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Autoriteit Consument en Markt Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Nederland   2 October 2020   Reactie op Consultatie over ACM Leidraad Duurzaamheidsafspraken  Het ACM ontwerp van een Leidraad Duurzaamheidsafspraken is zeer welkom.  Het is een weloverwogen en uitstekend doordacht voorstel, dat hopelijk een belangrijke rol zal spelen voor een gedegen en doeltreffend klimaat- en milieugericht mededingingsbeleid, EU-wijd en wellicht wijder.    Achtergrond. Voor de achtergrond van deze reactie, en voor bronnen en verdere informatie, zie Sustainable Competition Policy, in Competition Law and Policy Debate CLPD, Vol 5, Issue 4 and Vol 6 issue 1 March 2020, toegankelijk online hier op SSRN.    Kort gezegd (met verwijzing naar meer details in het artikel):  
• De Leidraad (para 2) stelt terecht dat duurzaamheid en mededinging samen kunnen gaan, en dat consumenten duurzaamheid kunnen beschouwen als een kwaliteitsverbetering.  Bedrijven die milieu- en klimaatdoelstellingen nastreven zullen (en moeten) zich allereerst afvragen of samenwerking met concurrenten wel nodig is.  Het is mogelijk dat in bepaalde markten, consumenten duurzaamheid beschouwen als een innovatie of kwaliteitsverbetering, bereid zijn te betalen voor duurzame goederen en diensten, en afnemen van leveranciers die de beste garanties van duurzaamheid bieden.  Bedrijven kunnen dit beïnvloeden door reclame, en door informatie beschikbaar te stellen. Samenwerking met concurrenten zal veelal niet nodig zijn waar de betalingsbereidheid van huidige en potentiele klanten van een bedrijf voldoende is om investeringen te bekostigen in een project dat milieukosten voor de samenleving (externaliteiten, of sociale kosten) vermindert of vermijdt.  Voor dergelijke projecten hebben bedrijven voldoende drijfveren en mogelijkheden om onafhankelijk van elkaar uitstoot van broeikasgassen, milieuvervuiling, en het verbruik van niet-hernieuwbare 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3608023
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hulpbronnen te beperken.  Ze kunnen concurreren op basis van kostenbesparing, innovatie, productverbetering, en groene reputatie.    

• Consumenten zullen niet in alle gevallen voldoende bereid zijn te betalen om alle externe effecten te vermijden.  Samenwerking kan in dergelijke gevallen nodig of nuttig zijn om vervuiling, broeikasgasuitstoot, en uitputting van hulpbronnen tot het minimum te beperken.    o Markt falen aan de vraagzijde speelt een rol, zoals voorkeur voor de status quo, hyperbolic discounting (waardoor toekomstige milieuschade wordt onderschat), te hoge transactiekosten (bijvoorbeeld gebrek aan toegankelijke en betrouwbare informatie), of onwil om te betalen als niet alle consumenten eveneens bereid zijn evenveel bij te dragen.  
o Aan de aanbodzijde doet zich veelal een “collectieve actie probleem” voor. Ondernemingen zullen in het algemeen hun gedrag ieder eenzijdig bepalen aan de hand van wat zij zien als hun eigenbelang, zonder rekening te houden met het algemeen belang of wat andere partijen doen.  Dit kan leiden tot een suboptimale uitkomst, die niet alleen tekort doet aan het algemeen belang maar ook nadelig is voor de onderneming zelf.  Investeringen in duurzame productie worden ontmoedigd door de vrees dat (1) concurrenten die zulke investeringen niet doen, producten lager prijzen, en zo klanten kunnen wegkapen; of (2) zonder samenwerking onvoldoende schaaleffecten kunnen worden bereikt om een investering te rechtvaardigen.    

