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1 Samenvatting 

In dit besluit op bezwaar beoordeelt de ACM de bezwaren van vier grote sigarettenfabrikanten tegen het 

besluit van 27 mei 2020 met het kenmerk ACM/UIT/534410 (het ‘boetebesluit’). In het boetebesluit stelde 

de ACM vast dat British American Tobacco International (Holdings) B.V. ('BAT'), JT International Company 

Netherlands B.V. (‘JTI’), Philip Morris Benelux BV en Philip Morris Investments B.V. (‘PMI’) en Van Nelle 
Tabak Nederland B.V. (o.m. handelend onder de naam Imperial Tobacco Nederland, ‘ITN’) het kartelverbod 

hebben overtreden. Ook beoordeelt de ACM in dit besluit de bezwaren van BAT, JTI en PMI tegen de 

besluiten van 11 juni 20201 waarin de ACM heeft besloten tot publicatie van het boetebesluit (de 

‘publicatiebesluiten’). 

De bezwaargronden hebben betrekking op de duiding van de marktomstandigheden en de feiten, de 

juridische kwalificatie van het gedrag, de wijze waarop de procedure is ingericht en de hoogte van de 

boetes. De ACM verklaart de bezwaren ongegrond en handhaaft het boetebesluit onder aanvulling van de 

motivering. 

Ook na heroverweging stelt de ACM vast dat prijsinformatie van de fabrikanten die nog niet publiekelijk 

bekend was, jarenlang via afnemers terecht kwam bij concurrerende fabrikanten. Naar aanleiding van de 

bezwaargronden heeft de ACM nogmaals de rol van de afnemers en de informatieverspreiding gedurende 

de periode van de overtreding, geanalyseerd. Zoals de fabrikanten benadrukken, hadden afnemers belang 

bij hogere consumentenprijzen. Afnemers uitten onvrede bij prijsverlagingen wanneer dit ten koste ging van 

hun marge. Afnemers wilden in het geval van een aangekondigde prijsverhoging juist dat andere fabrikanten 

zouden volgen. De fabrikanten hadden echter ook een eigen belang bij het ontvangen van de prijsinformatie. 

Het gaf de fabrikanten concreet inzicht in concurrentiegevoelige prijsinformatie van hun directe 

concurrenten en stelde de fabrikanten in staat de eigen prijzen af te stemmen op de ontvangen informatie. 

Uit het bewijs blijkt dat de ontvangen informatie is meegenomen bij het bepalen van hun eigen (toekomstige) 

marktpositie. Dit gebeurde ook als de nieuwe prijzen niet beantwoordden aan de wens van de afnemers. 

De fabrikanten wisten dat met het doorsturen van de prijsinformatie de transparantie in de markt werd 

verhoogd. Hoewel de fabrikanten in staat waren om deze praktijk een halt toe te roepen, hebben ze deze 

praktijk jarenlang in stand gelaten. Daardoor is de onzekerheid over toekomstig gedrag van concurrenten 

in een al zeer transparante markt, nog meer weggenomen. De verminderde onzekerheid door de 

informatieverspreiding beïnvloedde de risico’s van onderlinge concurrentie en zorgde voor demping van de 

concurrentie. Het kartelverbod eist dat ondernemingen zelfstandig hun marktgedrag bepalen. Onder deze 

omstandigheden kan niet meer worden gesproken van een zelfstandige prijsbepaling. De ACM acht 

bewezen dat de fabrikanten daarmee het kartelverbod hebben overtreden. Die overtuiging is na 

heroverweging bevestigd. 

1 Het besluit gericht aan BAT met kenmerk ACM/UIT/535147, het besluit gericht aan JTI met kenmerk ACM/UIT/535197 
en het besluit gericht aan PMI met kenmerk ACM/UIT/533662. 
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2 Inleiding 

2.1 Kern van de overtreding 

1. In het boetebesluit stelde de ACM vast dat BAT, JTI, PMI en ITN (samen aangeduid als de 

‘fabrikanten’) in de periode juli 2008 tot en met juli 2011 (de ‘overtredingsperiode’) veelvuldig 

concurrentiegevoelige informatie van concurrenten via afnemers in ontvangst hebben genomen. 

Deze toekomstige en gedetailleerde prijsinformatie2 (‘prijsinformatie’) hebben de fabrikanten 

vervolgens gebruikt bij het bepalen van het eigen prijsbeleid. Dit, terwijl zij wisten of konden 

vermoeden dat hun eigen prijsinformatie bij concurrenten op dezelfde wijze terecht zou komen. De 

fabrikanten hebben de informatie van concurrenten telkenmale aanvaard en zich niet tegen deze 

praktijk van informatieverspreiding verzet of iets ondernomen om deze te beëindigen. 

2. Het op deze wijze inzicht verkrijgen in elkaars prijsgedrag is een verboden concurrentieverstorende 

praktijk. De ACM concludeerde in het boetebesluit dat de fabrikanten daarmee het kartelverbod uit 

artikel 6 Mededingingswet (‘Mw’) en artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (‘VwEU’) hebben overtreden. Het kartelverbod vereist dat iedere ondernemer 

zelfstandig bepaalt welk beleid hij op de markt zal voeren. Met de jarenlange praktijk die de 

fabrikanten in stand hielden, werd de onzekerheid tussen de fabrikanten over elkaars prijsgedrag 

verminderd en de concurrentie tussen hen afgezwakt. Zo bepaalden zij niet zelfstandig hun 

prijsbeleid op het gebied van consumentenprijzen. 

3. Voor deze overtredingen heeft de ACM boetes opgelegd van EUR 31.179.000 voor BAT, EUR 

10.410.000 voor ITN, EUR 13.021.000 voor JTI en EUR 27.503.000 voor PMI.3 

2.2 Opbouw van dit besluit 

4. Allereerst beschrijft de ACM het verloop van de procedure in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 tot en met 

6 van dit besluit behandelt de ACM de bezwaargronden die de fabrikanten hebben aangevoerd. De 

materiële gronden ten aanzien van de marktomstandigheden en de feiten worden behandeld in 

hoofdstuk 3. De bezwaargronden over de kwalificatie van de gedragingen worden in hoofdstuk 4 

besproken. De bezwaargronden die zien op de inrichting van de procedure worden behandeld in 

hoofdstuk 5. Vervolgens beoordeelt de ACM de bezwaren ten aanzien van de hoogte van de 

opgelegde boetes in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 behandelt de ACM de verzoeken om vergoeding 

van de proceskosten. Het dictum is in hoofdstuk 8 opgenomen. 

2.3 Verloop van de procedure 

5. Het verloop van de procedure voorafgaand aan het boetebesluit is weergegeven in hoofdstuk 3 van 

het boetebesluit. Het verloop van de procedure vanaf bekendmaking van het boetebesluit aan de 

fabrikanten, laat zich op hoofdlijnen als volgt samenvatten.4 

2 Met de term prijsinformatie of informatie bedoelt de ACM in dit besluit informatie zoals beschreven in randnr. 123 van het 
boetebesluit. 
3 Ten aanzien van Philip Morris Investments B.V. (voorheen Philip Morris Holland B.V.) heeft de ACM afgezien van het 
opleggen van een boete en enkel vastgesteld dat zij artikel 6 Mw en artikel 101 VwEU heeft overtreden. Zie paragraaf 9.3 van 
het boetebesluit. 
4 Zie ook bijlage 2, ACM/UIT/565876. 
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6. In de zomer van 2020 ontving de ACM van de fabrikanten pro forma bezwaren tegen het 

boetebesluit, met de laatste op 9 juli 2020.5 Drie van de vier fabrikanten maakten daarnaast pro forma 

bezwaar tegen de publicatiebesluiten en wilden publicatie van het boetebesluit verhinderen.6 Daarom 

dienden zij eind juni 2020 verzoeken tot schorsing van de publicatiebesluiten in bij de rechtbank 

Rotterdam.7 

7. Op 10 september 2020 stuurde de ACM het dossier aan de fabrikanten.8 

8. Op 21 september 2020 wees de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam de verzoeken 

om schorsing van publicatie af.9 Daaropvolgend heeft de ACM op 29 september 2020 het 

boetebesluit gepubliceerd.10 

9. De ACM nodigde op 8 oktober 2020 de advocaat-gemachtigden van de fabrikanten uit voor een 

inzagemogelijkheid via een dataroomprocedure. Op die manier konden de advocaten documenten 

inzien die de toezichthoudend ambtenaren van de ACM gedurende het onderzoek ter beschikking 

stonden. Zo konden zij aangeven welke documenten zij gelet op hun verdedigingsbelangen wilden 

toevoegen aan het dossier (zie hierover nader paragraaf 5.1).11 

10. Drie van de vier fabrikanten lieten de ACM weten geen gebruik te willen maken van deze 

mogelijkheid.12 

11. In november en december 2020 heeft een aantal advocaten van BAT gebruik gemaakt van de 

inzagemogelijkheid. Op 6 april 2021 stuurde de ACM de geselecteerde documenten - geschoond 

van vertrouwelijke gegevens - aan de fabrikanten.13 De fabrikanten kregen zes weken voor het 

aanvullen van de bezwaargronden. 

12. Op 23 april 2021 nodigde de ACM de fabrikanten uit voor een hoorzitting om de bezwaren ook 

mondeling voor het voetlicht te brengen.14 

13. Op 18 mei 2021 ontving de ACM de aanvullende bezwaargronden.15 

14. Op 11 juni 2021 vond de hoorzitting plaats. Van de hoorzitting zijn verslagen gemaakt die op 5 

augustus 2021 naar de fabrikanten zijn verzonden.16 

5 ACM/IN/508707 (BAT), ACM/IN/513820 (ITN), ACM/IN/507901 (JTI) en ACM/IN/507861 (PMI). 
6 ACM/IN/508707, ACM/IN/507886 en ACM/IN/507855. 
7 ACM/IN/508938, ACM/IN/508661 en ACM/IN/509280. 
8 ACM/UIT/537026 (BAT), ACM/UIT/537024 (PMI), ACM/UIT/536988 (JTI) en ACM/UIT/537362 (ITN). 
9 Vzr. Rechtbank Rotterdam, 21 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2020:8452. 
10 Op 28 september 2020 stuurde de ACM de fabrikanten de finale versie van het nieuwsbericht. Zie ACM/UIT/541490 (BAT), 
ACM/UIT/541511 (PMI), ACM/UIT/541509 (JTI) en ACM/UIT/541510 (ITN). 
11 ACM/UIT/542154 (BAT), ACM/UIT/542553 (PMI), ACM/UIT/542554 (JTI) en ACM/UIT/542552 (ITN). 
12 ACM/IN/548386, ACM/IN/548049 en ACM/UIT/545422. Zie hierover nader paragraaf 5.1. 
13 ACM/UIT/551738 (BAT), ACM/UIT/551751 (PMI), ACM/UIT/551754 (JTI) en ACM/UIT/551749 (ITN). 
14 ACM/UIT/553233 (BAT), ACM/UIT/553232 (PMI), ACM/UIT/553231 (JTI) en ACM/UIT/553237 (ITN). Zie ACM/UIT/554165 
(BAT), ACM/UIT/554186 (PMI), ACM/UIT/554190 (JTI) en ACM/UIT/553908 (ITN) voor de formele uitnodiging. Op 4 juni 2021 
stuurde de ACM de fabrikanten een nadere indeling van de hoorzitting. Zie ACM/UIT/555626 (BAT), ACM/UIT/555631 (PMI), 
ACM/UIT/555632 (JTI) en ACM/UIT/555628 (ITN). 
15 ACM/IN/615472 (BAT), ACM/IN/615584 (ITN), ACM/IN/615922 en ACM/IN/615933 (JTI) en ACM/IN/615365 (PMI). BAT 
had al op 25 september 2020 aanvullende gronden tegen publicatie ingediend. Zie ACM/IN/539724. 
16 ACM/UIT/559647 (JTI), ACM/UIT/559644 (ITN), ACM/UIT/559645 (PMI) en ACM/UIT/559643 (BAT). 
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3 Duiding van de marktcontext en de feiten 

Bezwaar 

15. Alle fabrikanten bespreken in hun bezwaargronden de marktcontext en de gebeurtenissen 

gedurende de overtredingsperiode.17 Volgens de fabrikanten concludeert de ACM op basis van het 

bewijsmateriaal ten onrechte dat sprake is van een systematische en algemeen geaccepteerde 

praktijk van informatieverspreiding via afnemers aan de fabrikanten. De fabrikanten voeren aan dat 

de ACM daarmee op oneigenlijke wijze een interpretatie aan gedragingen van afnemers geeft, die 

om hen moverende redenen prijslijsten incidenteel doorstuurden. De ACM negeert volgens de 

fabrikanten legitieme verklaringen en verliest de kenmerken van de Nederlandse sigarettenmarkt uit 

het oog die van invloed zijn op de marktwerking en concurrentiedynamiek. De fabrikanten wijzen in 

dat kader op: 

• De wettelijk voorgeschreven verticale prijsbinding waarbij de fabrikanten de 

consumentenprijzen van sigaretten vaststellen. Afnemers moeten om die reden tijdig worden 

geïnformeerd over toekomstige prijswijzigingen; en 

• het wettelijke accijnsregime met steeds hogere accijnzen voor pakjes sigaretten. Met specifieke 

regelgeving werd gepoogd om het tabaksverbruik in Nederland te ontmoedigen. 

16. De marktomstandigheden leiden volgens de fabrikanten tot een atypische commerciële dynamiek 

tussen fabrikanten en afnemers. Afnemers oefenden druk uit op de fabrikanten om te komen tot 

hogere consumentenprijzen. De marge voor de afnemers was immers gekoppeld aan de 

consumentenverkoopprijs. Bovendien wijzen de fabrikanten erop dat de aangekondigde 

prijsinformatie definitief was en niet langer vertrouwelijk. Volgens de fabrikanten blijkt uit de feiten 

dat sprake was van een hevige concurrentiestrijd om marktaandeel te verwerven om de volumedaling 

van de krimpende markt op te vangen. 

Beoordeling ACM 

17. De ACM heeft in deze bezwaargronden aanleiding gezien om nogmaals grondig het feitencomplex, 

de rol van de afnemers en de marktcontext gedurende de overtredingsperiode te analyseren. 

18. Hierna bespreekt de ACM het resultaat van deze herbeoordeling. Eerst bespreekt de ACM de 

marktomstandigheden (paragraaf 3.1). Vervolgens licht de ACM de druk toe die afnemers op 

fabrikanten uitoefenden en de afwezigheid van die druk bij het doorsturen van prijsinformatie 

(paragraaf 3.2 en 3.3). Daarna behandelt de ACM achtereenvolgens het eigen belang van de 

fabrikanten (paragraaf 3.4), dat prijsinformatie niet-incidenteel werd ontvangen (paragraaf 3.5), dat 

aan afnemers aangekondigde prijzen over het algemeen de prijzen waren die op de pakjes sigaretten 

stonden die consumenten kochten (paragraaf 3.6), het vertrouwelijke karakter van aangekondigde 

prijsinformatie (paragraaf 3.7), de concurrentie gedurende de overtreding (paragraaf 3.8) en dat de 

fabrikanten bij machte waren om de praktijk van informatieverspreiding een halt toe te roepen 

(paragraaf 3.9). 

17 Bezwaargronden BAT, hoofdstuk 3; bezwaargronden ITN, hoofdstuk 3 en 4; bezwaargronden JTI, hoofdstuk 4 en 5 en 
bijlage 1; bezwaargronden PMI, hoofdstuk 3 en bijlage D. 
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3.1 Marktomstandigheden 

19. De fabrikanten benoemen dezelfde marktomstandigheden als beschreven in hoofdstuk 4 van het 

boetebesluit. Zo beschrijft het boetebesluit op welke wijze de inkoopprijs voor afnemers is afgeleid 

van de consumentenverkoopprijs die de fabrikant vaststelt.18 Daarmee is duidelijk dat afnemers 

gebaat waren bij hogere consumentenprijzen.19 Als gevolg van de wettelijke verticale prijsbinding 

moesten afnemers noodzakelijkerwijs worden geïnformeerd over toekomstige prijswijzigingen. Het 

boetebesluit vat ook het productieproces op hoofdlijnen samen. Hoewel dit verschilde per fabrikant, 

laat het boetebesluit zien wat in het algemeen de benodigde stappen zijn om de pakjes sigaretten 

op de markt te brengen en dat dit enige tijd in beslag neemt.20 Het boetebesluit benoemt daarnaast 

de specifieke regelgeving waardoor fabrikanten vooral met elkaar op prijs concurreerden, maar 

vermeldt ook de introducties van (merk)varianten waarmee de fabrikanten onderling 

concurreerden.21 

20. Na heroverweging blijven de conclusies uit paragraaf 4.7 en 4.8 van het boetebesluit onveranderd. 

Gedurende de overtreding was sprake van een oligopolistische markt waarin de vier fabrikanten 

elkaar als belangrijkste concurrent beschouwden. Samen hadden zij een marktaandeel van 

ongeveer 95% op basis van aantallen sigaretten.22 In interne stukken werd ook wel gesproken over 

‘the big four’.23 Er werden steeds minder sigaretten verkocht, maar de omvang van de markt in termen 

van omzet nam toe. Deze stijging kwam deels door steeds hogere accijnzen en deels door 

prijsverhogingen van de fabrikanten zelf. Vanwege het accijnsregime werd de sigarettenmarkt in 

Nederland gekenmerkt door een hoge mate van transparantie. Desalniettemin bestond er ruimte 

voor concurrentie. 

21. Het boetebesluit beschrijft in hoofdstuk 4 deze specifieke marktcontext. De fabrikanten brengen geen 

andere marktomstandigheden naar voren die niet al in het boetebesluit waren beschreven en zijn 

meegewogen. De fabrikanten voeren ook niet aan dat de marktcontext zoals beschreven in het 

boetebesluit, onjuist is. Niet in geschil is dat de beschreven gedragingen hebben plaatsgevonden. 

Geen van de fabrikanten ontkent bijvoorbeeld prijsinformatie te hebben ontvangen. 

22. Wel menen de fabrikanten dat de ACM een vertekend beeld heeft geschetst waardoor het 

boetebesluit niet op zorgvuldige wijze tot stand zou zijn gekomen. Volgens de fabrikanten zou de 

verhoogde mate van transparantie – boven op de transparantie die al bestond door het wettelijke 

accijnsregime – zich enkel laten verklaren door de opstelling van de afnemers.24 Zoals hieronder 

nader toegelicht volgt de ACM de fabrikanten hierin niet. 

3.2 Gedragingen van fabrikanten en de rol van afnemers 

23. De ACM beschreef in bijlage 1 van het boetebesluit25 op chronologische wijze de gedragingen 

18 Boetebesluit, randnr. 101 en verder. 
19 Dit wordt ook beschreven in randnr. 492 van het boetebesluit. 
20 Boetebesluit, randnrs. 61 en 62. 
21 Boetebesluit, randnr. 114 en paragraaf 4.6. 
22 Boetebesluit, randnr. 63. 
23 Zie bijv. dossierstuk 288, bijlage 228, 14053129218439771, p. 3-4 en dossierstuk 288, bijlage 229, 14053129218448464. 
24 Bezwaargronden BAT, hoofdstuk 2 en 3; bezwaargronden ITN, hoofdstuk 3 en 4; bezwaargronden JTI, hoofdstuk 4 en 5; 
bezwaargronden PMI, hoofdstuk II en IV.B. 
25 Bijlage 1 met kenmerk ACM/UIT/565875. Zie ook boetebesluit, randnrs. 121 en 122 waaruit volgt dat het boetebesluit 
integraal onderdeel vormt van het boetebesluit. Ten behoeve van de leesbaarheid waren de informatiestromen op hoofdlijnen 
beschreven in hoofdstuk 5 van het boetebesluit. 
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gedurende de overtredingsperiode.26 

24. Nu de fabrikanten menen dat de ACM te weinig oog heeft gehad voor de rol van de afnemers, heeft 

de ACM op dit punt in heroverweging in bezwaar de bewijsmiddelen (nogmaals) beoordeeld. Op 

basis daarvan heeft de ACM de bijlage aangevuld (zie bijlage 1 van dit besluit27). Hoewel dit een 

completer beeld geeft van de gebeurtenissen gedurende de overtredingsperiode, verandert het niet 

de beoordeling van de gebeurtenissen zoals beschreven in het boetebesluit. Dat licht de ACM hierna 

toe. 

3.3 Afnemers uitten onvrede 

25. Uit het dossier blijkt dat – zoals de fabrikanten aanvoeren - afnemers onvrede uitten bij 

prijsverlagingen wanneer dit ten koste ging van hun marge. Op verschillende manieren maakten 

afnemers hun onvrede kenbaar aan de fabrikanten. Gedurende de overtredingsperiode speelde dit 

in het bijzonder van mei 2009 tot januari 2010 en van december 2010 tot en met april 2011. 

26. Zo besloot JTI in mei 2009 om voor het value-for-money (‘VFM’) merk Winston een minder grote 

prijsverhoging door te voeren dan door concurrenten was aangekondigd.28 Afnemers vreesden dat 

de andere fabrikanten zouden volgen. In een intern document bespreekt JTI de reacties van 

afnemers op deze aankondiging. JTI merkt daarbij op dat volgens haar BAT, ITN en PMI de 

groothandel gebruikt hebben om haar te laten weten dat Winston 19 naar € 4,10 moet.29 Voor de 

andere fabrikanten is de aankondiging van JTI vervolgens aanleiding om ook lagere 

consumentenprijzen voor VFM merken vast te stellen. 

27. Vanaf het voorjaar van 2011 waren afnemers ook ontevreden over de prijsontwikkeling die ten koste 

ging van de marge voor afnemers. Afnemers lieten met name aan BAT weten dat zij een lagere 

marge niet meer konden accepteren en dreigden met het uit de schappen halen van pakjes met een 

te lage marge. 

28. Het boetebesluit onderkent deze belangen van afnemers.30 Ook bijlage 1 bij het boetebesluit 

beschrijft dergelijke uitingen van onvrede. 

29. Uit het dossier blijkt dat in veel gevallen de zorgen over de marges voor detailhandelaren werden 

geuit in afzonderlijke berichten of gesprekken met de fabrikanten. Daarbij verzochten de afnemers 

om margecompensatie. 

• In 2008 vraagt Superunie bijvoorbeeld aan PMI om een voorstel voor behoud van marge onder 

dreiging van mogelijke saneringen van bepaalde pakjes sigaretten.31 

• Primera uitte in 2008 bezorgdheid over het super-lage-prijzen segment dat met Fortuna door 

ITN is geïntroduceerd met het oog op de marge voor afnemers.32 

26 Dit overzicht was samengesteld op basis van het dossier, de bijlagen bij zienswijzen van de fabrikanten en de documenten 
die waren geselecteerd in een dataroom en de ACM had nagestuurd aan de fabrikanten (zie hierover nader paragraaf 5.1). 
27 Bijlage 1 met kenmerk ACM/UIT/565875. 
28 Dossierstuk 287, bijlage 102, 140531291329811861 en dossierstuk 287, bijlage 100, 140531293295101131. 
29 Dossierstuk 287, bijlage 100, 140531293295101131. 
30 Zie boetebesluit, randnrs. 492 – 494 met een verwijzing naar paragraaf 5.3.4 en 5.3.6 van het boetebesluit. 
31 Zienswijze PMI, bijlage 9. 
32 Zienswijze PMI, bijlage 13. 
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• In 2009 werd richting JTI gedreigd met delisting33 van een aantal Winston-varianten. Dit werd 

ook doorgestuurd aan de andere fabrikanten.34 

• In september 2009 laat Superunie aan ITN weten dat als ITN de marge compenseert, zij alle 

varianten in het assortiment zal houden.35 Ook Shell wil van ITN weten hoe ITN het verlies aan 

marge gaat compenseren.36 In december 2010 vraagt Lekkerland aan ITN om compensatie van 

het margeverlies, maar komt daar in januari op terug vanwege een onjuiste berekening.37 

• In het voorjaar van 2011 laten verschillende brancheorganisaties en afnemers aan de 

fabrikanten weten ontevreden te zijn over de marge-ontwikkeling. Zij menen dat de fabrikanten 

een bepaalde verantwoordelijkheid hebben jegens afnemers.38 Primera vraagt bijvoorbeeld om 

margecompensatie: “Wij staan op het standpunt dat wij een lagere marge niet kunnen 

accepteren. Wij zullen dan ook bij elke fabrikant een compensatie van marge claimen. Wij 

houden u op de hoogte.”39 Afnemers laten vooral BAT weten ontevreden te zijn over de 

aangekondigde prijsverlaging.40 BAT geeft FOOX desondanks expliciet te kennen haar 

prijszetting niet aan te passen.41 

30. In het geval een fabrikant een verhoging aankondigde, hebben afnemers bij het doorsturen van 

prijsinformatie juist een enkele keer vermeld dat het goed zou zijn als de ontvangende fabrikant ook 

de prijzen verhoogt. 

• In 2009 en 2010 laten een aantal afnemers aan JTI weten dat de concurrentie prijsverhogingen 

heeft aangekondigd. Zij zouden graag zien dat JTI ook omhoog gaat met haar prijs.42 Met name 

Tabac & Gifts vraagt JTI een aantal keer om mee te gaan met de prijsstelling van concurrenten. 

• In 2011 stuurt Hondebrink een prijslijst van PMI aan ITN door met de opmerking “Het is wel de 

bedoeling dat jullie volgen !!!!!!”.43 

31. Tijdens de overtredingsperiode stuurden afnemers een aantal keer prijsverlagingen door aan de 

fabrikanten waarbij de uiting van onvrede aan de fabrikant die de prijsverlaging had aangekondigd, 

ook werd meegestuurd. Dit gebeurde in 2011 naar aanleiding van de aangekondigde prijsverlaging 

van BAT. 

• Zo stuurde Hondebrink een aankondiging door naar PMI met de opmerking "Bijgaand de prijslijst 

van onze luis in de pels, oftewel de BAT".44 

33 Dat wil zeggen niet langer opnemen in het assortiment. 
34 Zie bijv. dossierstuk 290, bijlage 9, 14053129796114686, p. 5; dossierstuk 288, bijlage 62, 14053129218475068. Zie ook 
dossierstuk 288, bijlage 61, 14053129125153942; item 4991917; item 1917080; dossierstuk 290, bijlage 12, 
1405312979614376; dossierstuk 290, bijlage 13, 1405312979615419; dossierstuk 290, bijlage 14, 1405312979615420 en 
dossierstuk 290, bijlage 15, 1405312979613805 en items 2083494, 2083496, 2083560 en 4989719; dossierstuk 250, 
IN/423223, p. 240 – 242; dossierstuk 287, bijlage 116, 14053129329548056. Een aantal afnemers liet weten dat BAT en ITN 
hebben verzocht om JTI te benaderen om Winston naar € 4,10 te verhogen. 
35 Item 4534032. 
36 Item 1612212. 
37 Items 221570 en 221571. 
38 Dossierstuk 250, IN/423223, p. 230, 231, 233-238 en dossierstuk 291, bijlage 15, 1405312941529901; items 2079861 en 
2088996; dossierstuk 290, bijlage 43, 14053129796111481. 
39 Items 1650454, 219823 en 221574. 
40 Items 2088671 en 4992789; dossierstuk ACM/UIT/523864, bijlagen 50 en 51 en dossierstuk ACM/UIT/523813, 
bijlagen 219-221. Deze oproep wordt vervolgens weer ingetrokken (items 3545995 en 3545996); dossierstuk 291, bijlage 33, 
1405312941529743; items 1836738, 4758502, 4728506, 1917252, 298470, 2085571, 3543100, 3543194, 4722474, 3299453, 
303062 en 396788. 
41 Item 2085567. 
42 Dossierstuk 287, bijlage 44, 140531293295104881; dossierstuk 287, bijlage 45, 14053129329566738; dossierstuk 287, 
bijlage 82, 14053129329565283; dossierstuk 287, bijlage 91, 14053129329566752; item 1833072; dossierstuk 287, 
bijlage 122, 14053129329565284; dossierstuk 288, bijlage 116, 14053129218471370. Zie ook dossierstuk 287, bijlage 180, 
140531293295101828 en dossierstuk 287, bijlage 182, 140531293295101826. Zie ook items 396789, 3290657, 3260782, 
4685705 en 3397634. 
43 Dossierstuk 288, bijlage 230, 14053129218454266. 
44 Dossierstuk 289, bijlage 42, 1405312983711324, p. 1. 
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• Bergsma stuurde de prijslijst van BAT door aan JTI met de opmerking “Ze zijn gestoord, ik stel 

voor bat te boycotten!!!!!!!!!!!! Je kunt dit zelfs als mismanagement aanmerken, onverantwoord 

handelen!!!!!!!!!”.45 JTI antwoordt dat dit inderdaad niet getuigt van verantwoord ondernemen.46 

• ITN ontving de prijslijst van BAT via Tabac & Gifts, waarbij Tabac & Gifts ook de negatieve 

reactie aan BAT meestuurt.47 

• Ook JTI ontving de communicatie van BAT over de nieuwe prijzen en de reactie daarop van 

Tabac & Gifts.48 

32. Afnemers gaven soms aan dat een fabrikant hen had verzocht om druk uit te oefenen op een 

concurrent. Dit blijkt ook uit interne documenten van de fabrikanten zelf. 

• Op 11 december 2008 bespreekt BAT dat ze de prijzen van VFM liever op € 4,5,6 ziet en daar 
signalen voor wil geven.49 

• ITN stuurt op 5 februari 2009 intern een presentatie rond waarin staat dat ITN diezelfde dag een 

signaal af zal geven om naar 19/€ 4,00 te gaan. “Hiermee wordt de druk bij de andere fabrikanten 

neergelegd.” 
• Op 17 maart 2009 geeft de contactpersoon bij Superunie een update aan ITN: “BAT says to SU 

that ITN is the company who has to move now.”.50 

• JTI bespreekt op 17 april 2009 de aankondigingen van ITN en BAT.51 “Last Friday RUMORS IN 

THE MARKET suggested a price increase of, so far, BAT and ITN as per June 1st 2009”.52 JTI 

merkt diezelfde dag op dat ITN en BAT de groothandel inzetten om JTI ook haar prijzen te laten 

verhogen.53 

• JTI bespreekt op 6 mei 2009 intern de reacties die zij heeft ontvangen op haar prijslijst van 

4 mei 2009. Volgens JTI hebben BAT, ITN en PMI de groothandel massaal gebruikt om haar te 

laten weten dat Winston 19 naar € 4,10 moet.54 

• Op 11 mei 2009 bespreekt JTI dat zij contact hebben opgenomen met SuperUnie om de 10 cent 

prijsverhoging toe te lichten: ‘Ik heb toegelicht hoe we aan de €0,10 verhoging zijn gekomen en 
waarom geen €0,20 zoals B.A.T. graag van ons ziet.’.55 

• Op 12 mei 2009 stelt BAT een prijsverhoging uit. In een actielijst die ziet op dezelfde vergadering 

van 12 mei 2009 staat dat een verhaal voor de handel moet worden voorbereid rond de 

noodzaak om de prijs van Winston te verhogen.56 

• JTI stuurt op 5 juni 2009 intern een document rond met daarin de reacties van afnemers. Een 

aantal groothandels laat JTI weten dat BAT ze heeft verzocht om JTI te benaderen om Winston 

naar € 4,10 te verhogen. Hondebrink heeft JTI geïnformeerd dat ITN haar had benaderd om JTI 

te wijzen op Winston € 4,00, aldus het overzicht van 5 juni 2009.57 

• ITN bespreekt op 1 februari 2010 dat partijen mogelijk wat druk kunnen opvoeren bij de ‘gele 

rakkers’ (JTI). Bergsma zou dat doen en ziet zichzelf volgens ITN als intermediair.58 

45 Dossierstuk 287, bijlage 252, 14053129329554471, p. 2. 
46 Dossierstuk 287, bijlage 251, 140531293295102142. 
47 Item 93192. 
48 Item 428228. 
49 Dossierstuk 286, bijlage 24, 14053129163049672, tabblad “Decisionlog”, regel 31 t/m 34 over TMTM 11/12. 
50 Item 248583. 
51 Dossierstuk 287, bijlage 80, 14053129329555283, p. 4. 
52 Dossierstuk 287, bijlage 77, 14053129329539115, p. 16. 
53 Dossierstuk 287, bijlage 80, 14053129329555283, p. 4. 
54 Dossierstuk 287, bijlage 100, 140531293295101131. 
55 Item 354836. 
56 Dossierstuk 286, bijlage 25, 14053129163039186, tabblad “Actionlog”, regel 242 over P&E-meeting 12/5. 
57 Dossierstuk 287, bijlage 116, 14053129329548056. 
58 Dossierstuk 288, bijlage 115, 14053129218457129. 
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In bijna alle gevallen ontbrak berichtgeving bij het doorsturen 

33. In de overgrote meerderheid stuurden afnemers prijsinformatie echter zonder verdere communicatie 

door aan de fabrikanten.59 

34. Zoals blijkt uit bijlage 1 stuurde de afnemers de informatie vaak binnen enkele dagen door. In de 

meeste gevallen ontbreekt dan een inhoudelijk bericht van de afnemer. Soms werd nog een kleine 

opmerking gemaakt, zoals: 

• “Vers d/d pers”;60 

• “zoals afgesproken.”;61 

• “Misschien al wel in jou bezit maar dact ik stuur hem toch nog even door.”;62 

• “spreekt voor zich”;63 

• “Ter info”;64 

• “Zie onderstaand bericht”;65 

• “Groeten uit Almelo”;66 en 

59 Zie dossierstuk 287, bijlage 24, 14053129329598402; Dossierstuk 288, bijlage 23, 14053129218460047; Dossierstuk 289, 
bijlage 1, 140531298371337; Item 1382192; Item 657342; Item 458512; Item 415800; Dossierstuk 288, bijlage 25, 
14053129218454008; Item 458513; Dossierstuk 287, bijlage 298, 14053129329549037; Dossierstuk 289, bijlage 2, 
140531298371690; Dossierstuk 285, bijlage 5, 140531291581672; Dossierstuk 288, bijlage 29, 14053129218453840; 
Dossierstuk 287, bijlage 42, 14053129329558005; Dossierstuk 287, bijlage 43, 140531293295104853; Dossierstuk 287, 
bijlage 58, 140531293295101269; Dossierstuk 289, bijlage 17, 140531298371375; Dossierstuk 287, bijlage 61, 
14053129329565347 en item 426183; Dossierstuk 287, bijlage 340, 14053129329596580; Dossierstuk 288, bijlage 55, 
14053129218453899; Dossierstuk 288, bijlage 56, 14053129218474910; Dossierstuk 289, bijlage 85, 14053129132985228; 
Dossierstuk 287, bijlage 90, 14053129329558781; Dossierstuk 288, bijlage 59, 14053129218455659; 
Dossierstuk 287,bijlage 92, 14053129132986411; Dossierstuk 287, bijlage 94, 14053129132985284; 59 Dossierstuk 287, 
bijlage 103, 14053129329563718; Dossierstuk 287, bijlage 104, 14053129329570805; Dossierstuk 286, bijlage 49, 
1405312911619712 en dossierstuk 286, bijlage 50, 1405312911619323; Dossierstuk 287, bijlage 106, 14053129132984954 
en dossierstuk 287, bijlage 107, 140531291329817317; Dossierstuk 287, bijlage 110, 14053129329570496; Dossierstuk 288, 
bijlage 74, 1405312921841994; Dossierstuk 289, bijlage 6, 140531298371886; Dossierstuk 289, bijlage 7, 
140531298371469; Dossierstuk 288, bijlage 73, 14053129229675, p. 102-108; Dossierstuk 287, bijlage 138, 
14053129329556014; Dossierstuk 289, bijlage 8, 1405312983711774; Dossierstuk 288, bijlage 100, 14053129218454027; 
Dossierstuk 288, bijlage 107, 14053129218453877; Dossierstuk 289, bijlage 10, 1405312983712340; Dossierstuk 287, 
bijlage 177, 140531293295101290; Dossierstuk 288, bijlage 114, 14053129218453858; Dossierstuk 288, bijlage 121, 
1405312921841995; Dossierstuk 288, bijlage 125, 14053129218453875; Dossierstuk 287, bijlage 186, 14053129329563765; 
Dossierstuk 287, bijlage 187, 140531293295102854; Dossierstuk 286, bijlage 98, 1405312911619117. Zie ook dossierstuk 
286, bijlage 99, 1405312911619278; Dossierstuk 287, bijlage 191, 140531293295101827; Dossierstuk 289, bijlage 12, 
140531298371436; Dossierstuk 289, bijlage 14, 140531298371454; Dossierstuk 287, bijlage 192, 140531293295101289; 
Dossierstuk 289, bijlage 15, 140531298371428; Dossierstuk 288, bijlage 132, 14053129218453966; Dossierstuk 285, 
bijlage 32, 14053129567520137; Dossierstuk 287, bijlage 201, 140531293295101197; Dossierstuk 287, bijlage 206, 
140531293295101294; Dossierstuk 288, bijlage 140, 14053129218453883; Dossierstuk 287, bijlage 207, 
140531293295101195; Dossierstuk 289, bijlage 18, 140531298371781; Dossierstuk 287, bijlage 209, 14053129329556029; 
Dossierstuk 288, bijlage 144, 14053129218454047; Item 460340; Dossierstuk 287, bijlage 214, 140531293295101311; 
Dossierstuk 287, bijlage 219, 140531293295101833; Dossierstuk 287, bijlage 220, 140531293295101843, p. 3; Dossierstuk 
288, bijlage 166, 14053129218455571; Dossierstuk 288, bijlage 169, 14053129218453834; Item 4758801; Dossierstuk 289, 
bijlage 22, 140531298371460; Dossierstuk 289, bijlage 23, 140531298371461; Dossierstuk 288, bijlage 185, 
14053129218453971; Dossierstuk 289, bijlage 24, 140531298371775; Dossierstuk 287, bijlage 237, 140531293295102890; 
Dossierstuk 289, bijlage 27, 140531298371477; Dossierstuk 287, bijlage 244, 140531293295101865; Dossierstuk 288, 
bijlage 198, 14053129218454012; Dossierstuk 288, bijlage 221, 14053129229693, p. 8-18; Dossierstuk 287, bijlage 268, 
140531293295102885; 59 Dossierstuk 289, bijlage 31, 140531298371356; Dossierstuk 287, bijlage 270, 
140531293295102882; Dossierstuk 288, bijlage 255, 14053129218453839; Dossierstuk 288, bijlage 277, 
14053129218453967; Dossierstuk 289, bijlage 34, 140531298371341; Dossierstuk 289, bijlage 35, 140531298371342; 
Dossierstuk 289, bijlage 36, 140531298371680; Dossierstuk 288, bijlage 234, 14053129218453843 en dossierstuk 289, 
bijlage 39, 140531298371414. 
60 Dossierstuk 287, bijlage 29, 140531293295101266. 
61 Dossierstuk 288, bijlage 16, 14053129218454164. Zie ook dossierstuk 288, bijlage 12, 14053129218454165, p. 3. 
62 Dossierstuk 288, bijlage 24, 14053129218453835. 
63 Dossierstuk 287, bijlage 30, 140531293295101252 en dossierstuk 287, bijlage 33, 140531293295101255. 
64 Dossierstuk 286, bijlage 49, 1405312911619712, dossierstuk 286, bijlage 50, 1405312911619323. 
65 Dossierstuk 289, bijlage 17, 140531298371375. 
66 Dossierstuk 287, bijlage 245, 140531293295101309 en dossierstuk 289, bijlage 28, 140531298371411. 
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• “zoals altijd graag vertrouwelijk behandelen”.67 

35. Soms werden de afnemers door de ontvangende fabrikant ook bedankt voor de informatie. 

• Op 20 mei 2009 liet JTI een afnemer weten “Hartelijk bedankt voor het doorsturen van deze 

informatie”.68 

• In maart 2010 bedankte JTI een afnemer voor het doorsturen van de prijslijst waar JTI eerder om 

verzocht had.69 

• PMI bedankte een afnemer voor het doorsturen van de prijslijst van BAT in 2011. De afnemer 

reageert daarop met “YOUR WELCOME”.70 

36. Dit beeld is ook in lijn met de verklaringen van afnemers, zoals beschreven in het boetebesluit. Zij 

verklaarden de informatie door te sturen omdat de fabrikanten deze informatie graag ontvingen. Het 

was gemeengoed in de sigarettenmarkt om de prijsinformatie door te sturen.71 

37. De fabrikanten wijzen in hun bezwaargronden op de bilaterale gesprekken tussen de fabrikanten en 

afnemers.72 Volgens de fabrikanten kan uit de afwezigheid van communicatie bij het doorsturen van 

de prijsinformatie niet worden afgeleid dat de afnemer geen druk uitoefende. 

38. De ACM volgt dit betoog niet. Hoewel de fabrikanten en afnemers ook met elkaar spraken,73 getuigt 

het overgrote deel van de communicaties niet van druk bij het doorsturen van de prijsinformatie. 

Zoals hiervoor is toegelicht en onderbouwd werd de prijsinformatie in de meeste gevallen 

doorgestuurd buiten de context van onderhandelingen om en zonder verder bericht. De stelling van 

de fabrikanten verhoudt zich bovendien niet goed met het naar beneden bijstellen van prijzen na 

ontvangst van de prijsinformatie ten koste van de marges voor afnemers.74 Slechts in een beperkt 

aantal gevallen stuurde een afnemer ook de negatieve reactie van de afnemer aan de fabrikant die 

de prijsverlaging had aangekondigd door.75 Zoals hierna ook zal blijken heeft de ACM in het 

boetebesluit op goede gronden kunnen concluderen dat afnemers bij het doorsturen van 

prijsinformatie niet enkel hun eigen commerciële belangen dienden.76 De fabrikanten hadden ook 

een eigen belang bij de informatieverspreiding. 

3.4 Fabrikanten bepaalden de prijzen en hadden een eigen belang bij de 
informatieverspreiding 

39. De belangen van de afnemers bij hogere consumentenprijzen verklaren niet het gedrag van de 

fabrikanten. Uit het dossier blijkt dat de fabrikanten (i) wachtten op de prijsinformatie van 

concurrenten, (ii) in voorkomend geval hierom vroegen, en (iii) de prijsinformatie van concurrenten 

na ontvangst gebruikten bij het bepalen van hun eigen prijzen. 

67 Dossierstuk 287, bijlage 214, 140531293295101311. 
68 Dossierstuk 287, bijlage 104, 14053129329570805. 
69 Dossierstuk 287, bijlage 176, 14053129329558786 en item 414839. 
70 Dossierstuk 289, bijlage 37, 140531298371353 en dossierstuk 289, bijlage 38, 140531298371500. 
71 Zie paragraaf 5.3.1 van het boetebesluit. 
72 Zie bijv. Dossierstuk 287, bijlage 116, 14053129329548056 met een logboek van dergelijke gesprekken. Zie ook 
bezwaargronden BAT, randnr. 57 e.v. en boetebesluit, randnr. 493. 
73 Boetebesluit, randnr. 193. 
74 In gelijke zin, boetebesluit, randnr. 497. 
75 Zie hiervoor randnr. 31. 
76 Boetebesluit, randnrs. 496 en 498. 
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40. In de volgende gevallen hebben de fabrikanten op prijsinformatie afkomstig van concurrenten 

gewacht of verzochten zij expliciet bij afnemers om prijsinformatie: 

• Op 19 mei 2008 informeert BAT bijvoorbeeld bij Lekkerland naar de prijslijst van ITN: ‘Ik heb 

begrepen dat ITN inmiddels haar prijslijsten heeft uitgestuurd, welke wij nog niet in bezit hebben. 

Zou je mij hier een kopie van kunnen mailen of faxen? Alvast bedankt’.77 

• In een prijs update presentatie van 20 juli 2008 van ITN staat “Await pricelist BAT If pricelist 

not received after August 8th postpone new priceincrease until Jan 1st.” 
• ITN bespreekt in een presentatie die voor het laatst is opgeslagen op 10 augustus 2008, de 

prijslijst van BAT en geeft aan: “Still missing some FMC items --> full pricelist will be send out 

by BAT one of these days”. ITN formuleert mogelijke reacties op de prijslijst van BAT. Voor de 

“Brit Brands” geeft ITN aan: “Await JTI pricelist; +0,10?”78 

• ITN bespreekt op 21 augustus 2008 om te wachten met het uitsturen van prijslijsten naar 

indirecte accounts totdat alle prijslijsten van concurrenten (met name JTI) ontvangen zijn.79 

• Een ITN-medewerker vraagt op 26 augustus 2008 aan een collega: “can you get a pricelist via 

wholesale incl. trade terms? Thx, also ask for JTI. I will do the same tomorrow afternoon via 

LLE (ACM: Lekkerland).”80 

• JTI weet op 28 januari 2009 dat PMI de introductie van Next uitstelt. Volgens JTI wil PMI 

afwachten wat BAT met Pall Mall gaat doen.81 

• BAT besluit op 29 januari 2009 om een eigen prijslijst nog niet uit te sturen.82 Op 2 februari 

2009 geeft BAT in een flash report aan dat ze nog wacht op reacties met prijslijsten op haar 

uitgestuurde prijsverlaging. BAT geeft aan pas te besluiten over het moment van 

aankondiging na een analyse van “the competitive environment”.83 

• ITN beschikt op 10 maart 2009 over informatie over de prijsverlaging van PMI voor L&M en 

meldt: “belangrijk is nu dat we de groothandelsbrief/bevestiging in handen krijgen”.84 

• Op 13 maart 2009 zegt een afnemer JTI toe meer informatie te sturen over de prijswijziging 

van BAT zodra deze beschikbaar is.85 

• JTI verzoekt Hondebrink op 20 april 2009 om informatie van ITN en PMI naar JTI te sturen.86 

• Vanaf 11 mei 2009 bereidt ITN intern een nieuwe prijslijst voor met prijzen per 27 juli 2009. Er 

wordt besproken om te wachten tot JTI meer duidelijkheid geeft.87 

• Op 14 mei 2009 bespreekt ITN intern dat zij wacht op bevestiging vanuit JTI voordat zij de 

prijslijst uitstuurt. Op basis van de prijslijst van JTI moet de eigen prijslijst mogelijk worden 

herzien. Het zou niet goed zijn een prijslijst uit te sturen waar ITN een week later weer op 

terug zou moeten komen.88 

• Op 4 juni 2009 vraagt JTI aan Hondebrink om de prijslijst van ITN aan JTI te sturen wanneer 

Hondebrink die ontvangt.89 

• JTI vraagt HaDee & Partners op 12 juni 2009 om haar de nieuwe prijslijst en brief van BAT te 

sturen.90 HaDee & Partners stuurt de nieuwe prijslijst en brief op dezelfde dag nog naar JTI.91 

• JTI vraagt Hondebrink op 12 juni 2009 om nog te denken aan de prijslijst van ITN.92 

77 Item 3436650. 
78 Dossierstuk 288, bijlage 13, 14053129125151096, p. 4 en 6. 
79 Item 248167. 
80 Dossierstuk 288, bijlage 15, 14053129218460042. 
81 Dossierstuk 287, bijlage 40, 14053129329538811. 
82 Dossierstuk 286, bijlage 24, 14053129163049672, tabblad “Decisionlog”, regel 65, 67, 68 over Projectboardmeeting 29/1. 
83 Dossierstuk 286, bijlage 22, 14053129163047292, p. 5. 
84 Dossierstuk 288, bijlage 49, 14053129218471896. 
85 Dossierstuk 287, bijlage 63, 14053129329537343. 
86 Dossierstuk 289, bijlage 3, 140531298371282. 
87 Dossierstuk 288, bijlage 65, 14053129218469758. Zie ook dossierstuk 288, bijlage 63, 14053129218474684 en 
dossierstuk 288, bijlage 64, 14053129218474682. 
88 Dossierstuk 288, bijlage 65, 14053129218469758. 
89 Dossierstuk 287, bijlage 113, 140531293295102837 en dossierstuk 289, bijlage 4, 140531298371281. 
90 Dossierstuk 287, bijlage 128, 140531293295102807. 
91 Dossierstuk 287, bijlage 123, 140531293295101182. 
92 Dossierstuk 287, bijlage 125, 140531293295102838. 

13/68 

https://sturen.90
https://ontvangt.89
https://komen.88
https://geeft.87
https://sturen.86
https://krijgen�.84
https://environment�.83
https://sturen.82
https://bedankt�.77


    

   

 

 

 

 

 

  

    

   

  

   

 

   

  

  

  

  

 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

  

 

     

    

 

 

  

 

   

  

  

  

 
      
      
      
      
      
      
      
      
  
      
      
      
            
      
      
      
        
      
      

Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/20/040888, ACM/20/040894, ACM/20/040913, ACM/20/041113 

Documentnr. ACM/UIT/565336 

• BAT overweegt op 22 juni 2009 dat alle fabrikanten de verhoging die BAT had aangekondigd 

voor juli hebben gevolgd. “JTI pricelist is still pending.”93 

• BAT hoort op 6 augustus 2009 van De Vries Groothandel over de introductie van de Camel 

Box 25 voor € 5,70. BAT weet niet wanneer die zal worden geïntroduceerd. Intern vraagt zij 

daarom of iemand kan informeren bij afnemers wanneer JTI dat pakje zal introduceren. Even 

later hoort zij van Tabac & Gifts dat JTI dat pakje in september 2009 zal introduceren.94 

• JTI besluit op 15 september 2009 reacties van PMI en afnemers af te wachten en bereidt 

alvast intern een prijsvoorstel voor.95 

• Op 6 oktober 2009 wordt binnen ITN gevraagd of er al nieuws is van PMI en JTI. Daarop 

wordt geantwoord dat dat er niet is.96 

• JTI vraagt op 12 januari 2010 bij Bergsma om de prijslijst van BAT.97 

• ITN stelt op 14 januari 2010 voor om BAT te volgen, maar wil wachten om zeker te zijn dat er 

geen wijzigingen komen van concurrenten.98 

• JTI vraagt op 15 januari 2010 of Hondebrink de prijslijsten van PMI en ITN kan doorsturen 

zodra Hondebrink die ontvangt.99 

• ITN vraagt op 1 februari 2010 of er rondgebeld kan worden om te vragen wanneer de 

prijslijsten van PMI en JTI zullen komen.100 

• ITN bespreekt op 11 februari 2010: “De nieuwe prijslijst is nog niet definitief ….Wij wachten de 

prijszetting van de concurrentie af alvorens de onze definitief op te maken en uit te sturen.”101 

• Op 9 maart 2010 vraagt JTI aan Bergsma of zij de gewijzigde prijslijst van BAT kan 

doorsturen.102 

• JTI verzoekt op 12 maart 2010 aan Bergsma om prijslijsten van BAT en eventueel ook andere 

concurrenten te sturen.103 

• JTI vraagt op 17 maart 2010 bij Bergsma om de nieuwe prijslijsten van BAT en ITN.104 

• BAT bespreekt op 12 en 14 april 2010 intern haar eigen strategie naar aanleiding van de 

nieuwe prijzen van JTI waarover zij beschikt. BAT stelt voor de prijzen van Pall Mall te 

verhogen naar € 5,00/23 en € 6,00/28.105 Echter: “No price list from ITN before 20th of May – 
Pall Mall price will stay at current level. (23/€4.80 – 28/€5.90)”.106 

• Op 20 mei 2010 vraagt JTI aan Hondebrink of Hondebrink de prijslijst van ITN digitaal kan 

sturen.107 

• BAT presenteert op 7 januari 2011 haar prijsstrategie aan Lekkerland.108 Een medewerker van 

Lekkerland maakt de volgende aantekening: “BAT komt met een prijslijst nadat PMI deze 

heeft uitgebracht”.109 

• ITN rapporteert op 8 januari 2011 intern: “BAT vindt ons prijsvoorstel een leuke suggestie……. 

