiten Nederland worden behaald en een 

situatie waarin ze gedeeltelijk in Nederland worden behaald? Indien dergelijke voordelen 

buiten Nederland niet relevant kunnen worden geacht voor deze doeleinden, welke band moet 

er dan met Nederland bestaan? Kan bijvoorbeeld een meer indirect voordeel voor de 

5 Zie para. 39. 
6 Mededeling van de Commissie - Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten. 
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Nederlandse samenleving als relevant worden beschouwd wanneer een initiatief buiten 

Nederland bijdraagt aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland of 

bijdraagt aan het verminderen van de vervuiling in of rond Nederland? Vooral met betrekking 

tot klimaatverandering maakt het niet uit waar de CO2-reductie wordt bereikt, want de 

samenleving als geheel (inclusief de Nederlandse samenleving) zal er baat bij hebben.  

4.4 Wij zouden ook op dit punt graag meer duidelijkheid over willen zien. 

5. Het kader voor het kwantificeren van de milieuvoordelen en het kwantificeren en 

afwegen van kosten- en prijsstijgingen op korte termijn en duurzaamheidsvoordelen op 

lange termijn

5.1 Met betrekking tot de kwantificering van de milieuvoordelen is een eerste vraag welke nadere 

uitleg verdient welke methodologie moet worden toegepast. Het lijkt ons wenselijk wanneer 

ondernemingen meer duidelijkheid hebben over de wijze waarop zij kunnen beoordelen of de 

voordelen van de beoogde milieusamenwerking het (potentiële) negatieve effect op de 

mededinging rechtvaardigen. Dit betreft de methode voor het bepalen van de werkelijke prijs 

van milieuvoordelen en -kosten. Het is van belang dat er tussen de mededingingsautoriteiten 

een consensus wordt bereikt over de wijze waarop deze kwantificering plaatsvindt en over de 

vraag of de in de Conceptleidraad voorgestelde methode de voorkeur verdient. 

5.2 Bovendien is het niet duidelijk hoe langetermijndoelstellingen VWEU moeten worden 

gekwantificeerd in het kader van Art. 101, lid 3 - hetzij door gebruik te maken van 

schaduwprijzen, hetzij via andere kwantificeringsmethoden - met name wanneer voordelen pas 

na een langere periode zullen worden behaald (bijv. verbetering van de luchtkwaliteit in onze 

steden, wereldwijde reiniging van de oceanen, vermindering van de wereldwijde uitstoot van 

broeikasgassen, enz.).  

5.3 Wij begrijpen dat ACM de ondernemingen de nodige flexibiliteit wil bieden om kwantificering 

aan te passen aan de betrokken omstandigheden.7 Toch zouden ondernemingen baat hebben bij 

verdere verduidelijking over de kwantificering die de ACM afhankelijk van bepaalde 

omstandigheden zou verwachten. Aangezien doeltreffende duurzaamheidsinitiatieven vaak 

alleen gevolgen op lange termijn hebben, zou het voor ondernemingen nuttig zijn wanneer de 

ACM meer duidelijkheid verschaft over de duur die ondernemingen in aanmerking kunnen 

nemen om de positieve externe effecten te kwantificeren. 

6. Behandeling van duurzaamheidsovereenkomsten die de keuze van producten beperken 

in het licht van de strikte wettelijke precedenten inzake "collectieve inkoopweigeringen". 

6.1 Het standpunt van de ACM ten aanzien van overeenkomsten om bepaalde niet-duurzame inputs 

niet te kopen, d.w.z. een collectieve inkoopweigering, lijkt in de Conceptleidraad niet 

consistent te zijn.  

7  Zie bijvoorbeeld para. 34 van de Conceptleidraad: “Wanneer bij die afweging een lichte toets kan volstaan dan zal het 
niet altijd zinvol zijn om de voordelen zeer gedetailleerd en kwantitatief in kaart te brengen.” 
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6.2 In para. 10 van de Conceptleidraad wordt ervan uitgegaan dat "collectieve inkoop- of 

leveringsweigeringen" onder het kartelverbod vallen, maar toegestaan kunnen zijn wanneer zij 

aan de vrijstellingscriteria voldoen. De ACM geeft aan dat dit verder wordt besproken in 

hoofdstuk 5. De ACM verwijst vervolgens naar hoofdstuk 4 voor een toelichting op andere 

soorten overeenkomsten die betrekking hebben op minder belangrijke concurrentieparameters 

welke volledig buiten het kartelverbod kunnen vallen (d.w.z. dat zij niet aan de 

vrijstellingscriteria hoeven te voldoen om in overeenstemming met het mededingingsrecht te 

worden geacht).  

6.3 In hoofdstuk 4, meer bepaald in para. 21 en voorbeeld 2 op bladzijde 9, suggereert de ACM 

vervolgens dat afspraken die gericht zijn op het verbeteren van de productkwaliteit en dat 

"bepaalde minder duurzaam geproduceerde of aangeboden producten niet meer worden 

verkocht" buiten het kartelverbod kunnen vallen indien zij geen merkbare invloed hebben op 

prijs en/of de variëteit in het productaanbod. De ACM merkt in dit verband op dat het 

rechtmatig kan zijn in te stemmen "een bepaald type verpakking niet meer te gebruiken".  

6.4 Wij begrijpen dat een dergelijke samenwerking een zinvolle bijdrage kan leveren aan 

duurzamere toeleveringsketen. Zoals uit bovenstaande voorbeelden blijkt, laat de 

Conceptleidraad echter onduidelijkheid bestaan over de wijze waarop dergelijke 

overeenkomsten moeten worden beoordeeld. Het zou nuttig zijn als in de Conceptleidraad 

verder wordt verduidelijkt onder welke omstandigheden afspraken om bepaalde producten niet 

te kopen of te verkopen, zijn toegestaan en niet zijn toegestaan.  

6.5 Ten slotte zou het de Conceptleidraad ten goede komen wanneer meer inzicht wordt verschaft 

(bijvoorbeeld in hoofdstuk 4) op de visie van de ACM of de zaak Wouters8 van toepassing is 

op duurzaamheidsdoelstellingen; d.w.z. of duurzaamheidsdoelstellingen als een legitiem doel 

kunnen kwalificeren, waardoor samenwerkingsverbanden ter bevordering van deze 

doelstellingen mogelijk buiten de werkingssfeer van het kartelverbod vallen.9

*** 

8 Zie Zaak C-309/99, Wouters v. NOvA, ECLI:EU:C:2002:98, paras. 73 – 110.  
9 Zie ook de Hellenic Competition Council’s Staff Discussion Paper on sustainability issues and competition  

law, para. 2.1.3.  