• Terecht stellen economen dat regelgeving en belasting en steun voor innovatie in het algemeen de beste oplossingen bieden voor dergelijk markt falen.  Maar deze oplossingen zijn in de werkelijkheid vaak onvoldoende, politiek moeilijk, of vertraagd.  Milieubelasting, voor zover die al wordt geheven, is lager dan de sociale kosten van vervuiling, en uitstootrechten zijn vooralsnog slechts vereist voor een klein deel van de economie (en worden verhandeld tegen prijzen die ver onder de werkelijke sociale kosten liggen).  In dat geval kan samenwerking in de privé sector een doelmatige bijdrage leveren, zolang aan de vier voorwaarden van evenredigheid is voldaan:  
• De samenwerking moet ook werkelijk duurzaamheid nastreven, en geen verkapt kartel zijn;  
• De samenwerking moet doeltreffend (effectief) zijn, in de zin dat de samenwerking de duurzaamheidsdoelstelling ook werkelijk kan bereiken;  
• De samenwerking moet noodzakelijk en doelmatig (efficiënt) zijn, in de zin dat de partijen geen even doeltreffende oplossing ter beschikking hebben die de mededinging minder beperkt en de prijs voor de consumenten minder verhoogt;  
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• De belangen van de samenleving moeten zwaarder wegen dan die van de consumenten die de hogere prijs moeten betalen.  Rekening houdend met het beginsel van “de vervuiler betaalt” is hieraan voldaan als de vermeden kosten voor de samenleving gelijk zijn aan, of hoger zijn dan, de prijsverhoging voor de consument. Daarnaast moet de mededinging niet in die mate worden beperkt dat ondernemingen geen concurrentiedruk meer ondervinden om prijzen zo laag mogelijk te houden en kwaliteit, functionaliteit, en innovatie te verhogen.  Deze vereisten passen in de voorwaarden van de rechtspraak in Wouters en Albany, art. 101(3) VWEU, en het evenredigheidsvereiste in art. 102 VWEU (als verwoord in United Brands, para. 189-190).    

• Bij de belangenafweging zouden we moeten meewegen niet alleen dat de netto uitstoot van broeikasgassen nog tientallen jaren zal doorgaan, maar dat de klimaatcrisis alleen onder controle kan worden gebracht indien de uitstoot van de afgelopen vijftig jaar blijvend uit de atmosfeer kan worden onttrokken.  Dit vereist een grote inspanning.    Reactie op de consultatie  Gezien de hierboven geschetste achtergrond is de Leidraad zeer welkom, met name de volgende elementen:  
• De erkenning dat privé-afspraken een werkelijke bijdrage kunnen leveren voor verduurzaming, en dat het mededingingsbeleid daarvoor ruimte kan scheppen (Leidraad, para 3-4);   
• De erkenning dat de overheid, en daarmee de ACM, zijn gebonden aan het Verdrag van Parijs, en het EVRM zoals uitgelegd in het Urgenda arrest, en verplicht zijn de nodige inspanningen te doen om milieuschade te voorkomen (Leidraad, para 3-4);  
• De erkenning dat milieuschade bijzondere aandacht verdient, gezien de ernstige en dringende problemen die worden verwacht als gevolg van de klimaatcrisis, milieuvervuiling, en afname van de biodiversiteit – een maatschappelijke bestaanscrisis (Leidraad para 39);  

o De vraag is gerezen of mededingingsautoriteiten consistent moeten zijn, en rekening moeten houden met alle 17 Sociale Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.  De  Leidraad stelt terecht dat klimaats- en milieubeleid een unieke plaats inneemt.  Naast de redenen vermeld in de Ontwerp Leidraad is relevant dat het Europees Parlement een klimaatcrisis heeft uitgeroepen, waarin het uitzonderlijk belang van klimaat- en milieubeleid wordt onderstreept. 1 
                                                 1 “Europees Parlement roept klimaatnoodtoestand uit”, persbericht, 29 November 2019.  Zie ook Sustainable Competition Policy, pp. 10-11 (“taking environmental goals into account in competitive analysis is proportionate, necessary, and legal under the EU Treaties.  Given the unique, urgent, and existential 
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• De erkenning dat gebruikers en producenten schade veroorzaken aan anderen en aan de maatschappij, maar dat zij daarvan niet de kosten dragen (externe effecten), zodat ze onvoldoende aangespoord worden die schade te voorkomen of ongedaan te maken, en dat het billijk is dat zij die kosten zelf volledig dragen (internalisatie van sociale kosten) (Leidraad para 30-35);  
• De grotere ruimte voor overeenkomsten die buiten art. 6(1) Mw vallen, en richtlijnen voor welke overeenkomsten de mededinging niet merkbaar beperken – zoals codes, standaarden, keurmerken, afspraken over het vermijden van onnodige verpakking, samenwerking m.b.t. nieuwe producten en diensten die zonder samenwerking niet kunnen worden ontwikkeld of op de markt gebracht, overeenkomsten om milieuwet- en regelgeving in binnen- en buitenland na te leven en daarop gezamenlijk toe te zien (Leidraad, para 10, 14-23);  
• De verruiming van de reikwijdte van art. 6(3) Mw door:   