(…) BAT wacht op PMI en PMI wacht op BAT…”110 

• JTI vraagt op 11 januari 2011 aan Hondebrink of er al iets bekend is over PMI. Hondebrink 

antwoordt: “PM wacht op de prijslijst van BAT”.111 

93 Dossierstuk 286, bijlage 54, 14053129163048930. 
94 Dossierstuk 286, bijlage 66, 1405312911619241. 
95 Dossierstuk 287, bijlage 141, 14053129329537341. 
96 Dossierstuk 288, bijlage 96, 1405312921842538. 
97 Dossierstuk 287, bijlage 174, 14053129329599305. 
98 Dossierstuk 288, bijlage 109, 14053129106984. 
99 Dossierstuk 289, bijlage 9, 1405312983711435. 
100 Dossierstuk 288, bijlage 115, 14053129218457129. 
101 Item 3130697. 
102 Dossierstuk 287, bijlage 184, 14053129329599288. 
103 Dossierstuk 287, bijlage 189, 14053129329599304. 
104 Dossierstuk 287, bijlage 196, 14053129329599294. 
105 Dossierstuk 286, bijlage 109, 14053129163039211 en dossierstuk 286, bijlage 104, 14053129163040394. 
106 Dossierstuk 286, bijlage 110, 14053129163021529. 
107 Dossierstuk 289, bijlage 16, 1405312983711598. 
108 Dossierstuk 291, bijlage 11, 14053129472188. 
109 Dossierstuk 291, bijlage 11, 14053129472188, p. 14. 
110 Dossierstuk 288, bijlage 162, 14053129218447666. 
111 Dossierstuk 289, bijlage 21, 140531298371512. 
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• JTI ontvangt op 21 januari 2011 de prijslijsten van PMI per 1 februari en 1 maart 2011 van 

Bergsma. Bergsma geeft aan: “In bijlage de gevraagde gegevens”.112 

• JTI vraagt op 31 januari 2011 aan Bergsma: “Ik hoorde dat de prijslijst van BAT is uitgekomen. 

Nu heb ik aan [medewerker Bergsma] gevraagd of hij deze wil sturen, maar hoorde dat hij 

buiten de deur is, wil jij hem dan doorsturen.”113 

• ITN bespreekt op 12 februari 2011 de aangekondigde prijzen van PMI en BAT per 

maart 2011: “We are still waiting for JTI but as you can expect we are redefining our pricelist 

(mainly on FMC)”.114 

• Op 24 februari 2011 stuurt ITN een e-mail naar een afnemer met daarin een samenvatting van 

een gesprek. Hierin wordt vermeld: “ITN is als eerste met een prijslijst naar buiten gekomen 

om duidelijk de intentie over te brengen dat wij op zoek zijn naar een margeverbetering voor 

de hele keten en dat we het gat tussen premium en value for money iets willen dichten. Ik heb 

laten zien wat de andere fabrikanten (behalve JTI) van plan zijn. Helaas heeft met name BAT 

een andere mening over de prijsstelling en opent met Lucky Strike en Pall Mall "de oorlog". 

ITN wacht op dit moment op het prijsvoorstel van JTI alvorens een definitief standpunt in te 

nemen en de definitieve prijslijst uit te sturen.”115 

• PMI vraagt op 1 maart 2011 aan Albert Heijn: “Ik was benieuwd of jij nog reacties of 

bewegingen hebt vernomen mbt de prijsstellingen? Tot op heden hebben wij niets gezien van 

eventuele nieuwe prijslijsten of JTI die nog steeds de prijslijst moet versturen”.116 

• JTI vraagt op 15 maart 2011 aan Bergsma: “Als er nieuws van BAT komt n.a.v. de nieuwe 

prijslijst van PMI stuur jij dat a.u.b. door naar mij”.117 

• JTI vraagt op 25 maart 2011 aan Hondebrink: “Heb je al reactie gehoord van PMI en ITN? Als 

zij eventueel nieuwe prijslijsten sturen, dan hou ik mij aanbevolen.”118 

• Op 5 mei 2011 wordt binnen ITN gesproken over het tijdstip van instromen van de nieuwe 

prijzen van JTI: “Heb de brief nog niet te pakken” en “Zou jij nog eens met de leden van FOOX 
kunnen schakelen”.119 

• Op 16 mei 2011 vraagt JTI aan Bergsma: “De prijslijst van PMI is verstuurd, mail jij hem svp.” 

Even later voegt hij toe: “Ook graag de mogelijke reactie van BAT.”120 Diezelfde dag ontvangt 

JTI van zowel Bergsma als Hondebrink de prijslijst met begeleidende brief van PMI.121 

• JTI vraagt op 17 mei 2011 aan Bergsma: “Vanmorgen vernam ik uit betrouwbare bron dat 

BAT voor eind van deze week ook met de nieuwe prijslijst per 1 juli uitkomt. Zou jij deze, als 

hij bij jullie binnen is gekomen, mij via de mail kunnen sturen.” Hierop antwoordt Bergsma: “Ja 

doe ik, maar jullie hoeven niet te wachten hoor, gewoon duurder maken!!!!!!”.122 

• Op 25 mei 2011 vraagt JTI (nogmaals) aan Bergsma om de prijslijst van BAT: “De prijslijst van 

BAT is binnen, kun jij deze svp doorsturen.”123 

41. Het bewijs laat zien dat met name JTI een actievere houding aannam om prijsinformatie eerder te 

ontvangen. 

42. Uit het voorgaande volgt ook dat de fabrikanten een eigen belang hadden bij ontvangst van de 

prijsinformatie. Weliswaar hebben afnemers gedurende de overtredingsperiode onvrede geuit over 

een daling van de marge, uiteindelijk bepaalden de fabrikanten de consumentenprijzen. Dat was 

112 Dossierstuk 287, bijlage 220, 140531293295101843, p. 3. Zie ook: dossierstuk 287, bijlage 221, 140531293295101832. 
113 Dossierstuk 287, bijlage 224, 140531293295101215. 
114 Dossierstuk 288, bijlage 175, 14053129218448407. Zie ook item 3021344. 
115 Item 4433101. 
116 Dossierstuk 285, bijlage 39, 14053129567515342. 
117 Dossierstuk 287, bijlage 241, 14053129329554972. 
118 Dossierstuk 287, bijlage 254, 140531293295102896. 
119 Item 1666847. 
120 Dossierstuk 287, bijlage 273, 14053129329599284. 
121 Dossierstuk 287, bijlage 272, 140531293295101840 en dossierstuk 287, bijlage 346, 140531293295102887. 
122 Dossierstuk 287, bijlage 277, 14053129329555113. 
123 Dossierstuk 287, bijlage 281, 14053129329553723. 
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zelfs het geval indien de nieuwe prijzen niet beantwoordden aan de verwachting of de wens van de 

afnemers zoals de fabrikanten bevestigen.124 

43. Ook het gebruik van de prijsinformatie duidt op een eigen belang van de fabrikanten. Het boetebesluit 

bespreekt in randnummers 141 tot en met 170 hoe de fabrikanten de ontvangen prijsinformatie 

borgden en gebruikten bij het bepalen van hun eigen prijzen. Ontvangen aankondigingen van 

concurrenten lagen ten grondslag aan de eigen prijsbeslissingen. Dit blijkt uit de grote hoeveelheid 

(interne) documenten waarin de afweging is beschreven.125 Enkele voorbeelden daarvan: 

• In augustus 2008 overweegt JTI een prijswijziging: “This week PMI has announced that they 

intend to increase the RSP of Marlboro by an other 0.10 on top of the initial 0.40 Euro pp. BAT 

and Imperial have let the trade know that they intend to follow this increase, although I still 

need to receive their pricelist. The implications of the above are that on the positive side the 

market will have a significant upside on OCC for next year when we follow, however on the 

down-side it requires quite some work to change the pricing scenario's and even pack content 

of certain offers in order to maintain round pricing. (…) I apologize for this last minute change, 

however feel we need to react to our competitors.”126 

• Op 20 januari 2009 stelt een medewerker van ITN voor om te kijken naar de eigen 

prijsstrategie: “As you know we received the new price list from BAT (PM price decrease) and 

PMI announced to introduce Next. I have asked [medewerkers ITN] to look at our pricing 

options and come with a pricing strategy proposal.”.127 

• PMI weet op 27 januari 2009 van de BAT-prijslijst (prijsverlaging Pall Mall), zoals door BAT 

aan afnemers gecommuniceerd op 19 januari 2009. Naar aanleiding van deze informatie heeft 

PMI besloten de introductie van Next voorlopig uit te stellen en de prijsstelling van L&M te 

heroverwegen.128 

• Op 16 april 2009 besluit BAT om een dag later een prijslijst uit te sturen waarin 

prijsverhogingen worden aangekondigd. Op dezelfde meeting wordt besloten: “No pricelist 

seen of competition, no go for new price”.129 Op 22 juni 2009 overweegt BAT vervolgens: “All 

manufacturers have aligned, JTI pricelist is still pending (cf. section V). In case JTI does not 

follow we will realign prices latest end of September again”.130 

• Op 18 januari 2010 merkt ITN over de nieuwe prijslijst op: “Wij hebben aangekondigd in de 

handel € 0.20 op 19 stuks en € 0.25/€ 0.30 voor de (S)BB. Dit gaan we niet doen daar we in 

124 Zie ook het verslag van de hoorzitting, ACM/UIT/559237, p. 13 en Bezwaargronden BAT, randnr. 48. 
125 Zie bijv. Dossierstuk 287, bijlage 11, 140531291055436; Zienswijze BAT, randnummer 227 en dossierstuk 286, bijlage 24, 
14053129163049672, decisionlog rij 41; Item 274831; Dossierstuk 287, bijlage 298, 14053129329549037, p. 3, 8, 10, 11; 
Dossierstuk 286, bijlage 21, 14053129163048915, p. 4 en 5; Dossierstuk 288, bijlage 37, 14053129218414504; Dossierstuk 
288, bijlage 250, 14053129218474834, p. 5, 7, 10 en 12; Dossierstuk 306, bijlage 291, 14053129218419099; Dossierstuk 
288, bijlage 6, 14053129229695, p. 2 en 4; Dossierstuk 286, bijlage 38, 14053129163048925; Dossierstuk 287, bijlage 102, 
140531291329811861; Dossierstuk 286, bijlage 41, 14053129163049348, p. 4, 6 en 7; Dossierstuk 287, bijlage 115, 
140531291329811727, p. 5 t/m 8; Dossierstuk 292, ACM/UIT/502729, bijlage 5; Item 1638491; Dossierstuk 286, bijlage 67, 
14053129163048806, dossierstuk 286, bijlage 56, 14053129163039165, tabblad “Decisionlog”, regels 119, 120 en 122 over 
Projectboard-meeting 12 en 20/8 en dossierstuk 286, bijlage 25, 14053129163039186, tabblad “Decisionlog”, regels 119, 120 
en 122 over Projectboard-meeting 12 en 20/8; Dossierstuk 288, bijlage 91, 14053129218474958 en dossierstuk 288, 
bijlage 92, 14053129125153949; Dossierstuk 256, IN/427125, p. 104-105 en 108-109; Dossierstuk 285, bijlage 29, 
14053129567520309; Dossierstuk 288, bijlage 184, 14053129218463277; Dossierstuk 291, bijlage 20, 1405312941513172; 
Dossierstuk 286, bijlage 131, 14053129163011256, p. 14; Items 3547602 en 4985972; Dossierstuk 292, ACM/UIT/502729, 
bijlage 10, p. 1; Dossierstuk 288, bijlage 8, 14053129218449843; Dossierstuk 288, bijlage 48, 14053129218471935, p. 9; 
Dossierstuk 286, bijlage 25, 14053129163039186, tabblad “Decisionlog”, regel 94 en 95 over Projectboard-meeting 2/4; 
Dossierstuk 286, bijlage 43, 14053129163045317; Dossierstuk 287, bijlage 114, 1405312932954389; Dossierstuk 288, bijlage 
168, 140531291251583; Dossierstuk 288, bijlage 174, 140531291251569; Dossierstuk 288, bijlage 104, 
14053129125154199, p. 16. 
126 Dossierstuk 287, bijlage 3, 14053129329550130. 
127 Item 214973. Zie vervolgens dossierstuk 288, bijlage 34, 140531291251550, p. 4 en 5. 
128 Dossierstuk 285, bijlage 8, 1405312956759980, p.3. 
129 Dossierstuk 286, bijlage 25, 14053129163039186, tabblad “Decisionlog”, regel 102 en 104 over Projectboard-meeting 
16/4. 
130 Dossierstuk 286, bijlage 54, 14053129163048930. 
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lijn gaan zitten met BAT. JTI zal eerst moeten bewegen en aankondigen wat men gaat doen. 

Wij zijn eventueel bereid om later in het jaar nog een verhoging door te voeren.”.131 

3.5 Niet-incidentele praktijk van informatieverspreiding 

44. De fabrikanten voeren in hun bezwaargronden aan dat zij prijsinformatie slechts sporadisch 

ontvingen.132 Er bestond geen patroon waarbij de informatie op systematische wijze werd verspreid 

door afnemers. Volgens de fabrikanten konden zij daarom niet voorzien welke prijsinformatie zij 

zouden ontvangen en wanneer informatie werd doorgestuurd. 

45. De ACM is het met de fabrikanten eens dat uit het bewijs niet een vast patroon blijkt. De ACM volgt 

de fabrikanten echter niet in hun betoog dat prijsinformatie slechts incidenteel werd uitgewisseld en 

dat daardoor geen gangbare praktijk van informatieverspreiding bestond. 

46. Uit het bewijs zoals beschreven in bijlage 1 blijkt dat PMI en BAT gedurende drie jaar ieder 36 keer 

prijsinformatie ontvingen. JTI ontving 66 keer prijsinformatie van concurrenten via afnemers en ITN 

69 keer. Het gaat dan om een conservatieve telling. Indien informatie via meerdere afnemers door 

een fabrikant werd ontvangen, telt de ACM dit slechts als één ontvangstmoment. In het geval onzeker 

is of de informatie was ontvangen voordat de pakjes sigaretten met de nieuwe prijs in de schappen 

lagen, is ontvangst van de prijsinformatie ook niet meegeteld. 

47. Op basis van deze aantallen kan al niet worden gesproken van sporadische of incidentele gevallen. 

48. De conclusie dat het ontvangen van prijsinformatie geen incident betrof, is bovendien in lijn met de 

wetenschap die bestond bij de fabrikanten dat aangekondigde prijsinformatie rondging. Waar de 

fabrikanten wachtten op ontvangst van prijslijsten van concurrenten, gingen zij er immers vanuit 

prijsinformatie te ontvangen.133 

49. Een medewerker van ITN verklaart hierover: “Wat ik al eerder zei, wij ontvingen bijna op reguliere 

basis vanaf het moment dat het binnenkomt, het voelde meer als een vanzelfsprekendheid, dat je 

vaak via FOOX een prijslijst binnenkreeg. Dus ja, actief op zoek gaan was eigenlijk niet nodig, want 

je kreeg ze per definitie al binnen.”134 En “Dat prijslijsten ook bij concurrenten terecht kwam, kon je 

aannemen, al bestond er geen opdracht om de prijslijst zelf rond te sturen.”135 De kennis over de 

informatieverspreiding blijkt ook uit documenten daterend uit de overtredingsperiode. 

• Op 30 juli 2009 mailt een ITN-medewerker aan een collega bijvoorbeeld: “Ik begreep via 

[medewerker ITN] dat jullie via jullie grossiers door krijgen per wanneer men nieuwe prijzen 

(van ons en concurrentie) gaat uitleveren. Beter inzicht in instroming nieuwe prijzen zal ons 

zeker beter inzicht kunnen geven in ontwikkeling van marktaandelen.”136 

• Eind 2010 wordt voorgesteld om vroegtijdig een prijsverhoging te communiceren die hoger is 

dan de accijnsverhoging per maart 2011: “There might be a big advantage to take lead here 

and publish an early price-list on which our competition can react”.137 

131 Dossierstuk 288, bijlage 111, 14053129218456919. 
132 Bezwaargronden BAT, paragraaf 3.1.3; bezwaargronden ITN, paragraaf 4.4; bezwaargronden JTI, paragraaf 5(II) en 
Bezwaargronden PMI, randnr. 76. 
133 Zie hiervoor paragraaf 3.4. 
134 Dossierstuk 209, ACM/UIT/496600, p. 28. 
135 Idem, p. 33. 
136 Item 1688361. 
137 Dossierstuk 288, bijlage 148, 1405312912515101. 
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50. Een medewerker van BAT verklaart dat hij er niet over nadacht dat andere fabrikanten ook gebruik 

maakten van de prijslijsten van BAT.138 BAT wijst in de bezwaargronden ook op deze verklaring.139 

Uit documenten daterend van de overtredingsperiode volgt dat BAT prijslijsten van concurrenten 

beschouwde als reacties op de eigen prijslijst, nog voordat de aangekondigde prijzen in de winkel 

lagen.140 In een samenvatting van recente marktontwikkelingen meldt BAT bijvoorbeeld: 

“In April, BAT Nederland released a pricelist for cigarettes with the objective to de-escalate the 

downward pricing; Pall Mall will increase 20 cents in pack price (cf. section V) and all other BAT 

brands will increase 10 cents. The market inflow of products with new prices starts in July. 2. ITN and 

PMI followed with a price list communicating a price increase as of June (PMI) and July (ITN). The 

key VFM brands (L&M, Fortuna, JPS and West) aligned to price level of Pall Mall (cf. section V).”141 

Noodzakelijkerwijs moet BAT dus hebben geweten dat de eigen prijslijsten bij concurrenten terecht 

kwamen. 

51. Een medewerker van JTI verklaarde het volgende over de informatieverspreiding: “Zolang als ik weet 

dat ik in deze industrie zit, kregen wij prijslijsten, dus ja. Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht dat 

dat gek is of niet. Ja het gebeurde.”142 Dat sluit aan bij de conclusie in het boetebesluit dat het een 

gebruik was geworden in deze sector.143 De JTI-medewerker verklaart vervolgens: “Uiteindelijk zou 

je ervan uit kunnen gaan dat als wij een prijslijst ontvangen dat zij die misschien ook wel ontvangen, 

ja.”144 

52. Documenten van JTI daterend uit de overtredingsperiode onderschrijven die wetenschap. Zo 

bespreekt JTI op 6 mei 2009 intern de reacties die zij heeft ontvangen op haar prijslijst van 

4 mei 2009: “De ontvangst van onze nieuwe prijslijst heeft voor heel wat "rumoerige" reacties 

gezorgd. (eufemistisch uitgedrukt) Het heeft er alle schijn van dat de drie collega fabrikanten, PMI, 

BAT en ITN de groothandel massaal hebben gebruikt om JTI te laten weten dat haar Winston Box 

19 naar een minimum prijsniveau van €4,10 moet. [medewerker Lekkerland], [medewerker FOOX], 

als grote animators. Van [medewerker FOOX] begrepen dat dit onderwerp, vandaag tijdens de 

ledenvergadering van FOOX, een agendapunt is. Op zich kunnen wij de argumenten die men 

hanteert eenvoudig weerleggen, echter de angst die er heerst is het feit dat men nu aangepaste 

prijslijsten verwacht van de drie eerder genoemde partijen, waarbij de Int. value merken en dan de 

Box 19 varianten in het bijzonder naar een prijsklasse van €4,- gaan. Er wordt dus keihard gedreigd 

met een prijsverlaging. Het lukt nog steeds om de brandjes te blussen, maar het is onzeker wat er 

gebeurt dat als de andere fabrikanten hun Box 19 varianten daadwerkelijk aanpassen in prijs. Het 

blijft een ridicule situatie, de groothandel onder regie van de fabrikant(en) zou het prijsbeleid willen 

gaan bepalen.”145 

53. Een medewerker van PMI verklaarde ook dat het vermoeden bestond dat prijslijsten ook aan andere 

fabrikanten werden doorgestuurd: “Het vermoeden bestond dat het gebeurde, ja. Sterker nog, er is 

ook een e-mail correspondentie geweest dat iemand alle prijslijsten opstuurde bij wijze van spreken. 

Daar zat ook letterlijk de tekst bij: 'ik heb alle prijslijsten doorgestuurd'. Daar zat onze eigen prijslijst 

138 Dossierstuk 211, ACM/UIT/496919, p. 19. 
139 Zie o.m. bezwaargronden BAT, randnr. 76, 90 en 97. 
140 Dossierstuk 286, bijlage 38, 14053129163048925 en Dossierstuk 286, bijlage 28, 14053129163047294. Zie ook 
Dossierstuk 286, bijlage 35, 14053129163048923. 
141 Dossierstuk 286, bijlage 38, 14053129163048925 
142 Dossierstuk 205, ACM/UIT/496707, p. 25. 
143 Boetebesluit, paragraaf 5.3.1 en randnr. 498. 
144 Dossierstuk 205, ACM/UIT/496707, p. 36. Zie ook ACM/UIT/498146, p. 12. 
145 Dossierstuk 287, bijlage 100, 140531293295101131. 
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ook tussen. Als dat destijds enthousiast naar de hele handel is gebeurd, dan vermoeden wij ook dat 

onze prijslijst ook weleens in handen zal zijn gekomen van de concurrentie in dit geval.”146 

54. Naar aanleiding van het voorgaande volgt de ACM de fabrikanten niet in hun standpunt dat het 

doorsturen van prijsinformatie zich enkel laat verklaren door de belangen en opstelling van de 

afnemers en dat het doorsturen van informatie niet voorzienbaar was voor de fabrikanten. De 

fabrikanten hadden duidelijk een eigen belang bij de verhoogde transparantie in de markt die was 

ontstaan door de jarenlange praktijk van informatieverspreiding. 

3.6 Prijzen waren vastgesteld, maar aanpasbaar 

55. In de bezwaargronden benadrukken de fabrikanten dat zij eenmaal verzonden prijsinformatie als 

definitief beschouwden.147 De communicatie volgde op interne besluitvorming waarbij het 

productieproces al in gang was gezet. Bovendien zagen ook afnemers de prijslijsten als definitief. 

Volgens de fabrikanten bevatten prijslijsten om die reden geen toekomstig marktgedrag. 

56. De ACM spreekt in het boetebesluit van bindende of definitieve prijzen.148 In zoverre volgt de ACM 

het betoog van de fabrikanten. In de meeste gevallen wijzigden de aangekondigde prijzen niet en 

kochten consumenten voor die prijzen pakjes sigaretten.149 Dat was in het algemeen ook de opvatting 

van de fabrikanten en de afnemers. 

57. Gedurende de overtredingsperiode waren er echter ook aankondigingen waarbij de prijzen niet als 

definitief werden beschouwd. 

• Zo bespreekt JTI op 1 augustus 2008 de prijsverhoging van PMI: “This week PMI has 

announced that they intend to increase the RSP of Marlboro by an other 0.10 on top of the 

initial 0.40 Euro pp. BAT and Imperial have let the trade know that they intend to follow this 

increase, although I still need to receive their pricelist.”.150 JTI stelt voor alternatieven gereed 

te maken voor het geval de prijsverhoging wordt bevestigd en JTI daarop wil reageren.151 

• Op 20 februari 2009 meldt BAT in een intern flash report de intentie van ITN om de prijzen 

voor Fortuna te wijzigen: “ITN has informed the market regarding new possible price changes 

of Fortuna. None of these possible scenarios concern an official price communication”.152 

• Een prijscommunicatie van JTI van 4 mei 2009 wordt door BAT ook niet als een officiële 

prijslijst beschouwd.153 

• Ook afnemers zagen prijslijsten niet altijd als definitief. Zo meldt FOOX in een update van 22 

februari 2011 over prijsaankondigingen: “Na ons telefoongesprek over de nieuwe prijzen tabak 

is er verder vanuit de industrie niets door ons ontvangen. De status is nu: 

- In december een voorlopige prijslijst ontvangen van ITN, definitieve nog niet; wij verwachten 

ITN mutaties 

- Ook op de prijslijst van PM verwachten wij mutaties 

146 Dossierstuk 206, ACM/UIT/496786, p. 37. 
147 Bezwaargronden BAT, randnrs. 102-119; bezwaargronden ITN, paragraaf 4.2 en 4.5; bezwaargronden JTI, paragraaf 4(V) 
en 5(IV) en bezwaargronden PMI, paragraaf II.3. 
148 Boetebesluit, randnrs. 109-111 en 512. 
149 Dat wil zeggen dit de aan afnemers gecommuniceerde prijzen, ook de prijzen waren die op de pakjes sigaretten stonden 
die consumenten kochten. 
150 Item 4681592. 
151 Dossierstuk 287, bijlage 5, 14053129329537111. Zie ook dossierstuk 287, bijlage 6, 14053129329539198. 
152 Dossierstuk 286, bijlage 27, 14053129163048937. 
153 Dossierstuk 286, bijlage 45, 14053129163047289. 
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- De BAT prijslijst – die veel stof tot discussie geeft – zal naar wij verwachten niet door BAT 

aangepast worden 

- Van JTI hebben wij nog helemaal niets gehoord”.154 

58. Soms maakte een fabrikant bij het uitsturen van prijsinformatie expliciet dat de prijzen nog zouden 

wijzigen als daartoe aanleiding was.155 

59. Daarnaast bestond op ieder moment de mogelijkheid voor de fabrikanten om de prijzen te 

heroverwegen. Waar nodig en opportuun geacht, konden zij altijd de prijzen aanpassen. De ACM 
156 Inheeft in het boetebesluit dan ook op goede gronden vastgesteld dat prijzen aanpasbaar waren. 

de meeste gevallen bestond daartoe geen aanleiding, maar het kwam voor dat de fabrikanten op 

basis van de ontvangen informatie de eigen prijzen heroverwogen en wijzigden. Dat is bijvoorbeeld 

het geval in het voorjaar van 2011.157 Bovendien hebben alle fabrikanten ook prijsinformatie van 

concurrenten ontvangen op het moment dat zij zelf nog geen nieuwe prijzen hadden aangekondigd. 

In dat geval namen de fabrikanten de ontvangen informatie mee bij de eigen prijsbeslissing.158 

3.7 Door informeren afnemers werd prijsinformatie niet bekend bij fabrikanten 

60. De fabrikanten menen dat met het informeren van afnemers de prijsinformatie (semi-)openbaar 

werd.159 Ook dat zou volgens de fabrikanten verklaren waarom afnemers prijsinformatie 

doorstuurden aan concurrenten. 

61. De ACM volgt de fabrikanten niet in hun stelling over het vertrouwelijk karakter van de informatie. 

Met het informeren van afnemers of door nieuwsbrieven van groothandels en brancheorganisaties 

aan de eigen leden, was een aangekondigde prijswijziging niet automatisch ook bekend bij 

concurrerende fabrikanten. De aankondiging werd pas bekend bij concurrenten na het doorsturen 

daarvan en aanvaarding door de fabrikanten. Als dat niet gebeurde, moesten concurrenten wachten 

tot de pakjes sigaretten met de nieuwe prijzen in de winkels lagen. 

62. In een enkel geval belandde een aankondiging op een nieuwssite.160 Dat maakt echter niet dat in alle 

overige gevallen de fabrikanten pas bij het doorsturen van de informatie op de hoogte raakten van 

de prijsaankondigingen van fabrikanten. In dat verband wijst de ACM erop dat het wettelijk ook niet 

toegestaan en bovendien niet wenselijk was dat toekomstige prijsinformatie eerder bij consumenten 

bekend werd zoals de fabrikanten bevestigen.161 

63. Het feit dat de fabrikanten de prijsinformatie behandelden als openbaar voordat het in de schappen 

lag, is juist hetgeen de ACM de fabrikanten verwijt. Vanwege het jarenlange karakter van de praktijk 

waren marktpartijen de prijsinformatie als openbaar gaan beschouwen. Dit gaat dan niet om de 

enkele keer dat een fabrikant een interne nieuwsupdate ontving. Het gaat om het jarenlang veelvuldig 

ontvangen van de gedetailleerde prijsaankondigingen van concurrenten via afnemers. 

154 Item 4984471. 
155 Zie bijv. dossierstuk 288, bijlage 136, 1405312921841973, p. 5. 
156 Boetebesluit, randnr. 512. 
157 Zie boetebesluit, paragraaf 5.3.6. 
158 Zie hiervoor randnr. 43. 
159 Bezwaargronden BAT, paragraaf 3.2; bezwaargronden ITN, paragraaf 4.3; bezwaargronden JTI, paragraaf 5(V); 
bezwaargronden PMI, randnrs. 36 en 134. 
160 Dossierstuk 288, bijlage 164, 14053129218448238. 
161 Zie het verslag van de hoorzitting, ACM/UIT/559237, p. 17 en 18. 
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64. Voor de bekendheid bij de fabrikanten zijn steeds extra handelingen vereist. Als de prijsinformatie 

niet werd doorgestuurd en aanvaard, bestond onzekerheid bij de fabrikant tot het moment dat de 

nieuwe prijzen in de winkels te zien waren. Soms duurde de onzekerheid niet lang en konden 

consumenten snel na de aankondiging pakjes sigaretten voor de nieuwe prijzen kopen. Het kwam 

echter ook voor dat fabrikanten enkele maanden eerder de toekomstige prijzen aankondigde bij 

afnemers. Zo kondigde ITN op 7 december 2010 prijzen aan die pas vanaf maart van het volgende 

jaar zouden gaan gelden.162 

65. De fabrikanten voeren in hun bezwaargronden in dit kader ook aan zij prijsinformatie doorgaans aan 

een groot aantal afnemers stuurden.163 De ACM volgt de fabrikanten niet in hun stelling dat 

aangekondigde prijsinformatie om die reden als openbaar heeft te gelden. Prijsinformatie werd enkel 

met afnemers gedeeld. De grootte van de groep afnemers maakt de informatie niet minder 

vertrouwelijk jegens de andere fabrikanten. Voor de fabrikanten betreft het op dat moment nog steeds 

concurrentiegevoelige informatie. Bovendien stuurde slechts een beperkt aantal afnemers de 

informatie door aan de fabrikanten. Uit het bewijs blijkt dat groothandel Hondebrink en leden van 

FOOX het vaakst prijsinformatie doorstuurden aan de fabrikanten, namelijk in 54 en respectievelijk 

50 gevallen. 

66. Bij BAT is voor de ACM in veel (28 van de 36) gevallen niet bekend hoe de prijsinformatie bij haar 

terecht is gekomen. Ook bij de andere fabrikanten is dat niet altijd bekend. Dat maakt - anders dan 

de fabrikanten menen - niet dat de ACM de bewijsstukken niet ten grondslag heeft kunnen leggen 

aan het verwijt. Immers ook in die gevallen staat vast dat aangekondigde prijsinformatie door BAT 

was ontvangen voordat deze in de winkelschappen lag. Het was voor BAT duidelijk dat deze 

prijsinformatie van concurrenten afkomstig was. Op dat moment was de prijsinformatie alleen nog 

met afnemers gedeeld. De informatie was dus nog niet bekend bij consumenten én niet bij de 

fabrikanten. Alleen door het doorsturen en in ontvangst nemen, werd deze informatie pas bekend bij 

de andere fabrikanten. Ook in die gevallen blijkt uit het bewijs dat de ontvangen informatie ten 

grondslag is gelegd aan de eigen prijsbeslissingen. 

3.8 Concurrentie gedurende overtreding 

67. De fabrikanten wijzen in hun bezwaargronden op een concurrentiestrijd. In dat verband merkt de 

ACM op dat uit het bewijs niet volgt dat de fabrikanten steeds overeenstemming hebben bereikt over 

een concreet prijsniveau waardoor de concurrentie volledig zou zijn uitgeschakeld. De ACM heeft in 

het boetebesluit ook niet vastgesteld dat de fabrikanten een prijsafspraak hebben gemaakt waarmee 

de toekomstige prijzen voor ieder pakje sigaretten precies werd vastgelegd. Het verwijt ziet op de 

verhoogde mate van transparantie die door de informatieverspreiding werd veroorzaakt en door de 

opstelling van de fabrikanten heeft kunnen voortduren. Daarmee is de concurrentiedynamiek 

gewijzigd. Dat licht de ACM nader toe in paragraaf 4.3 bij de bespreking van de strekking van de 

gedragingen. 

3.9 Fabrikanten hadden praktijk een halt toe kunnen roepen 

68. Tot slot benadrukt de ACM dat – anders dan de fabrikanten aanvoeren164 - de fabrikanten bij machte 

waren om deze praktijk van informatieverspreiding tegen te gaan. Vooropgesteld hebben de 

162 Dossierstuk 306, bijlage 74, 140531298371415, p. 3-15. 
163 Zie ook boetebesluit, randnr. 140. 
164 Zie o.m. bezwaargronden PMI, randnr. 134. 
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fabrikanten de prijsinformatie iedere keer opnieuw zonder meer aanvaard. Geen enkele keer hebben 

de fabrikanten de informatie geweigerd. 165 De fabrikanten hadden eenvoudig kunnen duidelijk maken 

dat zij prijslijsten die niet voor hen bestemd waren, niet wilden ontvangen. Door dit na te laten heeft 

de praktijk van informatieverspreiding kunnen voortduren. 

69. Prijsinformatie werd weliswaar aan een grote groep afnemers gestuurd. Dat rechtvaardigt echter niet 

de stelling dat het voor de fabrikanten onmogelijk was om zich in te spannen de praktijk van 

informatieverspreiding tegen te gaan. In dat verband merkt de ACM op dat het ook mogelijk was om 

aankondigingen verborgen te houden voor consumenten.166 De fabrikanten hadden bij het 

informeren van de afnemers hen nadrukkelijker kunnen meegeven dat de informatie slechts voor hen 

bestemd was zoals voor de hand ligt als een onderneming in concurrentie marktaandeel van zijn 

concurrenten probeert te verwerven. In een dergelijk geval wil een onderneming juist niet dat dit soort 

informatie over toekomstige prijzen bij zijn concurrenten terecht komt omdat dit hen de gelegenheid 

geeft hierop eerder hun eigen gedrag aan te passen. Bovendien maakt de omvang van de groep 

afnemers niet dat prijsinformatie in ontvangst moest worden genomen (zie hiervoor). 

3.10 Conclusie 

70. De bezwaargronden doen niet af aan de omschrijving van de (aard van de) informatie en 

informatiestromen zoals beschreven in het boetebesluit.167 Gelet hierop volgt de ACM de fabrikanten 

niet in hun standpunt dat de ACM de feiten niet op een zorgvuldige wijze zou hebben beoordeeld en 

weergeven in het boetebesluit. 

71. Het is juist dat afnemers gedurende de overtredingsperiode onvrede uitten over hun eigen 

vergoedingen. Ook volgt de ACM de fabrikanten in hun stelling dat de prijslijsten aan een grote groep 

afnemers werden gestuurd. Uit het bewijs blijkt echter dat de fabrikanten een eigen belang hadden 

bij het in stand houden van de praktijk van informatieverspreiding door een beperkte groep afnemers. 

72. Het boetebesluit stelde terecht vast dat de rol van de afnemers geen afbreuk doet aan het karakter 

van de informatie en de eigen gedragingen van de fabrikanten waardoor de verhoogde transparantie 

in de markt werd veroorzaakt en kon voortduren. Er bestond geen vast patroon in de zin dat de 

fabrikanten op vaste momenten prijswijzigingen aankondigden, maar toekomstige prijsinformatie is 

gedurende de overtredingsperiode veelvuldig doorgestuurd. Aangekondigde prijzen wijzigden in de 

meeste gevallen niet, maar de prijzen waren altijd aanpasbaar als daar aanleiding toe was. Zonder 

het doorsturen van de informatie en aanvaarding daarvan door de fabrikanten, was de 

aangekondigde prijsinformatie pas bekend geworden bij de fabrikanten op het moment dat de pakjes 

voor de nieuwe prijzen in de winkel lagen. Uit het bewijs blijkt tot slot dat ieder van de fabrikanten de 

ontvangen prijsinformatie heeft gebruikt bij de eigen prijszetting. 

73. Wat deze duiding van de feiten betekent voor de juridische kwalificatie van het gedrag van de 

fabrikanten wordt hierna besproken. 

165 Eén afnemer heeft verklaard dat PMI een paar keer zou hebben aangegeven ‘joh, ik wil het niet meer hebben’. Zie 
dossierstuk 233, ACM/UIT/499080. Het dossier kent geen stukken waaruit vervolgens ook blijkt dat PMI prijsinformatie niet in 
ontvangst neemt of gebruikt. 
166 Zie het verslag van de hoorzitting, ACM/UIT/559237, p. 17 en 18. 
167 Boetebesluit, randnrs. 127 – 170. 
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Juridische kwalificatie 

74. Voor de beschrijving van het relevante juridisch kader verwijst de ACM naar het boetebesluit, 

hoofdstuk 6, randnummers 383 t/m 389, 403 t/m 408, 431 t/m 436, 454-457 en 461 t/m 464. 

4.1 Bezwaren ten aanzien van de kwalificatie van de gedragingen als onderling 
afgestemde feitelijke gedraging 

Bezwaar 

75. Alle fabrikanten stellen zich op het standpunt dat geen sprake was van een onderling afgestemde 

feitelijke gedraging tussen de fabrikanten.168 Volgens de fabrikanten kan uit het gedrag dat in het 

boetebesluit is beschreven, geen onderlinge afstemming tussen de fabrikanten worden afgeleid.169 

De fabrikanten benadrukken in dat verband dat de uitwisseling van informatie via afnemers verliep. 

Om die reden mag de ACM volgens de fabrikanten geen gebruik maken van rechtspraak waar sprake 

was van direct contact tussen concurrenten.170 Bij indirecte contacten moet de ACM aantonen dat 

de fabrikanten een mededingingsbeperkend oogmerk (intent) en bewustzijn (awareness) hadden 

zoals de Court of Appeal in de zogenoemde hub-and spoke zaken in het Verenigd Koninkrijk heeft 

gedaan.171 Ook zou de ACM moeten aantonen dat er geen andere verklaring is voor de 

gebeurtenissen dan een afstemming tussen de fabrikanten.172 

76. Volgens de fabrikanten is er juist wel een andere verklaring voor het gedrag van de fabrikanten in 

deze zaak. Afnemers van de fabrikanten moesten tijdig geïnformeerd worden over aankomende 

prijswijzingen. Zo konden zij prijswijzigingen in hun eigen systemen doorvoeren. Bovendien was de 

inkoopprijs voor afnemers afgeleid van de consumentenverkoopprijs die de fabrikant vaststelt. Er 

bestond dus ook een commerciële noodzaak om afnemers te informeren, aldus de fabrikanten.173 

Afnemers wilden in de regel ongeveer zes tot acht weken voorafgaand aan een prijswijziging worden 

geïnformeerd.174 Volgens de fabrikanten volgt uit het bewijs niet dat bij het versturen van 

prijsinformatie zij het oogmerk hadden om de informatie ook bij concurrenten te laten belanden.175 

77. Volgens de fabrikanten stuurden de afnemers prijsinformatie door op eigen initiatief en naar eigen 

keuze van de afnemers. Nu geen sprake was van een vast patroon wisten de fabrikanten niet of zij 

prijsinformatie zouden ontvangen, noch van wie of wanneer.176 Dit was afhankelijk van de keuze die 

de afnemer maakte.177 De door de ACM vastgestelde regelmaat waarmee prijsaankondigingen 

168 Bezwaargronden BAT, paragraaf 4.1; bezwaargronden PMI paragraaf 3 en 4 en randnrs. 41 en 42; bezwaargronden ITN, 
paragraaf 5.3; bezwaargronden JTI, paragraaf 6.5. 
169 Bezwaargronden BAT, paragraaf 4.1; bezwaargronden PMI, paragraaf 3 en 4; bezwaargronden ITN, paragraaf 5.3; 
bezwaargronden JTI, paragraaf 6.5. 
170 Bezwaargronden BAT, randnr. 170; bezwaargronden PMI, randnrs. 24 en 44; bezwaargronden ITN, paragraaf 5.3.1, in het 
bijzonder randnr. 319; bezwaargronden JTI, randnrs. 6.21 en 6.37. 
171 Bezwaargronden PMI, randnrs. 31-32, 49-50; bezwaargronden ITN, randnr. 325; bezwaargronden JTI, randnrs. 6.37-6.46. 
Zie ook verslag van de hoorzitting, ACM/UIT/559237, pleitnota JTI, randnrs. 2.6 en 2.7. 
172 Bezwaargronden BAT, randnr. 139; bezwaargronden PMI, randnr. 48; bezwaargronden JTI, randnr. 6.28; bezwaargronden 
ITN, paragraaf 5.3.4. 
173 Bezwaargronden BAT, randnrs. 142-152; bezwaargronden PMI, randnr. 51; bezwaargronden JTI, randnrs. 4.32-4.34; 
bezwaargronden ITN, paragraaf 3.4 en randnr. 330. 
174 Bezwaargronden BAT, randnr. 47; bezwaargronden PMI, p. 31; bezwaargronden JTI, randnr. 522; bezwaargronden ITN 
randnr. 130. 
175 Bezwaargronden PMI, randnr. 64; bezwaargronden JTI, randnr. 6.50; bezwaargronden ITN, randnr. 339. 
176 Bezwaargronden BAT, randnr. 166; bezwaargronden PMI, randnr. 76; bezwaargronden ITN, randnr. 341-343. 
177 Bezwaargronden BAT, randnr. 150; bezwaargronden PMI, randnr. 90. 
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werden doorgestuurd is volgens de fabrikanten het uitvloeisel van de jarenlange handelsrelatie die 

fabrikanten met afnemers hadden.178 

78. De afnemers hadden volgens de fabrikanten eigen motieven om prijsaankondigingen door te sturen 

aan concurrerende fabrikanten.179 Vanwege het systeem van wettelijke verticale prijsbinding konden 

afnemers niet zelf de consumentenverkoopprijs aanpassen.180 Afnemers hadden een belang bij hoge 

consumentenprijzen en konden slechts invloed uitoefenen op de prijs van sigaretten door fabrikanten 

onder druk te zetten om consumentenprijzen te verhogen. Afnemers deden dit volgens de fabrikanten 

door met de prijslijsten van concurrenten te ‘leuren’, hetgeen volgens de fabrikanten in veel sectoren 

gemeengoed is.181 De fabrikanten waren afhankelijk van afnemers voor de distributie en verkoop van 

sigaretten en wilden voorkomen dat pakjes sigaretten niet in het assortiment werden opgenomen.182 

Ook indien afnemers prijsaankondigingen doorstuurden zonder begeleidend schrijven, deden zij dit 

volgens de fabrikanten als onderdeel van onderhandelingen over de handelsvoorwaarden.183 Er 

bestond volgens de fabrikanten geen aanleiding, noch de verplichting of mogelijkheid om de 

informatie niet van afnemers aan te nemen.184 

79. De ACM zou de verticale context en de actieve rol van de afnemers volgens fabrikanten onvoldoende 

onderkennen.185 Daardoor stelt de ACM legitiem contact met afnemers ten onrechte gelijk aan 

onrechtmatige afstemming tussen concurrenten. Dit wordt volgens de fabrikanten ondersteund door 

het feit dat zij hevig met elkaar concurreerden.186 

80. De fabrikanten stellen tot slot dat geen sprake is van causaal verband tussen de vermeende 

afstemming en hun marktgedrag.187 De fabrikanten stellen dat bij een onderling afgestemde feitelijke 

gedraging, de ACM moet aantonen dat eventueel parallel marktgedrag het gevolg is van de 

ontvangen informatie.188 De ACM heeft enige parallellisme niet onderzocht en ook niet 

aangetoond.189 

81. Daarbij voeren de fabrikanten aan dat de ACM zich niet kan baseren op het zogenoemde Anic-

vermoeden. Dat vermoeden is ontwikkeld in zaken waarin sprake was van directe contacten tussen 

concurrenten.190 Zelfs als zou worden aangenomen dat dit vermoeden wel geldt, wordt dit vermoeden 

volgens de fabrikanten weerlegd door de feiten. Daaruit blijkt volgens de fabrikanten dat zij steeds 

178 Bezwaargronden BAT, randnr. 166; bezwaargronden PMI, randnrs. 84-86; bezwaargronden JTI, randnrs.5.10-5.12 
bezwaargronden ITN, randnr. 253. 
179 Bezwaargronden BAT, randnrs. 150-152; bezwaargronden PMI, randnrs. 95-96; bezwaargronden JTI, randnrs. 6.52-6.54; 
bezwaargronden ITN, randnrs. 335-338. 
180 Bezwaargronden BAT, randnr. 153; bezwaargronden JTI, randnrs. 4.32-4.34; bezwaargronden ITN, paragraaf 3.3 en 
randnr. 124. 
181 Bezwaargronden BAT, randnr. 163; bezwaargronden PMI, randnr. 99; bezwaargronden JTI, randnrs. 630-631; 
bezwaargronden ITN, randnrs. 335-336. 
182 Bezwaargronden BAT, randnr. 154; bezwaargronden PMI, randnr. 90. 
183 Bezwaargronden BAT, randnr. 157; bezwaargronden PMI randnr. 95; bezwaargronden JTI, randnrs. 4.38-4.39; 
bezwaargronden ITN, randnr. 338. 
184 Bezwaargronden BAT, randnr. 167; bezwaargronden PMI, randnrs. 101-106; bezwaargronden JTI, randnrs. 5.36, 6.32-
6.34, 6.61, 6.66 en 6.70. 
185 Bezwaargronden BAT, randnrs. 142-161; bezwaargronden PMI, randnrs. 44-50; bezwaargronden JTI, randnr. 6.26; 
bezwaargronden ITN, randnrs. 335-338. 
186 Bezwaargronden BAT, randnr. 154; bezwaargronden PMI, randnr. 49; bezwaargronden JTI, randnr. 6.75; bezwaargronden 
ITN, randnr. 334. 
187 Bezwaargronden BAT, paragraaf 4.1.2; bezwaargronden PMI, paragraaf II B(4); Verslag van de hoorzitting, 
ACM/UIT/559237, pleitnota JTI, randnr. 2.12; bezwaargronden ITN, paragraaf 5.3.5. 
188 Bezwaargronden BAT, randnrs. 178-179; bezwaargronden PMI, paragraaf IIB.4; bezwaargronden JTI, randnrs. 6.73-6.76; 
bezwaargronden ITN, paragraaf 5.3.5. 
189 Zie ook verslag van de hoorzitting, ACM/UIT/559237, pleitnota JTI, randnrs. 2.4 en 2.8. 
190 Bezwaargronden BAT, randnr. 178; bezwaargronden PMI, randnrs. 113-115; bezwaargronden ITN, randnrs. 384-385. 
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unilateraal hun commerciële beleid bepaalden191 en dat de sigarettenmarkt in de periode van de 

overtreding zeer concurrerend was.192 

Beoordeling ACM 

82. Ook na heroverweging stelt de ACM vast dat de gedragingen van de fabrikanten kwalificeren als een 

onderling afgestemde feitelijke gedraging. De fabrikanten hebben de risico’s van de mededinging 

welbewust vervangen door een feitelijke samenwerking. Door een jarenlange praktijk van 

uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie via afnemers zoals beschreven in het boetebesluit 

en paragraaf 3, hebben de fabrikanten feitelijk samengewerkt. Daarmee hebben de fabrikanten het 

zelfstandigheidsvereiste geschonden. Deze eis houdt in dat iedere onderneming zelfstandig moet 

bepalen welk beleid hij op de markt zal voeren en tegen welke condities hij zijn klanten zal bedienen. 

Deze feitelijke samenwerking heeft geresulteerd in een verhoogde mate van transparantie dat tot 

een andere concurrentiedynamiek en andere mededingingsvoorwaarden heeft geleid. 

83. De ACM licht hieronder achtereenvolgens toe dat: 

• de sigarettenmarkt gevoelig is voor afstemming (paragraaf 4.1.1); 

• er sprake was van een feitelijke samenwerking tussen de fabrikanten (paragraaf 4.1.2); 

• de feitelijke samenwerking van de fabrikanten leidde tot andere mededingingsvoorwaarden dan 

zonder deze samenwerking (paragraaf 4.1.3); en 

• er causaal verband is tussen de afstemming en het daaropvolgende marktgedrag van de 

fabrikanten (paragraaf 4.1.4); 

Daarbij gaat de ACM ook in op de hiervoor samengevatte bezwaren van de fabrikanten. 

4.1.1 De sigarettenmarkt is gevoelig voor afstemming 

84. De ACM constateert dat de Nederlandse sigarettenmarkt ten tijde van de overtreding gevoelig was 

voor stilzwijgende afstemming. Over het algemeen wordt aangenomen dat bepaalde 

marktomstandigheden stilzwijgende afstemming faciliteren. Uit de economische literatuur blijkt - en 

dat wordt ook door de rechtspraak en de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie aanvaard 

- dat in een oligopolistische markt met een hoge concentratiegraad en homogene producten, 

stilzwijgende afstemming op de loer ligt.193 De uitwisseling van concurrentiegevoelige gegevens op 

een dergelijke markt, stelt ondernemingen in staat kennis te krijgen van de marktpositie en 

marktstrategie van hun concurrenten en aldus de nog resterende concurrentie tussen de 

marktdeelnemers aanmerkelijk aan te tasten.194 

85. Gedurende de overtreding was de Nederlandse sigarettenmarkt, een oligopolistische markt.195 Op 

deze markt hadden de vier fabrikanten een gezamenlijk marktaandeel van ongeveer 95%. Er waren 

191 Bezwaargronden BAT, randnr. 179; bezwaargronden PMI, randnr. 114; bezwaargronden JTI, randnr. 6.75; 
bezwaargronden ITN, randnr. 384. 
192 Bezwaargronden BAT, randnr. 179; bezwaargronden PMI, randnr. 118; bezwaargronden JTI, randnr. 675. 
193 Bekendmaking inzake overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen betreffende 
samenwerking tussen ondernemingen, §2, Pb C 75/3, 29 juli 1968, p. 4; Seventh Competition Report (april 1978), §2 
Information agreements, p. 20; Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten, randnr. 79; Kühn and Vives, “Information 
Exchanges among firms and their impact on competition”, June 1994, revised December 1994; P. Møllgaard and P. Baltzer 
Overgaard, ‘The Pros and Cons of Information Sharing - Transparency and competition policy’, Swedish Competition 
Authority, november 2006; HvJ 2 oktober 2003, C-194/99P 2 oktober 2003, ECLI:EU:C:2003:527 (Thyssen Stahl), r.o. 84-86; 
Conclusie A-G. Geelhoed 29 juni 2006, ECLI:EU:C:2006:440 (Asnef), r.o. 43. 
194 Gerecht 8 juli 2008, T-53/03, ECLI:EU:T:2008:254 (BPB plc), r.o. 184. HvJ 28 mei 1998, C-7/95 P, ECLI:EU:C:1998:256 
(John Deere), r.o. 88-90. HvJ 2 oktober 2003, C-194/99P, ECLI:EU:C:2003:527 (Thyssen Stahl), r.o. 84. 
195 Boetebesluit, randnr. 95. De fabrikanten erkennen dat er in de periode van de overtreding sprake was van een 
oligopolistische markt. Zie bijvoorbeeld bezwaargronden PMI, randnrs. 21 en 112 en bijlage D, randnr. 1. 
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dus niet veel spelers in de markt. Er zijn gedurende de overtredingsperiode ook geen fabrikanten 

toegetreden tot de Nederlandse sigarettenmarkt. De fabrikanten zagen elkaar als hun belangrijkste 

concurrenten en namen bij het bepalen van hun eigen marktgedrag met name het gedrag van de 

andere drie fabrikanten in aanmerking.196 

86. De markt werd in grote mate bediend door een beperkt aantal sigarettenmerken. De top 10 

sigarettenmerken was tijdens de overtreding goed voor ruim 80% van de totale verkoop van 

sigaretten in Nederland.197 Deze 10 merken komen uit het assortiment van de vier fabrikanten. 

