
Reactie DLA Piper op concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken 
 
Hierbij reageren wij – onder verwijzing naar de bijgevoegde recente bijdrage van L.E.J. Korsten, 
“Duurzaamheidsafspraken: update klimaat en mededinging”, in Kluwer’s Nieuwsbrief 
Bedrijfsjuridische berichten (BJB) (Reactie 1b. DLA Piper) - kort op het consultatiedocument: 

 
1. De concept leidraad hinkt op twee gedachten: enerzijds wordt gesuggereerd dat de 

voorgestane uitleg van het Nederlandse kartelverbod niet nieuw is (zie de ondertitel van 
de leidraad “Mogelijkheden binnen het mededingingsrecht”); anderzijds ontstaat bij ons 
bij lezing van de leidraad en het begeleidende persbericht (“ACM biedt meer 
mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven om klimaatdoelen te halen”) de 
indruk dat de ACM wel degelijk een nieuwe uitleg van het Nederlandse kartelverbod 
voorstaat (Vgl. BJB, pag. 378-379). Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid komt het 
ons wenselijk voor dat de ACM duidelijk(er) aangeeft of sprake is van het inslaan van 
een nieuwe weg. 
 

2. De vraag komt op of ACM duurzaamheid als doelstelling moet nastreven in haar 
(handhavings-)beleid en zo ja, of dit moet leiden tot inhoudelijke aanpassing van de 
mededingingsregels. Wij menen dat duurzaamheid (als doelstelling) geen reden voor 
inhoudelijke aanpassing van de mededingingsregels zou moeten zijn. De Europese en 
nationale wetgevers kunnen, buiten het raamwerk van het mededingingsrecht, gerichte 
voorschriften vaststellen ter bevordering van duurzaamheid. Deze weg lijkt ons 
staatsrechtelijk zuiverder en overigens ook effectiever. (Vgl. BJB, pag. 378-379). 

 
3. Een praktische reden tegen aanpassing van (de uitleg van) het Nederlandse 

kartelverbod door de ACM is dat dit weinig zoden aan de dijk zet aangezien op 
afspraken van enige omvang en relevantie art. 101 VWEU al gauw van toepassing zal 
zijn. Daarbij komt dat het niet wenselijk en niet de bedoeling is dat de uitleg van art. 6 
Mw afwijkt van art. 101 VWEU. Een Alleingang van de ACM (Nederland) is onwenselijk 
en niet de bedoeling geweest van de Nederlandse wetgever (uitleg Nederlandse 
kartelverbod niet soepeler en niet strenger dan het Europese kartelverbod). (vgl. BJB, 
pag. 379). 

 