o Erkenning dat duurzaamheid kwalificeert als “verbetering van de productie of van de verdeling der producten of tot verbetering van de technische of economische vooruitgang”, en dat dit element van art. 101(3) VWEU niet beperkt is tot puur economische aspecten (Leidraad, para 28-35);2  
o Bredere uitleg van het vereiste van “een billijk aandeel voor gebruikers” – waar voor milieuschadeafspraken de verlaging van sociale kosten meetelt voor de belangenafweging, en volledige compensatie van consumenten niet is vereist, zolang de overeenkomst een doelmatige bijdrage levert, in overeenstemming met het “vervuiler betaalt” beginsel (Leidraad, para 11, 36-54).3  Dit is een kernpunt in de Leidraad, en het is buitengewoon belangrijk dat dit wordt gehandhaafd in de uiteindelijke versie;  
o De bewijslast m.b.t. doelmatigheid slechts bij de ondernemingen te leggen voor afspraken die de mededinging beperken, en de mogelijkheid open te stellen van een kwalitatieve afweging van voor- en nadelen beneden een 30% drempel, of waar de voordelen duidelijk opwegen tegen de nadelen (Leidraad, para 33, 45 en volgende);  

• Bereidheid van de ACM om informeel advies te geven en af te zien van boetes waar partijen te goeder trouw handelen (Leidraad para 60 en volgende).   

                                                 importance of the climate emergency, an assessment of sustainability does not necessarily create a precedent for other policy goals.  Other, less urgent objectives should be assessed on their own merits.”). 2 Zie ook Sustainable Competition Policy, pp. 16-17. 3 Zie ook Sustainable Competition Policy, pp. 20-23 
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Suggesties  Enkele punten verdienen verdere overweging:  

• Het is niet duidelijk uit de Leidraad of aan de voorwaarde van een “billijk aandeel voor gebruiker” kan worden voldaan als er geen bewijs is dat consumenten tenminste enig rechtstreeks materieel voordeel genieten.  Dit zou zich kunnen voordoen waar Nederlandse consumenten een product kopen dat elders wordt vervaardigd op een wijze die ernstige plaatselijke vervuiling veroorzaakt.  Ook in dat geval zou het mogelijk moeten zijn aan de voorwaarde te voldoen.4  Zoals de Europese Commissie besloot in CECED:  De Gemeenschap streeft een rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen na, waarbij rekening wordt gehouden met de voordelen en kosten die uit een optreden voortvloeien.  … Volgens een redelijke raming van de Commissie bedraagt de besparing van de marginale schade van (vermeden) koolstofdioxide-uitstoot (de zogenoemde „externe kosten”) tussen 41 en 61 EUR per ton bespaarde koolstofdioxide. Op Europees niveau zou de vermeden schade aan zwaveldioxide 4 000 tot 7 000 EUR per ton bedragen en voor stikstof 3 000 tot 5 000 EUR per ton. Redelijke uitgangspunten lijken erop te wijzen dat de maatschappelijke voordelen die uit de CECED overeenkomst voortvloeien, meer dan zevenmaal groter zijn dan de stijging van de aanschafkosten van wasmachines met een betere energie-efficiëntie. Deze maatschappelijke milieuvoordelen zouden in voldoende mate naar de verbruikers toevloeien, ofschoon de kopers van wasmachines zelf geen individuele voordelen zouden ontvangen. 5   
• De Leidraad stelt voor dat voor “overige duurzaamheidsafspraken”, de voordelen gebruikers volledig moeten compenseren voor de nadelen die zij van een mededingingsbeperking ondervinden, waarbij betalingsbereidheid de maatstaf is (Leidraad, para 43-44, en voorbeeld 6).  Consumenten worden volledig gecompenseerd indien de prijsverhoging minder is dan de betalingsbereidheid (die wordt gebruikt als maatstaf van de waarde die consumenten zouden hechten aan de “overige” duurzaamheidsdoelen).  