Hoewel de fabrikanten de merken onderverdeelden in een aantal segmenten, zijn sigaretten relatief 

homogeen en onderling uitwisselbaar. Dat blijkt ook uit het feit dat de fabrikanten - met name PMI 

als marktleider met het merk Marlboro - ernaar streefden om het prijsverschil tussen VFM 

(bijvoorbeeld L&M, Pall Mall, Winston of West) en Premium (bijvoorbeeld Marlboro, Kent of 

Gauloises) niet te hoog te laten oplopen.198 

87. De sigarettenmarkt werd ten tijde van de overtreding daarnaast gekenmerkt door een aanzienlijke 

mate van transparantie, waar desondanks concurrentie goed mogelijk was. De transparantie in de 

markt werd veroorzaakt door de accijnssystematiek.199 De fabrikanten konden bij een accijnswijziging 

op enkele tientallen eurocenten nauwkeurig, dus tot op zekere hoogte, voorspellen welke prijzen hun 

concurrenten zouden hanteren. Dat liet echter nog voldoende ruimte voor concurrentie.200 

88. De bovenstaande kenmerken maakten de Nederlandse markt voor sigaretten gevoelig voor 

afstemming.201 

4.1.2 Feitelijke samenwerking 

89. De ACM heeft in het boetebesluit vastgesteld dat de fabrikanten hebben deelgenomen aan een 

onderling afgestemde feitelijke gedraging. Anders dan enkele fabrikanten lijken te impliceren, stelt 

de ACM niet dat zij een overeenkomst hebben gesloten.202 Een overeenkomst en een onderling 

afgestemde feitelijke gedraging zijn in subjectief opzicht samenspanningsvormen met hetzelfde 

karakter. Ze verschillen in de intensiteit en in de vorm waarin zij zich manifesteren.203 Hoewel beide 

vormen van samenspanning de grondgedachte van artikelen 6 Mw en 101 VwEU - namelijk het 

zelfstandigheidsvereiste - schenden, hebben zij deels eigen bestanddelen.204 

90. Bij een overeenkomst in de zin van de artikelen 6 Mw en 101 VwEU moet sprake zijn van expliciete 

of impliciete wilsovereenstemming tussen de betrokken ondernemingen om zich op een bepaalde 

manier op de markt te gedragen.205 Bij een onderling afgestemde feitelijke gedraging moet sprake 

zijn van ondernemingen die, zonder dat het tot een eigenlijke overeenkomst komt, de risico’s van 

196 Zie hiervoor paragraaf 3.1 en 3.4. 
197 Boetebesluit, randnr. 531. 
198 Boetebesluit, randnr. 272. 
199 Zie hiervoor paragraaf 3.1 en boetebesluit, paragraaf 4.8. 
200 Zie hiervoor paragraaf 3.8. 
201 Zie bijv. P. Møllgaard and P. Baltzer Overgaard, ‘The Pros and Cons of Information Sharing - Transparency and 
competition policy’, Swedish Competition Authority , november 2006, p. 106. 
202 Bezwaargronden BAT, randnrs. 136-138; bezwaargronden PMI, randnr. 31. 
203 HvJ 8 juli 1999, C-49/92 P, ECLI:EU:C:1999:356 (Anic Partecipazioni), r.o. 131. HvJ 14 juli 1972, C-48-69 Imperial 
Chemical Industries) ECLI:EU:C:1972:70, r.o. 65. HvJ 13 juli 2006, C-74/04 P, ECLI:EU:C:2006:460 (Volkswagen), r.o. 37. 
204 HvJ 8 juli 1999, C-49/92 P, ECLI:EU:C:1999:356 (Anic Partecipazioni), r.o. 132. 
205 HvJ 15 juli 1970, C--41/69, ECLI:EU:C:1970:71 (ACF Chemiefarma), r.o. 112. 
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onderlinge concurrentie welbewust vervangen door een feitelijke samenwerking.206 Het begrip 

samenwerking moet worden begrepen in het licht van het hierboven beschreven 

zelfstandigheidsvereiste.207 Het aantonen van een expliciet overeengekomen vooropgesteld 

gezamenlijk plan is hiervoor niet vereist.208 

91. Uit het dossier blijkt dat sprake was van een welbewuste feitelijke samenwerking tussen de 

fabrikanten die de risico’s van onderlinge concurrentie heeft gedempt en dus heeft vervangen. 

Directe of indirecte contacten die beogen om de nog resterende concurrentie verder te beperken, 

kunnen ook als deze de concurrentie niet volledig wegnemen, een onderling afgestemde feitelijke 

gedraging opleveren.209 Dit licht de ACM hieronder toe. 

92. Volgens vaste rechtspraak kan een feitelijke samenwerking waarmee het zelfstandigheidsvereiste 

wordt geschonden, voortvloeien uit directe of indirecte contacten die ertoe leiden dat concurrenten 

kennis krijgen van het aangenomen of voorgenomen marktgedrag van een onderneming of daardoor 

worden beïnvloed.210 

93. Deze feitelijke samenwerking moet welbewust zijn.211 Bij een onderling afgestemde feitelijke 

gedraging moet de welbewustheid worden afgeleid uit het gedrag van de ondernemingen in de 

gegeven context.212 Daarvoor hoeft de ACM, anders dan de fabrikanten suggereren, 213 niet te 

bewijzen dat bij de fabrikanten sprake was van de subjectieve intentie om de mededinging te 

beperken. 214 Uit vaste rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat in zaken waarin geen sprake 

was van direct contact tussen concurrenten, de welbewuste feitelijke samenwerking kan worden 

afgeleid uit het doen en nalaten van ondernemingen,215 in samenhang bezien met de wetenschap 

waarover die ondernemingen op dat moment beschikten.216 De ACM vindt hiervoor steun in de 

arresten Eturas en VM Remonts die voortborduren op de lijn die het Hof van Justitie heeft uitgezet 

over onderling afgestemde feitelijke gedragingen.217 

206 HvJ (8 juli 1999), C-49/92 P, ECLI:EU:C:1999:356 (Anic Partecipazioni), r.o. 115. HvJ 16 december 1975, gevoegde zaken 
40/73 tot 48/73, 50/73, 54/73 tot 56/73, 111/73, 113/73 en 114/73, ECLI:EU:C:1975:174 (Suiker Unie), r.o. 173-174. HvJ 31 
maart 1973, gevoegde zaken C-89/85, C-104/85, C-116/85, C-117/85 en C-125/85, ECLI:EU:C:1993:120 (Ahlström 
Osakeyhtiö e.a.), r.o. 63. 
207 Bij een onderling afgestemde feitelijke gedraging draait het om de criteria “coördinatie” en “samenwerking”, die 
voorwaarden zijn voor onderling samenhangede gedragingen. Zie bijv. HvJ 22 oktober 2015, C-194/14P ECLI:EU:C:2015:717 
(AC-Treuhand), r.o. 32. 
208 Gerecht 8 juli 2008, T-53/03, ECLI:EU:T:2008:254 (BPB plc), r.o. 180. HvJ 28 mei 1998, C-7/95 P, ECLI:EU:C:1998:256 
(John Deere), r.o. 86. C-194/99P 2 oktober 2003, ECLI:EU:C:2003:527 (Thyssen Stahl), r.o. 82. 
209 CBb 11 januari 2017, ECLI:NL:CBB:2017:1 (Thuiszorg Friesland), r.o. 6.2.7. Gerecht 8 juli 2008, T-53/03, 
ECLI:EU:T:2008:254 (BPB plc), r.o. 184. HvJ 28 mei 1998, C-7/95 P, ECLI:EU:C:1998:256 (John Deere), r.o. 88-90. HvJ 2 
oktober 2003, C-194/99P, ECLI:EU:C:2003:527 (Thyssen Stahl), r.o. 84. 
210 CBb 12 oktober 2017, ECLI:NL:CBB:2017:325 (Slopersbedrijven), r.o. 5.3.2. HvJ 16 december 1975, gevoegde zaken 
40/73 tot 48/73, 50/73, 54/73 tot 56/73, 111/73, 113/73 en 114/73, ECLI:EU:C:1975:174 (Suiker Unie), r.o. 174 , HvJ 8 juli 
1999, C-49/92 P, ECLI:EU:C:1999:356 (Anic Partecipazioni), r.o. 117, HvJ 21 januari 2016 C-74/14, ECLI:EU:C:2016:42 
(Eturas), r.o. 27. 
211 HvJ 14 juli 1972, C-48-69, ECLI:EU:C:1972:70 (Imperial Chemical Industries), r.o. 64. 
212 CBb 11 januari 2017, ECLI:NL:CBB:2017:1 (Thuiszorg Friesland), r.o. 6.2.1. HvJ 14 juli 1972, C-48-69, 
ECLI:EU:C:1972:70 (Imperial Chemical Industries), r.o. 65. 
213 Bezwaargronden ITN, randnr. 323; bezwaargronden JTI randnr. 6.27. 
214 Zie bijv. HvJ 8 november 1983 C-96/82, ECLI:EU:C:1983:310 (NV IAZ International Belgium), r.o. 25. 
215 HvJ 22 oktober 2015, C-194/14P, ECLI:EU:C:2015:717 (AC-Treuhand), r.o. 31. Gerecht 10 november 2017, T-180/15, 
ECLI:EU:C:2017:795 (Icap), r.o. 100-101. 
216 Zie bijv. HvJ 21 januari 2016 C-74/14, ECLI:EU:C:2016:42 (Eturas). HvJ 21 juli 2016 C-542/14, ECLI:EU:2016:578 (VM 
Remonts). 
217 Zie bijv. HvJ 16 december 1975, gevoegde zaken 40/73 tot 48/73, 50/73, 54/73 tot 56/73, 111/73, 113/73 en 114/73, 
ECLI:EU:C:1975:174 (Suiker Unie). HvJ 8 juli 1999, C-49/92 P, ECLI:EU:C:1999:356 (Anic Partecipazioni). HvJ 22 oktober 
2015, C-194/14P, ECLI:EU:C:2015:717 (AC-Treuhand), r.o. 29-30. 
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94. Het Hof van Justitie heeft in het arrest Eturas geoordeeld dat voor welbewuste feitelijke 

samenwerking het niet noodzakelijk is dat de betrokken ondernemingen daadwerkelijk bijeenkomen 

of op andere wijze direct met elkaar in contact staan. In het arrest Eturas ging het om een 

gemeenschappelijk onlinesysteem voor reisboekingen. De directeur van Eturas stelde aan de 

aangesloten reisbureaus voor om de internetkorting die de reisbureaus gaven aan klanten, te 

verlagen. De hoogte van de korting werd aan de reisbureaus gecommuniceerd via het interne 

mailsysteem.218 Het Hof van Justitie overwoog dat de reisbureaus welbewust deelnamen aan een 

onderling afgestemde feitelijke gedraging indien werd bewezen dat zij op de hoogte waren van de 

inhoud van de door Eturas verzonden mededeling. Het Hof van Justitie overwoog dat een reisbureau 

zijn vermoedelijke deelname aan een onderling afgestemde feitelijke gedraging kon weerleggen door 

zich publiekelijk daarvan te distantiëren (bijvoorbeeld door een duidelijke afwijzing van het 

afgestemde gedrag te sturen aan de systeembeheerder van Eturas219 of door aangifte van de 

gedragingen bij de administratieve entiteiten).220 Ook kon een reisbureau zijn vermoeden van 

deelname weerleggen door te bewijzen dat het reisbureau systematisch hogere kortingen zou 

hebben toegepast dan de korting vermeld in de mededeling zoals gestuurd vanuit Eturas.221 

95. In het arrest VM Remonts222 was sprake van een onafhankelijke derde die door drie verschillende 

inschrijvers op een aanbesteding was ingeschakeld om praktische en juridische ondersteuning te 

bieden bij de indiening van offertes. Het Hof van Justitie overwoog dat een onderneming op 

verschillende wijzen aansprakelijk kan worden gehouden voor een onderling afgestemde feitelijke 

gedraging: 

‘30. Derhalve kan een onderneming die gebruikmaakt van diensten met name 

aansprakelijk worden gesteld voor een litigieuze onderling afgestemde feitelijke 

gedraging indien zij op de hoogte was van de mededingingsverstorende doelstelling van 

haar concurrenten en de dienstverrichter en met haar eigen gedrag heeft willen bijdragen 

aan de verwezenlijking daarvan. Aan die voorwaarde is weliswaar voldaan wanneer die 

onderneming de bedoeling had om via haar dienstverrichter haar commercieel gevoelige 

informatie aan haar concurrenten openbaar te maken of uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft 

goedgekeurd dat haar dienstverrichter die commercieel gevoelig informatie met hen 

deelt, maar dat is niet het geval wanneer die dienstverrichter, zonder die onderneming 

daarvan op de hoogte te brengen, de commercieel gevoelige informatie van deze laatste 

heeft gebruikt om de offerten van die concurrenten op te stellen. 

31. Een onderneming die gebruikmaakt van diensten kan ook aansprakelijk worden 

gesteld voor een litigieuze onderling afgestemde feitelijke gedraging indien zij 

redelijkerwijs kon voorzien dat de dienstverrichter op wie zij een beroep doet, haar 

commerciële informatie met haar concurrenten zou delen en zij bereid was om het risico 

ervan te aanvaarden.’ 

96. Het is duidelijk dat de arresten Eturas en VM Remonts feitelijk verschillen van het gedrag van de 

fabrikanten. Dat neemt niet weg dat uit deze arresten volgt dat sprake kan zijn van een welbewuste 

feitelijke samenwerking, ondanks de afwezigheid van rechtstreeks contact tussen concurrenten. 

Daarvoor is dan vereist dat de onderneming die wordt aangesproken op de hoogte is van het 

mededingingsverstorend gedrag en zich tegen dit gedrag niet verzet. In dat geval stemmen 

218 HvJ 21 januari 2016 C-74/14, ECLI:EU:C:2016:42 (Eturas). 
219 HvJ 21 januari 2016 C-74/14, ECLI:EU:C:2016:42 (Eturas), r.o. 48. 
220 HvJ 21 januari 2016 C-74/14, ECLI:EU:C:2016:42 (Eturas), r.o. 46. 
221 HvJ 21 januari 2016 C-74/14, ECLI:EU:C:2016:42 (Eturas), r.o. 49. 
222 HvJ 21 juli 2016 C-542/14 ECLI:EU:2016:578 (VM Remonts),. 
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ondernemingen stilzwijgend met dit gedrag in en zijn zij bereid om de risico’s daarvan te aanvaarden. 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een onderneming concurrentiegevoelige informatie met 

derden deelt terwijl zij redelijkerwijs kon voorzien dat deze derden de informatie met haar 

concurrenten deelden en zij zich hiertegen niet verzet. Het is voldoende wanneer het 

mededingingsverstorende gedrag wordt afgeleid uit een samenloop van omstandigheden en 

aanwijzingen die in hun totaliteit beschouwd, bij gebreke van een andere coherente verklaring, het 

bewijs kunnen leveren dat de mededingingsregels zijn geschonden.223 

97. Anders dan de fabrikanten aanvoeren, maken de uitspraken van de Engelse rechters in de hub-and-

spoke zaken224 – die overigens dateren van vóór de arresten Eturas en VM Remonts – het 

voorgaande niet anders en zijn hiermee in lijn. Dat licht de ACM hieronder toe. 

98. Zoals de fabrikanten ook benadrukken heeft de nationale rechter in het Verenigd Koninkrijk ook 

geoordeeld over de vraag hoe het “welbewuste” criterium moet worden ingevuld.225 Vooropgesteld 

betrof het in die zaken een verboden prijsafspraak en niet - zoals in de onderhavige zaak - een 

jarenlange praktijk van informatie-uitwisseling. In die zaken stuurde een afnemer (‘A’) toekomstige 
prijzen aan zijn leverancier (‘B’), waarbij A beoogde of had voorzien dat B deze prijsinformatie zou 

doorsturen aan een concurrent van A, afnemer C. De informatie werd vervolgens doorgestuurd aan 

C, waarbij C wist in welke omstandigheden A de prijzen had toegestuurd aan C. Dat wil zeggen, C 

weet dat de prijsinformatie van A afkomstig is en dat het betrouwbare informatie betreft en niet slechts 

speculatie. C gebruikte vervolgens ook de doorgestuurde prijsinformatie bij het vaststellen van zijn 

eigen prijzen, waarbij het zogenoemde Anic-vermoeden is toegepast.226 

99. De ACM leidt hieruit af dat, waar concurrenten via gemeenschappelijke leveranciers prijsinformatie 

uitwisselen, sprake is van welbewuste feitelijke samenwerking indien de concurrent die 

prijsinformatie stuurt aan een leverancier wist dat die leverancier zijn prijsinformatie doorstuurt aan 

concurrenten. Die wetenschap moet worden afgeleid uit alle relevante omstandigheden van het geval 

en kan eerder worden aangenomen als er met regelmaat prijsinformatie heen en weer wordt 

gestuurd.227 De ontvangende concurrent moet weten dat de prijsinformatie afkomstig is van zijn 

concurrent en gezien kan worden als een serieuze prijsaankondiging.228 

100. Uit het bewijs volgt dat de fabrikanten wisten dat bij het uitsturen van prijsinformatie deze informatie 

via afnemers bij concurrenten kon belandden.229 De informatie-uitwisseling vond immers niet 

223 HvJ 17 september 2015, ECLI:EU:C:2015:614 (Total Marketing Services), r.o. 26. Zie ook de arresten Aalborg Portland 
e.a., C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P en C-219/00 P, ECLI:EU:C:2004:6, r.o. 57, alsmede 
Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, ECLI:EU:C:2012:778, r.o. 70. 
224 Met de “hub-and-spoke” zaken wordt gerefereerd aan de drie zaken van de OFT (thans CMA): Replica Kit, beschikking 
CA98/06/2003, 1 augustus 2003; Toys, beschikking CA98/8/2003, 21 november 2003 en Dairy, beschikking CA/03,2011, 26 
juli 2011. Beroep en hoger beroep is ingesteld in de drie zaken bij het Competition Appeal Tribunal (gevoegde zaken 1021 & 
1022/1/1/03 Allsports Ltd and JJB Sports plc [2004] CAT 17 (Football Kits), gevoegde zaken 1014 en 1015/1/1/03 Argos Ltd 
and Littlewoods Lyd [2004] CAT 24 (Toys and Games) en vervolgens het arrest van de Court of Appeal in hoger beroep tegen 
de uitspraken van de CAT [2006] EWCA Civ 1318 (Toys and Kits). De meest recente zaak betreft de uitspraak van de 
Competition Appeal Tribunal van 20 december 2012 in de zaak 1188/1/1/11 Tesco Stores Limited e.v. [2012] CAT 31 (Dairy), 
waarin de CAT ook aandacht besteed aan het arrest van de Court of Appeal in Toys and Kits, zie in het bijzonder vanaf r.o. 
54. 
225 Bezwaargronden JTI, randnrs. 6.28 en 6.37; bezwaargronden ITN, randnrs. 367, 371-373; bezwaargronden PMI, randnrs. 
31- 32. 
226 Uitspraak van de Competition Appeal Tribunal van 20 december 2012 in de zaak 1188/1/1/11 Tesco Stores Limited e.v. 
[2012] CAT 31 (Dairy), r.o. 86. 
227 Uitspraak van de Competition Appeal Tribunal van 20 december 2012 in de zaak 1188/1/1/11 Tesco Stores Limited e.v. 
[2012] CAT 31 (Dairy), r.o. 57-58 en 67. 
228 Uitspraak van de Competition Appeal Tribunal van 20 december 2012 in de zaak 1188/1/1/11 Tesco Stores Limited e.v. 
[2012] CAT 31 (Dairy), r.o. 83. 
229 Zie paragraaf 3.4 en 3.5. 
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incidenteel plaats, maar veelvuldig tijdens de overtredingsperiode.230 Het verspreiden van 

prijsinformatie was gemeengoed geworden in de sigarettenmarkt. De ACM betwist dan ook de 

stelling van de fabrikanten dat er “geen nauwkeurig bepaalde en onderling overeenstemmende 

bewijzen” van de samenwerking tussen de fabrikanten zou bestaan.231 Net als in het arrest Eturas 

wisten de fabrikanten dat ze concurrentiegevoelige informatie in ontvangst namen en gebruikten bij 

hun eigen prijszetting. Ook wisten de fabrikanten dat het betrouwbare informatie was, maar dat de 

prijzen nog niet zichtbaar waren in de winkelschappen. In dat verband merkt de ACM op dat de 

fabrikanten in hun bezwaargronden bevestigen dat uitgestuurde prijslijsten in de meeste gevallen 

vastgestelde prijzen waren.232 Ondanks deze wetenschap namen alle fabrikanten de prijsinformatie 

steeds in ontvangst en gebruikten de informatie bij de eigen prijszetting. Ook spanden de fabrikanten 

zich niet in om te voorkomen dat hun eigen prijsinformatie werd doorgestuurd. 

101. Anders dan de fabrikanten impliceren, is een perfect systeem niet noodzakelijk om te spreken van 

een welbewuste feitelijke samenwerking.233 Het is immers niet nodig dat een fabrikant bij het uitsturen 

van prijsinformatie met absolute zekerheid en precies kan voorspellen dat, wanneer en via welke 

afnemers haar prijsinformatie zou worden doorgestuurd aan haar concurrenten. Het is niet nodig dat 

er wederkerige afstemming is op de specifieke modaliteiten van de informatie-uitwisseling zoals 

fabrikanten menen.234 De vaste rechtspraak voor schending van het beginsel van het autonoom 

marktgedrag vereist geen wederkerige informatie-uitwisseling; deze volgt impliciet uit het gedrag en 

de omstandigheden van het geval. Blijkens de rechtspraak neemt de bekendmaking van gevoelige 

informatie de onzekerheid over het toekomstige gedrag van een concurrent weg en beïnvloedt zij 

direct of indirect de strategie van de ontvanger van de inlichtingen.235 Ook in dit verband is van belang 

dat de fabrikanten wisten dat het doorsturen van prijsaankondigingen eerder regel dan uitzondering 

was. De uitwisseling van informatie gebeurde regelmatig236 en gedurende een lange periode.237 De 

fabrikanten ontvingen gedurende de periode van de overtreding in tientallen gevallen prijsinformatie 

van concurrenten via afnemers. Alleen dat feit maakt al dat fabrikanten konden en moesten beseffen 

dat hun prijslijsten ook werden doorgestuurd aan concurrenten.238 De fabrikanten hadden 

noodzakelijkerwijs wetenschap van de verhoogde mate van transparantie in de sigarettenmarkt 

waarbij informatie geregeld werd doorgestuurd en terechtkwam bij concurrenten. 

102. Op grond van de hierboven genoemde overwegingen concludeert de ACM dat sprake was van een 

welbewuste feitelijke samenwerking tussen de fabrikanten. Deze feitelijke samenwerking had tot 

resultaat dat de fabrikanten hun prijsbeleid niet zelfstandig, maar met inachtneming van de 

prijsaankondigingen van de andere fabrikanten konden bepalen. 

103. Dat er aanwijzingen zijn dat afnemers prijslijsten ook doorstuurden aan andere fabrikanten van 

sigaretten in Nederland dan de vier adressanten van het boetebesluit, doet aan het bestaan van 

feitelijke samenwerking tussen de fabrikanten niet af. De ACM heeft in het boetebesluit terecht 

230 Zie paragraaf 3.5. 
231 Bezwaargronden PMI, randnr. 107. Zie ook verslag van de hoorzitting, ACM/UIT/559237, pleitnota PMI, randnr. 18. 
232 Zie paragraaf 3.6. 
233 Bezwaargronden ITN, randnr. 204. 
234 Bezwaargronden PMI, randnr. 5. 
235 Gerecht 24 maart 2011, T-384/06, ECLI:EU:T:2011:113 (IPB Ltd.), r.o. 71. Gerecht T-83/08 2 februari 2012 
ECLI:EU:T:2012:48 (Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha e.v.), r.o. 67. HvJ C-238/05 23 november 2006, , 
ECLI:EU:C:2006:734 (Asnef-Equifax en Administración del Estado), r.o. 51. Gerecht 12 juli 2011, T-132/07, 
ECLI:EU:T:2011:344 (Fuji Electric Co. Ltd), r.o. 88. 
236 HvJ 8 juli 1999 C-199/92 P, ECLI:EU:C:1999:358 (Huls AG), r.o. 162. 
237 Boetebesluit, paragraaf 5.3.1. 
238 Zie hiervoor paragraaf 3.5. 
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overwogen dat het onderzoek legitiem mocht worden toegespitst op de vier adressanten van het 

boetebesluit.239 

4.1.3 De feitelijke samenwerking van fabrikanten leidde tot andere 

mededingingsvoorwaarden dan zonder deze samenwerking 

104. De welbewuste feitelijke samenwerking van de fabrikanten leidde tot mededingingsvoorwaarden die 

niet overeenkwamen met de normaal te achten mededingingsvoorwaarden. Het resultaat van de 

jarenlange gangbare praktijk was dat voor de fabrikanten toekomstige prijsinformatie van hun 

concurrenten kenbaar was voordat deze informatie in de winkelschappen zichtbaar was. Bijgevolg 

was er een grotere mate van transparantie over de toekomstige prijzen van concurrenten, dan er 

onder de normale mededingingsvoorwaarden al was vanwege de accijnssystematiek. Gelet op onder 

meer het oligopolistische karakter van de Nederlandse sigarettenmarkt was de onzekerheid over het 

toekomstige prijsbeleid van de andere fabrikanten juist een belangrijke prikkel om de mededinging 

in de markt te stimuleren. 

105. Door de informatie-uitwisseling liepen de fabrikanten minder risico dan onder normale 

marktomstandigheden. De feitelijke samenwerking verving op deze wijze de risico’s van onderlinge 
concurrentie. De ontvangen informatie nam voor de fabrikanten onzekerheid weg. Niet alleen in het 

geval zij zelf nog hun prijzen wilden bijstellen, maar ook wanneer zij zelf al een aankondiging hadden 

gestuurd aan afnemers. In het laatste geval kan de ontvangen informatie een bevestiging inhouden 

of reden zijn om alsnog de eigen prijzen te wijzigen. Dat wordt nader toegelicht in paragraaf 4.3. 

106. Anders dan de fabrikanten stellen,240 was het jarenlange systeem van doorsturen van prijslijsten en 

de gedragingen van de fabrikanten niet enkel het uitvloeisel van de belangen en het initiatief van de 

afnemers in de verticale context. Ook de vergelijking met “leuren” in de bouwsector, zoals de 

fabrikanten betogen, is van een andere orde.241 Zoals de ACM in het boetebesluit onderkent,242 

verklaart de verticale context waarin de concurrentiegevoelige informatie door de fabrikant aan zijn 

afnemers op legitieme wijze werd verstrekt, immers niet de eigen gedragingen van de fabrikanten. 

Zoals wordt bevestigd door een nadere analyse, hadden afnemers belang bij een hoge prijs van 

sigaretten en oefenden zij druk uit op de fabrikanten. Dit verklaart echter niet de gedragingen van de 

fabrikanten waardoor de fabrikanten de verhoogde mate van transparantie in de sigarettenmarkt 

gedurende de periode van de overtreding in stand hielden. De fabrikanten hadden een eigen belang 

bij de ontvangst van prijsinformatie en hebben de ontvangen informatie ook gebruikt bij de eigen 

prijszetting.243 

107. De ACM merkt op dat voor de vaststelling van een onderling afgestemde feitelijke gedraging het niet 

noodzakelijk is dat alle onderlinge concurrentie wordt uitgeschakeld. Ook in het geval van een 

welbewuste feitelijke samenwerking, kan concurrentie resteren. Het gaat erom dat de afstemming 

de concurrentiedynamiek en daarmee de mededingingsvoorwaarden heeft gewijzigd.244 

239 Boetebesluit, paragraaf 5. 
240 Bezwaargronden BAT, randnrs. 142-161; bezwaargronden PMI, randnrs. 44-50; bezwaargronden JTI, randnr. 6.26; 
bezwaargronden ITN, randnrs. 335-338. 
241 Boetebesluit, randnr. 490. 
242 Boetebesluit, randnr. 487. 
243 Zie hiervoor paragraaf 3.3 en 3.4. 
244 CBb 11 januari 2017, ECLI:NL:CBB:2017:1 (Thuiszorg Friesland), r.o. 6.2.7. Gerecht 8 juli 2008, T-53/03, 
ECLI:EU:T:2008:254 (BPB plc), r.o. 184. HvJ 28 mei 1998, C-7/95 P, ECLI:EU:C:1998:256 (John Deere), r.o. 88-90. HvJ 2 
oktober 2003, C-194/99 P ECLI:EU:C:2003:527 (Thyssen Stahl), r.o. 84. 
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108. Door het voortdurend in ontvangst nemen en gebruiken van de ontvangen prijsinformatie bij het 

bepalen van hun eigen marktgedrag, hebben de fabrikanten welbewust risico’s van de mededinging 

vervangen door deze feitelijke samenwerking. De concurrentiedynamiek en daarmee de 

mededingingsvoorwaarden zijn daardoor gewijzigd (zie hierover nader paragraaf 4.3). 

4.1.4 Er is causaal verband tussen de afstemming en het daaropvolgende marktgedrag 

van de fabrikanten 

109. Volgens de fabrikanten is er geen sprake van causaal verband tussen de afstemming en het 

daaropvolgende marktgedrag van de fabrikanten.245 De fabrikanten stellen dat de ACM zonder direct 

contact tussen de fabrikanten het zogenoemde Anic-vermoeden niet kan toepassen. Zelfs als dit wel 

zou kunnen, wordt dit vermoeden volgens de fabrikanten door het bewijs weerlegd.246 De ACM volgt 

de fabrikanten niet in dit betoog. 

110. Voorop staat dat de ACM de kwalificatie van onderling afgestemde feitelijke gedragingen in het 

boetebesluit niet op parallel marktgedrag heeft gebaseerd, zoals dat zich heeft voorgedaan in de 

zaak Houtslijp II.247 Daarin heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de afstemming niet het enige 

plausibele verklaring kon zijn voor het parallel gedrag omtrent de prijsaankondigingen.248 Dat is 

anders dan in de onderhavige zaak waar de vaststelling van een onderling afgestemde feitelijk 

gedraging niet is gebaseerd op parallel marktgedrag, maar is afgeleid uit de samenloop van 

omstandigheden en aanwijzingen die in hun totaliteit zijn beschouwd.249 

111. De fabrikanten beschikten gedurende de overtredingsperiode over prijsinformatie van hun 

concurrenten. Zonder de afstemming zouden de fabrikanten pas over deze informatie beschikken 

wanneer de prijzen in de schappen zichtbaar waren. Door de prijsinformatie konden de fabrikanten 

met minder onzekerheid over elkaars marktgedrag hun eigen prijsbeleid bepalen dan zonder de 

afstemming.250 Uit bestendige rechtspraak volgt dat een onderneming die onder die omstandigheden 

actief blijft op de markt, wordt vermoed gebruik te hebben gemaakt van uitgewisselde informatie bij 

het bepalen van haar eigen gedrag op de markt. In het bijzonder wanneer deze afstemming geregeld 

of gedurende een langere periode plaatsvindt, hetgeen in de onderhavige zaak het geval is.251 

112. Anders dan de fabrikanten stellen,252 kan het Anic-vermoeden ook worden toegepast in zaken waar 

concurrenten indirect met elkaar in contact staan. In het arrest in de zaak Anic overweegt het Hof 

van Justitie dat dit vermoeden geldt bij enigerlei al dan niet rechtstreeks contact tussen ondernemers, 

waardoor een concurrent op de hoogte wordt gebracht van het aangenomen of voorgenomen 

marktgedrag van een concurrerende onderneming.253 Uit de zinsnede ‘al dan niet rechtstreeks’ blijkt 

al dat dit vermoeden niet alleen geldt bij rechtstreeks contact tussen concurrenten.254 In zaken waarin 

245 Bezwaargronden PMI randnrs. 111-121. 
246 Bezwaargronden JTI, randnrs. 6.55-6.77. 
247 Commissie beschikking 19 december 1984 (IV/29.725, Houtslijp). 
248 HvJ 31 maart 1973, gevoegde zaken C-89/85, C-104/85, C-116/85, C-117/85 en C-125/85, ECLI:EU:C:1993:120 (Ahlström 
Osakeyhtiö e.a.), r.o. 64. Zie ook Commissie beschikking (Bananas), COMP/ 39.188, randrs. 223 & 239. 
249 HvJ 17 september 2015 ECLI:EU:C:2015:614(Total Marketing Services), r.o. 26. (zie ook arresten Aalborg Portland, 
C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P en C-219/00 P, ECLI:EU:C:2004:6, r.o. 57, en Verhuizingen 
Coppens, C-441/11 P, ECLI:EU:C:2012:778, r.o. 70). 
250 Commissie beschikking 17 juni 1974 (IV/400, Overeenkomsten tussen fabrikanten van verpakkingsglas), OJ L160/1, 
randnrs. 43-44. 
251 HvJ 8 juli 1999, C-49/92 P, ECLI:EU:C:1999:356 (Anic Partecipazioni), r.o. 121. 
252 Bezwaargronden BAT, randnr. 171; bezwaargronden PMI, randnrs. 113-121; bezwaargronden JTI, randnr. 6.21 en 6.74; 
bezwaargronden ITN, randnrs. 385, 421 en 435. 
253 HvJ 8 juli 1999, C-49/92 P, ECLI:EU:C:1999:356 (Anic Partecipazioni), r.o. 117. 
254 Zie ook Richtsnoeren Horizontalen, randnr. 55. 
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geen sprake was van rechtstreeks contact tussen concurrenten is het Anic-vermoeden dan ook 

toegepast.255 Dat het Anic-vermoeden ook kan worden toegepast zonder rechtstreeks contact tussen 

concurrenten is ook logisch. Het vermoeden ziet op het gebruik van verkregen informatie. Voor het 

gebruik is niet relevant op welke wijze de informatie is ontvangen. 

113. In dit verband merkt de ACM tot slot nog op dat zelfs indien het Anic-vermoeden buiten beschouwing 

zou worden gelaten, duidelijk blijkt uit het bewijs dat de fabrikanten gebruik hebben gemaakt van de 

verhoogde mate van transparantie in de markt. Het dossier kent tal van voorbeelden waarin de 

fabrikanten de ontvangen prijsinformatie intern verwerken, doorsturen en gebruiken bij hun eigen 

prijszetting.256 

4.1.5 Conclusie 

114. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat het boetebesluit het gedrag van de fabrikanten 

terecht aanmerkt als een onderling afgestemde feitelijke gedraging. De bezwaargronden van de 

fabrikanten doen hier niet aan af. 

115. Het boetebesluit heeft terecht vastgesteld dat het gedrag van de fabrikanten in combinatie met de 

wetenschap waarover zij beschikten, aantoont dat zij in plaats van voluit, op eigen kracht de 

concurrentie aan te gaan, welbewust feitelijk hebben samengewerkt om meer transparantie in de 

Nederlandse markt voor sigaretten te bewerkstelligen, dan zonder afstemming het geval was. 

116. In tegenstelling tot het betoog van de fabrikanten kan het gedrag van de fabrikanten niet verklaard 

worden door enkel de commerciële belangen van de afnemers en de discussies die zij in dat kader 

met de fabrikanten voerden. 

117. Anders dan de fabrikanten stellen, kan de ACM ook in deze zaak gebruik maken van het vermoeden 

dat de fabrikanten de ontvangen prijsaankondigingen hebben betrokken bij hun daaropvolgende 

marktgedrag. Uit het dossier blijkt ook dat de fabrikanten bij het bepalen van hun eigen prijsbeleid 

veelvuldig gebruik hebben gemaakt van de doorgestuurde prijsaankondigingen van hun 

concurrenten bij de eigen prijszetting. 

4.2 Bezwaren ten aanzien van de één voortdurende overtreding en de duur van 
de betrokkenheid 

Bezwaar 

118. De fabrikanten stellen zich op het standpunt dat geen sprake is van een enkele voortdurende 

overtreding.257 Er zou geen sprake zijn van een gangbare, algemeen aanvaarde, jarenlange praktijk 

van informatie-uitwisseling.258 De ACM zou niet hebben aangetoond dat sprake was van een 

gemeenschappelijk doel of “totaalplan” en dat de fabrikanten aan een dergelijk plan hebben willen 
bijdragen.259 Daarnaast heeft de ACM volgens de fabrikanten niet aangetoond dat sprake was van 

255 HvJ 21 januari 2016 C-74/14, ECLI:EU:C:2016:42 (Eturas), r.o. 46-49. Over de toepassing van het Anic-vermoeden in de 
zaak Eturas adviseerde de A-G “Mijns inziens laat deze rechtspraak, hoewel deze oorspronkelijk de onbedoelde deelneming 
aan een collusieve bijeenkomst betrof, zich goed toepassen op de omstandigheden van de onderhavige zaak.” Conclusie A-G 
Szpunar, ECLI:EU:C:2015:493, randnr. 86. 
256 Zie paragraaf 3.4. 
257 Bezwaargronden BAT, paragraaf 4.4; bezwaargronden PMI, randnr. 139-153; bezwaargronden JTI, randnrs. 6.119-6.148; 
verslag van de hoorzitting, ACM/UIT/559237, pleitnota BAT, randnrs 8-23. 
258 Bezwaargronden BAT, randnr. 209. 
259 Bezwaargronden BAT, randnr. 206; bezwaargronden PMI, randnrs. 143-148; bezwaargronden JTI, randnrs. 6.119-6.148. 
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kennis bij de fabrikanten van het mededingingsverstorend gedrag van de andere fabrikanten.260 

Volgens de fabrikanten wisten of konden zij niet weten dat het gedrag van hun concurrenten gericht 

was op de uitwisseling van prijsinformatie.261 De fabrikanten verwachtten naar eigen zeggen geen 

prijsinformatie te ontvangen. Zij wisten naar eigen zeggen niet of, wanneer en van wie zij prijslijsten 

zouden ontvangen.262 Ter onderbouwing van deze stellingen herhalen de fabrikanten de standpunten 

waarmee zij het bestaan van een onderling afgestemde feitelijke gedraging betwisten. 

119. PMI stelt dat de duur van de overtreding voor PMI onterecht is vastgesteld voor de periode tussen 

17 juli 2008 en 31 juli 2011.263 Volgens PMI heeft de ACM niet bewezen dat PMI uiterlijk op 17 juli 

2008 een prijsaankondiging aan Lekkerland heeft gecommuniceerd. Als dat wel wordt aangenomen, 

is dat volgens PMI een legitieme communicatie. PMI kon niet vermoeden dat Lekkerland haar 

prijsaankondiging zou doorgeven aan concurrenten en PMI had op dat moment ook nog geen 

prijsaankondigingen van concurrenten ontvangen.264 PMI stelt dat de einddatum van de overtreding 

niet gehandhaafd kan worden omdat de laatste prijsaankondiging van PMI niet geraakt zou zijn door 

informatie-uitwisseling. PMI had immers de laatste prijsaankondigingen van haar concurrenten niet 

ontvangen voordat PMI haar eigen prijzen vaststelde.265 

Beoordeling ACM 

120. De ACM stelt vast dat de bezwaargronden die de fabrikanten richten tegen de vaststelling van een 

enkele voortdurende overtreding, overeenkomen met de bezwaargronden die zij richten tegen de 

vaststelling van een onderling afgestemde feitelijke gedraging. Zoals hiervoor toegelicht, volgt de 

ACM de fabrikanten niet in dit betoog. Deze motivering geldt evenzeer voor de vaststelling van de 

een voortdurende overtreding. 

121. De fabrikanten namen jarenlang prijsinformatie afkomstig van concurrenten via afnemers in 

ontvangst. Zij stuurden in dezelfde periode concurrentiegevoelige prijsinformatie aan afnemers, 

terwijl zij wisten dat afnemers prijsaankondigingen konden doorsturen aan concurrerende 

fabrikanten.266 De fabrikanten hebben prijsaankondiging afkomstig van hun concurrenten, iedere 

keer op nieuw in ontvangst genomen. Zij hebben zich ook niet ingespannen om doorzending van 

hun eigen concurrentiegevoelige prijsinformatie aan concurrenten in te perken. De fabrikanten 

moeten gelet op het voorgaande op de hoogte zijn geweest van de algemene strekking en 

wezenlijke kenmerken van de feitelijke samenwerking.267 Door zich niet te verzetten hebben ze de 

risico’s ervan aanvaard. 

122. Daarmee moeten de fabrikanten op de hoogte zijn geweest van de algemene strekking en wezenlijke 

kenmerken van de feitelijke samenwerking. In het boetebesluit is dan ook terecht vastgesteld dat de 

fabrikanten ieder voor zich met hun eigen gedrag hebben bijgedragen aan de verwezenlijking van 

het gemeenschappelijke doel om de onzekerheid omtrent het prijsbeleid van concurrenten verder te 

verminderen dan hetgeen zonder afstemming het geval was. 

260 Bezwaargronden BAT, randnr. 223; bezwaargronden PMI, randnr. 153; bezwaargronden JTI, randnrs. 6.140-6.148. 
261 Bezwaargronden PMI, randnrs. 149-153; bezwaargronden JTI, randnr. 6.140; zie ook verslag van de hoorzitting, 
ACM/UIT/559237, pleitnota BAT, randnrs 21. 
262 Bezwaargronden BAT, randnr. 221; bezwaargronden JTI, randnr. 6.140; zie ook verslag van de hoorzitting, 
ACM/UIT/559237, pleitnota BAT, randnrs 21. 
263 Bezwaargronden PMI, randnrs. 154-158. 
264 Bezwaargronden PMI, randnr. 155. 
265 Bezwaargronden PMI, randnr. 157. 
266 Zie hiervoor, randnr. 54. 
267 HvJ 22 oktober 2015, C-194/14P ECLI:EU:C:2015:717 (AC-Treuhand), r.o. 30-31. 
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123. De ACM wijst in dit verband ook op verschillende voorbeelden uit het dossier waaruit blijkt dat de 

fabrikanten met hun gedrag wensten bij te dragen aan dit gemeenschappelijk doel: 

• Een medewerker van PMI stuurt intern een e-mail van BAT aan Tabaktief leden rond: ‘In de afg 

weken is er al veel te doen geweest over de prijzen binnen het low price segment. Door de 

ingezette aanval van Fabrikanten op Pall Mall is op dit segment een strijd uitgebroken. BAT 

heeft hierin als fabrikant van Pall Mall een leidende rol gespeeld met als doel om de gehele 

categorie in marge te kunnen laten stijgen. De tijdelijk nw variant van Pall Mall was hiervoor een 

belangrijke activiteit. Mede dankzij u inzet is dit een groot succes geworden. Na dit geweld heeft 

de BAT besloten om het initiatief te nemen om een prijsverhoging door te voeren. Pall Mall zal 

met 0,20 cent omhoog gaan en de rest van het assortiment zal met 0,10 cent omhoog gaan. Dit 

betekent dat het grootste merk in ‘value for money’ segment wederom het initiatief neemt om 
de winstgevenheid van dit segment te vehogen. Laten we met z’n allen hopen dat dit goede 

voorbeeld wordt gevolg door de collega’s zodat er rust ontstaat in dit segment en de winst op 

een acceptabel niveau komt.’ (sic)268 

• ITN schrijft in interne stukken: ‘Herstel van de oorspronkelijke differential van 0,50 euro op een 

verpakking van 19 stuks tussen Mainstream en VFM. Naast rust in de markt levert dit fors extra 

marge voor alle betrokken partijen.’ Om dit doel na te streven besluit ITN om het initiatief te 

nemen en al op 7 december 2010 de prijzen te communiceren die ingaan op 1 maart 2011. In 

die prijzen liggen de prijzen van VFM en Mainstream pakjes van 19 sigaretten, 0,50 euro uit 

elkaar. ITN schrijft over deze prijslijst: ‘ITN neemt hier het initiatief maar zal uiteraard de 

concurrentie (incl. PL) nauwlettend in de gaten houden. Het staat ITN vrij om tussentijds 

aanpassingen door te voeren.’269 

• JTI vermoedt dat de andere fabrikanten via afnemers JTI laten weten de prijzen te verhogen: 

‘De ontvangst van onze nieuwe prijslijst heeft voor heel wat "rumoerige" reacties gezorgd. 

(eufemistisch uitgedrukt) Het heeft er alle schijn van dat de drie collega fabrikanten, PMI, BAT 

en ITN de groothandel massaal hebben gebruikt om JTI te laten weten dat haar Winston Box 

19 naar een minimum prijsniveau van €4,10 moet. Laurens van Gerven, Anton Bolderman 

FOOX, als grote animators.’270 

• PMI schrijft in een e-mail aan een afnemer het volgende: ‘Zoals jij weet is Philip Morris altijd een 
groot voorstander geweest, om het premium segment (Marlboro) in prijs te verhogen. Dit kon 

pas gedaan worden wanneer het zgn low price segment [VERTROUWELIJK] in prijs zou stijgen. 

Het heeft veel langer geduurd voordat dit eindelijk werd uitgevoerd. Philip Morris Holland was 

de eerste fabrikant die heeft aangegeven dat L&M met [VERTROUWELIJK] omhoog zou gaan 

en dat daardoor Marlboro met [VERTROUWELIJK] in prijs verhoogd kon worden. Uiteindelijk 

zijn de prijzen medio juni jl. verhoogd en over de gehele linie werden alle prijzen aangepast.’271 

124. Het feit dat afnemers ook prijsverlagingen en productintroducties doorstuurden doet, anders dan de 

fabrikanten stellen, niet af aan het bestaan van het gemeenschappelijke doel. Het doorsturen en 

ontvangen daarvan, vermindert voor de fabrikanten net zo goed de onzekerheid over elkaars 

prijsgedrag als het doorsturen van een prijsverhoging. Ook het feit dat de fabrikanten gedurende de 

overtreding met elkaar concurreerden en concurrentie door de gedragingen niet volledig is 

268 Dossierstuk 285, bijlage 20, 14053129567510199. 
269 Item 1630362. 
270 Item 140531293295101131. 
271 Dossierstuk 285, bijlage 29, 14053129567520309, p. 3. 
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uitgesloten, doet niet af aan de vaststelling dat er sprake was van een gemeenschappelijk plan om 

onzekerheid te verminderen.272 

125. De ACM volgt niet het betoog van PMI met betrekking tot de start- en einddatum van de overtreding 

van PMI. Uit het dossier blijkt dat PMI uiterlijk op 17 juli 2008 een prijsaankondiging aan Lekkerland 

heeft gecommuniceerd. Vanwege het jarenlange karakter waarbij de praktijk van 

informatieverspreiding al daarvoor bestond,273 heeft PMI op dat moment kunnen weten dat de andere 

fabrikanten de prijsaankondiging zouden kunnen ontvangen via Lekkerland. 

126. De einddatum van de overtreding is voor de fabrikanten vastgesteld op 31 juli 2011. Dit betreft de 

laatste dag van de maand waar de laatste aankondigingen geldig waren. Ook PMI ontving 

prijsaankondigingen van andere fabrikanten. Dat PMI op dat moment zelf al prijzen had 

aangekondigd, doet hier niets aan af. Aangekondigde prijzen wijzigden in de meeste gevallen niet, 

maar de prijzen waren altijd aanpasbaar als daar aanleiding toe was (zie paragraaf 3.6 hiervoor). 

127. Hierbij speelt mee dat de ACM ervoor heeft gekozen om zich – ondanks het jarenlange karakter van 

deze praktijk274 – in haar onderzoek en het daaropvolgende rapport te concentreren op een 

specifieke periode. Deze keuze en dat sprake is van afstemming in plaats van een overeenkomst, 

heeft tot gevolg dat de start- en einddatum van de overtreding niet gemarkeerd worden door 

bijzondere gebeurtenissen die de afstemming tussen de fabrikanten afbakenen. 

Conclusie 

128. Gelet op het voorgaande heeft de ACM de onderling afgestemde feitelijke gedragingen van de 

fabrikanten terecht aangemerkt als een enkele voortdurende overtreding. Ook heeft de ACM terecht 

de start- en einddatum van PMI op goede gronden vastgesteld op respectievelijk 17 juli 2008 en 31 

juli 2011. 

4.3 Bezwaren ten aanzien van de strekking van de gedragingen 

Bezwaar 

129. De fabrikanten stellen dat hun gedrag geen mededingingsbeperkende strekking had.275 Volgens hen 

is er onvoldoende ervaring waaruit blijkt dat de gedragingen dusdanig schadelijk zijn voor de 

mededinging, dat zij de strekking hebben deze te beperken.276 De fabrikanten wijzen daarbij onder 

meer op het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Cartes Bancaires. Daaruit volgt dat het 

strekkingsbegrip restrictief moet worden uitgelegd.277 Strekkingsbeperkingen zouden voorbehouden 

zijn voor bepaalde soorten gedragingen, zoals horizontale prijsafspraken of rechtstreekse 

uitwisseling van prijzen tussen concurrenten, marktverdeling en verticale prijsbinding.278 Volgens de 

fabrikanten is er geen ervaring op het gebied van indirecte uitwisseling van informatie via afnemers 

waaruit blijkt dat dergelijk gedrag de strekking heeft om de mededinging te beperken. Ook zou de 

aard van de informatie die hier werd uitgewisseld en de context waarbinnen deze gedeeld werd, niet 

272 Gerecht 8 juli 2008, T-53/03, ECLI:EU:T:2008:254 (BPB plc), r.o. 184. HvJ 28 mei 1998, C-7/95 P, ECLI:EU:C:1998:256 
(John Deere), r.o. 88-90. HvJ 2 oktober 2003, C-194/99P, ECLI:EU:C:2003:527 (Thyssen Stahl), r.o. 84. 
273 Boetebesluit, paragraaf 5.3.1. 
274 Boetebesluit, paragraaf 5.3.1. 
275 Bezwaargronden BAT, paragraaf 4.2; bezwaargronden ITN, paragraaf 5.4; bezwaargronden JTI, paragraaf 6(II); 
bezwaargronden PMI, paragraaf IIC. 
276 Bezwaargronden BAT, randnr. 187 e.v.; bezwaargronden JTI, randnr. 6.83 e.v. en 6.106 e.v.; bezwaargronden ITN, 
randnr. 406 e.v.; PMI, randnr. 124. 
277 HvJ 11 september 2014, C-67/13 P, ECLI:EU:C:2014:2204 (Groupement des cartes bancaires). 
278 Bezwaargronden PMI, randnr. 124; bezwaargronden JTI, randnr. 6.91; bezwaargronden ITN, randnr. 399. 
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wijzen op een mededingingsbeperking.279 Dit geldt volgens de fabrikanten des te meer nu het delen 

van informatie in verticale verhoudingen in economisch onderzoek doorgaans wordt geassocieerd 

met efficiëntieverbeteringen en concurrentie bevorderende effecten.280 De ACM had volgens de 

fabrikanten de effecten van het gedrag moeten onderzoeken.281 Als de ACM dit had gedaan, dan 

zou daaruit zijn gebleken dat de mededinging door deze gedragingen niet was beperkt, aldus de 

fabrikanten. Gedurende de overtredingsperiode zouden de fabrikanten juist hebben geconcurreerd. 

Dit zou blijken uit het feit dat prijzen naar beneden werden bijgesteld en nieuwe producten werden 

geïntroduceerd. 

Beoordeling ACM 

130. Om de mededingingsbeperkende strekking van een onderling afgestemde feitelijke gedraging te 

kunnen aannemen, volstaat dat deze onderling afgestemde feitelijke gedraging de mededinging kan 

verhinderen, beperken of vervalsen gelet op de juridische en economische context ervan. Het 

bepalende criterium is, of sprake is van een vorm van coördinatie die in voldoende mate schade aan 

de mededinging kan toebrengen.282 

131. Zoals ook de fabrikanten benadrukken moet de ACM om die vraag te beantwoorden, kijken of er 

voldoende ervaring is waaruit blijkt dat het gedrag de strekking heeft de mededinging te beperken.283 

Deze ervaring kan onder meer voortvloeien uit economisch en juridisch onderzoek en rechtspraak. 

Dergelijke ervaring is voor (in)directe uitwisseling van informatie op het gebied van toekomstig 

marktgedrag ruimschoots aanwezig. 284 In dat verband merkt de ACM op dat het niet is vereist dat 

soortgelijke gedrag eerder door een mededingingsautoriteit is beboet, ook niet als er sprake is van 

een specifieke context.285 

132. Zoals hieronder uiteengezet kan een indirecte uitwisseling van informatie tussen concurrenten 

worden gekwalificeerd als strekkingsbeding. De ACM dient vervolgens te bezien of de context 

waarbinnen de indirecte uitwisseling van informatie plaatsvond, aanleiding geeft om tot een andere 

conclusie te komen. Daarbij zijn de aard van de informatie die wordt uitgewisseld en de 

marktomstandigheden waarbinnen deze informatie-uitwisseling plaatsvindt, van belang.286 Ook na 

heroverweging komt de ACM tot de conclusie dat de indirecte uitwisseling van prijsinformatie tussen 

de fabrikanten, de strekking heeft de mededinging te beperken. Dat licht de ACM hierna toe aan de 

hand van de volgende onderwerpen: 

- de ervaring op het gebied van indirecte uitwisseling van informatie tussen concurrenten als 

strekkingsbeding (paragraaf 4.3.1); 

- de concurrentiegevoelige aard van de informatie (paragraaf 4.3.2); 

- de marktomstandigheden (paragraaf 4.3.3); 

- de schadelijkheid van verhoogde transparantie (paragraaf 4.3.4); 

279 Bezwaargronden BAT, randnr. 197; bezwaargronden PMI, randnr. 126 e.v.; bezwaargronden JTI, randnr. 6.92 e.v.; 
bezwaargronden ITN, randnr. 423 e.v. 
280 Bezwaargronden BAT, randnr. 195. 
281 Bezwaargronden PMI, randnr. 138; bezwaargronden JTI, randnr. 6.116. 
282 HvJ 2 april 2020, C-228/18, ECLI:EU:C:2020:265 (Budapest Bank), r.o. 37, HvJ 11 september 2014, C-67/13 P, 
ECLI:EU:C:2014:2204 (Groupement des cartes bancaires), r.o. 50 en Gerecht 24 september 2019, T-105/17, 
ECLI:EU:T:2019:675 (HSBC), r.o. 57 en HvJ 20 januari 2016, C-373/14 P, ECLI:EU:C:2016:26 (Toshiba), r.o. 29. 
283 HvJ 2 april 2020, C-228/18, ECLI:EU:C:2020:265 (Budapest Bank); HvJ 30 januari 2020, C-307/18, ECLI:EU:C:202:52, 
(Generics) en HvJ 25 maart 2021, C-591/16 P, ECLI:EU:C:2021:243 (Lundbeck). 
284 Zie ook boetebesluit, paragraaf 6.2.3. 
285 HvJ 25 maart 2021, C-591/16 P, ECLI:EU:C:2021:243 (Lundbeck), r.o. 130. 
286 Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen, 8 april 2005, gewijzigd op 22 april 2008, onder het kopje Uitwisseling van 
informatie kan de mededinging beperken, randnr. 76. Zie ook de Leidraad Samenwerking tussen concurrenten, 26 februari 
2019, randnr. 65; Richtsnoeren horizontalen, randnrs. 55 en 58 en A. Capobianco, ‘Information exchange under EC 
competition law’, CMLR 2004, 41, p. 1258. 
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- dat het gedrag niet concurrentie bevorderend is (paragraaf 4.3.5); en 

- dat er ook geen efficiëntievoordelen in verticale context waren (paragraaf 4.3.6). 

4.3.1 Ervaring op het gebied van indirecte uitwisseling van informatie tussen 

concurrenten als strekkingsbeding 

133. Voor de vraag of informatie-uitwisseling schadelijk kan zijn voor de mededinging, is het niet relevant 

of de uitwisseling direct of indirect plaatsvindt. Dit volgt uit vaste rechtspraak van het Hof van 

Justitie.287 

134. In lijn met deze rechtspraak heeft de ACM in de richtsnoeren van 2005 aan marktpartijen laten weten 

dat het bij de beoordeling of er sprake is van een strekkingsbeding, niet relevant is op welke wijze 

informatie wordt uitgewisseld: 

‘Uitwisseling van informatie kan direct tussen ondernemingen plaatsvinden of indirect via een 

brancheorganisatie of een onafhankelijk onderzoeksbureau. Voor de mededingingsrechtelijke 

beoordeling maakt dit geen verschil. Zoals hiervoor aangegeven moet in beide gevallen sprake zijn 

van een overeenkomst tussen ondernemingen, onderling afgestemd feitelijk gedrag of een besluit 

van een ondernemersvereniging.’288 

135. Ook de Richtsnoeren horizontalen van de Europese Commissie289 bevestigen dat uitwisseling van 

informatie in verschillende vormen kan plaatsvinden, zowel direct, als indirect via bijvoorbeeld 

leveranciers of afnemers.290 

136. Het onderscheid tussen directe en indirecte informatie-uitwisseling is wel relevant voor de 

beoordeling of sprake is van onderling afgestemd feitelijk gedrag tussen concurrenten.291 Dat is 

immers makkelijker vast te stellen op het moment dat informatie direct van de ene naar de andere 

partij wordt overgedragen. De vorm waarin informatie wordt uitgewisseld kan daarnaast de 

effectiviteit van de informatieoverdracht beïnvloeden. Daardoor kan het een rol hebben in de mate 

van (potentiële) schadelijkheid van het gedrag gelet op de specifieke omstandigheden van het 

geval.292 Als de uitwisseling vaststaat, is de vorm (direct/indirect) vervolgens niet relevant voor de 

vraag óf de uitwisseling schadelijk kan zijn. 

137. In welke gevallen informatie-uitwisseling wordt geacht schadelijk te zijn, is ook meermaals aan de 

orde gekomen in de rechtspraak. Daaruit volgt dat uitwisseling van informatie tussen concurrenten 

in strijd is met het kartelverbod, wanneer zij de onzekerheid over de werking van de betrokken markt 

kan verminderen of wegnemen. Er is sprake van een strekkingsbeperking wanneer de uitwisseling 

onzekerheid kan wegnemen over het tijdstip waarop, de mate waarin en de wijze waarop de 

287 Zie Gerecht 24 september 2019, T-105/17, ECLI:EU:T:2019:675 (HSBC), r.o. 60 en 144 en daar aangehaalde arresten. 
Zie ook R. Wish, Competition Law, Information agreements, 2018 9th edition, p. 23/24, 35; M. Bennet hand P. Collins, ‘The 
law and economics of information sharing: the good, the bad and the ugly’, ECJ august 2010 vol. 6, no. 2, p. 330. 
288 Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen, 8 april 2005, gewijzigd op 22 april 2008, randnr. 65; Zie ook de Leidraad 
Samenwerking tussen concurrenten, 26 februari 2019, randnr. 55. 
289 Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op 
horizontale samenwerkingsovereenkomsten, PbEU 2011/C 11/01. 
290 Richtsnoeren horizontalen, randnrs. 55 en 58. 
291 Zie hiervoor paragraaf 4.1. 
292 Zie hierna paragraaf 4.3.2 en 4.3.3 over de aard van de informatie en de marktomstandigheden. Zie ook paragraaf 6.2 voor 
de potentiële schadelijkheid in het kader van de ernstfactor. 
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betrokken ondernemingen hun marktgedrag zullen aanpassen.293 In dat geval handelt een 

onderneming namelijk niet meer zelfstandig en handelt zij met minder onzekerheid over het 

toekomstig marktgedrag van haar concurrenten. In deze zaak ontvingen de fabrikanten 

prijsinformatie waaruit zij het toekomstig marktgedrag van concurrenten konden afleiden en 

waardoor bijgevolg hun eigen marktgedrag kon worden beïnvloed. Er is in beginsel dan ook sprake 

van een strekkingsbeding. 

138. De aard van de ontvangen informatie en de marktomstandigheden waarbinnen de uitwisseling 

plaatsvond leiden – anders dan de fabrikanten in hun bezwaargronden stellen – daarnaast niet tot 

een andere conclusie. De ervaring leert dat de aard van de informatie en de omstandigheden in deze 

zaak juist duiden op een mededingingsbeperkende strekking. Dat zal de ACM hieronder nader 

toelichten. 

4.3.2 Aard van de informatie – concurrentiegevoelig 

139. De ervaring leert dat sommige informatie concurrentiegevoeliger is en eerder onzekerheid kan 

wegnemen over het toekomstig marktgedrag van concurrenten. Informatie wordt 

concurrentiegevoeliger naarmate de informatie:294 

a. betrekking heeft op concurrentieparameters;295 

b. niet voor eenieder beschikbaar is;296 

c. actueler is en frequenter wordt verstrekt;297 en 

d. gedetailleerder en betrouwbaarder is, dus het niveau van aggregatie lager is. 

140. Bij beoordeling van deze kenmerken in de onderhavige zaak blijkt dat de informatie die de fabrikanten 

ontvingen a. betrekking had op consumentenprijzen van sigaretten,298 b. op het moment van 

verspreiding niet publiekelijk beschikbaar was – althans niet bekend bij fabrikanten,299 c. toekomstig 

was300 en d. zeer gedetailleerd en betrouwbaar (herleidbaar tot een specifieke fabrikant) was. 

Wanneer een fabrikant dit soort concurrentiegevoelige informatie ontving, kon dat dus veel 

onzekerheid wegnemen over het toekomstig marktgedrag van zijn concurrenten en het eigen 

marktgedrag beïnvloeden. Het uitwisselen van degelijke concurrentiegevoelige informatie wordt in 

beginsel als strekkingsbeperking gekwalificeerd.301 De ACM licht de kenmerken van de 

prijsinformatie in deze zaak, hieronder toe. 

293 Gerecht 24 september 2019, T-105/17, ECLI:EU:T:2019:675 (HSBC), r.o. 62, waarbij verwezen naar HvJ 19 maart 2015, 
C‑286/13 P, EU:C:2015:184 (Dole), r.o. 122 en HvJ 4 juni 2009, C‑8/08, EU:C:2009:343 (T‑Mobile), r.o. 35, 41 en 43. 
294 Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen, 8 april 2005, gewijzigd op 22 april 2008, randnr. 68; R. Wish, Competition 
Law, Information agreements, 2018 9th edition, p. 23; OECD Roundtable 2010, Infomation exchange between competitors 
under competition law, p. 290; A. Capobianco, ‘Information exchange under EC competition law’, CMLR 2004, 41, p. 1262 e.v. 
295 Zie ook Richtsnoeren horizontalen, randnr. 73. 
296 Vgl. X. Vives, ‘The Pros and Cons of Information Sharing - information sharing: economics and antitrust’, Swedish 
Competition Authority, november 2006, p. 97; P. Møllgaard and P. Baltzer Overgaard, ‘The Pros and Cons of Information 
Sharing - Transparency and competition policy’, Swedish Competition Authority, november 2006, p. 124. 
297 R. Wish, Competition Law, Information agreements, 2018 9th edition, p. 23; P. Møllgaard and P. Baltzer Overgaard, ‘The 
Pros and Cons of Information Sharing - Transparency and competition policy’, Swedish Competition Authority, november 
2006, p. 106; M. Bennet hand P. Collins, ‘The law and economics of information sharing: the good, the bad and the ugly’, ECJ 
august 2010 vol 6, no. 2, p. 321. 
298 Zie ook boetebesluit, randnr. 114 waarin de ACM vaststelde dat consumentenprijs in de sigarettenmarkt een belangrijke 
concurrentieparameter is. 
299 Zie hiervoor par. 3.7. 
300 Zie hiervoor par. 3.6. 
301 Zie Richtsnoeren horizontalen, randnrs. 66, 73 en 74. Zie ook Gerecht 15 december 2016, T 762/14, ECLI:EU:T:2016:738 
(Philips), r.o. 84. Deze uitspraak is door het HvJ bevestigd op 26 september 2018, C-98/17 P, ECLI:EU:C:2018:774 (Philips). 
Zie ook R. Wish, Competition Law, Information agreements, 2018 9th edition, p. 37, 41-42; X. Vives, ‘The Pros and Cons of 
Information Sharing - information sharing: economics and antitrust, Swedish Competition Authority, november 2006, p. 95, 97; 
C. Caffarra and K-U Kühn, ‘The Pros and Cons of Information Sharing - The cost of simplistic rules for assessing information 
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Consumentenprijzen 

141. Zoals de fabrikanten bevestigen, is de consumentenprijs de belangrijkste concurrentieparameter in 

deze markt.302 De fabrikanten stellen in dat verband dat zij ten tijde van de overtreding 

concurrentiedruk van elkaar ondervonden op het gebied van de prijs van sigaretten.303 

142. Bijzonder in deze zaak is dat de fabrikanten de sigaretten niet rechtstreeks aan de consument 

verkopen, maar wel de consumentenprijs bepalen. De consumentenprijzen die werden vastgesteld 

door fabrikanten moesten, voordat zij zichtbaar waren in de winkelschappen, al gedeeld worden met 

de afnemers. Op dat moment waren deze prijzen nog concurrentiegevoelig voor de andere 

fabrikanten, die nog zelfstandig hun prijsafwegingen dienden te maken. 304 

Niet voor eenieder beschikbaar en toekomstig 

143. Anders dan de fabrikanten betogen was de aan de afnemer verstrekte informatie niet voor iedereen 

beschikbaar.305 Op het moment dat de informatie door fabrikanten werd ontvangen, was deze nog 

niet beschikbaar voor de uiteindelijke afnemer, de consument. Die mocht op grond van regelgeving 

pas worden geïnformeerd over een prijswijziging door middel van de prijs op het schap. 

144. Zonder de informatie-uitwisseling zouden niet alleen consumenten, maar ook de fabrikanten pas 

inzicht krijgen in de consumentenprijzen op het moment dat die prijzen in het schap lagen. Nu de 

fabrikanten de informatie over deze toekomstige consumentenprijzen eerder ontvingen, konden ze 

handelen met de wetenschap van dit toekomstig marktgedrag van hun concurrenten. Zoals blijkt uit 

paragraaf 3.4 betrokken de fabrikanten de ontvangen informatie bij de eigen prijszetting. 

145. Anders dan ITN en BAT stellen is het ontvangen van ‘definitieve’ prijzen met een toekomstige 

implementatiedatum niet geoorloofd.306 ITN wijst op de zaak Container Shipping. Daaruit zou volgens 

ITN blijken dat het publiekelijk aankondigen van toekomstige (consumenten)prijzen geoorloofd zou 

zijn.307 De vergelijking met Container Shipping gaat niet op. 

146. Ten eerste deden de fabrikanten, anders dan ITN stelt, geen publieke aankondigingen die voor 

eenieder beschikbaar waren. Dit onderscheid is, zoals ook door het Gerecht bevestigd, relevant.308 

Ten tweede blijkt uit het toezeggingsbesluit van de Commissie in de zaak Container Shipping dat 

dankzij de publieke aankondiging van de toekomstige prijzen afnemers betere keuzes konden 

maken.309 Dergelijke efficiëntievoordelen zijn in de onderhavige zaak niet aan de orde, omdat 

consumenten hun keuze niet voorafgaand aan de beschikbaarheid in het schap hoefden (en gelet 

exchange: the Italian jet fuel decision’, Swedish Competition Authority, november 2006, p. 139; OECD Roundtable 2010, 
Information exchange between competitors under competition law, p. 51, 143, 290, 313; M. Bennet hand P. Collins, ‘The law 
and economics of information sharing: the good, the bad and the ugly’, ECJ august 2010 vol 6, no. 2, p. 332. 
302 Zie boetebesluit, randnr. 114. 
303 Vgl. CBb 28 april 2020, ECLI:NL:CBB:2020:307 (Vrieshuizen), r.o. 3.3.4. 
304 Zie bezwaargronden ITN, randnr. 410; bezwaargronden PMI, randnrs. 127-128, 134; bezwaargronden JTI, randnrs. 6.99 
en 6.114. 
305 Zie ook paragraaf 3.7. 
306 Bezwaargronden BAT, randnr. 193; bezwaargronden ITN randnrs. 410 en 414-415. 
307 Bezwaargronden ITN, randnr. 415. 
308 Gerecht 24 september 2019, T-105/17, ECLI:EU:T:2019:675 (HSBC), r.o. 57. 
309 Het betrof 90% van de uiteindelijke prijs i.v.m. het ontbreken van lokale administratieve kosten. Toezeggingsbesluit 
Commissie 7 juli 2016, AT39850 (Container Shipping), randnrs. 78 en 80. Deze prijzen betroffen daarnaast maximumprijzen 
die maximaal 31 dagen voorafgaand aan de dienstverlening bekend mochten worden gemaakt (dit betrof het moment waarop 
klanten hun Container Shipping service boekten).309 Eerdere aankondiging kon collusie opleveren: “Prices will be announced 
at a time when significant numbers of customers book container liner shipping services (not more than 31 days in advance). 
Earlier announcements may give competitors insight into each other's future Prices while not being useful for customers since 
they are not booking yet, thus possibly leading to a collusive outcome.” 
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op de regelgeving zelfs niet mochten) te maken. Het ontvangen van concurrentiegevoelige informatie 

afkomstig van concurrenten via de afnemers bracht dergelijke efficiëntievoordelen niet met zich mee 

(zie hierover ook paragraaf 4.3.6).310 Ten derde hebben de fabrikanten de ontvangen prijzen gebruikt 

bij de eigen prijszetting en waren de aangekondigde prijzen altijd aanpasbaar (zie hiervoor paragraaf 

3.6). 311 

Frequent 

147. De fabrikanten kregen veelvuldig inzicht in het toekomstig marktgedrag van hun concurrenten. 

Gedurende drie jaar ontvingen de fabrikanten ieder minstens 36 keer informatie over toekomstig 

marktgedrag van concurrenten.312 Hoewel de fabrikanten niet met absolute zekerheid wisten welke 

prijsinformatie zij zouden ontvangen, ontvingen zij dus zeer frequent prijsinformatie. Daarmee werd 

de transparantie op het gebied van consumentenverkoopprijzen vergroot en de onzekerheid over het 

toekomstig marktgedrag van de andere fabrikanten verminderd. Dat de fabrikanten niet op elk 

moment beschikten over de informatie van alle andere fabrikanten en zij niet altijd volledig zicht 

hadden op de prijsinformatie in de gehele markt, doet hier niet aan af. Gelet op de oligopolistische 

markt waarin de concurrentiegevoelige informatie werd gedeeld, werkte prijsinformatie van één van 

de andere fabrikanten al transparantie-verhogend. 

Gedetailleerd en betrouwbaar 

148. De uitgewisselde informatie bleek van nut voor de fabrikanten. Ontvangen prijsinformatie was zeer 

gedetailleerd en betrouwbaar. Zo was herleidbaar van welke fabrikant de informatie afkomstig was. 

In een groot deel van de ontvangsten ging het om toekomstige prijzen voor het volledige assortiment 

van een concurrent. Zoals beschreven in paragraaf 3.6 wijzigden gecommuniceerde prijzen in de 

meeste gevallen niet en zagen de afnemers de prijsinformatie als vastgesteld. De informatie kon 

over het algemeen dan ook betrouwbaar worden geacht. De eigen prijzen konden worden gewijzigd 

naar aanleiding van toekomstige ontwikkelingen op de markt.313 

149. Gelet op het voorgaande ontvingen de fabrikanten frequent concurrentiegevoelige informatie die de 

onzekerheid over het toekomstig marktgedrag van andere fabrikanten kon wegnemen. Daardoor 

werd een belangrijke concurrentieparameter (de consumentenprijs) eerder bekend bij de fabrikanten 

dan zonder de feitelijke samenwerking het geval zou zijn geweest. Ook de fabrikanten zelf vonden 

prijsinformatie van de andere fabrikanten relevant bij het vaststellen van hun eigen prijzen. Zo blijkt 

ook uit de vele interne notities van de vier betrokken fabrikanten, waarin de prijsontwikkelingen van 

de andere drie fabrikanten nauwgezet werden gevolgd. Soms vroegen de fabrikanten zelfs actief 

naar de toekomstige prijswijzigingen van concurrenten. De ontvangen informatie verhoogde dus de 

transparantie op de markt, waardoor de fabrikanten met minder onzekerheid prijsbeslissingen 

konden nemen.314 

150. Gelet op de kenmerken zoals hierboven beschreven, wijst de aard van de informatie er dan ook op 

dat het gedrag van de fabrikanten de strekking heeft de mededinging te beperken.315 Ontvangst van 

de prijsinformatie kon onzekerheden op het gebied van toekomstige consumentenprijzen van 

sigaretten verminderen of wegnemen. 

310 Vgl. OECD Roundtable 2010, Information exchange between competitors under competition law, p. 183 en 312. 
311 Zie ook paragraaf 3.6. 
312 Zie ook paragraaf 3.5. 
313 Zie ook boetebesluit randnr. 512. Dat in de meeste gevallen de ontvangen prijsinformatie geen aanleiding gaf tot een 
wijziging doet daar niet aan af. Ook dan vormt het een bevestiging van toekomstig marktgedrag van concurrenten. 
314 Bezwaargronden PMI, randnr. 135; JTI, randnr. 6.114; bezwaargronden ITN, randnr. 412. 
315 Zie Richtsnoeren horizontalen, randnr. 74. 
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4.3.3 Marktomstandigheden 

151. De mate waarin de verhoogde transparantie schade aan de mededinging kan toebrengen is 

daarnaast afhankelijk van de marktcontext.316 Zoals algemeen aanvaard, is dit eerder het geval 

indien:317 

a. de markt geconcentreerder is (weinig aanbieders);318 

b. de producten homogener zijn;319 

c. er meer of hogere toetredingsbarrières bestaan; 

d. de markt transparanter is;320 

e. de marktvraag stabieler is; en/of 321 

f. de op de markt actieve ondernemingen een zelfde kostenstructuur hebben.322 

152. De ontvangen concurrentiegevoelige informatie had in de betreffende marktcontext, anders dan de 

fabrikanten in hun bezwaargronden stellen, alle potentie om schadelijk te zijn. Dat licht de ACM 

hierna toe. 

153. Zoals beschreven in het boetebesluit323 was in de overtredingsperiode sprake van een 

oligopolistische markt. Binnen deze markt ontvingen de fabrikanten regelmatig prijsinformatie over 

hun belangrijkste concurrenten.324 Daardoor kon de restconcurrentie tussen de marktdeelnemers 

aanmerkelijk worden verminderd.325 Sigaretten zijn daarnaast een homogeen product. Er zijn 

verschillende prijsklassen en varianten sigaretten beschikbaar, maar tabaksproducten hebben 

dezelfde hoofdgrondstoffen en worden op dezelfde wijze en via dezelfde afnemers op de markt 

gebracht. De consumentenprijzen voor sigaretten zijn in de overtredingsperiode over het algemeen 

meer gestegen dan enkel de accijnsverhogingen. 326 Dat leidde ertoe dat de omzet in deze markt, 

ondanks dat de markt in aantal sigaretten krimpend was, steeg.327 Anders dan de fabrikanten stellen, 

was er gedurende de overtredingsperiode dus geen sprake van een neerwaartse spiraal328 die ertoe 

leidde dat de prijzen van sigaretten (los van de accijnsverhogingen) aanzienlijk zijn gedaald.329 

316 Zie R. Wish, Competition Law, Information agreements, 2018 9th edition, p. 20: ‘Market transparency is, in general, to be 
encouraged. Against this the dangers of information agreements have to be borne in mind. The essence of competition is that 
each producer should act independently on the market and not co-ordinate its behaviour with that of rivals. Indeed in some 
circumstances it may be that the mere exchange of information will in itself be sufficient to eliminate normal competitive 
rivalry.’ 
317 Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen, 8 april 2005, gewijzigd op 22 april 2008, randnr. 74. Zie ook de Leidraad 
Samenwerking tussen concurrenten, 26 februari 2019, randnr. 64. Zie ook Zie Richtsnoeren horizontalen, randnr. 77. Vgl. A. 
Capobianco, ‘Information exchange under EC competition law’, CMLR 2004, 41, p. 1258 en 1266. 
318 Zie onder meer Gerecht 11 maart 1999, T-141/94, ECLI:EU:T:1999:48 (Thyssen Stahl), r.o. 12; bevestigd door HvJ 2 
oktober 2003, C-194/99, ECLI:EU:C:2003:527, r.o. 84-90; en HvJ 28 mei 1998, C-7/95P, ECLI:EU:C:1998:256 (John Deere), 
r.o. 88-90; Richtsnoeren horizontalen, randnr. 79. Zie ook R. Wish, Competition Law, Information agreements, 2018 9th 
edition, p. 22; P. Møllgaard and P. Baltzer Overgaard, ‘The Pros and Cons of Information Sharing - Transparency and 
competition policy’, Swedish Competition Authority, november 2006, p. 106; A. Capobianco, ‘Information exchange under EC 
competition law’, CMLR 2004, 41, p. 11. 
319 Zie ook Richtsnoeren horizontalen, randnr. 80; R. Wish, Competition Law, Information agreements, 2018 9th edition, p. 22. 
320 Zie Richtsnoeren horizontalen, randnr. 78; M. Bergman, ‘The Pros and Cons of Information Sharing - introduction’, 
Swedish Competition Authority, november 2006, p. 11; A. Capobianco, ‘Information exchange under EC competition law’, 
CMLR 2004, 41, p. 1257. 
321 Zie ook Richtsnoeren horizontalen, randnr. 81. 
322 Zie ook Richtsnoeren horizontalen, randnr. 82. 
323 Boetebesluit, randnr. 95. 
324 Uit het dossier blijkt dat alle betrokken fabrikanten met name de prijzen van de overige drie fabrikanten in de gaten hielden 
bij hun prijsbepaling. 
325 Zie ook Richtsnoeren horizontalen, randnr. 79. 
326 Boetebesluit, randnr. 97. 
327 Boetebesluit, randnr. 96. 
328 Ook wel race to the bottom genoemd. 
329 Bezwaargronden JTI, randnr. 6.114. 
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154. Zoals de fabrikanten benadrukken was de markt door de accijnsstructuur al transparant.330 Dit kwam 

doordat de accijns voor het grootste gedeelte van de overtredingsperiode werd afgeleid van de prijs 

van MPPC331-houder (Marlboro 19 stuks van PMI). Door deze verhoogde transparantie konden de 

fabrikanten gissen welke consumentenprijs hun concurrenten zouden vaststellen. Hierdoor nam de 

onzekerheid al enigszins af. De wetgever achtte dit systeem vanwege de marktverstorende effecten 

dan ook niet langer wenselijk.332 Dat laat onverlet dat er nog ruimte voor (prijs)concurrentie 

overbleef.333 Bij een accijnsverhoging hadden de fabrikanten immers de keuze tussen het verhogen 

van de prijs met de accijnsverhoging, een extra ‘eigen’ prijsverhoging of de prijs per pakje niet 
verhogen en daarmee per pakje interen op de eigen opbrengsten. Hoewel de fabrikanten 

inschattingen konden maken voor welke optie de concurrentie zou kiezen, nam de onzekerheid 

hierover af als gevolg van de ontvangen prijsinformatie van de concurrenten. 

155. Uit het voorgaande blijkt dat er sprake was van marktomstandigheden waarbinnen verhoging van 

transparantie op het gebied van consumentenverkoopprijzen schadelijk wordt geacht. 

4.3.4 Schadelijkheid van verhoogde transparantie 

156. De fabrikanten stellen dat de ACM de schadetheorie in het boetebesluit niet voldoende heeft 

onderbouwd. De fabrikanten menen dat de gedragingen concurrentiebevorderend werkten, zeker nu 

deze plaatsvonden in de verticale context waardoor efficiëntievoordelen doorgegeven zouden 

worden. Uit het bewijs zou blijken dat de fabrikanten in de overtredingsperiode wel degelijk met elkaar 

concurreerden. Volgens de fabrikanten zou dit zich niet verhouden met een 

mededingingsbeperkende strekking. 334 

157. De ACM volgt de fabrikanten niet. Zoals hiervoor toegelicht is sprake van een strekkingsbeding gelet 

op de ervaring, de aard van de informatie en de omstandigheden waarbinnen de informatie werd 

uitgewisseld. Het veelvuldig ontvangen van prijsinformatie leverde een verhoogde mate van 

transparantie op en kon in deze omstandigheden onzekerheden over het toekomstig marktgedrag 

van concurrerende fabrikanten wegnemen en hun eigen marktgedrag beïnvloeden.335 De ACM merkt 

in dit verband nog op dat het boetebesluit niet vaststelt dat de fabrikanten concrete prijsafspraken 

hebben gemaakt die de onzekerheid over de consumentenverkoopprijs van concurrenten volledig 

heeft weggenomen en de concurrentie op dat vlak volledig was uitgesloten.336 De fabrikanten 

handelden bij hun prijszetting met minder onzekerheid en dus niet meer zelfstandig. Het 

concurrentieproces kon daardoor worden aangetast waardoor de concurrentie minder intensief en 

effectief was dan zij zonder feitelijke samenwerking was geweest.337 

158. Hoewel uit ervaring dus al blijkt dat in onderhavige zaak sprake is van een strekkingsbeding, gaat de 

ACM naar aanleiding van de bezwaargronden van de fabrikanten hieronder nader in op de 

330 Zie boetebesluit, paragraaf 4.6 voor een uitvoerige beschrijving van het accijnsregime. 
331 Dit is de meest populaire prijsklasse die werd gebruikt bij de vaststelling van de accijnstarieven. Zie boetebesluit, randnr. 
74 e.v. 
332 Kamerstukken II, 35 532, nr. 3 (MvT), p. 3-4. 
333 Zie paragraaf 4.7 en 4.8 van het boetebesluit. 
334 Bezwaargronden PMI, randnr. 123 en 131 e.v.; bezwaargronden JTI, randnr. 6.113 e.v.; bezwaargronden ITN, randnrs. 
412 e.v. en 424 e.v. 
335 Vgl. besluit Commissie 27 september 2009, AT.39824 (Trucks), randnr. 235. 
336 C. Caffarra and K-U Kühn, ‘The Pros and Cons of Information Sharing - The cost of simplistic rules for assessing 
information exchange: the Italian jet fuel decision’, Swedish Competition Authority, november 2006, p. 131; besluit Commissie 
17 februari 1992, IV/31.370 en 31.446, (UK Agricultural Tractor Registration Exchange), randnr. 50. 
337 Zie ook boetebesluit, randnr. 420. 
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(potentiële) schadelijkheid van de gedragingen. Daarbij zal de ACM ook verwijzen naar de feiten 

zoals deze blijken uit het dossier en die de schadelijkheid bevestigen. 

159. Kort samengevat wijzigt een verhoogde mate van transparantie op het gebied van toekomstige 

prijzen, de prijszetting van fabrikanten. De fabrikanten kunnen op het moment dat zij op de hoogte 

raken van toekomstig marktgedrag van hun concurrenten, een hoger prijsniveau tot stand brengen 

zonder het risico te lopen marktaandeel te verliezen of juist een neerwaartse prijsbeweging te 

ontketenen.338 Een tijdelijke verlaging van het prijsniveau kan weer sneller naar boven worden 

bijgesteld. Dit licht de ACM hieronder nader toe. 

Fabrikanten maakten gebruik van de verminderde onzekerheid 

160. De fabrikanten waren veelvuldig op de hoogte van het toekomstige marktgedrag van de drie andere 

fabrikanten en konden daar hun eigen marktgedrag op afstemmen.339 Uit het dossier blijkt dat de 

fabrikanten gebruik maakten van de ontvangen concurrentiegevoelige informatie bij het bepalen van 

hun marktstrategie en in het bijzonder bij het nemen van prijsbeslissingen (zie paragraaf 3.4). 

161. Wanneer de fabrikanten op het moment van ontvangst van de concurrentiegevoelige informatie hun 

eigen prijzen nog niet hadden gecommuniceerd aan afnemers, konden zij de prijsinformatie direct 

gebruiken bij het vaststellen van hun eigen consumentenverkoopprijzen. In dat geval bepaalden de 

fabrikanten hun marktgedrag niet meer zelfstandig, maar met inachtneming van hun kennis over het 

toekomstig marktgedrag van de andere fabrikanten. Uit het dossier blijkt dat de fabrikanten afnemers 

soms zelfs verzochten om prijsinformatie van andere concurrenten of wachtten met het maken van 

hun prijsbeslissingen tot ná de ontvangst van prijsinformatie van concurrenten (zie hierover paragraaf 

3.4). 

162. Ook wanneer een fabrikant zijn afnemers al had geïnformeerd over nieuwe consumentenprijzen op 

het moment dat hij de concurrentiegevoelige informatie ontving en de productie eventueel al in gang 

was gezet, kon een fabrikant de ontvangen informatie gebruiken voor eigen prijsbeslissingen. Zo kon 

een fabrikant er voor kiezen zijn prijzen alsnog te wijzigen, ook al kon dat in sommige gevallen wel 

kosten met zich mee brengen (margecompensatie of productiekosten). Dergelijke wijzigingen 

hebben zich in de overtredingsperiode een aantal keer voorgedaan (zie hierover paragraaf 3.6). Als 

de fabrikanten wilden voorkomen dat zij hun prijzen later zouden moeten bijstellen, konden zij ook 

wachten op prijsinformatie van hun concurrenten voordat zij een prijsbeslissing namen. Ook dat 

kwam gedurende de overtredingsperiode voor (zie paragraaf 3.4). 

163. In beide hierboven genoemde situaties konden fabrikanten hun prijzen eerder bijstellen dan in het 

geval zij hadden moeten wachten tot prijswijzigingen van de fabrikanten in de winkelschappen 

zichtbaar waren. Een fabrikant kon met minder onzekerheid beslissen haar prijzen al dan niet 

voortijdig aan te passen doordat zij beschikte over toekomstige prijsinformatie van haar 

concurrenten. Dit betekent niet, zoals hieronder nader wordt toegelicht, dat de concurrentie alleen 

naar voren is gehaald. Hieronder licht de ACM naar aanleiding van de bezwaargronden de 

schadelijkheid van het gedrag in deze zaak ten overvloede nader toe. 

338 Richtsnoeren horizontalen, randnr. 73. Vgl. M. Bergman, ‘The Pros and Cons of Information Sharing - introduction’, 
Swedish Competition Authority, november 2006, p. 11; M. Bennet hand P. Collins, ‘The law and economics of information 
sharing: the good, the bad and the ugly’, ECJ august 2010, p. 321. 
339 Zie paragraaf 3.4 en 3.5. 
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Prikkel tot lagere prijszetting beperkt 

164. Door de feitelijke samenwerking hadden de fabrikanten een kleinere prikkel om concurrerend te 

prijzen dan zonder de feitelijke samenwerking het geval zou zijn geweest. 

165. Zonder de informatie-uitwisseling zouden de concurrerende fabrikanten de lagere prijzen van een 

andere fabrikant pas kunnen waarnemen op het moment dat de producten met nieuwe prijzen in de 

schappen verschijnen. Pas dan zouden ze in staat zijn om op deze prijzen te reageren. Indien een 

fabrikant zou willen reageren met een prijsaanpassing, zou dat namelijk niet direct zichtbaar zijn in 

het schap. Een prijsaanpassing vergt immers tijd, omdat de nieuwe prijs op de verpakking moet 

worden gezet en de pakjes vervolgens moeten worden gedistribueerd (ook wel de lead time 

genoemd).340 Zonder dat informatie werd uitgewisseld zou een fabrikant dus in ieder geval voor de 

duur van deze lead time van concurrenten kunnen profiteren van een lagere prijs. Dit voordeel wordt 

deels of volledig tenietgedaan wanneer prijsinformatie eerder bij concurrenten bekend wordt. 

Fabrikanten kunnen dan al reageren op prijsaanpassingen van concurrenten voordat deze in de 

schappen liggen. 

166. Als gevolg van de feitelijke samenwerking wist een fabrikant dus dat zij minder lang concurrentieel 

voordeel zou genieten van een prijsverlaging. De andere fabrikanten konden immers eerder 

reageren op een ‘concurrerende’ zet. Deze verkleining van de voordelen van een lagere prijs maakt 
prijsverlagingen onaantrekkelijk en remt daardoor de concurrentie af.341 

167. Daarnaast kwam het ook voor dat een fabrikant haar eigen prijzen bepaalde na ontvangst van de 

toekomstige prijzen van de concurrentie. Dat kan ertoe leiden dat een fabrikant die concurrerend wil 

prijzen door lager te prijzen dan haar concurrenten, bijvoorbeeld om marktaandeel te winnen, minder 

lage prijzen hoeft vast te stellen. 342 

Prikkel tot hogere prijszetting vergroot 

168. Door de feitelijke samenwerking hadden de fabrikanten juist een grotere prikkel om hoger te prijzen. 

169. Zonder de informatie-uitwisseling zou een fabrikant die een hoge prijs heeft vastgesteld pas in de 

schappen kunnen observeren dat haar prijs hoog is ten opzichte van haar concurrenten. Op dat 

moment ondervindt de fabrikant voor een langere periode concurrentieel nadeel van deze hoge prijs, 

bijvoorbeeld door het verlies van marktaandeel. Als de fabrikant de prijs zou willen verlagen zou dat 

niet meteen kunnen, maar moest zij wachten tot er pakjes met daarop de aangepaste prijs waren 

geproduceerd en gedistribueerd. 

170. Gelet op de informatie-uitwisseling kon een verhoging eerder - voordat de nieuwe prijzen in schappen 

verschenen - kenbaar worden bij de concurrentie. Dit bood de concurrentie de mogelijkheid om de 

prijsverhoging tijdig te volgen, hetgeen niet onlogisch is in een oligopolistische markt. 

340 Zie boetebesluit, randnrs. 61 en 62. 
341 Vgl. Beschikking Commissie 17 februari 1992, IV/31.370 en 31.446 (UK Agricultural Tractor Registration Exchange ) 
randnr. 51 en beschikking Commissie 31 januari 1992, IV/36.069 (Wirtschaftsverenigung Stahl) OJL 1/10, randnrs. 39 en 40, 
waarin de Commissie aandacht besteed aan de zaak UK Agricultural Tractor Registration Exchange en de uitspraak van het 
Gerecht in die zaak. 
342 Op het moment dat een fabrikant zelfstandig besluit haar prijs op 4 euro te zetten, maar er vervolgens achter komt dat zijn 
belangrijkste concurrent naar 4,20 euro gaat, kan deze fabrikant haar prijs naar 4,10 euro brengen, zonder daarbij haar 
concurrentievoordeel te verliezen. Zij concurreert dan nog steeds, maar minder hard dan zij zonder de feitelijke samenwerking 
had gedaan. Zie voor een soortgelijk mechanisme: besluit ACM van 16 juni 2020, ACM/19/036683 (Dakdekkers), p. 17. 
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171. Als de andere fabrikanten de hoge prijs niet zouden volgen, konden de fabrikanten ook daarvan 

eerder op de hoogte raken dan in de situatie waarin er geen sprake was van informatie-uitwisseling. 

Het eventuele concurrentienadeel bij het niet volgen van de prijsverhoging door andere fabrikanten 

kon zo snel worden beperkt (door het terugdraaien van de verhoging). Dit omdat de prijzen konden 

worden aangepast voordat de nieuwe prijzen in de schappen zichtbaar waren. Als de andere 

fabrikanten wel volgden, hoefde de fabrikant geen actie te ondernemen en werd enkel meer verdiend 

per pakje. Door de feitelijke samenwerking zullen fabrikanten dus eerder geneigd zijn om een hoge 

prijs ‘uit te proberen’ en zullen om die reden ook meer prijsverhogingen tot stand komen. 

172. Een dergelijke situatie waarin een fabrikant eerder kon bijstellen deed zich bijvoorbeeld voor tussen 

december 2010 en februari 2011. ITN probeerde ervoor te zorgen dat de consumentenprijzen in 

maart 2011 naar een hoger niveau zouden worden gebracht. Niet alle fabrikanten gingen mee met 

deze verhoging. ITN kon op basis van de ontvangen informatie, de voorgenomen prijsverhoging snel 

terugdraaien.343 

173. Hoewel in het bovenstaande voorbeeld geen prijsverhoging tot stand kwam, illustreert dit wel dat het 

beschreven mechanisme om prijzen eerder bij te stellen, waardoor fabrikanten eerder geneigd zijn 

prijsverhogingen ‘uit te proberen’, ook in de praktijk werkt. De grotere prikkel om hogere prijzen te 

hanteren gold voor de hele overtredingsperiode waarin uiteindelijk de prijzen van alle vier de 

fabrikanten zijn verhoogd. 

Conclusie 

174. Uit het voorgaande blijkt dat door het gedrag van de fabrikanten, de prikkels om lagere prijzen in de 

markt te zetten werden beperkt en prikkels om hogere prijzen in de markt te zetten werden vergroot. 

Dat kan het mededingingsproces verstoren waardoor de concurrentie op het gebied van 

consumentenprijzen minder intensief en effectief kon zijn dan in het geval er geen feitelijke 

samenwerking was. 

4.3.5 Gedrag is niet concurrentiebevorderend 

175. De fabrikanten stellen dat zij met de prijsinformatie die zij tot hun beschikking kregen in sommige 

gevallen ook concurrentiebevorderend handelden. Daardoor zou het potentiële prijsopdrijvende 

effect van de verhoogde transparantie ontbreken. Zij zouden hun eigen consumentenprijzen naar 

aanleiding van ontvangen prijsinformatie van concurrenten, (eerder) hebben verlaagd dan normaal 

gesproken het geval zou zijn geweest. 344 

176. De ACM stelt vast dat de fabrikanten in feite betogen dat de concurrentiebeperkingen in het niet 

vallen wanneer deze tegen de gestelde voordelen worden afgewogen. De ACM kan het betoog van 

de fabrikanten niet volgen. Voorop staat dat bij een strekkingsbeding – zoals in het onderhavige 

geval – geen ruimte binnen artikel 101, lid 1 VWEU is om een dergelijke afweging te maken.345 

343 Dossierstuk 288, bijlage 174, 140531291251569; dossierstuk 288, bijlage 174, 140531291251569, p. 40-43; dossierstuk 
4568847. 

344 Bezwaargronden BAT, randnrs. 194 en 203; bezwaargronden PMI, randnrs. 127-127; bezwaargronden ITN, randnrs. 410 
en 424. 
345 HvJ 20 november 1988, C-209/07 ECLI:EU:C:2008:643 (Beef Industry Developement Society, e.v.), r.o. 21. Zie ook 
conclusie van A-G Trstenjak, ECLI:EU:C:2008:46 (Beef Industry Developement Society, e.v.), randnr. 86; besluit op bezwaar 
van de d-g NMa van 17 december 2001, zaak 2414 (Vereniging Belangen Behartiging Schildersbedrijf), randnummer 24; 
Gerecht 15 september 1998, T-374/94, T-375/94, T- 384/94 en T-388/94, ECLI:EU:T:1998:198 (European Night Services), 
randnr. 136. 
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177. Anders dan de fabrikanten stellen is daarnaast ook in dat geval de schadelijkheid in de vorm van 

hogere of minder lage prijzen, aanwezig. Dergelijk gedrag doet niet af aan de schadelijkheid over 

een langere periode zoals hiervoor beschreven in paragraaf 4.3.4. 

178. Het bovenstaande geldt bovendien evenzeer bij ontvangst van prijsverlagingen en introducties van 

nieuwe producten. Ook in dat geval is immers sprake van informatie die concurrentiegevoelig is en 

heeft de verhoogde transparantie de potentie schadelijk te zijn voor de mededinging. Het is juist dat 

partijen met dergelijke handelingen normaliter juist aan marktaandeel zouden kunnen winnen. 

Vanwege de verhoogde mate van transparantie die door de fabrikanten in stand werd gelaten, 

konden de fabrikanten echter ook in deze gevallen eerder op elkaar reageren. Prijsinformatie van 

concurrenten kon bijvoorbeeld aanleiding zijn om een eerder aangekondigde introductie uit te stellen. 

Dat was het geval bij de aangekondigde introductie van het merk Next van PMI.346 

179. Daar komt bij dat nu de fabrikanten wisten dat prijsinformatie veelvuldig bij concurrenten belandde, 

zij in beginsel al minder scherp konden prijzen dan normaliter het geval zou zijn geweest (zie 

hierboven paragraaf 4.3.4). 

4.3.6 Geen efficiëntievoordelen in verticale context 

180. De fabrikanten stellen tot slot dat het gedrag van de fabrikanten efficiëntievoordelen in de verticale 

context zouden hebben.347 De ACM volgt de fabrikanten hierin niet. 

181. Dat een bepaalde groep afnemers dergelijke informatie doorstuurden, maakt in de eerste plaats de 

informatie zelf in beginsel niet minder concurrentiegevoelig. 

182. Daarnaast blijkt niet uit het dossier dat afnemers de informatie in de meeste gevallen doorstuurden 

in het kader van hun onderhandelingen om een zo groot mogelijke marge te bewerkstelligen.348 Zelfs 

als de afnemers wel op deze manier een hogere prijs probeerden te bewerkstelligen, dan is dat 

gedrag niet concurrentie-bevorderend. In dat geval heeft het gedrag - in de gegeven context van 

wettelijke verticale prijsbinding – immers een prijsverhogend effect.349 Zoals ook toegelicht in 

paragraaf 4.1 konden de fabrikanten er dan ook niet vanuit gaan dat het gedrag gerechtvaardigd zou 

zijn in het kader van de verticale relatie. 

183. De afnemers van de fabrikanten konden bovendien geen efficiëntievoordelen doorgeven. Sommige 

verticale overeenkomsten c.q. beperkingen worden vrijgesteld,350 omdat bepaalde beperkingen van 

de intrabrand concurrentie gerechtvaardigd kunnen zijn omwille van het aanwakkeren van de 

interbrand concurrentie. Dat kan per saldo voordelig zijn, mits op geen enkel niveau sprake is van 

een (meer dan beperkte) marktmacht en mits het geen hardcore restricties, zoals prijsafspraken, 

betreft. De fabrikanten voeren overigens ook niet aan welke efficiëntievoordelen de ontvangst van 

informatie over een concurrerende fabrikant via een afnemer zou hebben. De ACM acht 

efficiëntievoordelen dan ook niet aanwezig. 

346 Dossierstuk 285, bijlage 8, 1405312956759980, p.3. 
347 Bezwaargronden BAT, randnr. 193. 
348 Zie paragraaf 3.3. 
349 Bij uitwisseling van toekomstig marktgedrag is ook minder waarschijnlijk dat een concurrentie bevorderend doel wordt 
beoogd. Zie Richtsnoeren horizontalen, randnr. 73; Zie over efficiëntievoordelen ook P. Møllgaard and P. Baltzer Overgaard, 
‘The Pros and Cons of Information Sharing - Transparency and competition policy’, Swedish Competition Authority, november 
2006, p. 124. 
350 Groepsvrijstelling verticalen, Verordening nr. 330/210. 
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Conclusie 

184. Gelet op het voorgaande heeft de ACM in het boetebesluit terecht geconcludeerd dat het gedrag van 

fabrikanten in voldoende mate schadelijk was voor de mededinging. Er is in de onderhavige zaak 

sprake van een strekkingsbeperking. 

5 Procedurele gronden van bezwaar 

5.1 Toegang tot de onderzoeksdatasets en rechten van verdediging 

Bezwaar 

185. De fabrikanten betogen dat zij onvoldoende tijd en middelen hebben gekregen om zich tegen het 
351boetebesluit te verweren. De ACM zou de fabrikanten onvoldoende in de gelegenheid hebben 

gesteld om de (digitale) gegevens die de ACM ter beschikking stonden tijdens het onderzoek (de 

‘onderzoeksdatasets’), te onderzoeken. De fabrikanten menen dat zij onvoorwaardelijk toegang 

moeten krijgen tot de onderzoeksdatasets. Dit geldt volgens de fabrikanten des te meer nu de directie 

Mededinging van de ACM gedurende het onderzoek jarenlang toegang heeft gehad tot deze 

gegevens. Daarnaast benadrukken de fabrikanten dat de ACM meermaals heeft bevestigd dat deze 

documenten relevant zijn voor het onderzoek toen de fabrikanten protesteerden tegen de brede 

zoektermen die gehanteerd werden om de onderzoeksdatasets samen te stellen. ITN meent een 

schending van de rechten van verdediging onomkeerbaar is en de inzagemogelijkheid op een te laat 

moment is aangeboden.352 Bovendien had volgens de fabrikanten ook het bestuur, althans de 

zaakbehandelaren van de directie Juridische Zaken, toegang moeten hebben tot de 

onderzoeksdatasets. Nu dat niet het geval is, is het boetebesluit volgens de fabrikanten onzorgvuldig 

tot stand gekomen. Volgens JTI maakt dit ook het horen van de fabrikanten tijdens de hoorzitting 

onzorgvuldig.353 Hierdoor kan volgens de fabrikanten geen sprake zijn van een rechtmatig besluit. 

Beoordeling ACM 

186. De toegang tot de onderzoeksdatasets is een terugkerend discussiepunt in deze procedure. Naar 

aanleiding van de bezwaren van de fabrikanten heeft de ACM de procedure nogmaals tegen het licht 

gehouden. De samenstelling van de onderzoeksdatasets en de wijze waarop de ACM inzage heeft 

gegeven in de onderzoeksdatasets, is beschreven in bijlage 2 bij dit besluit. 