o Onzer inziens is het niet nodig om al te absoluut te stellen dat gebruikers voor “overige” duurzaamheidsdoelstellingen altijd en volledig moeten worden gecompenseerd, en daarvoor betalingsbereidheid aan te houden als maatstaf.  Ook bij niet-milieudoelstellingen kan zich markt falen voordoen aan de vraagzijde, zoals onbekendheid met de werkelijke milieukosten, aanzienlijke onderschatting van toekomstige kosten (hyperbolic discounting), status quo 
                                                 4 “No man is an island entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main;  if a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as any manner of thy friends or of thine own were; any man's death diminishes me, because I am involved in mankind. And therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee.”  John Donne, meditation XVII, Devotions upon Emergent Occasions, 1624.  5 Europese Commissie, Zaak IV.F.1/36.718. CECED, 24 Januari 1999, para. 56.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000D0475
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vooroordelen, onwil om te betalen als niet alle consumenten ook bereid zijn evenveel bij te dragen, e.d.. Deze irrationele factoren beïnvloeden de betalingsbereidheid negatief.  Bovendien zal de betalingsbereidheid verschillen van consument tot consument, en is betalingsbereidheid van huidige consumenten een wel heel gebrekkige maatstaf van de waarde die toekomstige consumenten hechten aan een publiek goed.  Gemiddelde betalingsbereidheid is dus geen goede graadmeter van de waarde die consumenten werkelijk ontlenen aan een duurzaamheidsafspraak. De sociale kosten (zelfs indien verdisconteerd) kunnen de betalingsbereidheid aanzienlijk overschrijden.  We raden derhalve aan wat ruimte te laten voor erkenning van “passive use value”.    

o Waar de sociale kosten kunnen worden gekwantificeerd (wat lang niet altijd het geval zal zijn voor “overige” duurzaamheidsvragen) zou de mogelijkheid moeten openblijven om gebruikers niet volledig financieel te compenseren, en een afspraak toe te staan zelfs waar de betalingsbereidheid minder is dan de voordelen voor de maatschappij, zolang de prijsverhoging (als die er is) minder is dan de vermindering van sociale kosten. De Leidraad zou tenminste de mogelijkheid kunnen openlaten om die belangen per geval af te wegen.  
o Het zou in ieder geval goed zijn duidelijk te maken dat ook voor “overige” duurzaamheidsdoelstellingen toekomstige compensatie, en compensatie buiten de rechtstreeks relevante markt, mee kunnen tellen. Er is geen reden om positieve effecten in andere markten buiten beschouwing te laten als die aan de grote meerderheid van dezelfde consumenten ten goede komen.6  