187. De ACM is op grond van artikel 5:49 Awb voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete 

verplicht om overtreders desgevraagd in de gelegenheid te stellen om de gegevens waarop het 

opleggen van de bestuurlijke boete, dan wel het voornemen daartoe, berust, in te zien en daarvan 

afschriften te vervaardigen. In de bezwaarfase geldt dat de ACM op grond van artikel 7:4 Awb 

overtreders inzage dient te geven in de op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan 

de hoorzitting. In procedures waarin een straf kan worden opgelegd zoals in deze procedure, gelden 

bovendien de rechten van verdediging die zijn vastgelegd in artikel 6 van het Europees Verdrag voor 

de Rechten van de Mens (‘EVRM’) en artikel 47 tot en met 49 van het Handvest van de Grondrechten 
van de Europese Unie (‘Handvest’). Dat houdt in dat de verdediging toegang moet krijgen tot al het 

bewijsmateriaal dat aan de vervolgende instantie ter beschikking heeft gestaan gedurende het 

onderzoek. Zo oordeelde ook de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam op 21 september 

351 Bezwaargronden BAT, randnrs. 39-42 en bezwaargronden tegen publicatie paragraaf 3.1; bezwaargronden ITN, hoofdstuk 
2; bezwaargronden JTI, hoofdstuk 3I, II en II en bezwaargronden PMI, hoofdstuk IV.A. 
352 Bezwaargronden ITN, paragraaf 2.3. 
353 Bezwaargronden JTI, randnr. 3.2. 
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2020.354 Niettemin hoeft niet steeds onvoorwaardelijk toegang worden gegeven tot al het 

bewijsmateriaal. De ACM heeft ook rekening te houden met andere belangen, die zij dient af te 

wegen tegen het (verdedigings)belang van de fabrikanten.355 

188. In deze procedure heeft de ACM rekening gehouden met de aard van de informatie en de onderlinge 

verhoudingen tussen de marktpartijen waarvan de data afkomstig is. Zo bevatten de 

onderzoeksdatasets gedetailleerde en concurrentiegevoelige gegevens. Het geeft inzicht in de wijze 

waarop de fabrikanten en hun afnemers destijds afwegingen maakten en in hun strategieën. Deze 

gegevens kunnen nog steeds inzicht geven in de wijze waarop de dataverstrekkers vandaag de dag 

commerciële afwegingen maken.356 Daarnaast geldt dat de gegevens afkomstig zijn van directe en 

actuele concurrenten en afnemers van de fabrikanten. De afnemers hebben er nog steeds belang 

bij om bedrijfsvertrouwelijke informatie ten opzichte van hun wederpartijen geheim te houden. De 

fabrikanten zijn bovendien nog steeds elkaars concurrenten. De ACM wenst vanzelfsprekend niet 

meer onzekerheid over het gedrag van concurrenten weg te nemen dan noodzakelijk is voor deze 

procedure. Deze afweging heeft de ACM meermaals aan de fabrikanten toegelicht.357 

189. De fabrikanten wijzen de ACM erop dat de documenten in de onderzoeksdatasets meer dan vijf jaar 

oud zijn. Volgens vaste rechtspraak zijn gegevens ouder dan vijf jaar in beginsel niet meer 

vertrouwelijk. Als gegevens toch nog vertrouwelijk zijn, moet de partij die zich op vertrouwelijkheid 

beroept aannemelijk maken dat de informatie ondanks het tijdsverloop nog steeds 

concurrentiegevoelige informatie bevat.358 Zowel afnemers als fabrikanten hebben gemotiveerd 

waarom bepaalde gegevens, ondanks het tijdsverloop, nog steeds vertrouwelijk zijn ten opzichte van 

hun handelspartners. Om de proportionaliteit van de wijze waarop inzage wordt gegeven te kunnen 

beoordelen is het – anders dan de fabrikanten menen359 – niet noodzakelijk dat de ACM ieder 

document uit de onderzoeksdataset afzonderlijk hierop beoordeelt. 

190. Gelet op het voorgaande heeft de ACM de fabrikanten op twee manieren inzage gegeven. Enerzijds 

heeft de ACM aan de fabrikanten een dossier gestuurd met documenten die ten grondslag zijn gelegd 

aan het verwijt zoals uiteengezet in het rapport van 9 april 2019. Het gaat dan zowel om belastende 

als ontlastende stukken uit de onderzoeksdatasets die de gebeurtenissen en marktomstandigheden 

gedurende de overtredingsperiode weergeven. De samenstelling van dit dossier heeft de ACM 

toegelicht aan de fabrikanten.360 

191. Daarnaast heeft de ACM de fabrikanten de mogelijkheid geboden om via een dataroomprocedure 

documenten aan te wijzen uit de onderzoeksdatasets die in hun ogen relevant zijn om zich te 

verweren tegen het verwijt, maar die nog niet in het dossier zaten. De advocaat-gemachtigden van 

de fabrikanten kregen hiermee integrale toegang tot de onderzoeksdatasets om deze te doorzoeken 

en om documenten te selecteren die aan de fabrikanten moesten worden nagezonden om zich te 

kunnen verweren tegen het boetebesluit. 

354 Vzr. Rechtbank Rotterdam, 21 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2020:8452 met een verwijzing naar EHRM 25 juli 2019, 
ECLI:CE:ECHR:2019:0725JUD000158615 (Rook t. Duitsland). 
355 Zie bijv. EHRM 25 juli 2019, ECLI:CE:ECHR:2019:0725JUD000158615 (Rook t. Duitsland), r.o. 59. 
356 Fabrikanten en afnemers hebben dergelijke vertrouwelijkheidsclaims ingediend bij de ACM. Zie bijv. ACM/IN/591843 en 
ACM/IN/594852. 
357 Zie bijlage 2, paragraaf 2.3 en 4. 
358 HvJ 14 maart 2017, C-162/15P (Evonik Degussa GmbH), ECLI:EU:C:2017:205. 
359 Verslag van de hoorzitting, ACM/UIT/559237, p. 8. 
360 Zie bijlage 2, paragraaf 2.1 en 2.2. 
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192. De fabrikanten wezen in dit verband er nog op dat inzage onder omstandigheden ook kan worden 

gegeven via een zogenoemde confidentiality ring. In dat geval krijgen ook de fabrikanten zelf inzage 

in de volledige onderzoeksdatasets. Die bevatten ook gegevens van derden waarmee zij nog steeds 

in een commerciële verhouding staan en die mogelijk vertrouwelijk zijn.361 Om die reden is een 

confidentiality ring in deze zaak niet passend. Met de dataroomprocedure doet de ACM recht aan de 

hiervoor benoemde vertrouwelijkheids – en verdedigingsbelangen.362 

193. Omdat de fabrikanten in de bezwaarfase verzochten om inzage in de onderzoeksdatasets en niet 

alle fabrikanten in de primaire fase van de aangeboden dataroomprocedure gebruik hadden 

gemaakt, besloot de ACM de fabrikanten wederom de mogelijkheid te bieden om op deze manier 

stukken te selecteren. 

194. ITN en JTI lieten de ACM weten geen gebruik te maken van deze mogelijkheid. Zij vinden het niet 

noodzakelijk en ook niet proportioneel dat alleen de advocaten inzage krijgen in de 

onderzoeksdatasets.363 

195. PMI wilde van de aangeboden inzagemogelijkheid gebruik maken, maar zag hier uiteindelijk van 

af.364 De ACM heeft meermaals gekeken naar mogelijkheden voor deelname aan de 

dataroomprocedure omdat de advocaten van PMI in het buitenland verbleven en er 

inreisbeperkingen golden.365 PMI stelde voor om de dataroom op afstand in te richten. Dat bleek voor 

de ACM niet mogelijk om te realiseren op korte termijn onder gelijke waarborgen als bij de 

dataroomprocedure op kantoor van de ACM. In dit kader merkt de ACM op dat de ACM heeft te 

waken voor een voortvarende behandeling van de bezwaren waarbij ook de fabrikanten zelf een 

belang hebben. De ACM heeft daarom aangeboden om de dataroom voor een langere periode open 

te houden, zodat de advocaten naar Nederland konden reizen. Ook heeft de ACM PMI erop gewezen 

dat zij in Nederland woonachtige advocaten kon aanwijzen die toegang kregen tot de dataroom. 

Beide opties vond PMI niet passend. 

196. Een aantal advocaten van BAT heeft in november en december 2020 wel gebruik gemaakt van de 

inzagemogelijkheid.366 De documenten die als relevant zijn aangemerkt zijn vervolgens - geschoond 

van vertrouwelijke gegevens - aan alle fabrikanten nagezonden voorafgaand aan het indienen van 

de bezwaargronden en de hoorzitting.367 De ACM constateert overigens dat slechts enkele van de 

nagezonden stukken worden genoemd in de bezwaargronden. Ook bevatte de selectie aan 

documenten een grote hoeveelheid stukken die al in het dossier waren opgenomen. 

197. De fabrikanten kregen 10 weken de tijd om hun bezwaargronden aan te vullen. De ACM hield bij de 

vaststelling van deze termijn rekening met het aantal stukken dat aan de fabrikanten is nagestuurd. 

Bovendien beschikten de fabrikanten al sinds eind mei 2020 over het boetebesluit. De ACM volgt 

dan ook niet de standpunten van ITN en JTI dat zij onvoldoende tijd hebben gehad om zich te 

verweren tegen het boetebesluit of – in het geval van JTI – om alle nagezonden documenten te 

bekijken.368 Zoals de ACM toelichtte in het boetebesluit kregen de fabrikanten in de primaire fase drie 

361 Zie bijv. ACM/UIT/520788. 
362 Zie ook Vzr. Rechtbank Rotterdam, 21 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2020:8452. 
363 ACM/IN/548386 en ACM/IN/548049. 
364 ACM/UIT/545422. 
365 Zie ACM/UIT/544607 . 
366 Zie bijlage 2, randnrs. 47 e.v. 
367 ACM/UIT/551738 (BAT), ACM/UIT/551751 (PMI), ACM/UIT/551754 (JTI) en ACM/UIT/551749 (ITN). 
368 Bezwaargronden ITN, randnr. 89-91; bezwaargronden JTI, randnr. 3.26. 
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maanden vanaf ontvangst van het rapport voor het indienen van een schriftelijke zienswijze.369 Na 

afronding van de eerste dataroomprocedure kregen de fabrikanten 6 weken370 voor het indienen van 

een aanvullende zienswijze. De fabrikanten hebben daarmee zowel in de primaire, als de 

bezwaarfase een redelijke termijn gekregen om zich te verweren. Dit wordt niet anders door deze 

termijnen af te zetten tegen de duur van het onderzoek. Een onderzoek bevindt zich in een andere 

fase en heeft vanzelfsprekend een ander karakter. 

198. Gelet hierop en de gang van zaken zoals beschreven in bijlage 2 hebben de fabrikanten ruimschoots 

de tijd en faciliteiten gekregen om zich te verweren tegen het boetebesluit. De fabrikanten zijn niet -

zoals zij stellen - volledig afhankelijk geweest van een selectie van de ACM. In het geval fabrikanten 

zelf de keuze maken om de aangeboden inzagemogelijkheid niet te accepteren, komt dat voor hun 

eigen risico. In dat verband merkt de ACM nog op dat iedere fabrikant over zijn eigen 

onderzoeksdataset beschikt, De fabrikanten hebben slechts naar enkele documenten uit de eigen 

onderzoeksdataset verwezen in hun zienswijzen. 

199. De ACM wijst er in dit verband op dat – anders dan ITN meent – schendingen van procedurele 

waarborgen niet onomkeerbaar zijn. Uit vaste rechtspraak volgt dat herstel van procedurele 

gebreken mogelijk is. Zo oordeelt het EHRM bestendig dat moet worden gekeken naar de volledige 

procedure om te kijken of sprake is van een inbreuk op artikel 6 EVRM.371 

200. Daarnaast volgt de ACM de fabrikanten niet waar zij aanvoeren dat de ACM een omwenteling zou 

hebben gemaakt ten opzichte van de onderzoeksfase.372 Vanzelfsprekend zijn er meer documenten 

relevant tijdens het onderzoek waar het onderzoeksdoel breder is dan het uiteindelijke verwijt dat de 

fabrikanten wordt gemaakt. In een beginnend stadium van het onderzoek is immers nog niet duidelijk 

of sprake is van een overtreding en uit welke gedragingen en actoren die overtreding precies heeft 

bestaan. Daartoe dient nu juist het onderzoek.373 

201. Tot slot meent de ACM niet dat ook het bestuur of de directie Juridische Zaken inzage moet hebben 

in de gehele onderzoeksdatasets. De documenten die zijn geselecteerd in de dataroom zijn 

betrokken bij de beoordeling van de standpunten van de fabrikanten. Wanneer zou blijken dat nader 

onderzoek moet worden gedaan, kan aan de personen belast met het onderzoek worden verzocht 

om nader onderzoek te verrichten.374 

5.2 Het onderzoek 

Bezwaar 

202. Volgens JTI heeft de ACM de gegevens die tijdens bedrijfsbezoeken werden gekopieerd, zonder 

enige rechtswaarborgen jarenlang kunnen onderzoeken. De uitoefening van de bevoegdheden door 

369 Boetebesluit, randnr. 552. 
370 JTI kreeg in totaal een termijn van 7 weken. 
371 Zie onder meer EHRM 16 december 1992, appl. no. 13071/87 (Edwards v. Verenigd Koninkrijk), r.o. 39. Zie ook EHRM 24 
juni 1993, appl. no.14518/89 (Schuler-Zgraggen), r.o. 52; EHRM 24 juni 2003, appl. no. 39482/98 (Dowsett), r.o. 46 en 50; 
EHRM 5 november 2002, NJ 2004/262 m.nt. Schalken, NJCM-Bulletin 2003, p. 165-178 m.nt. Myjer, AA 2003, p. 661-666 
m.nt. Buruma (AIlan v. Verenigd Koninkrijk), EHRM 16 februari 2000, appl. no. 29777/96 (Fitt v. UK), LJN AP0623, EHRC 
2002/32 met noot Spronken en EHRM 16 februari 2000, appl. no. 27052/95 (Jasper v. UK). 
372 Zie bijv. bezwaargronden ITN, randnr. 76. 
373 Vgl. CBb 14 januari 2020, ECLI:NL:CBB:2020:34, r.o. 5.2. 
374 Vgl. CBb 30 augustus 2011, ECLI:NL:CBB:2011:BR6737. 
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de ACM gedurende het onderzoek was volgens JTI niet proportioneel. Ook meent JTI dat de ACM 

tijdens het onderzoek het huisrecht en verschoningsrecht niet gerespecteerd heeft.375 

Beoordeling ACM 

203. De ACM volgt JTI niet in deze standpunten. Uit bijlage 2 blijkt dat het onderzoek steeds zorgvuldig 

en gericht is uitgevoerd. Met toepassing van de ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 

2014376 (de ‘Digitale Werkwijze’) zijn de rechten van de betrokken ondernemingen gewaarborgd, is 

gewaakt voor een effectief, maar proportioneel onderzoek en is de overlast op locatie tot een 

minimum beperkt.377 Ook heeft deze werkwijze gewaarborgd dat – anders dan JTI meent - de 

ambtenaren belast met het onderzoek uitsluitend toegang kregen tot gegevens waarvan de 

relevantie voor het dan lopende onderzoek op basis van zoekvragen is vastgesteld en nadat niet-

zakelijke en geprivilegieerde gegevens daaruit zijn verwijderd. 

204. De toegepaste zoekvragen hielden verband met het doel van het onderzoek dat aan de fabrikanten 

bekend is gemaakt en waren gebaseerd op het materiaal dat de ACM reeds tot haar beschikking 

had, bijvoorbeeld informatie uit eerdere onderzoeksstappen en informatie uit analoog materiaal dat 

tijdens de bedrijfsbezoeken is aangetroffen.378 De vastgestelde zoekvragen waren op dat moment 

(het beginstadium van het onderzoek) proportioneel en in het belang van het onderzoek. Dit laatste 

met name vanwege de mogelijkheid dat een te enge formulering van de zoekvragen er toe zou leiden 

dat er relevante documenten voor een goed begrip van de zaak tijdens het onderzoek zouden worden 

gemist. 

205. Toezichthoudend ambtenaren hebben de bezwaren van de fabrikanten steeds betrokken bij het 

maken van afwegingen over de toepassing van de zoekvragen. Zij hebben daarnaast herhaaldelijk 

en steeds binnen korte termijn toegelicht hoe de Digitale Werkwijze in de onderhavige procedure 

werd toegepast. Aan de fabrikanten is uitvoerig toegelicht waarom geen aanleiding bestond tot 

additionele stappen binnen de Digitale Werkwijze. Waar mogelijk is aan bezwaren die de fabrikanten 

hadden tijdens het onderzoek, tegemoet gekomen. 

206. Bovendien hebben de toezichthoudend ambtenaren pas inzicht gekregen in de gekopieerde data 

nadat de fabrikanten de mogelijkheid hebben gekregen om geprivilegieerd en niet-zakelijk materiaal 

aan te wijzen. Zo is aan JTI toegezegd bepaalde bestanden niet op te nemen in de 

onderzoeksdatasets en voor andere bestanden toegelicht waarom deze wel als zakelijk hebben te 

gelden.379 

207. Het boetebesluit concludeerde derhalve terecht dat de ACM gericht en op proportionele wijze 

onderzoek heeft gedaan waarbij de rechten van verdediging van alle fabrikanten zijn geborgd. 

5.3 Bezwaren tegen publicatie 

Bezwaar 

208. BAT, JTI en PMI menen dat publicatie van het boetebesluit achterwege had moeten blijven. BAT en 

JTI hebben hun bezwaren tegen de publicatie van het boetebesluit toegelicht in afzonderlijke 

375 Bezwaargronden JTI, randnrs. 2.6, 3.1, 3.27-3.37. 
376 ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014 van 6 februari 2014, Staatscourant 2014, nr. 3993, 11 februari 
2014. 
377 Zie in dat kader ook Gerechtshof Den Haag van 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:470, r.o. 4.42. 
378 Vgl. Gerechtshof Den Haag van 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:470, r.o. 4.46 en 4.47. 
379 ACM/UIT/255701. 
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aanvullende bezwaargronden. BAT deed dat op 25 september 2020380 en JTI op 20 mei 2021.381 

PMI heeft desgevraagd tijdens de hoorzitting toegelicht dat de aanvullende bezwaargronden tegen 

het boetebesluit mede zijn gericht tegen het publicatiebesluit.382 De ACM begrijpt dit zo dat dat PMI 

- evenals BAT en JTI - meent dat het boetebesluit niet rechtmatig is waardoor de ACM ook de 

publicatiebesluiten zou moeten herroepen. BAT en JTI verwijzen in het bijzonder naar de gestelde 

procedurele gebreken waardoor volgens hen het boetebesluit onrechtmatig tot stand is gekomen en 

publicatie achterwege had moeten blijven. De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam zou 

zich volgens BAT gebaseerd hebben op een gebrekkig inzicht in de feitelijke gang van zaken. BAT 

en JTI merken op dat hun bezwaren mede betrekking hebben op nieuwsberichten van de ACM. 

Volgens BAT zijn zowel het boetebesluit als de nieuwsberichten onjuist, onvolledig en 

onzorgvuldig.383 BAT meent daarnaast dat openbaarmaking leidt tot onevenredige benadeling van 

BAT en de ACM ook om die reden had moeten afzien van openbaarmaking.384 Tot slot voert BAT 

ook aan dat de ACM beoordelingsruimte heeft voor wat betreft het moment waarop zij boetebesluiten 

publiceert.385 

Beoordeling ACM 

209. Indien sprake is van een verplichting tot openbaarmaking van een boetebesluit op grond van artikel 

12v Instellingswet Autoriteit Consument en Markt ('Iw’), is er uitsluitend in twee gevallen aanleiding 
om af te wijken van de verplichting tot openbaarmaking. Allereerst is dat het geval als 

openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het aan de ACM opgedragen 

toezicht op de naleving.386 Daarvan is geen sprake. Daarnaast komt de verplichting tot 

openbaarmaking te vervallen als het (onderliggende) boetebesluit in essentie onrechtmatig wordt 

bevonden.387 Zoals blijkt uit het voorgaande is ook daarvan geen sprake. 

210. Volgens BAT moet ook een afzonderlijke individuele evenredigheidstoets plaatsvinden. BAT verwijst 

in dat kader naar de uitspraak van de Afdeling van 10 november 2010.388 Vooropgesteld zij dat het 

in die zaak ging om publicatie op basis van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Uit vaste 

rechtspraak, waaronder deze uitspraak van de Afdeling, blijkt dat de beoordeling of sprake is van 

een onevenredige benadeling afhangt van een oordeel over de rechtmatigheid van het 

boetebesluit.389 Hieruit kan dus niet worden afgeleid dat het zou gaan om een afzonderlijke 

evenredigheidstoets.390 

211. BAT refereert in dit kader ook aan het advies van de Raad van State bij de Iw.391 Naar aanleiding 

van het advies van de Raad van State heeft de wetgever nader toegelicht dat het gedifferentieerd392 

publicatieregime recht doet aan de beginselen van proportionaliteit en evenredigheid waarbij voor 

380 ACM/IN/539724 (‘Bezwaargronden publicatie BAT’). 
381 ACM/IN/615933. 
382 Verslag van de hoorzitting, ACM/UIT/559237, p. 5 en 31. 
383 Bezwaargronden publicatie BAT, randnr. 38 e.v. 
384 Bezwaargronden publicatie BAT, randnrs. 9, 12 en 34. 
385 Bezwaargronden publicatie BAT, randnr. 13. 
386 Artikel 12v, tweede lid Iw jo. artikel 12u, vierde lid Iw. 
387 Vgl. CBb 22 januari 2015, ECLI:NL:CBB:2015:6 en CBb 25 januari 2018, ECLI:NL:CBB:2018:7. Zie ook Rechtbank 
Rotterdam 24 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:10418, r.o. 19. 
388 Bezwaargronden publicatie BAT, randnr. 9 met een verwijzing naar ABRvS 10 november 2010. 
ECLI:NL:RVS:2010:B03468, r.o. 2.5. 
389 CBb, 22 april 2015, ECLI:NL:CBB:2015:126, r.o. 5.2, met een verwijzing naar ABRvS, 10 november 2010, 
ECLI:NL:RVS:2010:BO3468. 
390 Vgl. CBb 2 december 2014, ECLI:NL:CBB:2014:456, r.o. 3.15. 
391 Bezwaargronden publicatie BAT, randnr. 12. 
392 Voor ernstige en minder zware overtredingen. 

53/68 



    

   

 

 

 

 

   

 

 

     

      

  

 

   

    

   

  

 

  

 

  

   

   

    

  

 

    

   

 

     

    

      

    

     

    

   

 

 

      

 

        

    

      

 

 

        

    

 
         
           
      
           

 
        
                
      
            

Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/20/040888, ACM/20/040894, ACM/20/040913, ACM/20/041113 

Documentnr. ACM/UIT/565336 

boetebesluiten het doel van openbaarmaking (waarschuwen consumenten en marktpartijen) voorop 

staat.393 

212. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dan ook dat de afweging die de ACM heeft te maken, enkel 

gelegen is in de mogelijke vertrouwelijkheid van gegevens die op basis van artikel 10 van de Wet 

openbaarheid van bestuur niet voor verstrekking in aanmerking komen.394 

213. In dat verband merkt de ACM nog op dat de gestelde onevenredige benadeling die zou volgen op 

publicatie, een jaar na publicatie niet verder onderbouwd is door de fabrikanten. De fabrikanten 

hebben niet duidelijk gemaakt waarom hun positie zou verschillen met die van andere 

ondernemingen die te maken krijgen met publicatie van een boetebesluit van de ACM. 

214. Dat een betrokken onderneming in rechte kan opkomen tegen een publicatiebesluit vóórdat de ACM 

tot publicatie overgaat, vormt bovendien een waarborg. Een onderneming kan een (voorlopig) 

rechterlijk oordeel uitlokken over de rechtmatigheid van het publicatiebesluit en het onderliggende 

boetebesluit. Het publicatiebesluit kan dan vol worden getoetst door de rechter in een met voldoende 

waarborgen omklede rechtsgang. De stelling dat artikel 12v Iw onverbindend zou zijn zonder de door 

hen voorgestelde belangenafweging vanwege strijd met hogere rechtspraak zoals BAT lijkt te 

suggereren,395 houdt geen stand. De publicatiebesluiten voldoen aan de vereisten die de artikelen 6 

en 8 EVRM daar aan stellen. Voor zover al sprake zou zijn van een inmenging als bedoeld in artikel 

8 EVRM wordt dit gerechtvaardigd door het doel dat met publicatie wordt gediend, mits het 

boetebesluit de rechtmatigheidstoets kan doorstaan.396 

215. BAT heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en om een voorlopig rechtmatigheidsoordeel 

gevraagd bij de rechter. De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam kwam tot het oordeel 

dat de standpunten van de fabrikanten niet leidden tot het oordeel dat er sprake is van een 

onmiskenbaar procedureel gebrek waardoor het boetebesluit in bezwaar naar verwachting geen 

stand zou kunnen houden.397 Dat de rechter niet tot een oordeel komt dat in lijn is met het standpunt 

van de fabrikanten, betekent niet dat de rechter de feiten niet heeft begrepen zoals BAT aanvoert. 

Zowel de fabrikanten als de ACM hebben de gang van zaken met betrekking tot de procedure en de 

standpunten hierover juist uitvoerig beschreven en toegelicht aan de rechtbank. 

216. Door het opnemen van de termijn van tien werkdagen in artikel 12u, tweede lid Iw398, heeft de 

wetgever duidelijk gemaakt dat een beschikking tot opleggen van een sanctie spoedig moet worden 

gepubliceerd. In die systematiek bestaat dus niet de ruimte om te wachten met publicatie zoals BAT 

veronderstelt.399 Openbaarmaking wordt wel opgeschort wanneer om een voorlopige voorziening 

wordt verzocht.400 De ACM heeft pas na afwijzing van het verzoek van BAT het boetebesluit 

gepubliceerd. 

217. Het is tot slot aan de ACM om te bepalen hoe een boetebesluit wordt gepubliceerd. De Iw stelt 

hieraan geen beperkingen. De ACM kan bijvoorbeeld besluiten tot het uitbrengen van een 

393 Kamerstukken II 2012/13, 33 622, nr. 4. 
394 Kamerstukken II, vergaderjaar 2012-2013, 33 622, nr. 3, p. 13-14. 
395 Bezwaargronden publicatie BAT, randnr. 12. 
396 Zie CBb 18 februari 2020, ECLI:NL:CBB:2020:92. Zie ook Rechtbank Rotterdam, 11 mei 2021, 
ELCI:NL:RBROT:2021:6099. 
397 Vzr. Rechtbank Rotterdam, 21 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2020:8452. 
398 Op grond van artikel 12v, tweede lid Iw geldt dit ook bij publicatie van ernstige overtredingen. 
399 Bezwaargronden publicatie BAT, randnr. 13. 
400 Artikel 12v, tweede lid Iw jo. artikel 12u, derde lid Iw. 
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nieuwsbericht.401 Enkele fabrikanten meenden dat aanpassing van het nieuwsbericht nodig was.402 

De ACM heeft deze bezwaren in overweging genomen. Afgezien van een verschrijving en een 

aanvulling, bestond geen aanleiding om het nieuwsbericht aan te passen. Fabrikanten verzochten 

bijvoorbeeld dat de ACM bij iedere passage expliciet zou maken dat prijsinformatie door afnemers 

werd doorgestuurd. In het boetebesluit heeft de ACM uitvoerig de context van de handelingen 

geschetst en expliciet verwoord dat sprake was van indirecte informatie-uitwisseling. Ook het 

nieuwsbericht beschrijft het indirecte karakter van de overtreding. Daarvoor is niet nodig om in elke 

passage toe te voegen dat de informatie via afnemers werd uitgewisseld. Het nieuwsbericht is 

daarnaast een korte samenvatting van het boetebesluit waarbij alle passages zijn terug te voeren op 

het boetebesluit.403 

218. BAT voert nog aan dat vanwege het algemene voortgangsbericht dat de ACM op 16 juli 2020 naar 

buiten bracht, de ACM had kunnen afzien van openbaarmaking van het boetebesluit. Dit betrof een 

algemeen voortgangsbericht over de werkzaamheden van de ACM op het gebied van toezicht en 

handhaving. Slechts in generieke zin werd melding gemaakt van door de ACM opgelegde boetes. 

Dit voortgangsbericht kan daarmee niet gelijk worden gesteld met het publiceren van het boetebesluit 

conform de verplichting in artikel 12v Iw, waarin zij het publiek informeert over de overtreding die zij 

heeft vastgesteld. 

219. Gelet op het voorgaande ziet de ACM geen aanleiding om de publicatiebesluiten te herroepen. 

6 Bezwaren ten aanzien van de boete 

220. De fabrikanten stellen dat de ACM een te hoge boete heeft vastgesteld. De ACM zou gelet op de 

mate van verwijtbaarheid, de aard en ernst van de overtreding en de omstandigheden waaronder de 

overtreding is gepleegd, geen evenredige boete hebben vastgesteld. BAT en PMI menen daarnaast 

dat de ACM een onjuist boetemaximum heeft gehanteerd.404 De ACM bespreekt hieronder 

achtereenvolgens de verwijtbaarheid van de gedragingen (paragraaf 6.1), de toegepaste ernstfactor 

(paragraaf 6.2), de boeteverlagende omstandigheden (paragraaf 6.3) en het boetemaximum 

(paragraaf 6.4). 

6.1 Verwijtbaarheid 

Bezwaar 

221. De fabrikanten stellen dat ze niet verwijtbaar hebben gehandeld. Zij wijzen erop dat dit de eerste 

zaak is waarin de ACM het kartelverbod toepast op indirecte informatie-uitwisseling tussen 

concurrenten. Het was volgens de fabrikanten niet voorzienbaar dat hun gedrag onder het 

kartelverbod zou vallen. Daarnaast kan de ACM volgens BAT, PMI en JTI de verwijtbaarheid niet 

afleiden uit het compliance beleid van de fabrikanten. De ACM had volgens de fabrikanten om die 

reden moeten afzien van het opleggen van een boete of alleen een symbolische boete moeten 

401 Vzr. Rechtbank Rotterdam, 21 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2020:8452. 
402 Bezwaargronden publicatie BAT, hoofdstuk 4 en ACM/IN/538300. 
403 Zie ACM/UIT/541490, ACM/UIT/541511, ACM/UIT/541509 en ACM/UIT/541510. 
404 Bezwaargronden BAT, randnr. 228; bezwaargronden PMI, randnr. 165; bezwaargronden JTI, randnr. 7.1; bezwaargronden 
ITN, paragraaf 6.2 - 6.5. 

55/68 



    

   

 

 

 

 

   

  

 

  

     

  

  

      

   

   

    

         

    

  
 

   

  

   

 

 

   

  

 

         

    

    

    

      

       

   

 

        

    

     

 

 

 
         
    
    
                 

                 
         

                
                  

                
              

      
         
            

    

Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/20/040888, ACM/20/040894, ACM/20/040913, ACM/20/041113 

Documentnr. ACM/UIT/565336 

opleggen, dan wel een toezeggingsbesluit moeten accepteren. De ACM heeft volgens de fabrikanten 

daarnaast onvoldoende gemotiveerd waarom zij de boete enkel met 50% heeft verlaagd.405 

Beoordeling ACM 

222. Hiervoor is uiteengezet dat het voor de fabrikanten voorzienbaar was dat zij met hun gedragingen 

het kartelverbod overtraden.406 Alle fabrikanten hebben welbewust deelgenomen aan de feitelijke 

samenwerking en ieder voor zich heeft bijgedragen de onzekerheid omtrent het prijsbeleid van 

concurrenten verder te verminderen dan zonder de afstemming het geval was. Het was voor de 

fabrikanten te voorzien dat de norm ook van toepassing zou zijn op indirecte contacten via afnemers 

zoals hiervoor toegelicht in hoofdstuk 4. De schadetheorie die aan een dergelijke verboden 

uitwisseling ten grondslag ligt, is niet nieuw. Dat de ACM niet eerder een boetebesluit heeft genomen 

om op te treden tegen dergelijk gedrag, doet daar niet aan af en rechtvaardigt ook geen symbolische 

boete of het afzien van het opleggen van een boete. Dat de ACM in deze omstandigheid wel 

aanleiding heeft gezien om de boetes fors te matigen, maakt dat niet anders. 

223. Zoals uiteengezet in randnummer 559 van het boetebesluit, hoeft de ACM de verwijtbaarheid 

bovendien niet te bewijzen, maar mag de ACM deze veronderstellen als het daderschap vast staat. 

Desalniettemin heeft de ACM in de compliance regelingen van de fabrikanten steun gevonden voor 

de vaststelling dat de fabrikanten goed op de hoogte waren van de risico’s verbonden aan het in 

ontvangst nemen van vertrouwelijk en concurrentiegevoelige informatie.407 De fabrikanten 

onderbouwen – los van de voorzienbaarheid – niet dat de verwijtbaarheid zou ontbreken. 

6.2 Ernstfactor 

Bezwaar 

224. BAT en PMI stellen dat de ACM de Boetecode 2007408 (‘Boetecode 2007’) had moeten toepassen 

in plaats van de Boetebeleidsregels 2009409 (‘Boetebeleidsregels 2009’). De Boetecode 2007 gaat 

uit van een maximale ernstfactor van 3, terwijl een maximale ernstfactor van 5 geldt in de 

Boetebeleidsregels 2009. De Boetecode 2007 is daarom gunstiger voor de fabrikanten en moet om 

die reden volgens BAT en PMI worden toegepast. Dat zou volgen uit het legaliteitsbeginsel en in lijn 

zijn met andere zaken. 410 Met toepassing van de Boetecode 2007 zou de ernstfactor volgens BAT 

en PMI uitkomen op ten hoogste 0,9 in plaats van 1,5.411 

225. De fabrikanten stellen daarnaast dat de ernstfactor om verschillende redenen te hoog is vastgesteld. 

Ter ondersteuning van hun standpunt voeren de fabrikanten aan dat de gedragingen geen negatieve 

gevolgen voor de concurrentie hebben gehad. De markt zou volgens de fabrikanten gedurende de 

overtredingsperiode gekenmerkt zijn door hevige concurrentie.412 

405 Bezwaargronden BAT, randnr. 263-264; bezwaargronden PMI, randnr. 181. 
406 Zie hiervoor hoofdstuk 4. 
407 Boetebesluit, paragraaf 9.2. 
408 NMa Boetecode 2007, regeling van 28 juni 2007, Stcrt. 123, inhoudende richtsnoeren voor de toemeting van boetes op 
grond van de wetgeving met de uitvoering waarvan de Nederlandse Mededingingsautoriteit is belast, zoals deze regeling is 
gewijzigd bij de Regeling van 9 oktober 2007, Stcrt. 196. 
409 Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken van 11 september 2009, nr. WJZ/9150320, houdende richtsnoeren 
voor het opleggen van bestuurlijke boetes op grond van wetgeving waarvan de Raad van Bestuur van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit is belast met het toezicht op de naleving, Stcrt. 2009 nr. 14079, 22 september 2009. 
410 Bezwaargronden BAT, randnrs. 246-247; bezwaargronden PMI randnrs. 186-187. BAT en PMI verwijzen naar de zaken 
Zilveruien, Eerstejaars Plantuien, Wasserijen en Executieveilingen. 
411 Bezwaargronden PMI, randnrs. 184-187; bezwaargronden BAT, randnrs. 245-249. 
412 Bezwaargronden JTI, randnrs. 7.19; bezwaargronden BAT randnrs. 256-259; bezwaargronden PMI, randnrs. 188-196; 
bezwaargronden ITN, randnrs. 453. 
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226. Daarnaast zou een lagere ernstfactor gerechtvaardigd zijn omdat de regelgeving die ten tijde van de 

overtreding gold, al zorgde voor een transparante markt en een bijzondere concurrentiedynamiek.413 

JTI maakt daarbij de vergelijking met de zaak WMO Friesland waarin de ernstfactor zou zijn verlaagd 

vanwege marktregulering.414Ook had de ACM volgens JTI moeten meewegen dat zij een 

compliance-beleid heeft vastgesteld en daarbij - net zoals in de zaak Wasserijen – inspanningen 

heeft geleverd om aan de mededingingsregels te voldoen.415 

227. Tot slot voeren de fabrikanten aan dat hun gedrag legitiem was en dat afnemers prijslijsten uit eigen 

beweging doorstuurden waardoor een lagere ernstfactor zou moeten worden toegepast.416 

Beoordeling ACM 

Toepasselijk boetebeleid 

228. De ACM heeft op goede gronden de Boetebeleidsregels 2009 toegepast op de gehele 

overtredingsperiode in deze zaak. Die toepassing is in overeenstemming met het legaliteitsbeginsel 

en is in lijn met eerdere boetebesluiten van de ACM. Dat licht de ACM hierna toe. 

229. Op grond van artikel 56 in samenhang met artikel 57 (oud) Mw, kan de ACM voor overtredingen van 

artikel 6, eerste lid Mw boetes opleggen van maximaal 10% van de omzet van de onderneming. Dit 

maximum was gedurende de gehele periode van de overtreding hetzelfde en voor de fabrikanten 

kenbaar. Het boetebeleid van de ACM, zoals opgenomen in de Boetecode 2007 en de 

Boetebeleidsregels 2009, bevat richtsnoeren op grond waarvan de ACM boetes vaststelt binnen het 

wettelijke kader van artikel 57 Mw (oud). Dit boetebeleid is onderhavig aan wijzigingen die 

noodzakelijk worden geacht om de doelstellingen van het boetebeleid optimaal na te streven, 

waaronder wijzigingen die leiden tot afschrikwekkende boetes. Zolang deze wijzigingen binnen het 

rechtskader van artikel 57 Mw (oud) blijven, kunnen deze in overeenstemming met het 

legaliteitsbeginsel worden toegepast op zaken die op het moment van wijziging al voortduurden. Het 

Hof van Justitie oordeelde ten aanzien van gewijzigd boetebeleid van de Europese Commissie ook 

dat deze wijzigingen in overeenstemming waren met het legaliteitsbeginsel. Dat deze wijziging een 

hogere boete tot gevolg had, doet daar niet aan af417 

230. Het toepassen van de Boetebeleidsregels 2009 op de gehele overtreding is daarnaast in lijn met 

eerdere boetebesluiten van de ACM. Zo heeft de ACM in de zaken Taxi’s, Natuurazijn en 

Tractiebatterijen de Boetebeleidsregels 2009 toegepast en een ernstfactor vastgesteld tussen 0 en 

5. De overtredingen in die zaken zijn aangevangen in respectievelijk 2007, 2001 en 2004, en vonden 

dus voor een gedeelte plaats in de periode voorafgaand aan inwerkingtreding van de 

Boetebeleidsregels 2009. In de zaak Leesmappen heeft de ACM alleen de Boetebeleidsregels 2009 

toegepast voor de ondernemingen die de overtreding reeds hadden gestaakt voor 1 oktober 2009. 

In de zaken Zilveruien, Eerstejaars Plantuien, Wasserijen en Executieveilingen bestond aanleiding 

om de Boetecode 2007 toe te passen omdat de periode van de overtreding zich in die zaken voor 

het overgrote of belangrijkste gedeelte afspeelde vóór de datum waarop de Boetebeleidsregels 2009 

in werking traden.418 Daarvan is in de onderhavige zaak geen sprake. 

413 Bezwaargronden ITN, randnrs. 451-452; bezwaargronden JTI, randnrs. 7.16-7.19. 
414 Bezwaargronden JTI, randnr. 7.18. 
415 Bezwaargronden JTI, randnrs. 7.7-7.11. 
416 Bezwaargronden BAT, randnrs. 252-254; bezwaargronden JTI, randnr. 7.12. 
417 HvJ 18 mei 2006, C-397/03 P ECLI:EU:C:2006:328 (Archer Daniels), r.o. 21-23. 
418 De zaken Zilveruien, Wasserijen en Executieveilingen betreffen zeer langdurige overtredingen van omstreeks 10 jaar lang, 
waarbij 90% of meer van de overtreding zich afspeelde voordat de Boetebeleidsregels 2009 in werking traden. Voor 
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231. De periode van de overtreding in de onderhavige zaak, evenals de handelingen van de fabrikanten 

die aan de overtreding ten grondslag liggen, speelden zich voor het grootste gedeelte af na 

inwerkingtreding van de Boetebeleidsregels 2009. De ACM heeft dus binnen het wettelijke kader en 

in overeenstemming met eerdere boetebesluiten, de Boetebeleidsregels 2009 toegepast op de 

gehele periode van de overtreding. 

Hoogte van de ernstfactor 

232. De ernstfactor van de overtreding wordt bepaald door de zwaarte van de overtreding in samenhang 

met de economische context waarin de overtreding heeft plaatsgevonden. Zoals beschreven in 

paragraaf 9.5 van het boetebesluit heeft de ACM de volgende factoren meegewogen bij het 

vaststellen van de ernstfactor op 1,5: 

• Er was sprake van een indirecte informatie-uitwisseling op het gebied van 

consumentenprijzen, de belangrijkste concurrentieparameter.419 

• Het gedrag van de fabrikanten heeft tot een hogere mate van transparantie op de 

Nederlandse sigarettenmarkt geleid waardoor de concurrentie werd verzwakt. 

Dergelijk gedrag is in beginsel minder ernstig dan in het geval er sprake was geweest 

van concrete prijsafspraken, waarbij de hoogte van consumentenprijzen zou zijn 

afgestemd (zie randnummer 587 boetebesluit). 

• De fabrikanten hebben een groot marktaandeel op een oligopolistische markt. Dit is 

een belangrijke indicatie voor de (potentiële) invloed die door de overtreders kan 

worden uitgeoefend op de markt.420 

• De fabrikanten hebben daadwerkelijk gebruik gemaakt van de ontvangen informatie 

bij het bepalen van hun eigen prijsstrategie (zie paragraaf 3.4).421 

• De fabrikanten zijn professionele partijen die al tijdens de overtredingsperiode op de 

hoogte waren van het mogelijk mededingingsverstorende karakter van het gedrag. De 

fabrikanten hebben desondanks niets gedaan om de verspreiding van de 

prijsinformatie naar andere fabrikanten tegen te gaan en de informatie van 

concurrenten in ontvangst genomen.422 

233. De door de fabrikanten aangedragen omstandigheden leiden niet tot een andere weging van deze 

factoren of tot een verlaging van de ernstfactor. Dit licht de ACM hieronder toe. 

Eerstejaars Plantuien geld dat alle handelingen die ten grondslag liggen aan de overtreding plaatsvonden voor 
inwerkingtreding van de Boetebeleidsregels 2009. Alleen de effecten van de overtreding duurden voort na inwerkingtreding. 
419 Vergelijk met CBb 11 januari 2017, ECLI:NL:CBB:2017:1 (WMO Friesland), r.o. 7.2.7. Hieruit volgt dat als een door een 
overtreding geraakte concurrentieparameter niet op het zwaartepunt van de concurrentie ziet, de overtreding minder impact 
heeft op de concurrentie. 
420 Zie ook CBb 14 juli 2016, ECLI:NL:CBB:2016:186 (Meel), r.o. 12.3.8: “Een hoog marktaandeel is daarbij wel degelijk 
relevant voor de bepaling van de ernst van de overtreding, aangezien dit een indicatie vormt van de (potentiële) invloed 
die door de karteldeelnemers kan worden uitgeoefend op de markt. ” Zie ook CBb 30 oktober 2018, 
ECLI:NL:CBB:2018:527 (Zeescheepsafval), r.o. 9.3.6: “Het College is met de rechtbank van oordeel dat de 
klantverdelingsafspraken die de betrokken ondernemingen hebben gemaakt zijn aan te merken als horizontale 
marktverdelingsafspraken die, mede gelet op het marktaandeel van de betrokken ondernemingen, kwalificeren als een 
zeer zware overtreding als bedoeld in de punten 28 en 32 van de Boetecode. Daarvoor geldt een ernstfactor in de 
bandbreedte tussen 1,5 en 3." en r.o. 9.3.7:"ln dat gezamenlijke marktaandeel komt tot uitdrukking dat de betrokken 
ondernemingen een sterke positie in de markt innamen en zodoende met hun gedrag een grote invloed op de werking 
van de mededinging in die markt konden uitoefenen.". 
421 Vergelijk CBb 12 oktober 2017, ECLI:NL:CBB:2017:325, (Slopers), r.o. 7.3.4 waarin het CBb overwoog dat het gedrag in 
die zaak op incidentele basis plaatsvond, waardoor meer structurele concurrentieverstorende gevolgen zich in mindere mate 
zullen hebben kunnen voordoen. 
422 Vergelijk CBb 23 oktober 2018, ECLI:NL:CBB:2018:526 (Wasserijen) , r.o. 9.3.3. 
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Schadelijkheid van de gedragingen op het mededingingsproces 

234. De ACM volgt de fabrikanten niet in hun stelling dat hun gedrag in de onderhavige zaak aantoonbaar 

geen negatieve gevolgen had voor de concurrentie tussen de fabrikanten. Het gedrag van de 

fabrikanten was geschikt om onzekerheid over elkaars gedrag weg te nemen en heeft dat ook 

gedaan. Zoals in paragraaf 3.4 is behandeld blijkt uit het dossier dat de fabrikanten de 

prijsaankondigingen van hun concurrenten gebruikten bij het bepalen van hun eigen prijzen. Dergelijk 

gedrag is schadelijk voor het mededingingsproces en voor de structuur van de markt (zie paragraaf 

4.3.4). 

235. De ACM acht van het van belang dat de fabrikanten door middel van de informatie-uitwisseling de 

onzekerheid over elkaars marktgedrag hebben beperkt. Dat er gedurende de overtredingsperiode 

nog prijsconcurrentie tussen de fabrikanten resteerde, betekent niet dat de vastgestelde overtreding 

geen gevolgen had voor de concurrentie. De fabrikanten konden dankzij de afstemming immers 

concurreren met minder onzekerheid dan het geval was geweest zonder afstemming. 

236. Anders dan ITN stelt, kan uit het rapport van RBB Economics niet de conclusie worden getrokken 

dat de afstemming geen negatief effect heeft gehad op de concurrentie tussen de fabrikanten. In 

bezwaar draagt RBb geen nieuwe feiten of argumenten aan voor het eerder ingenomen standpunt 

dat er geen effect zou zijn. De ACM heeft in het boetebesluit gewezen op de gebreken in het rapport 

van RBB Economics die maken dat in dat rapport geen sprake is van een goede benadering van een 

counterfactual.423 

237. De vergelijkingen die JTI maakt met de zaak Slopers leidt ook niet tot de conclusie dat een lagere 

ernstfactor geboden is. In dit verband merkt de ACM op dat in die zaak het CBb een ernstfactor van 

1 binnen een bandbreedte tussen 0 en 3 passend achtte. Dat is een relatief hogere ernstfactor dan 

de ernstfactor van 1,5 binnen een bandbreedte tussen 0 en 5 die in de onderhavige zaak is 

gehanteerd. Het feit dat de uitwisseling van prijsinformatie via afnemers verliep maakt niet dat het 

gedrag van de fabrikanten in potentie minder schadelijk is (zie paragraaf 4.3 van dit besluit). 

Accijnsregelgeving 

238. Anders dan ITN en JTI stellen, is de geldende regelgeving in de Nederlandse sigarettenmarkt geen 

reden om de ernstfactor te verlagen.424 Vanwege de accijnssystematiek was sprake van 

transparantie op de sigarettenmarkt, maar er was ruimte voor concurrentie. De ruimte die er nog 

bestond, is door de fabrikanten beperkt. Gezien die beperking van de concurrentie is de in het 

boetebesluit gehanteerde ernstfactor passend. 

239. De vergelijking die JTI maakt met de zaak WMO Friesland kan ook niet leiden tot een lagere 

ernstfactor. In die zaak overwoog het CBb dat een ernstfactor van 1,5 binnen een bandbreedte 

tussen 0 en 3 te hoog was. Het CBb neemt daarbij een scala aan omstandigheden in aanmerkingen, 

deze omstandigheden spelen niet in de onderhavige zaak.425 In de onderhavige zaak is in het 

boetebesluit een relatief lagere ernstfactor van 1,5 binnen een bandbreedte tussen 0 en 5 

gehanteerd. Zoals hiervoor toegelicht acht de ACM de ernstfactor ook gelet op het regelgevend kader 

passend. 

423 Boetebesluit, randnrs. 525-527. 
424 Bezwaargronden ITN, randnrs. 451 en 452; bezwaargronden JTI randnrs. 7.16 t/m 7.19. 
425 CBb 11 januari 2017, ECLI:NL:CBB:2017:1 (WMO Friesland), r.o. 7.2.6 t/m 7.2.10. Die omstandigheden betroffen 
bijvoorbeeld het feit dat de ondernemingen werden geconfronteerd met een ingrijpende omslag van de AWBZ naar de WMO, 
waarmee marktwerking werd geïntroduceerd. Daarnaast was sprake van informatie waaruit slechts indirect 
concurrentiegevoelige informatie kon worden afgeleid. 
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Inspanning om te voldoen aan mededingingsregels 

240. De ACM volgt JTI ook niet in haar stelling dat een lagere ernstfactor geboden is omdat zij wel 

inspanningen heeft verricht om aan de mededingingsregels te voldoen. In de zaak Wasserijen 

overwoog het CBb dat de door de ACM vastgestelde ernstfactor te hoog was gelet op de specifieke 

omstandigheden in die zaak. De betrokken wasserijen hebben naar aanleiding van het juridische 

advies dat zij hadden ingewonnen een onderdeel van hun afspraken laten vallen.426 Een dergelijke 

omstandigheid is in de onderhavige zaak niet aan de orde. De ACM verwijt de fabrikanten dat zij zich 

tijdens de overtredingsperiode juist niet hebben ingespannen om aan de mededingingsregels te 

voldoen, terwijl de door hun gehanteerde compliance regelingen aantonen dat zij goed op de hoogte 

waren van de wet. Het boetebesluit bevat bijvoorbeeld een citaat uit de compliance regeling van JTI 

waarin het volgende wordt voorgeschreven:427 

“Do not seek or accept commercially sensitive confidential information from or about 

competitors whether electronically, via mail, telephone, in meetings or otherwise.” 

Desondanks heeft JTI gedurende de overtreding veelvuldig gedaan wat in haar eigen compliance 

beleid is verboden. 

Rol afnemers en legitiem gedrag 

241. Tot slot ziet de ACM in de stellingen van de fabrikanten dat sprake was van legitiem gedrag van de 

fabrikanten en in de betrokkenheid van de afnemers geen aanleiding om de ernstfactor te verlagen. 

De ACM heeft vastgesteld dat de veelvuldige ontvangst van prijsinformatie geen legitiem doel diende. 

Het doorsturen van prijsinformatie diende ook niet enkel de belangen van de afnemers, de 

fabrikanten hadden een eigen belang bij de informatieverspreiding (zie paragraaf 3.3 hiervoor). 

Daarnaast heeft de ACM bij de vaststelling van de ernstfactor rekening gehouden met de rol van de 

afnemers. 

242. Gelet op het voorgaande acht de ACM een ernstfactor van 1,5 passend en evenredig. 

6.3 Boeteverlagende omstandigheden 

Bezwaar 

243. PMI, JTI en BAT stellen dat de ACM hun boete had moeten verlagen omdat zij slechts in beperkte 

mate betrokken zouden zijn geweest bij de overtreding. De fabrikanten wijzen daarbij op de zaken 

Archer Daniëls en Infineon. 428 JTI stelt daarbij dat de ACM in dat kader het beperkte marktaandeel 

van JTI had moeten meewegen bij het vaststellen van de boete. Ook stelt zij dat de uitlatingen die 

de ACM op 16 juli 2020 in algemene zin voorafgaand aan publicatie van het besluit heeft gedaan 

over de opgelegde boetes, aanleiding zou moeten zijn de boete te verlagen.429 

Beoordeling ACM 

Mate van betrokkenheid 

244. Het verwijt dat de ACM de fabrikanten maakt, is dat zij hebben deelgenomen aan een voortdurende 

overtreding die de onzekerheid omtrent het prijsbeleid van concurrenten verminderde. De fabrikanten 

hebben substantieel bijgedragen aan deze voortdurende overtreding. Uit het bewijs430 volgt dat ieder 

426 CBb 23 oktober 2018, ECLI:NL:CBB:2018:526 (Wasserijen), r.o. 9.3.3. 
427 Boetebesluit, randnr. 572. 
428 GvEA 9 juli 2003, T-224/00, ECLI:EU:T:2003:195 (Archer Daniels), r.o. 265 en 268 en HvJ 26 september 2018, C-99/17, 
ECLI:EU:C:2018:773 (Infineon), r.o. 199, 211 
429 Bezwaargronden JTI, randnr. 7.25. 
430 Zie bijlage 1 en paragraaf 3. 
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van de fabrikanten minstens 36 keer prijsinformatie heeft ontvangen voordat deze zichtbaar was in 

de winkelschappen. De fabrikanten wisten van de verhoogde mate van transparantie die deze 

gedragingen tot gevolg hadden. Door de gedragingen van alle fabrikanten heeft deze verhoogde 

mate van transparantie kunnen voortduren terwijl zij in staat waren deze praktijk een halt toe te 
431roepen. 

245. Ook blijkt uit het bewijs dat alle fabrikanten de informatie afkomstig van concurrenten gebruikt hebben 

bij het vaststellen van hun eigen prijsbeleid (zie hierover paragraaf 3.4). Dat sommige fabrikanten 

niet zouden hebben verzocht om prijsinformatie of geen ‘bewuste signalen’ of ‘proefballonnen’ 
verstuurden, doet hier niet aan af. Ook acht de ACM het niet nodig de boetes te verlagen wanneer 

de ontvangen prijsinformatie geen aanleiding gaf prijzen bij te stellen. De betrokkenheid bij het 

verminderen van onzekerheid omtrent het prijsbeleid van concurrenten was daardoor immers niet 

minder groot. 432 

246. Zoals de ACM ook in het boetebesluit heeft geconcludeerd, doen de boetebedragen recht aan de 

relatieve (potentiële) impact van de overtredingen van de ondernemingen en de belangen die de 

ondernemingen hadden bij de verhoogde mate van transparantie.433 Voor een verdere verlaging 

gelet op de mate van betrokkenheid van fabrikanten ziet de ACM geen aanleiding. 

Communicatie ACM - voortgangsbericht 

247. De ACM heeft in haar voortgangsbericht op 16 juli 2020 gecommuniceerd over haar agendathema’s 
en de werkzaamheden van de ACM op het gebied van toezicht en handhaving.434 Daarbij is enkel in 

generieke zin gecommuniceerd over de opgelegde boetes in deze zaak zonder de beboete 

ondernemingen of de markt waarin zij actief zijn te benoemen. Anders dan JTI stelt, heeft de ACM 

daarmee zorgvuldig gehandeld en is een boeteverlaging om die reden niet op zijn plaats. 

6.4 Boetemaximum 

Bezwaar 

248. PMI en BAT stellen dat de ACM een onjuist boetemaximum heeft gehanteerd.435 

249. Volgens PMI had de ACM de omzet uit intercompany sales niet mogen meenemen bij de berekening 

van het boetemaximum.436 Dit zou volgens haar blijken uit artikel 8, tweede lid, Mw en de Memorie 

van Toelichting bij de Mededingingswet.437 

250. BAT stelt zich op het standpunt dat de ACM voor het boetemaximum niet had mogen uitgaan van 

een inschatting van de omzet van British American Tobacco International (Holdings) B.V. (‘BATIH’) 

als rechtsopvolger van de tijdens de overtreding handelende entiteit, British American Tobacco 

Nederland B.V. (‘BAT Nederland’). Hoewel BATIH rechtsopvolger is van BAT Nederland en 

laatstgenoemde is opgehouden te bestaan, had de ACM voor het boetemaximum volgens BAT 

moeten uitgaan van 10% van de omzet van BAT Nederland in 2019. 

431 Zie paragraaf 3.9. 
432 GvEA 9 juli 2003, T-224/00, ECLI:EU:T:2003:195 (Archer Daniels), r.o. 268. 
433 Bij de boete is immers rekening gehouden met de betrokken omzet. Anders dan JTI stelt is er dan ook geen aanleiding op 
andere wijze rekening te houden met haar marktaandeel. 
434 https://www.acm.nl/nl/publicaties/handhaving-en-voortgang-binnen-agendathemas-acm. 
435 Bezwaargronden PMI, randnrs. 197-199; bezwaargronden BAT, randnrs. 267-323 zoals nader toegelicht tijdens het 
besloten gedeelte van de hoorzitting en in ACM/IN/622141. 
436 Zie bezwaargronden PMI, randnrs.197-199. 
437 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II, 1995-1996, 24 707, nr. 3, p. 17. 
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251. BATIH heeft er geen bezwaar tegen dat zij door de herstructurering verantwoordelijk wordt gehouden 

voor het betalen van de boete. Zij acht het echter onrechtmatig, niet redelijk en in strijd met het 

gelijkheidsbeginsel dat de ACM uitgaat van de omzet van BATIH in 2019.438 Volgens BATIH heeft 

de ACM een bewuste keuze gemaakt enkel de entiteiten aan te spreken die bij de gedragingen 

betrokken waren. Als BAT Nederland op een later moment was opgegaan in BATIH, was de ACM 

uitgegaan van het boetemaximum van BAT Nederland. Rechtsopvolging wijzigt, volgens BAT, de 

berekening van het boetemaximum dan ook niet. Bovendien stelt BAT dat BATIH geen economische 

eenheid vormt met de entiteiten waarin zij aandelen houdt. Om die reden meent BAT dat de ACM de 

omzet van die dochtermaatschappijen niet bij haar schatting had mogen betrekken.439 Na hiertoe in 

gelegenheid te zijn gesteld door de ACM, heeft BAT dit standpunt herhaald.440 

Beoordeling ACM 

Verloop van de procedure ten aanzien van BAT 

252. Alvorens de ACM de bezwaren van BAT omtrent de toepassing van het boetemaximum behandelt, 

geeft de ACM eerst een korte uiteenzetting van de contacten tussen de ACM en BAT in de periode 

tussen januari en mei 2020. 

253. Op 24 januari 2020 verzocht de ACM de fabrikanten om de ACM te informeren over de wereldwijde 

omzet in de zin van artikel 57 Mw zodat de ACM het wettelijk boetemaximum kon berekenen.441 BAT 

heeft op 3 februari 2020 inhoudelijk op dit verzoek gereageerd.442 

254. Op 31 maart 2020 is BAT Nederland opgegaan in BATIH. Met deze fusie is BAT Nederland, de 

rechtspersoon waaraan het rapport was gericht, opgehouden te bestaan. BAT heeft de ACM niet 

geïnformeerd dat de door het rapport geadresseerde rechtspersoon zou ophouden te bestaan. 

255. Voorafgaand aan het vaststellen van een boetebesluit controleert de ACM in het handelsregister de 

gegevens van de rechtspersonen die in het boetebesluit geadresseerd zullen worden. Bij deze 

controle werd het voor de ACM duidelijk dat BAT Nederland niet langer bestond en was opgegaan 

in BATIH. 

256. De ACM heeft op 24 april 2020 een brief gestuurd aan BAT met het verzoek om een toelichting te 

geven op de transactie waarbij BAT Nederland is opgehouden te bestaan.443 Daarnaast is BAT in 

die brief verzocht om de jaaromzet uit 2019 in de zin van artikel 57 Mw aan te leveren van de 

rechtspersoon die BAT Nederland heeft geabsorbeerd. De ACM heeft BAT een termijn gegund van 

negen dagen om deze gegevens aan te leveren. 

257. In antwoord op dit verzoek heeft BAT op 6 mei 2020 een toelichting gegeven op de fusie.444 Daarbij 

heeft BAT aangegeven dat BATIH een houdstermaatschappij was en in 2019 een omzet had van 0 

euro. In reactie op dit antwoord heeft de ACM toegelicht dat voor de toepassing van artikel 57 Mw 

noodzakelijk is dat de ACM beschikt over de gezamenlijke netto-omzet van alle vennootschappen 

die behoren tot de groep waarvan BATIH de houdstermaatschappij was. 

438 Dit is volgens BAT ook in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en rechtspraak van het Hof van 
Justitie. Zie bezwaargronden BAT, randnr. 281. 
439 Bezwaargronden BAT, randnrs. 292-322. 
440 ACM/UIT/563519, ACM/IN/655083, ACM/UIT/564106, ACM/UIT/564559 en ACM/IN/658771. 
441 ACM/UIT/527097. 
442 ACM/IN/461180. 
443 ACM/UIT/532333. 
444 ACM/IN/486238. 
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258. BAT heeft vervolgens aangegeven dat op het niveau van BATIH niet een dergelijk omzetcijfer 

beschikbaar was en dat het vaststellen daarvan ten minste 3 maanden in beslag zou nemen. Naar 

aanleiding daarvan heeft contact plaatsgevonden tussen BAT en de ACM om te bekijken welke 

mogelijkheden er voor BAT waren om reeds beschikbare gegevens aan te leveren waaruit de ACM 

het boetemaximum van BATIH kon afleiden. 

259. Naar aanleiding van dit contact heeft de ACM BAT verzocht om in plaats van een exact omzetcijfer 

een beredeneerde inschatting te maken van de omzet van BATIH, bijvoorbeeld op basis van 

beschikbare gegevens uit 2018 of op basis van de beschikbare gegevens van de grootste 

deelnemingen van BATIH. Daarnaast heeft de ACM verzocht om de enkelvoudige winst- en 

verliesrekening van BATIH over 2019 binnen zes dagen aan te leveren.445 

260. BAT heeft ten slotte op 19 mei 2020 een brief gestuurd waarin zij aangaf dat zij niet in staat was om 

een beredeneerde inschatting te geven van de omzet in de zin van artikel 57 Mw van BATIH.446 

Daarnaast heeft BAT in deze brief gesteld dat deze omzet naar haar stelling irrelevant was. BAT 

heeft bij deze brief de enkelvoudige jaarrekening van BATIH gevoegd, waaruit bleek dat BATIH in 

2019 meer dan [VERTROUWELIJK] aan inkomsten had uit dividend van dochtervennootschappen. 

261. De ACM heeft het omzetcijfer uit de enkelvoudige jaarrekening van BATIH gebruikt om in het 

boetebesluit te concluderen dat de boete die aan BAT werd opgelegd, het wettelijke boetemaximum 

van BATIH niet overschrijdt.447 Daarnaast heeft de ACM de brief van BAT van 19 mei 2020 betrokken 

in haar besluitvorming en in het boetebesluit gereageerd op de zienswijze die BAT in die brief heeft 

gegeven. 

262. Uit de omschrijving van de procedure hiervoor blijkt dat sprake was van omstandigheden, waarin een 

beoogd adressant van een boetebesluit voor de vaststelling van dat boetebesluit, ophield te bestaan. 

De ACM heeft steeds in overleg met BAT gezocht naar de meest praktische manier om de door de 

ACM voor boeteoplegging benodigde gegevens te verkrijgen. Dit proces had met ruimere termijnen 

kunnen plaatsvinden indien BAT de ACM uit eigen beweging eerder had geïnformeerd over de fusie. 

Ratio achter artikel 57 Mw 

263. De ACM brengt in herinnering dat artikel 57 Mw (oud) bepaalt dat de boetes die de ACM kan 

opleggen ten hoogste 10% van de omzet van de onderneming bedragen. Het omzetbegrip in dit 

wetsartikel ziet op de totale wereldwijde omzet van de onderneming die wordt aangesproken, 

inclusief de omzet die dochtermaatschappijen hebben behaald. 

264. Het doel van deze bovengrens is te voorkomen dat de ACM boetes oplegt die ondernemingen niet 

kunnen betalen of die ertoe leiden dat ondernemingen niet langer levensvatbaar zijn. Het Hof van 

Justitie overweegt dat de limiet van 10% als doel heeft om ‘te voorkomen dat een geldboete wordt 

opgelegd voor een bedrag dat de financiële draagkracht van [een] onderneming te boven gaat op de 

datum waarop zij door de Commissie aansprakelijk wordt gehouden’.448 Het wettelijk maximum van 

10% van de wereldwijde omzet is met andere woorden, naast preventieve afschrikwekkende 

werking, bedoeld als een ruwe inschatting van de financiële draagkracht van een onderneming 

waaraan aan boete wordt opgelegd. 

445 ACM/UIT/540593. 
446 ACM/IN/493203. 
447 ACM/IN/493203, p. 3. 
448 HvJ 26 januari 2017, C-637/13P, ECLI:EU:C:2017:51 (Laufen Austria), r.o. 47. 
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Boetemaximum van BAT 

265. Anders dan BAT meent heeft de ACM op goede gronden kunnen concluderen dat de aan BAT 

opgelegde boete, het boetemaximum niet overschrijdt. 

266. Nu BAT ten tijde van het opleggen van de boete is opgehouden te bestaan, kan de ACM de boete 

alleen opleggen aan haar rechtsopvolger BATIH. 

267. De ACM acht de boete zoals vastgesteld in randnr. 592 van het boetebesluit gelet op de aard en de 

ernst, evenredig. Bij de boeteberekening is rekening gehouden met de ernst van de overtreding, de 

betrokken omzet van BAT, die de potentiële impact van de gedragingen van BAT voor de duur van 

de overtreding weerspiegelt, en de omstandigheden die in dit geval een verlaging van de boete 

rechtvaardigen. De boete is voor alle fabrikanten op dezelfde wijze vastgesteld. 

268. Het boetemaximum heeft – zoals hierboven vastgesteld – vervolgens als doel om te voorkomen dat 

een onderneming waar een boete aan kan worden opgelegd, deze niet kan dragen. Bij de toepassing 

van het boetemaximum kijkt de ACM naar de wereldwijde omzet van de onderneming.449 Het gaat 

daarbij om de financiële draagkracht van de onderneming op de datum waarop de ACM een boete 

oplegt, vastgesteld aan de hand van de totale omzet in het voorafgaande boekjaar van die 

onderneming.450 

269. Op de datum waarop de ACM aan BAT een boete oplegde, was BAT Nederland opgegaan in BATIH 

en opgehouden te bestaan. De ACM heeft daarom voor de toepassing van artikel 57 Mw gekeken 

naar de financiële draagkracht van BATIH. 

270. De rechtspraak die BAT aanhaalt om te betogen dat de ACM voor het berekenen van het 

boetemaximum zou moeten aansluiten bij de omzet van BAT Nederland, wijst er juist op dat de ACM 

terecht de omzet van BATIH heeft gehanteerd. Het Hof van Justitie overweegt in de zaken 

YKK/Commissie en in Laufen Austria dat de Commissie rekening moet houden met de omzet van 

een dochtervennootschap indien deze na een overname ‘als dochteronderneming een afzonderlijke 
economische eenheid blijft’.451 In vergelijkbare zin overwoog het Gerecht in Siemens AG 

Osterreich/Commissie dat juridische entiteiten die zelfstandig aan een inbreuk hebben deelgenomen 

voor een overname, daarvoor na die overname zelf aansprakelijk blijven ‘wanneer zij niet 

eenvoudigweg door de overnemer zijn opgeslorpt, maar hun activiteiten als dochterondernemingen 

hebben voortgezet’.452 

271. Voor het wettelijk boetemaximum wordt alleen aangesloten bij de omzet van de overgenomen 

onderneming, wanneer deze binnen de overnemende onderneming actief blijft als afzonderlijke 

economische eenheid. Als deze onderneming ‘eenvoudigweg is opgeslorpt’, is de omzet van de 

overnemer maatgevend. In de onderhavig zaak is BAT Nederland geen aparte rechtspersoon 

gebleven, maar is zij opgehouden te bestaan. Er bestaat dan ook geen aanleiding om af te wijken 

van artikel 57 Mw. 

449 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 707, nr. 3, p. 88. 
450 HvJ 26 januari 2017, C-637/13P, ECLI:EU:C:2017:51 (Laufen Austria), r.o. 47. 
451 HvJ 4 september 2012, C-408/12P, ECLI:EU:C:2014:2153 (YKK/Comissie), r.o. 60 en HvJ 26 januari 2017, C-637/13P, 
ECLI:EU:C:2017:51 (Laufen Austria), r.o. 46. 
452 Gerecht 3 maart 2011, T-122/07, ECLI:NL:T:2011:70 (Siemens AG Osterreich/Comissie), r.o. 139. 
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272. In bezwaar stelt BAT dat zij het vermoeden dat BATIH beslissende invloed heeft uitgeoefend op het 

gedrag van haar dochtermaatschappijen, kan weerleggen. BATIH vormt volgens BAT geen 

onderneming tezamen met de vennootschappen waarvan zij (nagenoeg) 100% aandeelhouder is. 

BAT wijst hiervoor – kort samengevat - op de structuur van het BAT concern. Volgens BAT is BATIH 

een pure financiële holdingmaatschappij die zich niet bezig houdt met het beleid van de 

vennootschappen waarvan zij de aandelen houdt. Ter onderbouwing legde BAT de notulen van 

bestuurs – en aandeelhoudersvergaderingen en volmachten over. 

273. De ACM roept in herinnering dat het boetemaximum beoogt te vermijden dat boetes worden 

opgelegd die ondernemingen gelet op hun omvang niet zullen kunnen betalen. Het gaat om een 

grens die gelijkelijk geldt voor alle ondernemingen, die betrekking heeft op de omvang van elk van 

die ondernemingen en die beoogt buitensporig hoge en onevenredige geldboeten te vermijden. Deze 

doelstelling moet samengaan met de noodzaak om boetes voldoende afschrikwekkende werking te 

geven, wat rechtvaardigt dat de totale middelen van de betrokken onderneming in aanmerking 

worden genomen.453 

274. Gelet hierop kan de ACM bij de beoordeling van de financiële middelen van een onderneming 

waaraan een inbreuk op de mededingingsregels wordt toegerekend, de omzet van alle 

vennootschappen waarop de betrokken onderneming beslissende invloed kan uitoefenen in 

aanmerking nemen.454 Dat cijfer is de beste indicator van het vermogen van deze onderneming om 

de noodzakelijke middelen voor betaling van de boete samen te brengen.455 

275. Anders dan BAT stelt, hoeft de ACM niet aan te tonen dat geen van de dochtervennootschappen 

van BATIH haar marktgedrag zelfstandig bepaalt zoals dat wel het geval kan zijn bij de toerekening 

van een overtreding gepleegd door een dochter aan een moedermaatschappij. Het Hof van Justitie 

oordeelde in het arrest Groupe Gascogne dat dit twee afzonderlijke vraagstukken betreft, die aan 

verschillende doelstellingen beantwoorden.456 

276. De ACM volgt BAT ook niet in haar stelling dat het oordeel van het Hof van Justitie in dat arrest alleen 

toepasbaar is in de specifieke feitelijke situatie die zich in dat arrest voordeed.457 De overweging van 

het Hof van Justitie, dat de omzet van alle vennootschappen waarop een vennootschap beslissende 

invloed kan uitoefenen in aanmerkingen genomen kan worden, is gebaseerd op de algemene 

uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het wettelijk boetemaximum in mededingingszaken.458 

277. Van bovenstaande uitgangspunt wordt alleen afgeweken indien BATIH aantoont dat de 

geconsolideerde omzet van de gehele groep niet de economische werkelijkheid weergeeft. Daarvoor 

moet BATIH gegevens verstrekken die weerleggen dat BATIH zeggenschap op 

dochtervennootschappen kan uitoefenen.459 

278. BAT stelt dat BATIH geen beslissende invloed kon uitoefenen op haar dochtervennootschappen, 

maar onderbouwt deze stelling geenszins.460 In bezwaar poogt BAT in feite te weerleggen dat BATIH 

beslissende invloed heeft uitgeoefend op het strategische beleid van haar dochtervennootschappen. 

453 HvJ 26 november 2013, C-58/12P (Groupe Gascogne), ECLI:EU:C:2013:770, r.o. 48-49. 
454 Ibid, r.o. 51. 
455 Ibid, r.o. 53. 
456 Ibid, r.o. 57. 
457 ACM/IN/658771, p. 7-10. 
458 HvJ 26 november 2013, C-58/12P (Groupe Gascogne), ECLI:EU:C:2013:770, r.o. 47-51.. 
459 Ibid, r.o. 57. 
460 ACM/IN/658771, p. 12. 

65/68 



    

   

 

 

 

 

    

 

      

    

 

  

 

     

    

 

   

   

 

    

  

 

   

 

 

 

   

   

  

 

      

  

   

    

  

    

   

 

 

       

   

   

   

 

 

     

    

    

     

 

 

     

 

 
    

Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/20/040888, ACM/20/040894, ACM/20/040913, ACM/20/041113 

Documentnr. ACM/UIT/565336 

Daargelaten of BAT daarin slaagt, weerleggen de bezwaargronden daarmee niet dat de omzet van 

BATIH tezamen met haar dochtervennootschappen de economische werkelijkheid reflecteert. De 

stukken die BAT in dat kader overlegt ondersteunen juist dat BATIH zeggenschap kan uitoefenen op 

de dochtervennootschappen en daarmee de vaststelling in het boetebesluit dat de gezamenlijke 

omzet van BATIH en die van haar dochtermaatschappijen de economische werkelijkheid in de 

context van de berekening van het boetemaximum weergeeft. 

279. In dat verband merkt de ACM nog op dat BATIH in 2019 dividenden en royalty’s met een totale 
omvang van meer dan [VERTROUWELIJK] ontving. Daarnaast vindt de ACM steun in het feit dat de 

(indirecte) moedermaatschappij British American Tobacco p.l.c. voor de omzet van de hele groep 

een geconsolideerde jaarrekening vaststelt, waaronder ook voor de verschillende 

dochtervennootschappen van BATIH. 

280. De ACM heeft bij die berekening van het boetemaximum voor BAT terecht aansluiting gezocht bij de 

omzet van BATIH tezamen met haar dochtervennootschappen. Dat heeft tot gevolg dat de ACM op 

goede gronden heeft kunnen vaststellen dat het boetemaximum niet zou worden overschreden. 

Gelet op het voorgaande verklaart de ACM het bezwaar van BAT op het gebied van het 

boetemaximum ongegrond. 

Boetemaximum van PMI 

281. De ACM volgt PMI niet in haar stelling dat het wettelijke boetemaximum dat van toepassing is op 

PMI, moet worden bijgesteld. De ACM heeft zich gebaseerd op het omzetcijfer dat PMI heeft 

opgenomen in de jaarrekening van Philip Morris Benelux B.V. 

282. Zogenoemde intercompany sales worden onder omstandigheden bij de toepassing van artikel 57 

Mw buiten beschouwing gelaten om te voorkomen dat bepaalde omzet dubbel wordt meegerekend. 

Als de ACM bij een vennootschap met dochtervennootschappen, de omzet van deze 

dochtervennootschappen bij de toepassing van artikel 57 Mw zowel meerekent als: 

- onderdeel van de consolideerde omzet van de moedervennootschap; en 

- als betaling tussen dochter en moeder; 

leidt dit tot een opgeblazen beeld van de hierboven beschreven financiële draagkracht van een 

onderneming. 

283. Bij het vaststellen van het boetemaximum van PMI is van dergelijke dubbeltelling geen sprake. De 

ACM heeft uitsluitend de totale omzet van Philip Morris Benelux B.V. opgevraagd. De omzet die in 

de jaarrekening van Philip Morris Benelux B.V. staat opgenomen kan weliswaar intercompany sales 

bevatten, maar die omzet wordt vanwege het feit dat geen sprake is van consolidatie, niet dubbel 

geteld.461 

284. De verwijzing van PMI naar artikel 8 Mw maakt dit niet anders. Artikel 8 Mw dient ertoe om de omzet 

te berekenen van bij mededingingsafspraken betrokken ondernemingen, ten behoeve van de 

toepassing van de bagatelvrijstelling. Ook in dat geval moet dubbeltelling van omzet worden 

voorkomen. Zoals hierboven toegelicht, is van dergelijke dubbeltelling in het geval van PMI geen 

sprake. 

285. Gelet op het voorgaande verklaart de ACM het bezwaar van PMI op het gebied van het 

boetemaximum ongegrond. 

461 Zie ACM/IN/493216, p. 38. 
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7 Proceskostenvergoeding 

286. De fabrikanten hebben de ACM verzocht om, op grond van artikel 7:15, tweede lid Awb de kosten te 

vergoeden die zij hebben gemaakt in verband met de behandeling van de bezwaren. 

287. Aangezien de ACM de bezwaren van de fabrikanten ongegrond verklaart, ziet de ACM geen 

aanleiding om hun proceskosten te vergoeden. 
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8 Besluit 

I. De Autoriteit Consument en Markt: 

- Verklaart het bezwaar van British American Tobacco International (Holdings) B.V., gevestigd 

te Amsterdam ongegrond en wijst het verzoek om vergoeding van de proceskosten af; 

- verklaart het bezwaar van Van Nelle Tabak Nederland B.V., gevestigd te Joure ongegrond en 

wijst het verzoek om vergoeding van de proceskosten af; 

- verklaart het bezwaar van Philip Morris Benelux BV, gevestigd te Antwerpen, België 

ongegrond en wijst het verzoek om vergoeding van de proceskosten af; 

- verklaart het bezwaar van Philip Morris Investments B.V., gevestigd te Bergen op Zoom 

ongegrond en wijst het verzoek om vergoeding van de proceskosten af; en 

- verklaart het bezwaar van JT International Company Netherlands B.V., gevestigd te 

Amsterdam ongegrond en wijst het verzoek om vergoeding van de proceskosten af. 

II. Dit besluit richt zich tot ieder van de onder I genoemde rechtspersonen afzonderlijk. 

Den Haag, 25 november 2021 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze: 

w.g. 

mr. T.M. Snoep 

bestuursvoorzitter 

Als u belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde beroepschrift 

naar de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit moet u 

doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Meer informatie over de 

beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl. 
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ACM/UIT/565875

Bijlage 1 bij besluit ACM/UIT/565336. 
Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van besluit ACM/UIT/565336. 

1. Op 29 april 2008 neemt de overheid een besluit tot wijziging van de accijns vanwege een andere 
MPPC-prijs. Die was € 4,00/20 en is nu € 3,90/19. Dit heeft tot gevolg dat de accijnzen veranderen. 
Dat besluit wordt op 7 mei 2008 gepubliceerd in de Staatscourant.1 

2. Op 19 mei 2008 informeert BAT bij Lekkerland naar de prijslijst van ITN: ‘Ik heb begrepen dat ITN 
inmiddels haar prijslijsten heeft uitgestuurd, welke wij nog niet in bezit hebben. Zou je mij hier een 
kopie van kunnen mailen of faxen? Alvast bedankt’.2 

3. Op 16 juni 2008 heeft JTI de prijslijst van PMI per juli 2008.3 

4. In een e-mail van 17 juni 2008 wordt binnen ITN een analyse van een prijslijst van PMI doorgestuurd 
met de opmerking: “Prices/margins based on the pricelist PMI, the list will be updated by JK as soon 
as we receive the rest”.4 

5. Op 26 juni 2008 beschikt JTI over de prijslijst van BAT per juli 2008.5 

6. De overheid heeft in het Belastingplan 2008 opgenomen dat de accijnstarieven op sigaretten per 
1 juli 2008 verhoogd worden met € 14,50 per 1.000 sigaretten en dat de accijnsstructuur wordt 
aangepast. De minimumaccijns zal per 1 juli 2008 100% zijn van de accijns op de MPCC in plaats 
van 97%. Daarop hebben de fabrikanten hun prijzen aangepast en gecommuniceerd (dit zijn prijzen 
gecommuniceerd in juni 2008 met ingangsdatum 1 juli 2008).6 Zo stuurde PMI op 12 juni 2008 een 
prijslijst aan Hondebrink met prijzen per juli 2008. Op 1 juli 2008 treden de accijnsverhoging en 
structuurwijziging uit het Belastingplan 2008 en het besluit van 29 april 2008 in werking. 

7. Op 2 juli 2008 bespreekt ITN intern een aankondiging van JTI: “There is an opportunity to maximise 
profitability following the announcement of JTI €0.40 increase within our own portfolio”.7 

8. Op 11 juli 2008 sprak PMI met SuperUnie over het prijsbeleid van PMI. SuperUnie laat daarbij weten 
dat wanneer PMI geen goed voorstel voor behoud marge en aanvullende condities 2008 doet, 
SuperUnie overweegt om het assortiment opnieuw te evalueren en mogelijke saneringen 
doorvoeren.8 

1 Staatscourant, 2008, nr. 86, blz. 7. 
2 Item 3436650. 
3 Items 4697915, 1756529, 4758779, 4758785 en 5519815. 
4 Items1658692 en 4456596. 
5 Items 4718231, 3332499 en 388483. 
6 Dossierstuk 288, bijlage 6, 14053129229695, p. 56 - 62 en dossierstuk 286, bijlage 1, 14053129163016237, tabblad 
‘Competition FMC’ (prijzen PMI); 
Dossierstuk 288, bijlage 1, 14053129229666, p. 14 - 18 en dossierstuk 286, bijlage 1, 14053129163016237, tabblad 
‘Cigarettes’ (prijzen BAT); 
Dossierstuk 288, bijlage 3, 14053129218474217 en dossierstuk 288, bijlage 4, 14053129218460029 (prijzen ITN) en 
Dossierstuk 286, bijlage 2, 14053129163052038 (prijzen JTI). 
7 Item 3122253. 
8 Zienswijze PMI, bijlage 9. 
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9. Op 18 juli 2008 beschrijft een ITN medewerker de rol van ITN op de sigarettenmarkt: “binnen 
sigaretten is de rol van ITN duidelijk ondergeschikt – hierin volgen wij de stappen van de grote 
spelers”.9 

10. In juli 2008 laat PMI in ieder geval Lekkerland mondeling weten dat PMI haar prijzen per 
1 oktober 2008 verhoogt met € 0,10.10 

11. Tussen 17 en 19 juli 2008 bespreekt Lekkerland de mondelinge reacties van BAT, ITN en JTI op de 
prijsverhoging van PMI. Lekkerland blijkt te hebben gebeld met ITN. Volgens de interne e-mail van 
Lekkerland wil ITN graag met € 0,10 extra verhoging volgen, maar plaatst ITN vraagtekens bij de 
beoogde datum van 1 november 2008. Lekkerland besluit contact op te nemen met BAT en JTI.11 

12. Lekkerland heeft volgens de interne e-mail ook JTI gesproken. JTI blijkt in de basis gelukkig met de 
verdere prijsverhoging, maar niet per 1 november 2008. JTI zou een voorkeur hebben voor 
prijsverhogingen per begin 2009. JTI zou boos zijn op PMI omdat het vooropgezet spel is. PMI zou 
zijn verzocht om op voorhand naar € 4,50 in plaats van € 4,40 te gaan. In dat geval zou de 
accijnsdruk niet zijn gestegen. Volgens JTI zijn de goedkope merken daarvan de dupe.12 

13. Verder heeft Lekkerland ook BAT gesproken, zo blijkt uit een interne e-mail van Lekkerland. BAT 
staat volgens deze e-mail positief tegenover het initiatief van PMI en zal binnenkort het definitieve 
BAT-standpunt laten weten.13 

14. Op 22 juli 2008 vermeldt ITN de aankondiging van PMI in een interne e-mail aan een groot aantal 
ITN medewerkers: “PMI is going to announce this week that they will increase prices of Marlboro 19 -
-> + € 0.10 --> € 4.50.” Volgens de e-mail is Lekkerland de bron van de informatie.14 

15. Op 23 juli 2008 mailt Lekkerland intern dat BAT definitief met een prijsverhoging van € 0,10 komt. 
Lekkerland verwacht: “Er vanuit gaande dat PMI deze week een nieuwe prijslijst gaat uitbrengen, 
kunnen wij volgende week de prijslijst van BAT verwachten.” BAT zou er volgens de interne e-mail 
van Lekkerland wel van uitgaan dat JTI de extra verhoging doorvoert op de grootverpakking van 
Winston, conform PMI en BAT. De verdeling van de € 0,10 bij BAT zou nog gevoelig liggen. ITN zou 
op 28 juli 2008 een beslissing willen nemen, aldus de interne e-mail van Lekkerland.15 

16. Vanaf 25 juli 2008 laat PMI aan haar afnemers door middel van een brief met prijslijst de prijzen per 
1 oktober 2008 weten: Marlboro gaat naar € 4,50/19, L&M naar € 4,00/19, € 5,00/24 en € 6,00/29. 
Volgens de brief is de prijsverhoging ingegeven door de accijnsverhoging van 1 juli 2008 
gecombineerd met een verwachte verhoging van de BTW begin 2009.16 Aan SuperUnie laat PMI 
weten dat de prijzen tegemoetkomen aan de wensen van SuperUnie tijdens het gesprek op 12 juni 
2008.17 

17. Op 28 juli 2008 besluit ITN in een overleg: “Discussie van CMT afwachten m.b.t. de nieuwe prijzen 
door de verhoging van PMI voordat we een nieuwe aangepaste prijslijst gaan sturen.” Vanwege 
fouten met EAN-codes in de vorige prijslijst moet er een nieuwe prijslijst verstuurd worden.18 Op 
30 juli 2008 besluit ITN om op 31 juli 2008 een vergadering te beleggen, omdat zij sterk overweegt 

9 Item 241387. 
10 Dossierstuk 291, bijlage 1, 1405312941517997. 
11 Dossierstuk 291, bijlage 1, 1405312941517997. 
12 Dossierstuk 291, bijlage 1, 1405312941517997. 
13 Dossierstuk 291, bijlage 1, 1405312941517997. 
14 Dossierstuk 288, bijlage 5, 14053129218459718. 
15 Dossierstuk 291, bijlage 3, 1405312941518448. 
16 Dossierstuk 288, bijlage 6, 14053129229695, p. 54 en dossierstuk 287, bijlage 2, 14053129329549602. 
17 Zienswijze PMI, bijlage 10. 
18 Dossierstuk 288, bijlage 7, 14053129218460191. 

2/68 

https://worden.18
https://Lekkerland.15
https://informatie.14
https://weten.13


  
   

 

                
                  

                 
                

             
              

               
                 

 
                      

                 
                     
                   

                 
                

                  
                   

                 
    

 
                    

              
               

                 
                    

  
 

                  
                

         
 

                
                 

                 
                

    
 

                 
             

              
 

                     

 
      
        
      
        
   
   
             
      
   
      
      
      

ACM/UIT/565875

Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/20/040913 / ACM/20/040888, ACM/20/040894, ACM/20/041113 / Documentnr. ACM/UIT/565875 

de prijzen te veranderen gezien de prijslijst van PMI: “Gezien net ontvangen prijslijst van PMI wordt 
er sterk overwogen om de prijzen te veranderen. Graag even bij elkaar zitten om de stappen door te 
nemen.”19 Een presentatie van 30 juli 2008 geeft mogelijke reacties op de prijzen van PMI weer, die 
afhangen van de vraag of de nieuwe MPPC-prijs vóór 8 augustus 2008 in de Staatscourant wordt 
gepubliceerd.20 Een prijs update presentatie van dezelfde datum bevat nog een aantal opties. 
Daarbij staat “Await pricelist BAT If pricelist not received after August 8th postpone new 
priceincrease until Jan 1st.” Tevens wordt voor een mogelijke prijsverhoging van de ‘Brit Brands’ de 
prijslijst van JTI afgewacht.21 Op 31 juli 2008 ontvangt ITN de prijzen van PMI ook van Hondebrink.22 

18. Op 29 juli 2008 heeft JTI de prijslijst van PMI met de prijzen per 1 oktober 2008.23 JTI gaat in een 
interne e-mail van 1 augustus 2008 in op de prijsverhoging van PMI: ‘This week PMI has announced 
that they intend to increase the RSP of Marlboro by an other 0.10 on top of the initial 0.40 Euro pp. 
BAT and Imperial have let the trade know that they intend to follow this increase, although I still need 
to receive their pricelist.’.24 In een andere e-mail schrijft JTI dat de prijsverhoging een effect heeft op 
de JTI portfolio. JTI stelt voor alternatieven gereed te maken voor het geval de prijsverhoging wordt 
bevestigd en JTI daarop wil reageren.25 Later die dag mailt JTI intern dat BAT en ITN de handel 
hebben laten weten PMI te volgen. JTI is nog in afwachting van de prijslijsten van BAT en ITN. JTI 
stelt daarbij de nieuwe prijzen intern vast: onder meer Camel € 4,50/19, € 5,00/22, Winston € 3,90/19 
en Winston € 5,50/27.26 

19. Uit een interne mail van ITN van 1 augustus 2008 blijkt dat een medewerker van ITN eerder op de 
hoogte is van een aangekondigde prijsverhoging van €0,10 voor Marlboro dan de contactpersoon bij 
het Ministerie van Financiën: “I have spoken to [medewerker Financiën] of MoF this afternoon who 
thanked me for informing her that Marlboro prices increased by another € 0.10. She was not aware 
and has not been informed yet by PMI, as an excuse she told her regular contact at PMI is on 
holiday now.”.27 

20. BAT bespreekt op 4 augustus 2008 in een management meeting wat te doen met de prijzen. Zo 
mogelijk wil BAT die dag nog een prijslijst uitsturen. BAT besluit voor Pall Mall twee back-up 
scenario’s voor te bereiden: € 4,80/23 en € 5,90/29.28 

21. Op 6 augustus 2008 communiceert BAT haar prijslijst per oktober 2008 aan Lekkerland, met onder 
meer Pall Mall € 4,00/19, € 4,80/23, € 5,00/24 en € 6,00/29. Daarbij introduceert BAT een nieuwe 
variant van Pall Mall, de Pall Mall San Francisco XXL. Deze variant zal bij introductie € 5,00/29 
kosten en daarna, per oktober, € 6,00/29. Voor andere Pall Mall varianten past BAT de verpakkingen 
aan, met andere prijzen.29 

22. Op 7 augustus 2008 stuurt Lekkerland de e-mail van BAT met bijlagen door naar ITN, waarin 
Lekkerland vermeldt: “conform afspraak.” ITN stuurt een dag later een samenvatting van de 
gecommuniceerde informatie door aan een aantal managers van ITN, met de prijslijst van BAT.30 

23. JTI beschikt in ieder geval op 8 augustus 2008 over de prijslijst van PMI. Op die dag stuurt JTI de 

19 Dossierstuk 288, bijlage 8, 14053129218449843. 
20 Dossierstuk 288, bijlage 9, 14053129125151094, p. 5. 
21 Dossierstuk 288, bijlage 10, 14053129125151095. 
22 Dossierstuk 288, bijlage 6, 14053129229695, p. 54. 
23 Item 4697831. 
24 Item 4681592. 
25 Dossierstuk 287, bijlage 5, 14053129329537111. Zie ook dossierstuk 287, bijlage 6, 14053129329539198. 
26 Dossierstuk 287, bijlage 16, 14053129329539147. 
27 Item 203313. 
28 Dossierstuk 286, bijlage 3, 14053129163039850. 
29 Dossierstuk 291, bijlage 4, 1405312941517901. 
30 Dossierstuk 288, bijlage 12, 14053129218454165. 
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prijslijst van PMI intern door.31 Diezelfde dag ontvangt JTI van Lekkerland ook de e-mail met prijslijst 
van BAT, zoals door BAT verstuurd op 6 augustus 2008.32 

24. ITN bespreekt in een presentatie die voor het laatst is opgeslagen op 10 augustus 2008, de prijslijst 
van BAT en geeft aan: “Still missing some FMC items --> full pricelist will be send out by BAT one of 
these days”. ITN formuleert verder in de presentatie mogelijke reacties op de prijslijst van BAT. Voor 
de “Brit Brands” geeft ITN aan: “Await JTI pricelist; +0,10?”33 

25. Op 13 en 15 augustus 2008 stuurt ITN haar afnemers een brief en de nieuwe prijslijst per 
1 oktober 2008, met onder meer JPS € 4,00/19, € 4,80/23 en € 5,80/28 en West € 4,00/19 en 
€ 5,00/24.34 Uit correspondentie met een afnemer blijkt dat het voor sigaretten gaat om een 
vooraankondiging omdat het voor afnemers een onvolledige lijst betreft.35 In een interne mail van ITN 
van 21 augustus 2008 wordt vervolgens besproken om te wachten met het uitsturen van prijslijsten 
naar indirecte accounts totdat alle prijslijsten van concurrenten (met name JTI) ontvangen zijn. Dit 
wijst erop dat ITN rekende op de gebruikelijke praktijk van het ontvangen van prijslijsten van andere 
marktspelers.36 

26. PMI heeft de begeleidende brief van ITN zoals verzonden op 13 augustus 2008, ontvangen.37 In de 
interne Business Highlights van week 38 (15 t/m 21 september) van PMI wordt melding gemaakt van 
deze prijsaankondiging.38 

27. Medewerkers van JTI sturen op 14 augustus 2008 een concept beslismemo aan hun general 
manager, met een voorstel voor een prijsaanpassing van Winston vanwege de forse 
accijnsverhoging van juli 2008 en de wijziging van het MPPC-product. Volgens het voorstel volgt de 
concurrentie een model van ronde prijzen. JTI “proposes to follow this strategy as well, but also aims 
to gain a competitive advantage versus competitive Value brands with a lower out-of-pocket.” 
Daarom stellen de medewerkers voor met Winston 19 € 0,10 goedkoper te zijn dan Pall Mall 19 van 
BAT en L&M 19 van PMI, door die voor € 3,90 te verkopen. Het voorstel bevat ook een aantal 
alternatieven.39 

28. JTI ontvangt op 15 augustus 2008 van Lekkerland en HaDee & Partners de prijslijst van ITN zoals 
door ITN aan deze afnemers verzonden op 13 augustus 2008.40 Diezelfde dag komt JTI met een 
status update voor haar prijzen met verwijzing naar de ontvangst van de prijslijst van ITN. JTI 
vermeldt daarbij dat niet alle producten zijn bevestigd.41 

29. Op 18 augustus 2008 communiceert BAT haar prijslijst per oktober 2008 nogmaals aan afnemers, 
waarbij BAT haar afnemers ook wijst op de eerder aangekondigde introductie en wijzigingen bij Pall 
Mall.42 

30. PMI heeft de prijslijst met begeleidende brief van de BAT-communicatie van 18 augustus 2008 

31 Dossierstuk 287, bijlage 2, 14053129329549602. 
32 Dossierstuk 291, bijlage 4, 1405312941517901. 
33 Dossierstuk 288, bijlage 13, 14053129125151096, p. 4 en 6. 
34 Dossierstuk 287, bijlage 14, 140531293295101261. 
35 Item 264850. 
36 Item 248167. 
37 De ACM heeft dit document aangetroffen in de bedrijfsadministratie van PMI, zie dossierstuk 285, bijlage 1, 
1405312915816211. 
38 Dossierstuk 256, p. 32. 
39 Dossierstuk 287, bijlage 13, 14053129329536458. 
40 Dossierstuk 287, bijlage 15, 140531293295103268 en dossierstuk 287, bijlage 14, 140531293295101261. 
41 Dossierstuk 287, bijlage 16, 14053129329539147. 
42 Dossierstuk 288, bijlage 16, 14053129218454164. 
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ontvangen.43 In de interne Business Highlights van week 38 (15 t/m 21 september) van PMI wordt 
melding gemaakt van deze prijsaankondiging.44 

31. Op 19 augustus 2008 ontvangt JTI van HaDee & Partners de brief en prijslijst van BAT van 
18 augustus 2008.45 Diezelfde dag stuurt JTI de prijslijst met brief intern door met de vraag: “could 
you place this price list on the Strat Com folder.”46 

32. BAT schrijft in een interne presentatie genaamd ‘Prijsverhoging sigaretten & shag oktober 2008’, 
voor het laatst opgeslagen op 19 augustus 2008: “Volgen van de marktleider binnen sigaretten en 
shag m.b.t. MPPC (geen concurentieel nadeel), extra verhoging voor Pall Mall sigaretten t.o.v 
MPPC, extra verhoging voor nationale merken.”47 

33. JTI ontvangt op 21 augustus 2008 van Tabaronde de prijslijst van ITN zoals verzonden door ITN op 
15 augustus . De prijslijst is inhoudelijk gelijk aan de prijslijst zoals verzonden op 13 augustus 2008, 
die JTI al ontvangen had op 15 augustus 2008. Ditmaal is de prijslijst gericht aan indirecte 
afnemers.48 

34. Op 21 augustus 2008 spreekt JTI met Lekkerland. De markt en concurrentie staan te springen om de 
prijslijst van JTI: ‘Market and competition is getting jumpy about our price list’.49 

35. JTI stuurt op 22 augustus 2008 een Internal Sales Weekly Brief rond, waarin de toekomstige prijzen 
van concurrenten zijn opgenomen.50 

36. Op 22 augustus 2008 wordt bij ITN een presentatie gehouden over de aangekondigde 
prijsverhogingen van concurrenten, mede op basis van prijslijsten. Op de eerste slide staat dat BAT 
begin augustus 2008 haar prijzen heeft aangepast “naar aanleiding van de prijslijst van PMI”. Over 
JTI wordt gezegd “…En sindsdien geen nieuws meer uit Hilversum”, na eerdere prijswijzigingen.51 

37. JTI stelt in een beslismemo van 25 augustus 2008 voor een aantal van haar pakjes sigaretten 
prijsverhogingen voor.52 In het memo beschrijft JTI de accijnsverhoging per 1 juli 2008 en de 
wijziging van de MPPC, zoals tevens genoemd in randnummers 1 en 2 van deze bijlage. Daarnaast 
vermeldt JTI in het memo dat prijsverhogingen effectief zullen worden in november/december 2008. 
Ook beschrijft JTI de voorgenomen prijsverhogingen van de “industry”, zoals de verhoging met 
€ 0,50 van een premium pakje van 19 sigaretten en de verhoging met € 0,60 van een sub-premium 
en VFM-pakje van 19 sigaretten. JTI stelt voor die verhogingen te volgen. Bij het memo is ook een 
lijst met de oude en nieuwe prijzen van verschillende pakjes sigaretten van concurrenten BAT, ITN 
en PMI gevoegd. 

38. Een ITN-medewerker meldt op 26 augustus 2008 aan een groot aantal andere ITN-medewerkers 
een geüpdatete prijslijst van BAT te hebben ontvangen en vat deze in een e-mail samen. In dezelfde 
e-mail vraagt de desbetreffende ITN-medewerker aan een collega: “can you get a pricelist via 
wholesale incl. trade terms? Thx, also ask for JTI. I will do the same tomorrow afternoon via LLE 

43 De ACM heeft dit document aangetroffen in de bedrijfsadministratie van PMI. Dossierstuk 285, bijlage 2, 
1405312915816214 en dossierstuk 285, bijlage 3, 1405312915816208. 
44 Dossierstuk 256, p. 32. 
45 Dossierstuk 287, bijlage 17, 140531293295101163. 
46 Dossierstuk 287, bijlage 18, 14053129329545958. 
47 Dossierstuk 286, bijlage 4, 14053129163011631, p.5. 
48 Dossierstuk 287, bijlage 19, 140531293295101264. 
49 Item 4681564 
50 Dossierstuk 287, bijlage 20, 14053129329539771, p. 5. 
51 Item 1577502 
52 Dossierstuk 287, bijlage 11, 140531291055436. Zie ook dossierstuk 287, UIT/502729, bijlage 2. 
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(ACM: Lekkerland).”53 

39. JTI stelt in een beslismemo van 27 augustus 2008 nieuwe prijzen voor Winston voor. Daarbij verwijst 
JTI naar de accijnswijzigingen en de wijziging van de MPPC almede de prijzen van Pall Mall van 
BAT en L&M van PMI. JTI verwacht dat de concurrenten een ronde prijsstrategie volgen van € 4,00, 
€ 5,00 en € 6,00 per pakje en stelt voor die strategie te volgen, maar iets goedkoper te zijn dan de 
concurrenten.54 

40. Op 28 augustus 2008 vermeldt JTI de prijzen van BAT en PMI intern en gaat daarbij ook in op een 
mogelijke reactie. Daarbij stelt JTI dezelfde prijzen voor als in haar interne e-mail van 
14 augustus 2008.55 

41. Op 28 augustus 2008 ontvangt ITN per e-mail van Bergsma de e-mail met prijslijst en begeleidende 
brief die BAT op 18 augustus 2008 heeft verstuurd. Bergsma geeft in de e-mail aan: “zoals 
afgesproken.”56 

42. ITN hoort op 29 augustus 2008 van Lekkerland dat JTI in september met een prijslijst komt: “JTI via 
LLE vernomen komt pas uit met de prijslijst op 8 september 2008”.57 

43. JTI stelt in een beslismemo van 5 september 2008 voor om nieuwe prijzen voor Camel te hanteren, 
waarbij JTI wederom verwijst naar de accijnswijzigingen en de wijziging in de MPPC, alsmede de 
prijzen van Pall Mall en L&M. Ook hier stelt JTI ronde prijzen voor. Voor Camel 19 stelt JTI een prijs 
van € 4,00 voor, waarmee de prijs van dat pakje gelijk is aan de prijs voor Pall Mall 19 en L&M 19 en 
niet meer € 0,10 duurder is zoals tot dan toe het geval was. Als de ronde prijs geen resultaat 
oplevert, overweegt JTI om bij de volgende prijsverhoging het prijsverschil van € 0,10 ten opzichte 
van die pakjes te herstellen. Die verhoging verwacht JTI in 2010. Ook stelt JTI voor een groot pak 
Camel te introduceren vanwege de spectaculaire groei van XXL-pakjes in het VFM-segment.58 

44. ITN meldt op 8 september 2008 intern dat zij en BAT de extra prijsverhoging van € 0,10 van PMI 
hebben gevolgd. ITN verwacht: “we expect JTI to published revised pricing in the near future”.59 

45. JTI stuurt op 9 september 2008 een brief met prijslijst per 1 oktober 2008 aan afnemers. De prijzen 
zijn onder andere Camel € 4,00/19, € 5,00/22 en € 5,75/25 en Winston € 3,90/19, € 4,50/22 en 
€ 5,50/27. JTI vermeldt in de brief dat binnenkort de prijsopbouw en EAN-codes verstuurd zullen 
worden, omdat de accijnsstructuur nog niet volledig bekend is.60 

46. ITN stuurt op 10 september 2008 de nieuwe prijslijst van JTI aan Lekkerland, waaruit volgt dat ITN in 
ieder geval op die datum over de prijslijst van JTI beschikte. In de e-mail aan Lekkerland verwijst ITN 
naar een eerdere prijslijst van JTI die ITN van Lekkerland heeft ontvangen en geeft aan dat er 
afwijkingen tussen zitten. Lekkerland geeft hierop aan dat de lijst waar ITN over beschikt de correcte 
JTI-prijzen per 1 oktober 2008 bevat.61 

47. Het Ministerie van Financiën stuurt op 12 september 2008 een e-mail met de accijnsberekeningen in 
het geval dat de prijs van het MPPC-product (Marlboro 19 van PMI) wijzigt naar € 4,50.62 De email 

53 Dossierstuk 288, bijlage 15, 14053129218460042. 
54 Dossierstuk 287, UIT/502729, bijlage 3, p. 5, 31 en 32. 
55 Dossierstuk 287, UIT/502729, bijlage 3, p. 31 en 32. 
56 Dossierstuk 288, bijlage 16, 14053129218454164. 
57 Dossierstuk 288, bijlage 17, 14053129218460027. 
58 Dossierstuk 287, UIT/502729, bijlage 4, p. 46 en 47. Zie ook: dossierstuk 287, bijlage 23, 14053129105545. 
59 Dossierstuk 288, bijlage 20, 14053129218414499, p. 3. 
60 Dossierstuk 288, bijlage 18, 14053129229676, p. 20 – 22. 
61 Dossierstuk 291, bijlage 5, 1405312941517487. 
62 Zienswijze ITN, bijlage 8.1. Zie ook Zienswijze PMI, stuk 11. 
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wordt doorgestuurd aan fabrikanten, waaronder BAT, ITN en JTI. Dit heeft tot gevolg dat de 
accijnsberekeningen wijzigen. Hierdoor moeten alle fabrikanten nogmaals hun afnemers informeren, 
ondanks dat de consumentenprijzen niet wijzigen. 

48. PMI stuurt haar afnemers op 16 september 2008 opnieuw haar prijzen per 1 oktober 2008. PMI 
verwijst naar haar brief van juli 2008 en vermeldt dat de Staat na verzending van die prijslijst heeft 
besloten de minimale accijns op de MPPC met die verhoging aan te passen. De consumentenprijzen 
zijn niet aangepast, maar de fabrieksprijzen zijn als gevolg van de wijziging van de MPPC iets 
verlaagd omdat de accijnzen iets zijn gestegen.63 

49. ITN heeft de prijslijst met begeleidende brief van PMI, zoals door PMI op 16 september 2008 
verstuurd aan Bergsma, ontvangen.64 

50. JTI ontvangt de brief en prijslijst van PMI van 16 september 2008 op 26 september 2008 van 
Hondebrink.65 Diezelfde dag stuurt JTI de brief en prijslijst intern door.66 

51. BAT ontvangt uiterlijk op 3 oktober 2008 de prijslijst die JTI op 9 september 2008 heeft verzonden. 
BAT heeft de aangekondigde prijzen voor Camel en Winston verwerkt in een presentatie met 
activiteiten van concurrenten.67 De presentatie vermeldt: “New prices communicated: Surprised from 
JTI price list”. De prijzen die BAT heeft opgenomen komen overeen met de prijzen op de JTI-prijslijst. 