• De kwantitatieve analyse in voorbeeld 5 lijkt beperkt te zijn tot de “totale baten voor de Nederlandse gemeenschap.”  In een Europese context is dit onvoldoende (en mogelijk discriminatoir), ook rekening houdend met het beginsel van volkenrecht erkend in het arrest van de Hoge Raad in Urgenda:   “States have (…) the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.” 7  Gezien de Europees- en wereldwijde gevolgen van de klimaatcrisis zouden voordelen voor de gehele maatschappij, en niet alleen in Nederland, moeten meetellen.  Wanneer een samenwerking zou worden verboden (en uitstoot of vervuiling onverminderd zou doorgaan) omdat de voordelen binnen Nederland minder zijn dan de kosten voor de consument, terwijl de voordelen EU-wijd of wereldwijd wel zouden opwegen tegen die kosten, dan zou Nederland in strijd handelen met de letter of de geest van bovengenoemd volkenrechtelijk beginsel.  
                                                 6 Zie ook Sustainable Competition Policy, p. 21. 7 VN Verdrag van Parijs, aangehaald in r.o. 5.7.2 en 5.7.5, Staat der Nederlanden v Urgenda, Hoge Raad, 20 December 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006  .  Zie ook Sustainable Competition Policy, p. 17. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:2006
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• De analyse in de Leidraad zou mutatis mutandis ook van toepassing moeten zijn op misbruik van machtspositie en fusiecontrole.8 Wanneer de Leidraad is vastgesteld kan daaraan verdere aandacht worden gegeven.  Politiek mandaat  De suggestie is geopperd dat de mededingingsautoriteiten een nieuw politiek mandaat nodig hebben voordat klimaat- en milieuoverwegingen kunnen worden meegenomen in mededingingsbeleid.  Maar dat politiek mandaat is er al.    
• Ten eerste hebben Nederland en de EU (voor zover het de EU bevoegdheid betreft) de 2015 VN Overeenkomst van Parijs (COP-21) ondertekend en geratificeerd.  Art. 2(1)(a) van de Overeenkomst van Parijs legt een resultaatsverplichting op om de temperatuursverhoging beneden 2°C boven het pre-industriële niveau te houden, en een inspanningsverplichting om de temperatuursverhoging te beperken tot 1.5°C.  Nederland heeft dit akkoord geratificeerd met brede steun in het Parlement en de samenleving.  Er is dus een stevige politieke grondslag om met deze doelstellingen rekening te houden in Nederlands en EU beleid op alle gebieden – en dus ook het mededingingsbeleid.  
• Het Europese Parlement heeft in November 2019 met grote meerderheid van stemmen erkend dat Europa een klimaatnoodtoestand ondergaat.9  Ook dat biedt een politieke grondslag.  
• Ten derde heeft Nederland het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ondertekend en geratificeerd, eveneens met brede politieke steun.  De Hoge Raad bevestigde in Urgenda dat art. 2 EVRM een positieve verplichting omvat om het leven van burgers binnen zijn rechtsmacht te beschermen, terwijl art. 8 EVRM de verplichting schept om het recht op woning en privéleven te beschermen.  Beide bepalingen zijn van toepassing als het gaat om milieugevaren die grote groepen of de bevolking als geheel bedreigen, ook als de gevaren zich pas op langere termijn kunnen realiseren.   

o Hetzelfde geldt voor de EU, krachtens art. 37 van het Handvest van Grondrechten van de Europese Unie, art. 3 VEU en artt. 7, 11 en 191(2) VWEU.10   Doeltreffendheid van integratie van milieudoelstellingen in het mededingingsbeleid  Tijdens discussie over klimaatbeleid en mededinging hebben enkelen de mening geuit dat een aparte organisatie nodig is voor milieu- en klimaatbeleid, en dat overheidsorganen meer doeltreffend zouden zijn wanneer ieder orgaan slechts een enkel doel nastreeft (“single-issue 
                                                 8 Zie ook Sustainable Competition Policy, pp. 12-15. 9 “Europees Parlement roept klimaatnoodtoestand uit”, persbericht, 29 November 2019.  10 Zaak T-74/00 Artegodan EU:T:2002:283, ¶184. 
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authority”).  Dit is onzer inziens geen reden om af te zien van integratie van klimaat- en milieudoelstellingen in het mededingingsbeleid.    