52. Het Ministerie van Financiën stuurt op 6 oktober 2008 de accijnstarieven bij een prijs van het 
MPPC-product van € 4,50 aan ITN. Het Ministerie van Financiën bericht niet exact te weten wanneer 
deze prijs in zal gaan, maar dit wel nog dit kalenderjaar te verwachten. Volgens het Ministerie van 
Financiën zal dat, naar informatie van de MPPC-houder [PMI], rond eind oktober zijn.68 

53. ITN stuurt op 9 oktober 2008 opnieuw haar prijzen per oktober 2008 aan afnemers. De prijzen zijn 
gelijk aan de prijzen die ITN heeft gecommuniceerd op 13 en 15 augustus 2008.69 

54. PMI heeft de begeleidende brief van ITN zoals verzonden op 9 oktober 2008 ontvangen.70 

55. JTI ontvangt de prijslijst van ITN van 9 oktober 2008 op 10 oktober 2008 van Hondebrink.71 

56. JTI stuurt op 15 oktober 2008 opnieuw de prijzen per oktober 2008 aan haar afnemers. De prijzen 
zijn gelijk aan de prijzen die JTI op 9 september 2008 heeft aangekondigd, maar volgens de 
begeleidende brief zijn de berekeningen gewijzigd vanwege aanpassingen in de accijnsstructuur.72 

57. Op 17 oktober 2008 ontvangen ook de andere fabrikanten de accijnstarieven bij een prijs van het 
MPPC-product van € 4,50. Het Ministerie van Financiën benadrukt dat voor de ingangsdatum zij 
eerst moeten constateren dat dit ook daadwerkelijk de MPPC prijs is geworden.73 

58. BAT stuurt op 17 oktober 2008 een aangepaste prijslijst voor oktober 2008. De consumentenprijzen 

63 Dossierstuk 288, bijlage 6, 14053129229695, p. 28 - 40. 
64 De ACM heeft dit document aangetroffen in de bedrijfsadministratie van ITN. Dossierstuk 288, bijlage 6, 14053129229695, 
p. 28 - 40. 
65 Dossierstuk 287, bijlage 24, 14053129329598402. 
66 Dossierstuk 287, bijlage 25, 14053129329556174. 
67 Dossierstuk 286, bijlage 6, 14053129163048714, p. 11. 
68 Zienswijze ITN, bijlage 9.1. 
69 Dossierstuk 290, bijlage 1, 1405312979618618 en dossierstuk 287, bijlage 29, 140531293295101266. 
70 De ACM heeft dit document aangetroffen in de bedrijfsadministratie van PMI. Dossierstuk 285, bijlage 4, 
1405312915816210. 
71 Dossierstuk 287, bijlage 29, 140531293295101266. 
72 Dossierstuk 288, bijlage 23, 14053129218460047. 
73 Item 397051. 
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zijn ongewijzigd ten opzichte van de prijslijst van 6 augustus 2008, maar de prijslijst is aangepast 
vanwege wijzigingen in de accijnsstructuur. BAT wijst tevens op eerder aangekondigde 
prijsverhoging per januari 2009 van een aantal merken sigaretten.74 

59. ITN ontvangt op 21 oktober 2008 van Bergsma de prijslijst van JTI van 15 oktober 2008. Diezelfde 
dag stuurt ITN deze prijslijst met brief intern door aan een groot aantal ITN medewerkers.75 

60. ITN ontvangt op 21 oktober 2008 de brief en prijslijst van BAT per 17 oktober 2008 van Bergsma.76 

61. ITN introduceert in oktober 2008 het merk Fortuna. Hondebrink beschikt uiterlijk op 21 oktober 2008 
over een prijslijst met Fortuna per 1 oktober 2008 (19; € 3,80 – 23; € 4,50 – 28; € 5.50).77 

62. JTI weet op 20 oktober 2008 van de prijzen voor Fortuna. Op deze datum stuurt JTI intern de 
Fortuna-prijzen rond met de opmerking aanvullende informatie zo snel mogelijk te zullen versturen.78 

JTI ontvangt op 21 oktober 2008 van Hondebrink de volledige informatie over Fortuna.79 Dezelfde 
JTI-medewerker ontvangt op 13 november 2008 de officiële Fortuna-prijslijst en begeleidende brief 
van Hondebrink.80 

63. PMI ontvangt de aankondiging over Fortuna op 21 oktober 2008 van Hondebrink en stuurt deze 
intern door.81 Op 13 november 2008 ontvangt PMI de volledige Fortuna prijslijst met begeleidende 
brief van Hondebrink.82 PMI ziet Fortuna als een nieuw segment genaamd super-low en geeft op 3 
november 2008 aan plannen te maken om te reageren met een nieuw merk.83 

64. Tijdens een bezoek van PMI aan Primera op 30 oktober 2008 spreekt Primera haar bezorgdheid uit 
over het super-lage prijzen segment met het oog op de marges voor afnemers.84 

65. BAT weet op 6 november 2008 van Fortuna. Op deze datum vermeldt BAT Fortuna al in een interne 
agenda.85 Op 10 november 2008 bespreekt BAT in een management bijeenkomst een mogelijke 
reactie op de introductie van Fortuna.86 Op 11 december 2008 bespreekt BAT Fortuna nogmaals. Ze 
geeft aan twee weken voordat de producten bij LSP87 komen haar prijslijst uit te willen sturen. Ook 
geeft BAT aan dat ze de prijzen van VFM liever op € 4,5,6 ziet en daar signalen voor wil geven.88 

66. Op 12 november 2008 kondigt ITN officieel Fortuna aan, die vanaf 17 november 2008 uitgerold zal 
worden.89 De introductieprijs is € 0,20 onder de prijs van VFM-merken van PMI en BAT en € 0,10 
onder JTI. ITN geeft aan dat na de ‘introductieperiode’ de prijs verhoogd zal worden met € 0,10 per 
pakje. 

74 Dossierstuk 288, bijlage 24, 14053129218453835. 
75 Dossierstuk 288, bijlage 23, 14053129218460047. 
76 Dossierstuk 288, bijlage 24, 14053129218453835 en item 260926. 
77 Dossierstuk 285, bijlage 5, 140531291581672. 
78 Dossierstuk 287, bijlage 31, 14053129329540844, p. 36. 
79 Dossierstuk 287, bijlage 30, 140531293295101252. 
80 Dossierstuk 287, bijlage 33, 140531293295101255. 
81 Dossierstuk 285, bijlage 5, 140531291581672. 
82 Dossierstuk 289, bijlage 1, 140531298371337. 
83 Dossierstuk 256, IN/427125, p. 37. 
84 Zienswijze PMI, bijlage 13. 
85 Dossierstuk 286, bijlage 84, 14053129163045146. 
86 Dossierstuk 286, bijlage 9, 14053129163039953. 
87 LSP staat voor Local Sales Points. 
88 Dossierstuk 286, bijlage 24, 14053129163049672, tabblad “Decisionlog”, regel 31 t/m 34 over TMTM 11/12. 
89 Dossierstuk 289, bijlage 1, 140531298371337. 
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67. Op 13 november 2008 stuurt ITN een bericht aan een afnemer over een fout die in de Fortuna-
prijslijst is geslopen, met het bericht dat de EAN-codes nog ontbreken maar zo snel mogelijk zullen 
volgen.90 

68. Op 13 november 2008 stuurt Hondebrink de prijslijst van ITN met prijzen per november 2008 aan JTI 
en PMI.91 

69. Een indirecte afnemer laat ITN op 20 november 2008 weten dat JTI in december prijswijzigingen zal 
doorvoeren.92 

70. PMI kondigt op 26 november 2008 aan Hondebrink de introductie van Marlboro 26 per 8 december 
2008 aan. De aankondiging bevat prijzen en EAN codes.93 

71. ITN ontvangt op 26 november 2008 van Hondebrink de introductie van Marlboro 26, zoals 
aangekondigd op 26 november 2008.94 Ook JTI ontvangt deze informatie via Hondebrink.95 

72. In een interne e-mailwisseling van 26 november 2008 vraagt een medewerker van ITN aan een 
collega of hij met spoed een overzicht kan ontvangen van de marges per fabrikant 
(PMI/BAT/JTI/ITN) bij Lekkerland.96 

73. Op 27 november 2008 worden de nieuwe accijnstarieven naar aanleiding van een wijziging van de 
prijs van het MPPC-product naar € 4,50 gepubliceerd. Deze nieuwe tarieven zullen ingaan op 1 
december 2008.97 

74. JTI heeft op 27 november 2008 informatie over de introductie van Marlboro 26, zoals 
gecommuniceerd door PMI op 26 november 2008. Op deze datum stuurt JTI deze informatie intern 
rond.98 

75. BAT heeft op 27 november 2008 informatie over de introductie van Marlboro 26, welke door PMI 
gecommuniceerd is op 26 november 2008. Op deze datum vermeldt BAT Marlboro 26 in een 
‘competitor activity’ presentatie. BAT geeft aan dat Marlboro 26 een voordeel heeft op de prijsstelling 
van Marlboro 19.99 In dezelfde presentatie meldt BAT ook dat één van haar vertegenwoordigers van 
een retailer heeft vernomen dat PMI Next heeft geproduceerd zonder accijnszegels. De introductie 
hangt waarschijnlijk af van het succes van de introductie van Fortuna.100 

76. Op 1 december 2008 treden de nieuwe accijnstarieven zoals gepubliceerd op 27 november 2008 in 
werking. 

77. PMI introduceert op 1 december 2008 officieel Marlboro 26 voor € 6, per 8 december 2008. De 
communicatie bevat een complete nieuwe prijslijst.101 

90 Items 261045 en 3554044. 
91 Items 1382192, 657342, 415800 en 458512. 
92 Item 4533069. 
93 Dossierstuk 288, bijlage 25, 14053129218454008. 
94 Dossierstuk 288, bijlage 25, 14053129218454008. 
95 Item 458513. Zie ook items 405898 en 4758778. 
96 Item 3128061. 
97 Staatscourant, 2008, nr. 231. 
98 Dossierstuk 287, bijlage 37, 14053129329596539. 
99 Dossierstuk 286, bijlage 11, 14053129163045890, p. 3. 
100 Dossierstuk 286, bijlage 11, 14053129163045890, p. 4. 
101 Dossierstuk 288, bijlage 6, 14053129229695 p. 18 - 26. 
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78. BAT bespreekt de introductie van Marlboro 26 op 2102 en 4103 december 2008 nogmaals intern. BAT 
bespreekt mogelijke reacties voor Lucky Strike, Pall Mall en Kent (wel of niet matchen van prijs), 
maar maakt nog geen beslissing. BAT spreekt hier tevens over de geruchten dat PMI het merk Next 
zal introduceren als reactie op Fortuna. 

79. Op 11 december 2008 stuurt een medewerker van ITN de draft-prijslijst voor Fortuna 28 stuks door 
aan een collega, die het stuk door dient te sturen aan een zakenrelatie.104 

80. BAT communiceert op 12 december 2008 een nieuwe prijslijst per januari 2009. Reden is een € 0,10 
verhoging op haar premium merken en de introductie van een nieuwe Kent variant.105 In de prijslijst 
van BAT (die in het bezit is van ITN) wordt expliciet genoemd dat prijswijzigingen zijn 
voorgehouden.106 

81. ITN ontvangt op 15 december 2008 de nieuwe prijslijst van BAT, zoals gecommuniceerd op 12 
december 2008, van Bergsma.107 De prijslijst wordt binnen ITN wijd verspreid.108 

82. BAT bespreekt op 18 december 2008 intern haar strategie voor Pall Mall: "After 3 months of 3,90 
sales (if no 3,80 in the market) we go back to 4,=. If market doesn't go upwards we will go back to 
3,90 or any other level at that time.”109 

83. BAT communiceert op 19 januari 2009 een nieuwe prijslijst aan afnemers, met als ingangsdatum 2 
februari 2009. De lijst bevat alleen Pall Mall varianten; 19 is verlaagd met € 0,10 en 23/28 is verlaagd 
met € 0,30 naar 19/€ 3,90, 23/€ 4,70 en 28/€ 5,70.110 BAT geeft hierbij aan dat zij zich genoodzaakt 
voelt deze verlaging door te voeren om de concurrentiepositie van het merk te verdedigen.111 Uit 
interne stukken van BAT blijkt dat BAT deze prijsverlaging liever niet had willen doorvoeren en de 
prijzen op € 4,00, € 5,00 en € 6,00 had willen houden. Ook geeft BAT aan de prijs van Pall Mall gelijk 
te willen houden met het laagst geprijsde VFM-merk en door middel van prijsstijgingen het 
rendement wil ‘managen’.112 Om deze reden heeft BAT meerdere verschillende banderollen besteld 
en scenario’s klaar gezet.113 

84. Op 19 januari 2009 heeft JTI vernomen dat PMI voornemens is om Next op 1 februari op de markt te 
brengen. Ook de prijzen worden daarbij vermeld.114 

85. JTI ontvangt op 20 januari 2009 de prijslijst van BAT, zoals verzonden op 19 januari 2009, van 
HaDee & Partners.115 

102 Dossierstuk 286, bijlage 12, 14053129163049913. 
103 Dossierstuk 286, bijlage 13, 14053129163047275. 
104 Item 259746. 
105 Dossierstuk 288, bijlage 27, 14053129218453889. 
106 Item 3159367. 
107 Dossierstuk 288, bijlage 27, 14053129218453889. 
108 Item 4537780. 
109 Zienswijze BAT, randnummer 227 en dossierstuk 286, bijlage 24, 14053129163049672, decisionlog rij 41. 
110 Dossierstuk 288, bijlage 29, 14053129218453840. Zie ook: dossierstuk 286, bijlage 21, 14053129163048915, p. 4 en 
dossierstuk 286, bijlage 19, 14053129163045221, p. 23. 
111 Dossierstuk 288, bijlage 29, 14053129218453840. 
112 Dossierstuk 286, bijlage 14, 14053129163011528, p. 7. 
113 Dossierstuk 286, bijlage 24, 14053129163049672, tabblad “Decisionlog”, regel 55 over Meeting 19/1. 
114 Item 383082. 
115 Dossierstuk 287, bijlage 39, 140531293295101168. 

10/68 



  
   

 

                  
               

      
 

                    
                 

               
   

 
                   

           
 

                   
                 
    

 
                  

     
  

                   
                

                 
                   
               

 
                 

              
                  

                  
             

 
                  

              
 

  
                  

              
                

             
 

 
       
   
   
     
       
       
       
       
           
          
          
       

ACM/UIT/565875

Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/20/040913 / ACM/20/040888, ACM/20/040894, ACM/20/041113 / Documentnr. ACM/UIT/565875 

86. ITN ontvangt op 20 januari 2009 de prijslijst van BAT, zoals verzonden op 19 januari 2009, van 
Bergsma.116 De prijslijst wordt direct binnen ITN verspreid.117 Ook een latere correctie van de prijslijst 
wordt snel doorgestuurd en intern verspreid.118 

87. Uit een presentatie van ITN d.d. 20 januari 2009 blijkt dat de reacties van BAT en PMI op de 
introductie van Fortuna al bekend zijn bij ITN en worden meegenomen in het bepalen van de verdere 
strategie. BAT reageert met een prijsverlaging van Pall Mall FMC, en PMI introduceert haar eigen 
nieuwe merk, NEXT.119 

88. Op 21 januari 2009 kondigt PMI de introductie van het nieuwe merk Next aan (19/€ 3,90, 23/€ 4,60 
en 27/€ 5,50). De prijzen gaan in per 2 februari 2009.120 

89. JTI beschikt op 21 januari 2009 over de Next informatie.121 Volgens een interne e-mail van JTI op die 
dag was de introductie van Next al eerder die week bekend. De informatie is volgens JTI afkomstig 
van een betrouwbare informant.122 

90. BAT beschikt op 21 januari 2009 over de informatie over Next. Op deze datum stuurt een BAT 
vertegenwoordiger deze informatie intern door.123 

91. JTI geeft op 21 januari 2009 intern aan dat de aankondigingen van BAT (Pall Mall) en PMI (Next) 
aanleiding zijn om haar prijzen te heroverwegen. Volgens JTI is Next de reden dat BAT verlaagd 
heeft. JTI bespreekt 3 scenario’s en stelt uiteindelijk voor de prijs van Winston te verlagen. (20/€ 3,90 
i.p.v. 19/€ 3,90, 22/€ 4,40 i.p.v. 22/€ 4,50, 27/€ 5,40 i.p.v. 27/€ 5,50 en introductie van 25/€ 5,00). JTI 
geeft echter ook aan dat de “earliest possible change of pricing will be june”.124 

92. ITN houdt op 23 januari 2009 een vergadering naar aanleiding van de Next-introductie van PMI en 
de BAT-aankondiging van 19 januari 2009. ITN besluit, zoals eerder aangekondigd, Fortuna 19 te 
verhogen naar € 3,90 (+€ 0,10). Ook de 23 variant wordt verhoogd met € 0,10. Echter, ITN zal 
Fortuna 28 wel verlagen met € 0,10 naar € 5,50. ITN geeft aan zich al tijdens de introductieperiode 
van Fortuna gecommitteerd te hebben aan het verhogen van de prijs van Fortuna.125 

93. Op 27 januari 2009 geeft BAT intern in een flash report aan dat ze diverse scenario’s heeft 
klaargezet naar aanleiding van de introductie van Fortuna. BAT wil voornamelijk reageren op de 
concurrentie.126 

94. PMI weet op 27 januari 2009 van de BAT-prijslijst (verlaging Pall Mall), zoals door BAT aan afnemers 
gecommuniceerd op 19 januari 2009. Naar aanleiding van deze informatie heeft PMI besloten de 
introductie van Next voorlopig uit te stellen en de prijsstelling van L&M te heroverwegen. Uit een 
bezoekrapport blijkt dat PMI dit op 27 januari 2009 aan Primera laat weten.127 

116 Dossierstuk 288, bijlage 29, 14053129218453840. 
117 Item 249108. 
118 Item 249092. 
119 Items 274831 en 214973. 
120 Dossierstuk 287, bijlage 40, 14053129329538811. 
121 Dossierstuk 287, bijlage 40, 14053129329538811. 
122 Dossierstuk 287, bijlage 298, 14053129329549037. 
123 Dossierstuk 286, bijlage 18, 1405312911619493. 
124 Dossierstuk 287, bijlage 298, 14053129329549037, p. 3, 8, 10, 11. 
125 Dossierstuk 288, bijlage 34, 140531291251550, p. 4 en 5. 
126 Dossierstuk 286, bijlage 21, 14053129163048915, p. 4 en 5. 
127 Dossierstuk 285, bijlage 8, 1405312956759980, p.3. 
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95. BAT weet op 27 januari 2009 dat Next voorlopig uitgesteld is door PMI. Op deze datum vermeldt 
BAT dit in haar interne flash report.128 Diezelfde dag besluit BAT om op 2 februari 2009 een prijslijst 
te versturen met prijsverhogingen van Pall Mall naar € 4, € 5, € 6.129 

96. JTI weet op 28 januari 2009 van de uitstel van Next. Op deze datum stuurt JTI intern deze informatie 
rond. Volgens JTI wil PMI afwachten wat Pall Mall gaat doen.130 

97. BAT besluit op 29 januari 2009 om de prijslijst van Pall Mall naar € 4, € 5, € 6 nog niet uit te 
sturen.131 

98. JTI communiceert op 29 januari 2009 aan HaDee & Partners per e-mail de introductie van een 
nieuwe Camel variant, Camel filter box 27 voor € 6,00, met ingang 23 februari 2009.132 De e-mail van 
JTI aan HaDee bevat een presentatie met EAN-codes en prijzen. 

99. ITN weet op 30 januari 2009 van de introductie Camel van JTI. Op deze datum wordt de informatie 
over de introductie van Camel in een interne competitive intelligence rapportage genoemd. ITN geeft 
aan dat deze introductie een positionering in het sterk groeiende super big box segment is.133 

100. ITN weet op 30 januari 2009 van de uitstel van Next, zoals door PMI op 27 januari 2009 aan 
afnemers gecommuniceerd. Op deze datum bevat een interne competitive intelligence rapportage 
informatie over het uitstel van Next. ITN geeft aan dat PMI L&M gelijk trekt aan Pall Mall.134 

101. Op 2 februari 2009 geeft BAT intern in een flash report aan dat ze nog wacht op reacties met 
prijslijsten op haar uitgestuurde prijsverlaging. BAT geeft aan te wachten op reacties alvorens aan 
afnemers te communiceren weer terug te gaan naar € 4, € 5, € 6.135 

102. JTI communiceert op 2 februari 2009 aan Lekkerland per e-mail de introductie van een nieuwe 
Camel variant, Camel filter box 27 voor € 6,00 aan Lekkerland, met ingang 23 februari 2009.136 De e-
mail van JTI aan Lekkerland bevat een presentatie met prijzen en EAN-codes. 

103. Op 3 februari 2009 besluit BAT op 16 februari 2009 definitief te besluiten over de prijsverhoging per 
1 april 2009. Wel bestelt BAT al materialen om naar Pall Mall € 4, € 5, € 6 te gaan per 1 april 2009.137 

104. ITN stuurt op 5 februari 2009 intern een presentatie rond waarin staat dat ITN diezelfde dag een 
signaal af zal geven om naar 19/€ 4,00 te gaan. “Hiermee wordt de druk bij de andere fabrikanten 
neergelegd.” Alternatieve scenario’s staan klaar.138 

105. PMI kondigt op 6 februari 2009 de introductie van Marlboro flavor plus aan aan de ‘direct accounts’ 
(19/€ 4,50), per begin maart 2009.139 

106. ITN beschikt op 6 februari 2009 over informatie over de introductie van Marlboro flavor plus zoals die 
dag gecommuniceerd door PMI.140 

128 Dossierstuk 286, bijlage 21, 14053129163048915, p. 3 en 5. 
129 Dossierstuk 286, bijlage 24, 14053129163049672, tabblad “Decisionlog”, regel 60 en 61 over Projectboardmeeting 27/1. 
130 Dossierstuk 287, bijlage 40, 14053129329538811. 
131 Dossierstuk 286, bijlage 24, 14053129163049672, tabblad “Decisionlog”, regel 65, 67, 68 over Projectboardmeeting 29/1. 
132 Dossierstuk 306, bijlage 350, 140531293295102805. 
133 Dossierstuk 288, bijlage 33, 140531291251530669, p. 3. 
134 Dossierstuk 288, bijlage 33, 140531291251530669, p. 3. 
135 Dossierstuk 286, bijlage 22, 14053129163047292, p. 5. 
136 Dossierstuk 306, bijlage 349, 140531293295103281. 
137 Dossierstuk 286, bijlage 24, 14053129163049672, tabblad “Decisionlog”, regel 69 en 70 over Projectboardmeeting 3/2. 
138 Dossierstuk 288, bijlage 35, 14053129218428901, p. 13. 
139 Dossierstuk 285, bijlage 54, 14053129567517600, p. 3. 
140 Dossierstuk 288, bijlage 249, 14053129218461268. 
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107. ITN communiceert op 6 februari 2009 aan afnemers een prijsverhoging voor Fortuna per 1 april 
2009, Fortuna 19 gaat van €3,80 naar € 4,00, 23 gaat naar € 4,60 en 28 naar € 5,50. De rest van de 
merken blijft ongewijzigd.141 De aankondiging is zonder prijslijst en EAN-codes. ITN geeft aan dat 
deze spoedig zullen volgen. Reden van de prijsverhoging blijkt uit een interne business review report 
van ITN van 9 februari 2009: de prijsaankondiging van Pall Mall en de aankondiging van de uitstel 
van Next.142 

108. FOOX bedankt ITN voor de prijslijst waarop ITN reageert met: ‘Nu de rest !’.143 FOOX stelt op 6 
februari 2009, naar aanleiding van de prijsverhoging van Fortuna, aan ITN voor om varianten 23 en 
28 verder te verhogen. ITN antwoordt dezelfde dag dat 035 aan zet is. (035 is Hilversum, daar was 
JTI gevestigd)144 Hierop reageert FOOX met ‘Ik bel met meerdere nummers…’.145 

109. PMI ontvangt op 6 februari 2009 van Hondebrink de prijsverhoging van Fortuna, zoals op 6 februari 
2009 door ITN gecommuniceerd aan afnemers.146 

110. JTI ontvangt op 6 februari 2009 de prijsverhoging van Fortuna zowel van Hondebrink147 als van 
Limtaco148 en Tabac & Gifts. Tabac & Gifts geeft aan graag een soortgelijk signaal te willen zien van 
Winston (JTI).149 De informatie wordt direct intern verspreid om mee te nemen bij de eigen 
prijsscenario’s van JTI.150 

111. BAT besluit tijdens een meeting op 6 februari 2009 (en daarna ook op 10 februari 2009) om zo 
spoedig mogelijk twee nieuwe tijdelijke Pall Mall varianten te introduceren: Pall Mall special edition 
23 voor € 4,50 of € 4,60 en 28 voor € 5,50.151 

112. BAT beschikt in ieder geval op 9 februari 2009 over de prijsverhoging van Fortuna door ITN. BAT 
vermeldt op deze datum de prijsverhoging intern in een flash report.152 

113. ITN geeft op 10 februari 2009 intern aan te verwachten dat concurrenten de nieuwe prijsstelling van 
Fortuna zullen volgen, waarmee de marge in het VFM-segment veilig wordt gesteld.153 

114. Op 11 februari 2009 mailt Primera JTI met de opmerking graag te willen zien dat JTI mee gaat met 
de prijsverhoging van Fortuna.154 

115. BAT weet in ieder geval op 13 februari 2009 van de introductie van Camel door JTI. Op deze datum 
vermeldt BAT de introductie met prijs in haar flash report. BAT geeft aan dat hiermee het Camel filter 
assortiment op 19/€ 4,00, 22/€ 5,00, 27/€ 6,00 komt.155 Uit hetzelfde flash report blijkt dat BAT op 13 
februari 2009 ook over informatie over de introductie van Marlboro flavor plus beschikt.156 

141 Dossierstuk 289, bijlage 2, 140531298371690. 
142 Dossierstuk 288, bijlage 37, 14053129218414504, p. 3 en 6. 
143 Item 2083548. 
144 Dossierstuk 290, bijlage 3, 1405312979617932. 
145 Item 2083549. 
146 Dossierstuk 289, bijlage 2, 140531298371690. 
147 Dossierstuk 287, bijlage 42, 14053129329558005. 
148 Dossierstuk 287, bijlage 43, 140531293295104853. 
149 Dossierstuk 287, bijlage 44, 140531293295104881. 
150 Item 3259498. 
151 Dossierstuk 286, bijlage 24, 14053129163049672, tabblad “Decisionlog”, regel 74 over Projectboardmeeting 6/2 and 10/2. 
152 Dossierstuk 286, bijlage 23, 14053129163047293, p. 3. 
153 Dossierstuk 288, bijlage 39, 14053129218461082. 
154 Dossierstuk 287, bijlage 45, 14053129329566738. 
155 Dossierstuk 286, bijlage 26, 14053129163048936, p. 3 en 5. 
156 Dossierstuk 286, bijlage 26, 14053129163048936, p. 3 en 5. 
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116. ITN bespreekt op 13 februari 2009 in een ‘competitive intelligence rapportage’ de introductie van 
Marlboro flavor plus zoals door PMI aan afnemers gecommuniceerd op 6 februari 2009. ITN geeft 
aan dat het doel van PMI is om rokers vast te houden en nieuwe rokers aan te trekken door een 
innovatief nieuw product te lanceren.157 

117. JTI beschikt op 13 februari 2009 over introductie Marlboro flavor plus via Hondebrink.158 Op deze 
datum verspreidt JTI een Internal Sales Weekly Brief waarin de introductie is opgenomen. JTI bericht 
dat er op 27 februari 2009 een landelijke salesmeeting over de introductie zal zijn, waarna de 
introductie plaats zal vinden.159 

118. BAT stuurt op 13 februari 2009 een ‘prijslijst rechtstreekse afnemers’ met de introductie van twee 
tijdelijke nieuwe Pall Mall-varianten (Pall Mall special edition 23 voor € 4,50 en 28 voor € 5,50) per 
week 11 2009. Reden is volgens de begeleidende brief om de concurrentiepositie van het merk te 
verdedigen.160 

119. JTI ontvangt op 14 februari 2009 van HaDee & Partners de prijslijst met Pall Mall special edition, 
zoals verstuurd door BAT op 13 februari 2009, met daarbij de opmerking: “heb je niet van mij”.161 

120. Een interne presentatie van ITN d.d. 17 februari 2009162 laat alle aankondigen zien. ITN heeft het 
streven om de winstgevendheid van een bepaalde categorie te verhogen. Als ITN geen reactie 
ontvangt dat past ITN de prijzen aan in lijn met de andere VFM merken. 

121. PMI beschikt op 18 februari 2009 over informatie over Pall Mall special edition, zoals verstuurd door 
BAT op 13 februari 2009. PMI stuurt op deze datum informatie over de Pall Mall special editions 
intern door en geeft tevens aan dat deze varianten slechts bij een select aantal organisaties 
beschikbaar zullen zijn.163 

122. ITN beschikt in ieder geval op 18 februari 2009 over informatie over Pall Mall special edition, zoals 
verstuurd door BAT op 13 februari 2009. Op deze datum stuurt ITN een presentatie waarin Pall Mall 
special edition genoemd is intern door. Op basis van deze informatie besluit ITN om de Fortuna 22 
en 27 varianten te verhogen in prijs per 1 mei 2009.164 

123. ITN mailt op 18 februari 2009 intern twee presentaties rond over de voorgenomen prijsverhoging van 
Fortuna.165 Eén van de presentaties kan volgens de e-mail worden doorgezet aan de ‘accounts’ 
(afnemers). ITN geeft aan ook mondeling afnemers te zullen informeren. De e-mail bevat het citaat: 
“Aangezien marketing volgende week vrijdag 27 feb de “GO” moet geven voor de productie willen we 
concrete signalen van de andere marktpartijen hebben om niet naar het 3,90/4,50/5,50 scenario te 
gaan.” Uit de tweede presentatie - een ITN-interne versie - blijkt tevens dat ITN van werknemers 
verwacht dat zij afnemers bellen om afnemers te activeren actie te ondernemen naar anderen. 
Daarnaast moet ook meegegeven worden wat er gebeurt als er niet op de prijzen gereageerd 
wordt.166 Na het bellen van afnemers blijkt dat een aantal afnemers nog twijfelt over het opnemen 
van de Pall Mall special editions. ITN probeert zo veel mogelijk tegengeluid te maken.167 

157 Dossierstuk 288, bijlage 40, 140531291251530672, p. 3. 
158 Item 458529. Zie ook items 4712889, 4756762 en 3411330. 
159 Dossierstuk 287, bijlage 47, 14053129329520520, p. 6 en dossierstuk 287, bijlage 46, 14053129329547327, p. 6. 
160 Dossierstuk 287, bijlage 48, 140531293295101191, p. 5. 
161 Dossierstuk 287, bijlage 48, 140531293295101191, p. 3. Zie ook items 3411325, 459576 en 4820766. 
162 Item 1577716. 
163 Dossierstuk 285, bijlage 10, 140531291581666. 
164 Dossierstuk 288, bijlage 250, 14053129218474834, p. 5, 7, 10 en 12. 
165 Dossierstuk 288, bijlage 250, 14053129218474834, p. 3. 
166 Dossierstuk 288, bijlage 250, 14053129218474834, p. 15. 
167 Dossierstuk 288, bijlage 42, 14053129218469804. 
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124. Volgens een presentatie van ITN, waarvan op 18 februari 2009 een interne versie wordt 
rondgestuurd, wil ITN aan afnemers de intentie communiceren om Fortuna prijzen te verhogen en 
gefaseerd op ronde prijzen uit te komen.168 De prijs voor de 19-variant gaat in per 1 april 2009, de 
andere prijzen per 1 mei 2009. ITN is voornemens om haar afnemers door middel van een pdf-versie 
van de presentatie te informeren en wil concrete signalen van de andere marktpartijen hebben dat zij 
geen lagere prijzen in de markt zullen zetten. Reden voor de prijsverhoging is de winstgevendheid in 
het VFM-segment te waarborgen. De presentatie bevat ook het citaat: “ITN zal daarnaast ook haar 
positie in de markt moeten verdedigen. Geen reactie voor 27 feb -> dan zal ITN ook naar €3,90 (19) / 
€4,50 (23) en €5,50 (28) in lijn met andere value for money merken”.169 

125. Op 19 februari 2009 refereert JTI in een Internal Sales Weekly Brief aan reacties van afnemers op 
de prijsverhoging van Fortuna: “Primera heeft aangegeven dat ITN de prijzen van Fortuna zal 
verhogen naar respectievelijk €4,-. Op basis hiervan hebben zij BAT aangesproken om de 
voorgenomen prijsverlaging op Pall Mall niet door te voeren. BAT heeft hierop geantwoord dit in 
beraad te nemen. Primera heeft richting ons aangegeven dat het wellicht ook voor JTI nu tijd is om 
met Winston stappen te ondernemen en deze qua prijs omhoog te brengen. Ook van Tabac & Gifts 
heb ik deze melding ontvangen”.170 

126. PMI beschikt in ieder geval op 19 februari 2009 over de presentatie van ITN van 18 februari 2009 
over de prijsverhoging van Fortuna per 1 april en 1 mei 2009. De informatie is volgens een PMI-
medewerker door Tabaronde verstuurd.171 PMI geeft intern aan gehoord te hebben dat de prijzen 
van de 24 en 27 varianten naar € 5 en € 6 zullen gaan.172 

127. PMI weet in ieder geval op 19 februari 2009 van de introductie van Camel, zoals gecommuniceerd 
door JTI op 6 februari 2009. Op deze datum stuurt PMI deze informatie intern door. Volgens de e-
mail is de informatie ontvangen van Tabaronde.173 

128. Uit mailwisselingen binnen PMI tussen 19 en 20 februari 2009 blijkt dat PMI gesprekken heeft gehad 
met afnemers over de Pall Mall special editions en dat deze afnemers hun zorgen hebben geuit over 
de introductie door BAT en de mogelijke gevolgen daarvan op het VFM-segment.174 

129. In een e-mail van 20 februari 2009 meldt een medewerker van ITN dat die middag BAT om de tafel 
zal zitten met Super de Boer, waarbij Super de Boer zijn steentje bij zal dragen aan het overtuigen 
van BAT van “de door ITN ingeslagen weg”, wat lijkt te refereren aan de verhoging van Fortuna.175 

130. BAT weet in ieder geval op 20 februari 2009 over de prijzen van ITN voor Fortuna per 1 april en 1 
mei 2009. BAT is op de hoogte van de intentie van ITN om naar € 4, € 5, € 6 te gaan en weet ook 
dat het niet volgen door andere VFM-merken zal resulteren in een lagere prijszetting bij ITN. BAT is 
ervan op de hoogte dat de intentie van ITN geen officiële prijscommunicatie betreft. Tevens geeft 
BAT aan dat de prijsverhoging van Fortuna een reactie op de introductie van de tijdelijke Pall Mall 
varianten lijkt te zijn. BAT geeft wel aan zelfstandig haar prijsstrategie te blijven bepalen.176 

131. JTI ontvangt op 24 februari 2009 van Totaal Gemak de presentatie van ITN over de prijsverhoging 
van Fortuna per 1 april en 1 mei 2009, met de opmerking “Ter info, graag afstemming”. JTI stuurt het 

168 Dossierstuk 288, bijlage 250, 14053129218474834, p. 7 en 12 en dossierstuk 306, bijlage 291, 14053129218419099. 
169 Dossierstuk 288, bijlage 250, 14053129218474834, p. 12 en dossierstuk 306, bijlage 291, 14053129218419099, p. 5. 
170 Dossierstuk 287, bijlage 51, 14053129329547329, p. 4. 
171 Dossierstuk 285, bijlage 12, 140531291581667. De persoon genoemd in de e-mail is een medewerker van Tabaronde; zie 
dossierstuk 285, bijlage 49, 140531291581649. 
172 Dossierstuk 285, bijlage 13, 140531291581668. 
173 Dossierstuk 285, bijlage 12, 140531291581667. 
174 Dossierstuk 285, bijlage 11, 14053129567519458. 
175 Item 4564031. 
176 Dossierstuk 286, bijlage 27, 14053129163048937, p.4. 
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bericht intern door met de opmerking dat dat de afnemer met JTI in overleg wil over welk standpunt 
de afnemer moet innemen.177 

132. Een ITN medewerker heeft op 25 februari 2009 contact met Superunie om de ontwikkelingen bij 
concurrenten te bespreken. Besproken is onder meer dat BAT de prijzen niet wil wijzigen en dat PMI 
heeft beloofd de prijs van Marlboro niet te zullen verlagen.178 

133. ITN communiceert op 27 februari 2009 aan afnemers een prijsverhoging van Fortuna 19 van € 3,80 
naar € 3,90 per 1 maart 2009. De communicatie bevat een prijslijst met EAN-code voor alleen 
Fortuna 19.179 

134. ITN mailt intern op 2 maart 2009 dat de prijsverhoging van Fortuna 19 naar € 3,90 vooral bedoeld 
was om de intentie om uiteindelijk de prijs van Fortuna naar € 4,00 te verhogen kracht bij te zetten 
en geloofwaardig te maken.180 Hierdoor ontstaat een positief verhaal waardoor iedereen meer gaat 
verdienen. Of de stap naar € 4,00 daadwerkelijk gezet wordt, is afhankelijk van de prijsstrategie van 
concurrenten, aldus ITN. 

135. BAT communiceert op 2 maart 2009 een nieuwe prijslijst voor zeven Pall Mall varianten, met 
ingangsdatum 1 april 2009. De prijzen blijven ongewijzigd (19/€ 3,90 – 23/€ 4,70 – 28/€ 5,70). Uit de 
begeleidende brief blijkt dat de aanleiding voor de prijslijst de wijziging van de slofinhoud van 
varianten 23 van 10 naar 12 pakjes per slof is. Ook de verpakking van deze varianten verandert.181 

136. JTI ontvangt op 2 maart 2009 van Hondebrink de prijsverhoging van Fortuna, zoals door ITN op 27 
februari 2009 gecommuniceerd aan afnemers.182 

137. PMI ontvangt op 2 maart 2009 van Bergsma de prijsverhoging van Fortuna zoals door ITN op 27 
februari 2009 gecommuniceerd aan afnemers.183 

138. BAT weet in ieder geval op 2 maart 2009 van de prijsverhoging van Fortuna zoals door ITN 
gecommuniceerd op 27 februari 2009. Op die datum vermeldt BAT deze informatie in de notulen van 
een management meeting. In hetzelfde stuk meldt BAT dat PMI de prijs van haar merk L&M zal 
verlagen.184 

139. NSO (brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel) stuurt op 3 maart 2009 een brief aan het 
Ministerie van Financiën waarin zij haar zorgen uit over de tijdelijke Pall Mall-varianten. BAT handelt 
hiermee, volgens NSO, in strijd met de accijnswetgeving, omdat de inhoud volgens NSO gelijk is aan 
normale varianten, maar de prijs lager. Dit is in strijd met de accijnswetgeving waarin staat dat het 
niet is toegestaan eenzelfde tabaksproduct onder meer dan één kleinhandelsprijs in de handel te 
brengen.185 

140. JTI verneemt op 4 maart 2009 dat Totaal Gemak een mailing stuurt aan alle winkels dat zij de 
verlaging van de prijzen door BAT onacceptabel vinden. Totaal Gemak wilde nog niet aangeven 
welke stappen zij ook daadwerkelijk zullen zetten.186 

177 Dossierstuk 287, bijlage 54, 14053129329540468. 
178 Item 249126. 
179 Dossierstuk 297, bijlage 58, 140531293295101269. 
180 Dossierstuk 288, bijlage 43, 14053129218474918. 
181 Dossierstuk 288, bijlage 46, 14053129218453846. 
182 Dossierstuk 287, bijlage 58, 140531293295101269. 
183 Dossierstuk 290, bijlage 4, 14053129796116173. 
184 Dossierstuk 286, bijlage 29, 14053129163047585, p. 4. 
185 Dossierstuk 285, bijlage 14, 140531291581670. 
186 Item 380868. 
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141. ITN ontvangt op 5 maart 2009 van Bergsma de prijslijst van BAT met zeven Pall Mall-varianten, 
zoals door BAT aan afnemers verstuurd op 2 maart 2009 (en ziet dat de prijs voor een pakje van 
19 sigaretten € 3,90 blijft).187 In een interne email stelt ITN voor om BAT te volgen, omdat deze 
prijsstelling blijkbaar toch geaccepteerd wordt door de handel. Ook stelt ITN voor de marge voor de 
handel te verlagen.188 

142. PMI communiceert op 10 maart 2009 een prijslijst met ingangsdatum 16 maart 2009 aan haar 
afnemers, met prijzen van meerdere merken. Uit de begeleidende brief blijkt dat naar aanleiding van 
de huidige neerwaarde prijsspiraal in het VFM-segment (Fortuna en Pall Mall) PMI zich genoodzaakt 
voelt om haar L&M-prijzen te verlagen (19 van € 4 naar € 3,90, 24 blijft € 5,00, 28 van € 6,00 naar 
€ 5,70). Op 10 maart 2009 laat PMI haar afnemers tevens weten dat lagere marge wordt 
gecompenseerd door een vergoeding op de fabrieksprijs te garanderen. Daarnaast gaat PMI in op 
de introductie van Marlboro flavor plus. PMI geeft aan dat Marlboro flavor plus een “eigentijds 
alternatief is voor Kent” (een BAT-merk).189 

143. ITN beschikt op 10 maart 2009 over informatie over de prijsverlaging van PMI voor L&M met ingang 
van 16 maart 2009 en geeft aan dat de verlaging in lijn zal zijn met Pall Mall (BAT). ITN meldt: 
“belangrijk is nu dat we de groothandelsbrief/bevestiging in handen krijgen”.190 In een interne 
presentatie geeft ITN diezelfde dag aan, in reactie op de prijsstelling van Pall Mall en L&M haar 
prijzen van JPS en West (beide VFM-merken) aan te passen (19/€ 3,90, 23/€ 4,70 en 28/€ 5,70) en 
Fortuna niet te verhogen (19/€ 3,90, 23/€ 4,50 en 28/€ 5,50).191 Dezelfde dag beschikt ITN over 
gedetailleerdere prijsinformatie van PMI.192 Op 12 maart 2009 stuurt ITN intern een overzicht van 
marges van de VFM-merken (19 stuks) van de fabrikanten. De lijst is aangevuld “adhv nieuwe 
prijslijst PMI”.193 

144. JTI ontvangt op 11 maart 2009 van Totaal Gemak de volledige prijslijst van PMI met de prijsverlaging 
van L&M en de introductie van Marlboro flavor plus: ‘Ter info. Gr. [medewerker]’.194 JTI ontvangt 
dezelfde PMI-lijst op 13 maart 2009 van Hondebrink. Intern vraagt JTI of de informatie in de Strat 
Com folder geplaatst kan worden.195 

145. BAT laat op 13 maart 2009 mondeling aan Totaal Gemak weten dat ze per juni 2009 de prijzen van 
haar sigaretten wil gaan verhogen. Ze geeft aan dat de schriftelijke bevestiging met prijslijst in april 
2009 zal komen.196 

146. JTI hoort op 13 maart 2009 van Totaal Gemak over de prijsverhoging van BAT per juni 2009: ‘Dit 
onder druk van o.a. SuperUnie’.197 Volgens de e-mail van Totaal Gemak zal het een prijsverhoging 
van 10 cent zijn en zal BAT dit aankondigen in april 2009. JTI vraagt in reactie op de e-mail om een 
brief hiervan, waarop Totaal Gemak dat zij hierover niet beschikt omdat BAT de informatie 
mondeling heeft gegeven. Totaal Gemak zegt JTI wel toe meer informatie te sturen zodra deze 
beschikbaar is.198 

187 Dossierstuk 288, bijlage 46, 14053129218453846. 
188 Dossierstuk 288, bijlage 47, 14053129218471872. 
189 Dossierstuk 288, bijlage 6, 14053129229695, p. 2 en 4 en dossierstuk 297, bijlage 61, 14053129329565347. 
190 Dossierstuk 288, bijlage 49, 14053129218471896. 
191 Dossierstuk 288, bijlage 48, 14053129218471935, p. 9. 
192 Dossierstuk 288, bijlage 49, 14053129218471896. 
193 Dossierstuk 288, bijlage 50, 14053129218471850. 
194 Dossierstuk 287, bijlage 61, 14053129329565347. Zie ook item 426183. 
195 Dossierstuk 287, bijlage 62, 14053129132985281. 
196 Dossierstuk 287, bijlage 63, 14053129329537343. 
197 Item 4681951. 
198 Dossierstuk 287, bijlage 63, 14053129329537343. 
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147. BAT beschikt op 16 maart 2009 over informatie omtrent de prijsverlaging van L&M, zoals door PMI 
op 10 maart 2009 gecommuniceerd aan afnemers. BAT noemt de informatie een “unconfirmed 
rumour”. BAT geeft aan dat met deze prijsstelling de prijzen voor L&M 19 en 29 gelijk komen met 
“Pall Mall level 1 price positioning”.199 

148. BAT kondigt op 16 maart 2009 de introductie van drie tijdelijke edities van Lucky Strike aan, voor 
dezelfde prijs als de reguliere Lucky Strike (19/€ 4,50). BAT stuurt een brief aan relaties en geeft in 
deze brief aan dat deze varianten dezelfde EAN-codes hebben als de reguliere Lucky Strike. De 
verpakkingen stromen tussen eind maart en begin april de markt in.200 

149. JTI bespreekt op 17 maart 2009 haar eigen prijsstrategie naar aanleiding van de op 13 maart 2009 
mondeling aankondigde BAT-prijsverhoging per juni 2009. De huidige prijsstrategie lijkt volgens JTI 
te werken, zodat er geen aanleiding is de huidige prijzen aan te passen. Wel zet JTI verschillende 
scenario’s klaar om snel te kunnen reageren mocht dat nodig zijn.201 

150. PMI is op 17 maart 2009 op de hoogte van het voornemen van BAT van 13 maart 2009 om een 
nieuwe prijslijst uit te sturen en noemt daarbij concrete prijzen voor Pall Mall 19 en premium-merken. 
PMI spreekt in tegenstelling tot JTI van een € 0,20 verhoging en geeft aan: “Hiermee wil men laten 
zien dat de acties van de afgelopen weken een reactie op de marktontwikkelingen waren en wil 
hiermee hun focus voor de toekomst vorm geven.”202 

151. PMI beschikt op 17 maart 2009 ook over de brief met de tijdelijke edities van Lucky Strike, zoals door 
BAT aan afnemers gecommuniceerd op 16 maart 2009.203 

152. Op 17 maart 2009 weet de contactpersoon bij Superunie weer een update te geven aan ITN: “BAT 
says to SU that ITN is the company who has to move now. The announcements we have done are 
still proposals. BAT will announce within now and 4 weeks that they will move to 4/5/6 and even say 
they are prepared to go to € 4.10 19. Superunie asked me what we are going to do when BAT will go 
to € 4.10”.204 

153. ITN beschikt op 20 maart 2009 over de informatie van BAT over de introductie van Lucky Strike van 
16 maart 2009.205 

154. ITN communiceert op 24 maart 2009 aan afnemers een prijswijziging voor sigaretten per 1 april 
2009. De communicatie bevat een brief met een prijslijst. De prijzen van JPS en West gaan omlaag 
met € 0,10. (JPS 19/€3,90, West 19/€3,90, JPS 23/€4,70, West 23/€4,70 en JPS 28/€5,70). Fortuna 
blijft ongewijzigd. Aanleiding voor de wijzigingen zijn volgens de begeleidende brief de neerwaartse 
prijsbewegingen van Winston, Pall Mall en L&M.206 

155. JTI ontvangt op 25 maart 2009 van Hondebrink de brief van ITN van 24 maart en de prijslijst per 1 
april 2009.207 Later die dag stuurt ook Totaal Gemak de prijslijst door aan JTI, met het verzoek om 
een gesprek over de rol van ITN: “T.a.v. vrijdag willen wij ook graag nog even praten over de rol van 
ITN. Zij zijn bereid ons te compenseren voor de schade met BAT, zie eerdere mails. Wij kunnen dan 

199 Dossierstuk 286, bijlage 33, 14053129163048920, p. 5. 
200 Dossierstuk 285, bijlage 17, 140531291581671. 
201 Dossierstuk 287, bijlage 68, 140531291329811996, p. 8 en 9. 
202 Dossierstuk 285, bijlage 16, 14053129567519459. 
203 Dossierstuk 285, bijlage 17, 140531291581671. 
204 Item 248583. 
205 Dossierstuk 288, bijlage 52, 14053129218460727, p. 9. 
206 Dossierstuk 287, bijlage 340, 14053129329596580, p. 3 en 4. 
207 Dossierstuk 287, bijlage 340, 14053129329596580. 
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per direct stoppen met BAT en PM. Dan ontstaat er een samenwerking met 2 partijen. Hierdoor kan 
jullie blok vergroot worden in het schap.”208 

156. ITN bespreekt op 30 maart 2009 intern de mogelijkheid om bij afnemer Superunie, JPS en West 19 
voor € 4,00 aan te blijven bieden, in plaats van voor € 3,90 zoals bij andere afnemers. Deze 
mogelijkheid wordt geopperd omdat Superunie de prijsverlaging mogelijk niet zal accepteren. 
Volgens een ITN-medewerker lijkt sprake van een interessante optie waarmee de druk bij BAT komt 
te liggen om prijzen snel weer te verhogen. Later in de mailreeks bericht een ITN-medewerker dat de 
genoemde optie wettelijk niet is toegestaan.209 

157. Uit een interne e-mail van 30 maart 2009 blijkt dat ITN medewerkers actiever op zoek gaan naar 
facturen om marges te vergelijken om na te gaan of PMI en BAT een additionele vergoeding hebben 
afgesproken met een afnemer.210 

158. BAT beschikt op 31 maart 2009 over informatie over de prijsverlaging van ITN per 1 april 2009. De 
informatie komt overeen met de prijsaanpassingen die ITN op 24 maart 2009 aan afnemers heeft 
gecommuniceerd.211 

159. Andersom beschikt ook ITN op 31 maart 2009 over concurrentiegevoelige informatie van BAT: 
“Vanaf maandag 6 april stopt BAT met de Special Edition uitlevering € 4.50 / € 5.50 via de 
groothandel. De voorraad dient deze week uitverkocht te worden. Daarna gaan ze over naar € 3.90/€ 
4.70/€ 5.70.”.212 

160. BAT besluit op 2 april 2009 om de prijzen van bepaalde sigarettenmerken met € 0,10 te verhogen: 
“Tail (non-gdb's) will be increased as of July 1 with 0,10, if no competitor-change delay will be 1 
month. Competitor prices lower then Pall Mall will be changed.”213 

161. Op 8 april 2009 stuurt ITN een e-mail aan FOOX dat zij genoodzaakt zijn de prijzen voor JPS en 
West te verlagen omdat uit factuuronderzoek bleek dat ITN meer marge weggaf op JPS 19 dan 
concurrenten in dit segment.214 

162. Ergens tussen 13 en 17 april 2009 verneemt JTI van een groothandel dat BAT de groothandel heeft 
laten weten dat zij de prijzen per 1 juni 2009 verhoogt: “(Mainstream gaat met €0,10 omhoog en 
International Value met €0,20 per pakje.)”.215 

163. ITN laat op 15 april 2009 aan FOOX weten dat ze van plan is om de prijzen voor haar sigaretten per 
1 juli 2009 te verhogen. Dit blijkt uit een e-mailwisseling bij FOOX d.d. 15 april 2009.216 

164. BAT besluit in een meeting op 16 april 2009 dat de nieuwe prijslijst vrijdag 17 april 2009 verzonden 
moet worden. Daarbij meldt BAT tevens dat als concurrenten niet met prijslijsten komen, haar 
prijsverhoging niet doorgaat.217 

165. BAT beschikt in ieder geval op 16 april 2009 over de aankondiging van ITN.218 

208 Dossierstuk 287, bijlage 71, 14053129329565189. 
209 Dossierstuk 288, bijlage 54, 14053129218470097 en Zienswijze ITN, randnummer 418. 
210 Item 248580. 
211 Dossierstuk 286, bijlage 34, 14053129163047287, p. 3 en 5. 
212 Item 3124155. 
213 Dossierstuk 286, bijlage 25, 14053129163039186, tabblad “Decisionlog”, regel 94 en 95 over Projectboard-meeting 2/4. 
214 Item 248238. 
215 Dossierstuk 287, bijlage 80, 14053129329555283, p. 4. Zie ook dossierstuk 287, bijlage 88, 14053129329547054, p. 32. 
216 Dossierstuk 290, Bijlage 6, 1405312979615025. Zie ook dossierstuk 287, bijlage 77, 14053129329539115, p. 16. 
217 Dossierstuk 286, bijlage 25, 14053129163039186, tabblad “Decisionlog”, regel 102 en 104 over Projectboard-meeting 16/4. 
218 Dossierstuk 286, bijlage 25, 14053129163039186, tabblad “Actionlog”, regel 241 over actie n.a.v. Projectboard-meeting 16/4. 
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166. BAT communiceert op 17 april 2009 een prijsverhoging voor haar sigarettenmerken per week 26 van 
2009 (half juni 2009).219 Pall Mall zal met € 0,20 omhoog gaan en de rest van het assortiment zal met 
€ 0,10 omhoog gaan. 