• Doel van het mededingingsbeleid is de concurrentie op de markt te vrijwaren als middel om de welvaart van de gebruikers te vergroten en om voor een doelmatige middelenallocatie te zorgen.11  De “samenleving als geheel [heeft] baat bij de voordelen indien de efficiëntieverbeteringen erin resulteren dat ofwel minder hulpbronnen worden gebruikt voor het vervaardigen van de geconsumeerde producten of waardevollere producten worden vervaardigd, hetgeen leidt tot een doelmatigere middelenallocatie.”12  Milieu- en klimaatdoelstellingen maken dus al deel uit van mededingingsbeleid.  
• Niet valt in te zien hoe het opzetten van een apart orgaan een geïntegreerd doelmatig beleid bevordert.  Het leidt waarschijnlijk slechts tot discussies over wat binnen de bevoegdheid van welk orgaan valt, hetgeen de doeltreffendheid van het beleid kan aantasten.  Prof. Schinkel stelt dat integratie van milieu- en klimaatdoelstellingen in het mededingingsbeleid onwenselijk zou zijn, o.m. omdat (i) de consument veelal niet volledig wordt gecompenseerd voor prijsverhoging, hetgeen vooral consumenten treft die weinig waarde hechten aan het publieke goed dat een duurzaamheidsovereenkomst nastreeft;  (ii) ondernemingen de verleiding niet zouden kunnen weerstaan om prijzen zoveel mogelijk te verhogen en de bijdrage aan duurzaamheid zoveel mogelijk te beperken, en (iii) toezicht op naleving van duurzaamheidsbeloften niet efficiënt zou zijn.  Dit zou naar onze mening geen belemmering moeten zijn voor de Leidraad – evenmin als dit in de weg staat aan overeenkomsten voor gezamenlijke onderzoek en ontwikkeling, waar zich soortgelijke vragen voordoen – onder meer om de volgende redenen:  
• Het model waarop prof. Schinkel zijn mening steunt gaat uit van de vooronderstelling dat de consument volledig moet worden gecompenseerd (en in dezelfde markt) voor evt. prijsstijgingen.  

o Art. 6(3) Mw en art. 101(3) VWEU vereisen dit niet. Die bepalingen eisen slechts een “billijk” deel voor de consument, en zijn niet in strijd met het idee dat consumenten een “billijk” deel van het voordeel van duurzaamheid genieten indien de kosten van vervuiling en uitstoot van broeikasgassen worden geïnternaliseerd in de prijs, zonder dat ze daarvoor volledig worden gecompenseerd, zolang de samenleving als geheel daaraan baat heeft, rekening houdend met het beginsel “de vervuiler betaalt”, en de overweging dat het onbillijk is indien een producent en consument kosten opleggen aan de gemeenschap zonder dat de gemeenschap in die beslissingen zeggenschap heeft.    
                                                 11 Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag, OJ C 101/97, 27.4.2004, para 13 en 33 12 Ibid. para. 83. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0427(07)&from=NL
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o Het model lijkt geen rekening te houden met de gedachte dat consumenten niet alleen handelen als materialistisch homo economicus, maar ook waarde kunnen hechten aan niet-kwantificeerbare voordelen voor de maatschappij als geheel waarvan ze niet zelf rechtstreeks genieten (bijv. passive use value), en de billijkheid inherent aan het beginsel van “de vervuiler betaalt”.    

• Inefficiënte samenwerking – waarbij producenten de prijs verhogen zonder veel bij te dragen aan duurzaamheid – kan ook worden beperkt door erop toe te zien dat samenwerking voldoende ruimte laat voor restconcurrentie.  Rechtszekerheid  Nederland heeft een open economie.  Duurzaamheidsafspraken die de mededinging in Nederland merkbaar beïnvloeden zullen in de meeste gevallen ook onder Europees recht vallen, en in een aantal gevallen eveneens onder het mededingingsrecht van landen buiten de EU, zoals onder meer het Verenigde Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, China, Brazilië, Australië, en India.  Het is van groot belang dat de benaderingen in die landen worden gecoördineerd, via ECN, ICN en OECD.     De ACM heeft Europa een grote dienst verricht door met deze Leidraad het voortouw te nemen in een belangrijke discussie.   Hoogachtend, 

 