167. ITN ontvangt op 17 april 2009 de prijzen van BAT per week 26 van 2009. Op die datum stuurt 
Bergsma de brief en prijslijst van BAT per e-mail door aan ITN.220 

168. JTI beschikt in ieder geval op 17 april 2009 over de aankondigingen van ITN en BAT.221 “Last Friday 
RUMORS IN THE MARKET suggested a price increase of, so far, BAT and ITN as per June 1st 
2009”.222 JTI merkt diezelfde dag op dat ITN en BAT de groothandel inzetten om JTI ook haar prijzen 
te laten verhogen.223 

169. JTI ontvangt op 17 april 2009 van Tabac & Gifts224 en Super de Boer225 de e-mail met brief en 
prijslijst van BAT per week 26 van 2009. Tabac & Gifts verzoekt JTI daarbij om ook omhoog te gaan 
met haar prijs. 

170. JTI stuurt op 20 april 2009 de brief en prijslijst van BAT door aan Hondebrink, met het verzoek om 
informatie van ITN en PMI naar JTI te sturen.226 

171. HaDee & Partners informeert ITN op 20 april 2009 over de aankondiging van BAT.227 

172. Op 20 april 2009 ontvangt JTI de brief en prijslijst van BAT per week 26 van 2009 van HaDee & 
Partners.228 

173. PMI weet op zijn laatst op 22 april 2009 van de nieuwe prijslijst van BAT. Dit blijkt uit gesprekken die 
PMI heeft gevoerd met Primera229 en Lekkerland.230 

174. ITN stuurt op 22 april 2009 een brief en prijslijst per 1 juli 2009 aan haar afnemers. Daarin zijn onder 
meer de volgende prijzen genoemd: Davidoff € 4,70/19, Gauloises € 4,60/19 en JPS, West en 
Fortuna € 4,10/19, € 4,90/23 en € 5,90/28. De prijzen voor de mainstream-merken gaan met € 0,10 
omhoog en de VFM-merken met € 0,20.Daarnaast worden de prijzen van Fortuna in lijn gebracht 
met de prijzen van JPS en West.231 ITN geeft in een interne e-mail aan dat de fabrieksprijzen - die 
niet in de prijslijst zijn opgenomen - pas bekend zullen worden nadat PMI haar nieuwe prijzen heeft 
bekendgemaakt. ITN verwacht dat PMI ook een aangepaste prijslijst uitstuurt.232 

219 Dossierstuk 250, IN/423223, p. 262 t/m 264. Zie ook: dossierstuk 290, bijlage 7, 1405312979614250, dossierstuk 287, bijlage 
78, 1405312932954078 en dossierstuk 288, bijlage 55, 14053129218453899. 
220 Dossierstuk 288, bijlage 55, 14053129218453899. 
221 Dossierstuk 287, bijlage 80, 14053129329555283, p. 4. 
222 Dossierstuk 287, bijlage 77, 14053129329539115, p. 16. 
223 Dossierstuk 287, bijlage 80, 14053129329555283, p. 4. 
224 Dossierstuk 287, bijlage 82, 14053129329565283. Zie ook dossierstuk 287, bijlage 78, 1405312932954078, 
dossierstuk 287, bijlage 81, 1405312932954873, dossierstuk 287, bijlage 86, 14053129329540469 en dossierstuk 287, 
bijlage 87, 14053129329545952. 
225 Dossierstuk 287, bijlage 84, 14053129329537373. Zie ook dossierstuk 287, bijlage 79, 14053129329519051. Zie ook item 
3238577. 
226 Dossierstuk 289, bijlage 3, 140531298371282. Zie ook item 461422. 
227 Dossierstuk 288, bijlage 56, 14053129218474910. 
228 Dossierstuk 289, bijlage 85, 14053129132985228. De ACM heeft de brief van BAT ook aangetroffen in de Strat Com folder 
bij JTI. Zie daarvoor dossierstuk 287, bijlage 83, 140531293295119655. Zie ook dossierstuk 287, bijlage 97, 
140531293295101177. 
229 Dossierstuk 285, bijlage 19, 1405312956759978, p. 3. 
230 Dossierstuk 291, bijlage 6, 14053129415702, p. 4. 
231 Dossierstuk 287, bijlage 90, 14053129329558781 en dossierstuk 287, bijlage 91, 14053129329566752. Zie ook 
Dossierstuk 250, IN/423223, p. 272 - 273. 
232 Dossierstuk 288, bijlage 58, 14053129218457006, p. 2. 
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175. Op 22 april 2009 laat Multishop aan JTI weten dat BAT vanaf week 26 de prijzen gaat verhogen en 
dat ITN zal volgen: ‘Kun je mij aangeven wat jullie standpunt is in deze.’.233 

176. PMI meldt op 22 april 2009 aan Primera dat ze ook haar prijzen gaat verhogen: “Primera was reuze 
benieuwd wat de prijsstelling van PMH gaat worden, nu BAT en ITN de nieuwe prijslijst heeft 
uitgestuurd. Uiteraard zijn wij nieuwsgierig naar JTI , maar wij zullen op zeer korte termijn met onze 
prijslijst gaan komen.”234 

177. Op 23 april 2009 stuurt PMI een nieuwe prijslijst aan haar afnemers met prijzen per 1 juni 2009. De 
prijsverhogingen zijn grotendeels in lijn met de aanpassingen van BAT en ITN. De prijzen worden 
verhoogd naar: Marlboro € 4,60/19, L&M € 4,10/19, € 5,00/24 en € 6,00/28.235 

178. Op 23 april 2009 wordt er binnen PMI een e-mail van BAT aan een lid van Tabaktief doorgestuurd 
waarin BAT aankondigt dat Pall Mall met € 0,20 omhoog zal gaan en de rest van het assortiment met 
€0,10.236 

179. JTI ontvangt van Hondebrink op 23 april 2009 de prijslijst van ITN237 en JTI weet ook dat PMI een 
prijslijst zal uitsturen met prijzen gelijk aan BAT en ITN.238 

180. BAT beschikt in ieder geval op 24 april 2009 over de prijzen van ITN per juli 2009.239 

181. Uit interne communicatie van ITN op 24 april 2009 (in vervolg op interne berichten van 22 april 2009) 
blijkt dat zij met name wil dat JTI de prijzen van Camel en Winston in lijn brengt met de VFM-prijzen 
van BAT en ITN. Ook is ITN op 24 april 2009 op de hoogte van de nieuwe prijzen van PMI per juni 
2009.240 

182. Op 24 april 2009 stuurt Tabac & Gifts de brief en prijslijst van ITN, zoals verstuurd op 22 april 
2009, aan JTI. Tabac & Gifts verzoekt JTI daarbij om niet achter te blijven: 
“Bijgaand de ITN prijslijst per july 2009. Nogmaals ons dringende verzoek om NIET achter te blijven 
met jullie merken. Ik zie graag van JTI ook een prijslijst verschijnen.”241 

183. ITN ontvangt op 24 april 2009 van Bergsma de aangekondigde prijsaanpassingen van de 
belangrijkste PMI-merken (Marlboro en L&M).242 

184. JTI ontvangt op 24 april 2009 van Schuitema de prijzen van PMI per 1 juni 2009. Op die 
datum stuurt Schuitema per e-mail een lijst met prijzen en EAN-codes voor sigaretten van PMI 
aan JTI, voorzien van de opmerking: “Dag [medewerker JTI] hierbij zoals toegezegd de 
bestanden.”243 

185. JTI ontvangt op 27 april 2009 van Hondebrink de brief en prijslijst van PMI per 1 juni 2009. 
Hondebrink stuurt dan de informatie van PMI per fax aan JTI.244 

233 Item 426152. 
234 Dossierstuk 285, bijlage 19, 1405312956759978, p. 3. 
235 Dossierstuk 285, bijlage 21, 1405312915816243. Zie ook dossierstuk 250, IN/423223, p. 275 - 276. 
236 Dossierstuk 285, bijlage 20, 14053129567510199. 
237 Dossierstuk 287, bijlage 90, 14053129329558781. Zie ook item 3213839. 
238 Dossierstuk 287, bijlage 89, 140531293295101825. 
239 Dossierstuk 286, bijlage 37, 14053129163049342, p. 4. Zie ook dossierstuk 286, bijlage 39, 14053129163040396, waaruit 
blijkt dat BAT beschikt over de brief van ITN. 
240 Dossierstuk 288, bijlage 58, 14053129218457006. 
241 Dossierstuk 287, bijlage 91, 14053129329566752. 
242 Dossierstuk 288, bijlage 59, 14053129218455659. Zie ook dossierstuk 288, bijlage 58, 14053129218457006. 
243 Dossierstuk 287,bijlage 92, 14053129132986411. 
244 Dossierstuk 287, bijlage 94, 14053129132985284. 
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186. FOOX informeert JTI op 27 april 2009 per e-mail dat de prijslijst van PMI door haar ontvangen 
is. FOOX geeft verder aan graag de prijslijst van JTI te ontvangen.245 

187. JTI ontvangt op 28 april 2009 van HaDee & Partners de prijslijst van PMI per 1 juni 2009.246 

Multishop laat JTI op 28 april 2009 weten dat BAT, ITN en PMI hebben bevestigd dat zij de 
prijzen zullen verhogen en verneemt graag het standpunt van JTI.247 

188. BAT beschikt in ieder geval op 28 april 2009 over de prijzen van PMI per 1 juni 2009. BAT meldt 
tevens intern dat ze van JTI nog niets heeft gehoord en dat de komende twee weken beslissend 
zijn.248 

189. Uit een e-mailwisseling bij JTI tussen 5 en 11 mei 2009 blijkt dat JTI de prijsinformatie van de andere 
fabrikanten gebruikt bij haar prijsbeslissing en besluit voor VFM-pakje Winston 19 een minder grote 
prijsverhoging door te voeren dan de andere fabrikanten. JTI verwacht weerstand van zowel de 
andere fabrikanten als de handel: “The price gap of Winston will be heavily under fire from 
competition and trade. If competition repositions we will re-position Winston to maintain the price 
gap.”249 

190. JTI stuurt op 4 mei 2009 aan in ieder geval Bergsma een brief met een prijsverhoging van € 0,10 per 
juli 2009. Bij de brief zit ook een prijslijst zonder EAN-codes, met daarop onder andere de volgende 
prijswijzigingen: Camel 19 voor € 4,10, Camel Natural Flavor 19 voor € 4,60 en Winston € 4,00/19, 
€ 4,50/22 en € 5,60/27).250 

191. Op 6 mei 2009 bespreekt FOOX intern de prijslijst van JTI van 4 mei 2009. Volgens haar gooit de 
prijslijst roet in het eten. Zij heeft daarover al een pittig telefoongesprek gevoerd met JTI. FOOX 
overweegt om Winston desnoods te ‘saneren’ en mondeling of telefonisch uit te leggen waarom.251 

192. Ook Lekkerland bespreekt intern de prijslijst van JTI. Op 6 mei 2009 merkt zij op dat JTI de 
verwachte winst bedreigt. Lekkerland merkt op dat PMI afwacht en stappen verwacht van wholesale 
en retail. Volgens Lekkerland verwacht ITN dat alles zal dalen naar € 4,00 als dat gebeurt en heeft 
BAT gezegd dat zij waarschijnlijk haar prijslijst onmiddellijk intrekt. De uiterste datum om een 
beslissing te nemen (‘point of no return’) is 18 mei 2009, aldus Lekkerland.252 

193. Uit de interne e-mail van Lekkerland valt op te maken dat BAT, ITN en PMI in ieder geval op 
6 mei 2009 op de hoogte waren van de prijzen van JTI.253 

194. JTI bespreekt op 6 mei 2009 intern de reacties die zij heeft ontvangen op haar prijslijst van 
4 mei 2009. De reacties noemt zij “rumoerig” en schrijft dat dat eufemistisch is uitgedrukt. Volgens 
JTI hebben BAT, ITN en PMI de groothandel massaal gebruikt om haar te laten weten dat 
Winston 19 naar € 4,10 moet. Er wordt gedreigd met een prijsverlaging. Het is onzeker wat er 
gebeurt als de andere fabrikanten hun pakjes met 19 sigaretten daadwerkelijk aanpassen in prijs, 
aldus JTI. Volgens haar is de situatie dat de groothandel onder regie van de fabrikanten het 
prijsbeleid zou willen bepalen, ridicuul.254 JTI vermeldt verder intern dat ook uit andere kanalen 

245 Dossierstuk 290, bijlage 8, 1405312979615415. Zie ook item 3333902. 
246 Dossierstuk 287, bijlage 96, 140531293295101817. 
247 Item 1833072. 
248 Dossierstuk 286, bijlage 38, 14053129163048925, p. 3 en 5. 
249 Dossierstuk 287, bijlage 102, 140531291329811861. 
250 Dossierstuk 287, bijlage 339, 14053129329565167 en dossierstuk 288, bijlage 73, 14053129229675, p. 115-118. 
251 Dossierstuk 290, bijlage 9, 14053129796114686, p. 5. 
252 Dossierstuk 291, bijlage 7, 1405312941511686. 
253 Dossierstuk 291, bijlage 7, 1405312941511686. 
254 Dossierstuk 287, bijlage 100, 140531293295101131. 
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reacties van gelijke strekking komen, met name vanuit de groothandel.255 

195. BAT merkt op 8 mei 2009 in een interne presentatie op dat alle prijzen van Winston onder het niveau 
van Pall Mall zitten. Dat zou de zakelijke doelstellingen van BAT in gevaar kunnen brengen en 
daarom zou verdere actie overwogen moeten worden, aldus die presentatie. De opmerking ziet 
overigens ook op de prijs van L&M 24 van PMI voor € 5,00.256 

196. ITN merkt op 8 mei 2009 in een interne e-mail op dat zij informatie heeft dat BAT niet accepteert dat 
Winston 19 op € 4,00 komt. Verder merkt zij daarin op dat JTI de reacties van de handel sterk 
bagatelliseert en de grote vraag is of JTI de prijs gaat aanpassen. De handel hoopt niet dat door de 
prijs van Winston opnieuw reacties gaan komen van BAT, ITN en PMI, zo blijkt uit de e-mail.257 

197. In een intern weekoverzicht van ITN van 8 mei 2009 staat dat zij veel reacties heeft gehoord op de 
prijslijst van JTI van 4 mei 2009. Lekkerland heeft te kennen gegeven dat er begin volgende week 
een reactie komt van JTI. ITN noemt in het weekoverzicht de reacties van alle afnemers met wie zij 
contact heeft gehad en schrijft daarbij dat de markt het over het algemeen een slechte zaak vindt dat 
JTI bij Winston niet de extra verhoging heeft doorgevoerd die andere fabrikanten wel hebben 
doorgevoerd. Het is onduidelijk of JTI haar beleid zal aanpassen. De druk van afnemers speelt 
daarbij een grote rol, aldus ITN. De verwachting is dat JTI haar standpunt zal aanpassen op het 
moment dat Winston al in deze fase door afnemers wordt geblokkeerd of direct na de prijsverhoging 
van andere merken. Uit de specifieke reacties blijkt dat onder meer Primera haar leden adviseert 
Winston uit de schappen te halen. Tabaronde heeft ITN laten weten dat de prijslijst zonder 
EAN-codes een proefballon is.258 

198. Vanaf 11 mei 2009 bereidt ITN intern een nieuwe prijslijst voor met prijzen per 27 juli 2009. Er wordt 
besproken om te wachten tot JTI meer duidelijkheid geeft.259 

199. Op 11 mei 2009 bespreekt JTI dat zij contact hebben opgenomen met SuperUnie om de 10 cent 
prijsverhoging toe te lichten: ‘Ik heb toegelicht hoe we aan de €0,10 verhoging zijn gekomen en 
waarom geen €0,20 zoals B.A.T. graag van ons ziet.’.260 

200. Op 12 mei 2009 laat FOOX aan haar leden weten gesproken te hebben met JTI: ‘JTI meldde mij dat 
er geen ontwikkelingen zijn voor wat betreft Winston (zouden zij hogere toneelschool hebben...???) 
IK heb alvast ietwat van mijn (FOOX) tanden laten zien en dan vonden zij niet leuk...’.261 

201. Op 12 mei 2009 besluit BAT intern om de prijsverhoging van Pall Mall, Kent, Lucky Strike en Dunhill 
uit te stellen tot 1 augustus 2009. De prijsverhogingen van de overige merken komen overeen met 
de eerder verstuurde prijslijst. BAT bereidt zich voor op het niet doorgaan van de prijsverhoging in 
het VFM-segment.262 In een actielijst die ziet op dezelfde vergadering van 12 mei 2009 staat dat een 
verhaal voor de handel moet worden voorbereid rond de noodzaak om de prijs van Winston te 
verhogen.263 

202. BAT meldt op 13 mei 2009 intern dat de prijscommunicatie van JTI van 4 mei 2009 niet als een 

255 Dossierstuk 287, bijlage 101, 14053129329537383. 
256 Dossierstuk 286, bijlage 41, 14053129163049348, p. 3 en 7. 
257 Dossierstuk 288, bijlage 60, 14053129125153916. 
258 Dossierstuk 288, bijlage 62, 14053129218475068. Zie ook dossierstuk 288, bijlage 61, 14053129125153942. 
259 Dosserstuk 288, bijlage 65, 14053129218469758. Zie ook dossierstuk 288, bijlage 63, 14053129218474684 en 
dossierstuk 288, bijlage 64, 14053129218474682. 
260 Item 354836. 
261 Item 4991917. 
262 Dossierstuk 286, bijlage 43, 14053129163045317. 
263 Dossierstuk 286, bijlage 25, 14053129163039186, tabblad “Actionlog”, regel 242 over P&E-meeting 12/5. 
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officiële prijslijst wordt gezien en ze een reactie op die prijscommunicatie voorbereidt.264 

203. Op 14 mei 2009 meldt ITN intern in het kader van de voorbereiding van een nieuwe prijslijst dat de 
EAN-codes nog niet beschikbaar zijn en de prijzen ook nog niet definitief, omdat de accijnstarieven 
nog niet officieel zijn. ITN wacht ook nog op bevestiging vanuit JTI voordat zij de prijslijst uitstuurt. 
Op 15 mei 2009 zijn de EAN-codes en definitieve accijnstarieven bekend. Later die dag wordt intern 
per e-mail de vraag gesteld of het nodig is de prijslijst zo snel mogelijk uit te sturen, omdat er een 
kleine mogelijkheid bestaat dat er een herziening zal komen op basis van de prijslijst van JTI. Daarbij 
wordt gemeld dat ITN komende week mogelijk meer duidelijkheid krijgt rondom JTI en zal gaan 
kijken of ze zaken moet herzien. Het zou niet goed zijn een prijslijst uit te sturen waar ITN een week 
later weer op terug zou moeten komen. Verder hebben afnemers vier tot zes weken nodig om 
mutaties te verwerken. Half juli 2009 is daarom nog ver weg, aldus de interne e-mail. Een volledige 
lijst zou ideaal zijn om intenties kracht bij te zetten, maar volgens de interne e-mail twijfelt de handel 
niet aan de intenties van ITN.265 

204. Op 14 mei 2009 heeft JTI de tekst die Primera aan haar leden heeft gestuurd: ‘Tot op heden hebben 
wij nog geen nieuwe prijzen ontvangen van JTI, echter de geluiden die wij ontvangen voorspellen 
niet veel goeds. BAT, ITN en PMI gaan hun prijzen verhogen waarbij de prijzen voor het value for 
money segment extra verhoogd worden. Er gaan geluiden dat JTI niet mee gaat met een gelijke 
prijsverhoging voor het value for money segment en dat brengt een ernstig gevaar voor uw marge 
teweeg en een mogelijke prijsoorlog. Maatregelen tav Winston volgen, er zijn verschillende opties 
denkbaar. Vooralsnog wachten wij nadere berichten van JTI af en zullen nader informeren over onze 
te volgen strategie.’.266 

205. Tijdens een vergadering op 15 mei 2009 bespreekt BAT om de handel te informeren dat ze de 
prijsverhoging in het VFM-segment en het premiumsegment vier weken uitstelt en dat compensatie 
voor Pall Mall niet zal doorgaan, omdat PMI voor L&M ook geen compensatie geeft.267 

206. JTI stuurt op 18 mei 2009 opnieuw aan Bergsma de prijslijst per juli 2009, wederom zonder 
EAN-codes. Bergsma stuurt die prijslijst dezelfde dag door aan ITN.268 

207. PMI stuurt op 20 mei 2009 aan Tabaktief een e-mail met een presentatie over de nieuwe verpakking 
van L&M. Daarbij staat ook de prijs van L&M per juni 2009: € 5,00 en € 6,00. Die prijzen zijn gelijk 
aan de prijzen die PMI op 23 april 2009 heeft gecommuniceerd.269 

208. ITN weet op 20 mei 2009 van de introductie van de nieuwe verpakkingen en prijzen van L&M van 
PMI.270 

209. BAT stuurt op 20 mei 2009 een brief aan afnemers waarin staat dat zij de prijsverhoging voor 
22 juni 2009 voor Pall Mall, Lucky Strike, Kent, Dunhill en Vogue uitstelt vanwege recente 
marktontwikkelingen. Over vier weken zal meer informatie volgen, aldus de brief. Ook deelt zij mede 
dat de margecompensatie voor Pall Mall per 1 juli 2009 volledig komt te vervallen.271 

210. FOOX meldt op 20 mei 2009 aan haar leden dat zij overleg heeft gehad met BAT over haar brief van 
diezelfde dag. Volgens FOOX heeft BAT medegedeeld dat haar brief een steun in de rug is voor het 

264 Dossierstuk 286, bijlage 45, 14053129163047289. Zie ook dossierstuk 286, bijlage 52, 14053129163048898. 
265 Dossierstuk 288, bijlage 65, 14053129218469758. 
266 Item 1917080. 
267 Dossierstuk 286, bijlage 25, 14053129163039186, tabblad “Decisionlog”, regel 111 over Projectboard-meeting 15/5. 
268 Dossierstuk 290, bijlage 10, 14053129796116442 en dossierstuk 306, bijlage 294, 14053129218453965. 
269 Dossierstuk 286, bijlage 49, 1405312911619712. 
270 Dossierstuk 288, bijlage 67, 140531291251530647. 
271 Dossierstuk 290, bijlage 12, 1405312979614376, dossierstuk 287, bijlage 103, 14053129329563718, dossierstuk 287, 
bijlage 104, 14053129329570805 en dossierstuk 287, bijlage 105, 140531293295101172. 
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standpunt van FOOX dat alle varianten van Winston duurder moeten worden. Volgens FOOX heeft 
BAT te kennen gegeven dat zij niet tolereert dat de onderkant niet op één lijn zit qua prijs. FOOX 
heeft BAT te kennen gegeven dat zij vindt dat de marge dan ook op een lijn moet zitten. Volgens 
FOOX moet het collectieve standpunt van FOOX naar JTI verder ‘verharden’.272 Bergsma laat FOOX 
naar aanleiding hiervan weten meer marge nodig te hebben: ‘Wij hebben meer marge nodig in de 
keten en deze Aktie van BAT getuigd niet van veel overtuigingskracht. Ik denk ook dat wij de messen 
maar moeten gaan slijpen.’273 

211. JTI ontvangt op 20 mei 2009 de brief van BAT van diezelfde dag van Totaal Gemak en Limtaco.274 

212. JTI ontvangt op 25 mei 2009 de brief van BAT van 20 mei 2009 van HaDee & Partners. HaDee & 
Partners merkt daarbij op dat dit “volgens de heren” het gevolg is van de weigering van JTI om naar 
€ 4,10 te gaan.275 

213. PMI merkt op 25 mei 2009 in een intern document op dat volgens informatie uit de handel van 
18 mei 2009, JTI de prijsverhoging die zij heeft aangekondigd op 4 mei 2009 niet in juni 2009 zal 
doorvoeren. In datzelfde document merkt zij op dat volgens een memo van 20 mei 2009 aan de 
handel de prijzen van BAT gelijk zullen blijven en dat over vier weken meer informatie komt. Uit het 
interne document van PMI van 25 mei 2009 blijkt dat PMI ook op de hoogte is van de prijzen die ITN 
op 22 april 2009 aan afnemers heeft gecommuniceerd.276 

214. BAT ontvangt op 25 mei 2009 de e-mail van PMI van 20 mei 2009 van Tabaktief.277 

215. In een presentatie van ITN van 25 mei 2009 staat: “Price Development: Based on the relative 
maturity of brands within the value segments and the historic (and current) negative impacts of 
industry pricing behaviour, it is assumed that all manufacturers will return to a more responsible and 
progressive pricing pattern, thus ensuring trade margin development, reducing current growth in 
inflow and minimising the risk of excise-induced price increases.”278 

216. Het Ministerie van Financiën stuurt op 26 mei 2009 een e-mail aan Stichting Sigarettenindustrie met 
de informatie dat de MPPC zeer waarschijnlijk binnenkort zal gaan veranderen, waardoor de 
accijnstarieven ook zullen wijzigen. De accijnstarieven bij die mogelijke verandering zijn bijgevoegd. 
Het Ministerie van Financiën geeft aan te wachten met de aanpassing tot de nieuwe prijzen in de 
markt zijn. Dit zal niet eerder zijn dan 1 augustus 2009. Stichting Sigarettenindustrie stuurt deze e-
mail dezelfde dag door aan een aantal fabrikanten, waaronder BAT en ITN.279 

217. ITN merkt op 27 mei 2009 intern op dat PMI de prijzen volgende week laat instromen. Ook wordt 
opgemerkt dat Lekkerland met JTI gaat bellen om een nieuwe prijslijst te krijgen. ITN hoopt op 
28 mei 2009 meer te weten.280 

218. PMI stuurt op 28 mei 2009 een e-mail met brief aan haar afnemers met daarin informatie over de 
nieuwe verpakkingen van L&M en de voortgang van de introductie van Marlboro flavor plus. In die 
brief staat dat de varianten L&M € 4,10/19 en € 5,00/24 vanaf deze week geleverd worden en de 

272 Dossierstuk 290, bijlage 12, 1405312979614376, dossierstuk 290, bijlage 13, 1405312979615419, dossierstuk 290, 
bijlage 14, 1405312979615420 en dossierstuk 290, bijlage 15, 1405312979613805. Zie ook items 2083494, 2083496 en 
2083560. 
273 Item 4989719. 
274 Dossierstuk 287, bijlage 103, 14053129329563718 en dossierstuk 287, bijlage 104, 14053129329570805. 
275 Dossierstuk 287, bijlage 105, 140531293295101172. 
276 Dossierstuk 285, bijlage 22, 1405312915816481. 
277 Dossierstuk 286, bijlage 49, 1405312911619712 en dossierstuk 286, bijlage 50, 1405312911619323. 
278 Item 915557. 
279 Zienswijze ITN, bijlage 11.1. 
280 Dossierstuk 288, bijlage 68, 14053129218456270. 

25/68 



  
   

 

      
 

                     
                   

                   
                  

                    
        

 
                  

 
                   

        
 

                   
                

                 
 

                   
           

 
                    

                  
                  

                
   

 
                  

 
                   

                 
                  

  
 

                     
                 

          
 

                  
               

                
 

              
       

      
            
    
             
   
            

         
                 
      
             
      
            

ACM/UIT/565875

Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/20/040913 / ACM/20/040888, ACM/20/040894, ACM/20/041113 / Documentnr. ACM/UIT/565875 

variant € 6,00/28 enkele weken later.281 

219. De Splinter reageert op 29 mei 2009 op de brief van PMI van 28 mei 2009. De Splinter schrijft aan 
PMI dat zij van BAT heeft gehoord dat BAT alle prijzen verhoogt maar met Pall Mall nog ‘een slag 
om de arm’ houdt. De verwachting is wel dat Pall Mall ook over drie tot vier weken omhoog gaat. 
Verder deelt De Splinter PMI mede dat zij JTI heeft gemeld dat ze alles wat onder het prijsniveau 
€ 4,10/19 zit uit het schap zal halen zodra de nieuwe prijzen van ITN en PMI instromen en dat zij 
hierop nog geen reactie heeft ontvangen van JTI.282 

220. JTI ontvangt op 29 mei 2009 van Hondebrink de e-mail van PMI van 28 mei 2009.283 

221. ITN ontvangt op 29 mei 2009 van Hondebrink de prijslijst van PMI van 28 mei 2009, waarna deze 
intern wordt doorgestuurd met het bericht “bevestiging prijsverhoging”.284 

222. BAT besluit op 2 juni 2009 dat er uiterlijk op 4 juni 2009 drie scenario’s moeten worden opgesteld 
voor Pall Mall: (i) een forfaitair bedrag aan Lekkerland, (ii) samen vechten: prijzen verhogen en de 
handel doet zijn werk, of (iii) een oorlogskas: blijven op € 3,90 of naar € 4,00 gaan.285 

223. Op 2 juni 2009 wordt bij ITN gesproken over de FMC-portfolio. De week ervoor is besloten “om net 
zoals BAT de compensatie op de 3,90 niet meer te geven”.286 

224. BAT stuurt op 3 juni 2009 een brief met prijslijst aan haar afnemers waarin zij meedeelt dat zij per 
1 juli 2009 de prijzen verhoogt, waaronder Kent en Lucky Strike € 4,60/19 en Kent € 5,00/20. Zij 
verwijst daarbij naar haar brief van 20 mei 2009. Voor Pall Mall heeft zij nog geen besluit genomen, 
aldus de brief van 3 juni 2009. Zij vermeldt verder dat het Ministerie van Financiën nieuwe 
accijnstarieven heeft gepubliceerd.287 

225. ITN beschikt op 3 juni 2009 over de brief met prijslijst van BAT van dezelfde dag.288 

226. JTI ontvangt op 3 juni 2009 de brief met prijslijst van BAT van diezelfde dag van Limtaco.289 Een 
medewerker van JTI verspreidt de brief en prijslijst van BAT dezelfde dag intern en stelt daarbij de 
vraag of dit de stelling van Superunie en Primera zal veranderen en vraagt hoe het met de eigen 
prijslijst staat.290 

227. Op 4 juni 2009 ontvangt JTI de brief en prijslijst van BAT van 3 juni 2009 van HaDee & Partners.291 

Diezelfde dag stuurt JTI die brief en prijslijst door aan Hondebrink, met het verzoek om de prijslijst 
van ITN aan JTI te sturen als Hondebrink die ontvangt.292 

228. JTI bespreekt op 4 juni 2009 intern de marktontwikkelingen vanaf eind 2008. Ze adviseert om door te 
gaan met haar prijsverhoging van Camel, omdat zij verwacht dat de volumetrend met Camel doorzet, 
het niet verhogen haar veel geld kost, ook vanwege een verandering van de MPPC, en omdat 

281 Dossierstuk 285, bijlage 23, 14053129567520308, dossierstuk 287, bijlage 106, 14053129132984954 en dossierstuk 288, 
bijlage 57, 14053129229694, p. 104 t/m 108. 
282 Dossierstuk 285, bijlage 23, 14053129567520308. 
283 Dossierstuk 287, bijlage 106, 14053129132984954 en dossierstuk 287, bijlage 107, 140531291329817317. 
284 Items 1653859, 1654926. 
285 Dossierstuk 286, bijlage 25, 14053129163039186, tabblad “Actionlog”, regel 259 over Projectboard-meeting 2/6. 
286 Item 265919. 
287 Dossierstuk 287, bijlage 110, 14053129329570496, dossierstuk 287, bijlage 111, 140531293295101179 en 
dossierstuk 288, bijlage 66, 14053129229663, p. 146 t/m 150. 
288 Dossierstuk 288, bijlage 72, 1405312921841967. Zie ook dossierstuk 288, bijlage 66, 14053129229663, p. 146 t/m 150. 
289 Dossierstuk 287, bijlage 110, 14053129329570496. 
290 Dossierstuk 287, bijlage 108, 140531293295101364. Zie ook dossierstuk 287, bijlage 109, 140531293295101488. 
291 Dossierstuk 287, bijlage 111, 140531293295101179. 
292 Dossierstuk 287, bijlage 113, 140531293295102837 en dossierstuk 289, bijlage 4, 140531298371281. 
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daarmee een signaal wordt verzonden naar de concurrentie en de handel en er veel druk wordt 
gelegd op BAT om de prijs van Pall Mall te verhogen. Ook met Winston wil ze doorgaan, maar ze zal 
dat heroverwegen als de prijs voor Pall Mall niet wordt verhoogd zoals gepland.293 Op dezelfde dag 
meldt zij intern dat BAT de prijzen van premium-merken en Pall Mall verhoogt. JTI besluit alle 
merken (behalve Winston 22) € 0,10 duurder te maken en vanwege de prijsverhogingen de 
displayactiviteiten van Camel te verschuiven naar november en van Winston naar februari.294 

229. Op 4 juni 2009 meldt JTI intern dat de definitieve prijslijst klaar is en die zo snel mogelijk moet 
worden verstuurd, omdat ze de laatste maanden behoorlijk onder vuur ligt over de prijs van 
Winston 19.295 

230. JTI stuurt op 4 juni 2009 een brief met prijslijst aan Bergsma met haar prijzen per juli 2009, 
waaronder Camel € 4,10/19, Camel Natural Flavor € 4,60/19 en Winston € 4,00/19, € 4,50/22 en 
€ 5,60/27. JTI refereert daarbij aan haar eerdere prijscommunicatie. De EAN-codes zal JTI later 
versturen.296 

231. JTI instrueert haar medewerkers op 5 en 8 juni 2009 over de toelichting van haar prijslijst aan 
afnemers. In deze toelichting wordt gerefereerd aan de prijzen van concurrenten.297 

232. JTI stuurt op 5 juni 2009 intern een document rond met daarin de reacties van afnemers. Afnemers 
uiten onder andere hun ongenoegen over de prijs van Winston 19. Superunie overweegt Winston-
varianten te delisten. BP dreigt Camel Small Box te delisten. Een aantal groothandels laat JTI weten 
dat BAT ze heeft verzocht om JTI te benaderen om Winston naar € 4,10 te verhogen. Sommige 
afnemers laten ook weten te overwegen Pall Mall te delisten of een discussie te hebben gehad met 
BAT over Pall Mall. Hondebrink heeft JTI geïnformeerd dat ITN haar had benaderd om JTI te wijzen 
op Winston € 4,00, aldus het overzicht van 5 juni 2009.298 

233. ITN ontvangt op 5 juni 2009 de brief met prijslijst van JTI van 4 juni 2009 van Bergsma.299 

234. BAT besluit op 9 juni 2010 haar prijsverhoging van Pall Mall naar € 4,10/€ 4,90/€ 5,90 per 
1 augustus 2009 door te zetten.300 

235. ITN bespreekt op 10 juni 2009 de recente prijscommunicaties van BAT, JTI en PMI intern met haar 
mogelijke reacties, ook voor het geval BAT dan wel PMI hun eerder gecommuniceerde 
prijsverhogingen niet doorvoeren of JTI haar prijzen niet verhoogt.301 

236. JTI stelt op 10 juni 2009 in een intern memo voor om de prijzen van haar gehele portfolio per 
september 2009 te verhogen met € 0,10 en de prijs van Winston te heroverwegen als BAT Pall Mall 
niet in prijs verhoogt. De prijs van Winston 22, € 4,50, blijft gelijk en in lijn met die van L&M Big Box. 
Bij het memo zijn de prijslijsten van BAT per 22 juni 2009, ITN per juli 2009 en PMI per juni 2009 
gevoegd.302 

237. BAT stuurt op 10 juni 2009 een brief met prijslijst aan haar afnemers met de prijzen per eind 
juli 2009, waaronder Pall Mall € 4,10/19, € 4,90/23 en € 5,90/28. Zij refereert in de brief aan haar 

293 Dossierstuk 287, bijlage 115, 140531291329811727, p. 5 t/m 8. 
294 Dossierstuk 287, bijlage 114, 1405312932954389, p. 5. 
295 Dossierstuk 287, bjlage 108, 140531293295101364. Zie ook dossierstuk 28, bijlage 109, 140531293295101488. 
296 Dossierstuk 288, bijlage 73, 14053129229675, p. 112-114. 
297 Dossierstuk 287, bijlage 118, 140531293295101747 en dossierstuk 287, bijlage 117, 14053129329528642. 
298 Dossierstuk 287, bijlage 116, 14053129329548056. 
299 Dossierstuk 288, bijlage 74, 1405312921841994. Zie ook dossierstuk 288, bijlage 73, 14053129229675, p. 112-114. 
300 Dossierstuk 286, bijlage 25, 14053129163039186, tabblad “Decisionlog”, regel 114 over Projectboard-meeting 9/6. 
301 Dossierstuk 288, bijlage 75, 140531291251555 en dossierstuk 288, bijlage 77, 14053129218469790. 
302 Dossierstuk 292, UIT/502729, bijlage 5. 

27/68 



  
   

 

     
 

                   
                 

                    
                

                   
                
       

 
                      

                      
                
             

 
                       

            
 

                    
                 

                   
            

 
                   

 
                 

 
 

                 
 

                    
                

 
                     

            
 

                 
 

                   

 
             

               
 

      
      
      
   
      
              
      
         
      
      
      
      

ACM/UIT/565875

Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/20/040913 / ACM/20/040888, ACM/20/040894, ACM/20/041113 / Documentnr. ACM/UIT/565875 

brief van 3 juni 2009.303 

238. BAT belt op 10 juni 2009 met FOOX over de prijsverhoging van Pall Mall. BAT heeft FOOX te 
kennen gegeven dat BAT in augustus 2009 opnieuw zal kijken wat zij zal doen. FOOX meldt op 
11 juni 2009 aan haar leden dat zij blij is met deze ontwikkeling, omdat de kans reëel was dat ook 
ITN en PMI hun prijzen zouden verlagen. FOOX interpreteert de opmerking van BAT dat zij in 
augustus 2009 zal kijken wat zij gaat doen, zo dat BAT erop rekent dat JTI de prijs van Winston 
alsnog (ook) onder druk van de handel zal verhogen of dat Winston geboycot wordt. Volgens FOOX 
rekent BAT op de handel, waaronder FOOX.304 

239. Tabac & Gifts stuurt op 11 juni 2009 de brief en prijslijst van BAT van 10 juni 2009 per e-mail door 
aan JTI. Tabac & Gifts merkt daarbij op dat zij het op prijs stelt als JTI met Winston over niet al te 
lange tijd meegaat met de prijsstelling van het VFM-segment van € 4,10/19. Volgens Tabac & Gifts 
dreigt het gevaar dat alle prijzen weer dalen, inclusief in het premium segment.305 

240. JTI reageert op 11 juni 2009 op de e-mail van Tabac & Gifts van 10 juni 2009 door te schrijven dat zij 
dit intern zal doorgeven aan de personen die verantwoordelijk zijn voor prijsstellingen.306 

241. JTI ontvangt op 11 juni 2009 de brief en prijslijst van BAT van 10 juni 2009 van Limtaco.307 Intern 
merkt JTI op dat zij een belangrijke slag heeft gewonnen, maar niet de oorlog. Er wordt opgeroepen 
alert en gefocust te zijn op de reacties van retailers op de prijs van Winston 19. JTI houdt rekening 
met de mogelijkheid dat retailers alle pakjes onder € 4,10/19 zullen delisten.308 

242. ITN beschikt op 11 juni 2009 over de brief en prijslijst van BAT van 10 juni 2009.309 

243. ITN bespreekt intern op 11 juni 2009 hoe zij haar afnemers moet benaderen over haar voorgenomen 
prijswijziging.310 

244. PMI beschikt op 11 juni 2009 over de prijzen van BAT van 10 juni 2009.311 

245. JTI vraagt HaDee & Partners op 12 juni 2009 om haar de nieuwe prijslijst en brief van BAT te 
sturen.312 HaDee & Partners stuurt de nieuwe prijslijst en brief op dezelfde dag nog naar JTI.313 

246. JTI stuurt de brief en prijslijst van BAT van 10 juni 2009 op 12 juni 2009 aan Hondebrink. JTI vraagt 
Hondebrink daarbij nog te denken aan de prijslijst van ITN, inclusief accijns.314 

247. ITN ontvangt op 12 juni 2009 de prijslijst van BAT van 10 juni 2009 van Hondebrink.315 

248. ITN bespreekt op 14 juni 2009 intern dat ze een nieuwe prijslijst moet uitsturen, omdat de laatste nog 

303 Dossierstuk 287, bijlage 123, 140531293295101182, dossierstuk 287, bijlage 119, 14053129329565219, dossierstuk 287, 
bijlage 120, 14053129329570070, dossierstuk 288, bijlage 66, 14053129229663, p. 138-144 en dossierstuk 288, bijlage 76, 
1405312921841968. 
304 Dossierstuk 290, bijlage 16, 1405312979614382. 
305 Dossierstuk 287, bijlage 122, 14053129329565284. 
306 Dossierstuk 287, bijlage 121, 14053129329571014. 
307 Item 1833068. 
308 Dossierstuk 287, bijlage 119, 14053129329565219. 
309 Dossierstuk 288, bijlage 76, 1405312921841968 en dossierstuk 288, bijlage 66, 14053129229663, p. 138-144. 
310 Dossierstuk 288, bijlage 77, 14053129218469790. 
311 Dossierstuk 285, bijlage 24, 14053129567517895, tabblad “Competition Report”. 
312 Dossierstuk 287, bijlage 128, 140531293295102807. 
313 Dossierstuk 287, bijlage 123, 140531293295101182. 
314 Dossierstuk 287, bijlage 125, 140531293295102838. 
315 Dossierstuk 289, bijlage 6, 140531298371886. 
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geen accijns en geen verlaagde margepercentage op de pakjes met 19 sigaretten bevatte.316 

249. FOOX meldt Bergsma op 15 juni 2009 dat het standpunt van JTI gelijk blijft, oftewel € 0,10 
goedkoper dan de VFM-merken van BAT, ITN en PMI. FOOX beraadt zich nog.317 

250. BAT meldt intern op 15 juni 2009 dat zij in april 2009 een prijsverhoging had aangekondigd en dat 
alle fabrikanten haar zijn gevolgd, behalve JTI met Winston. BAT verwacht dat de handel druk zal 
zetten op JTI om Winston gelijk te trekken. BAT zal de instroom van nieuwe prijzen in de markt in de 
gaten houden en in augustus 2009 de marktsituatie opnieuw beoordelen. In het interne document 
vermeldt zij verder dat BAT met de introductie van Fortuna door ITN in november 2008 zichzelf het 
doel heeft gesteld om prijsdiscipline af te dwingen in het VFM-segment zonder haar 
concurrentiepositie te verliezen. Als gevolg van acties van BAT, waaronder een prijsverlaging in 
februari 2009 van € 4,00/19 naar € 3,90/19, komen alle belangrijke concurrerende VFM-merken op 
de prijs van Pall Mall van € 3,90/19. Sinds april hebben alle belangrijke concurrerende VFM-merken 
hun prijzen verhoogd naar € 4,10/19, met uitzondering van Winston, die op € 3,90/19 zat. BAT had in 
april 2009 laten weten de prijs van Pall Mall te verhogen naar € 4,10/19.318 

251. ITN finaliseert op 15 en 16 juni 2009 haar prijslijst.319 ITN heeft dan de beschikking over de prijslijst 
van JTI van 4 juni 2009, waarin JTI met Camel naar € 4,10/19 gaat en met Winston naar € 4,00/19, 
€ 4,50/22 en € 5,60/27. Op 14 mei 2009 had zij intern opgemerkt te wachten op bevestiging van JTI 
voordat zij haar prijslijst zou uitsturen. 

252. Lekkerland wil een memo over de ontwikkelingen in de sigarettenmarkt aan haar belangrijkste 
klanten sturen. Zij stuurt JTI op 16 juni 2009 een concept en geeft JTI de gelegenheid op het 
memorandum te reageren. In het memorandum schrijft Lekkerland dat de ontwikkeling van de marge 
van sigaretten achterblijft op de stijging van de kosten. Winston van JTI blijft volgens Lekkerland 
achter bij de prijsontwikkeling van andere VFM-merken. Volgens Lekkerland moet JTI meer 
verantwoordelijkheid nemen voor een stabieler prijsbeleid, waarmee wellicht ook verdere 
accijnsverhogingen voorkomen kunnen worden. Alle ogen zijn gericht op Winston, dat zich in het 
VFM-segment helemaal onderaan bevindt. Het is haar duidelijk geworden dat de andere fabrikanten 
snel zullen reageren als Winston van die uitzonderlijke positie profiteert, aldus Lekkerland. De 
positionering van Winston creëert het risico dat de andere fabrikanten hierop zullen reageren en in 
dat geval wellicht de overheid zal reageren in de vorm van een accijnsverhoging.320 

253. JTI reageert op 18 juni 2009 op het concept memorandum van Lekkerland. Dat lijkt volgens JTI op 
een lastercampagne tegen haar. Zij verzoekt Lekkerland dringend het memorandum niet uit te 
sturen. Het memorandum bevat volgens JTI vele onjuistheden en is misleidend. Volgens haar kan 
het memorandum zo worden uitgelegd dat Lekkerland, al dan niet op verzoek van enkele 
fabrikanten, een belangrijke rol speelt in het verhogen van de prijzen van sigaretten. Zo vindt 
Lekkerland dat JTI meer verantwoordelijkheid kan nemen voor een stabieler prijsbeleid, waarbij zij in 
een adem verwijst naar het beleid van BAT hierin. Volgens JTI bepaalt zij, net als alle andere 
fabrikanten, autonoom haar prijzen. “Elke suggestie dat eventuele prijsverhogingen tot stand zouden 
komen als gevolg van enigerlei vorm van coördinatie door wie dan ook, kan ernstige gevolgen 
hebben voor alle betrokkenen”, aldus JTI.321 

254. Lekkerland reageert op 18 juni 2009 op de e-mail van JTI van dezelfde dag. Lekkerland schrijft onder 

316 Dossierstuk 288, bijlage 77, 14053129218469790. 
317 Dossierstuk 290, bijlage 16, 1405312979614382. 
318 Dossierstuk 286, bijlage 55, 14053129163047290. 
319 Dossierstuk 288, bijlage 78, 14053129218474683, dossierstuk 288, bijlage 63, 14053129218474684 en dossierstuk 288, 
bijlage 64, 14053129218474682. 
320 Dossierstuk 250, IN/423223, p. 240 - 242. 
321 Dossierstuk 250, IN/423223, p. 243 en 244. Zie ook item 1817679. 
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meer dat uit de feiten volstrekt duidelijk blijkt dat fabrikanten hun eigen prijsbeleid hebben en ook 
daaraan vasthouden. Het is volgens Lekkerland ook volstrekt duidelijk dat fabrikanten reageren op 
elkaars prijsbeleid, waarbij zij verwijst naar vier brieven van BAT als voorbeeld.322 

255. JTI stuurt op 19 juni 2009 intern de mailwisseling met Lekkerland over het concept memorandum 
van Lekkerland van 16 juni 2009 door. Daarin merkt zij onder meer het volgende op: “Meanwhile all 
manufacturers have announced a proposed RSP increase of average net 0.10 Euro per pack on 
most brands and it seems that the market starts to stabilize. This is the moment that this e-mail 
correspondence starts as another attempt to set the trade up to block Winston in order to attempt to 
increase Winston pricing.”323 

256. ITN stuurt op 22 juni 2009 de nieuwe prijzen per 27 juli 2009 aan afnemers.324 De nieuwe prijzen zijn 
onder meer € 4,10/19, € 4,90/23 en € 5,90/28 voor de VFM-merken van ITN, zoals Fortuna. Hierbij 
wordt expliciet gemeld dat ITN de ontwikkelingen in het Economy segment zeer nauwlettend volgt en 
te allen tijde het recht heeft om de sigarettenprijzen te wijzigen.325 

257. BAT beschikt op 22 juni 2009 over de prijswijziging van ITN van 22 juni 2009. Dat blijkt uit een intern 
memo van 22 juni 2009 waarin BAT bespreekt dat alle concurrenten haar zijn gevolgd in haar 
prijsverhoging van april 2009 van € 0,10 voor het premium segment en € 0,20 voor het 
VFM-segment, met uitzondering van JTI. Daarvan is nog geen prijslijst. BAT besluit dat als JTI haar 
prijsverhoging niet volgt, zij haar prijzen uiterlijk eind september 2009 op gelijke hoogte zal 
vaststellen.326 

258. JTI ontvangt op 23 juni 2009 de prijslijst van ITN van 22 juni 2009 van Hondebrink.327 

259. Op 23 juni 2009 meldt een ITN-medewerker intern: “Het zou voor ons een goed inzicht zijn als we 
wat meer informatie zouden hebben over de vergoedingen die BAT en JTI bij de C1000 winkels neer 
leggen in de markt. […].”328 

260. Op 25 juni 2009 bespreekt ITN haar strategie: “Enclosed you will find my proposal for the fall-back II 
scenario (= when JTI is not moving up, timing for this scenario to hit the market from 01.10.2009 
onwards).” 329 

261. Een medewerker van JTI stuurt op 26 juni 2009 aan collega’s een memo met drie prijsopties voor 
Winston die JTI op 29 juni 2009 intern bespreekt: (i) Winston 19 blijft € 4,00; (ii) Winston 19 wordt 
verhoogd naar € 4,10; en (iii) Winston 19 zo lang mogelijk op € 4,00 houden en vervolgens naar 
€ 4,10 verhogen. De voor- en nadelen van alle opties worden genoemd. Zo is een voordeel van 
optie 1 dat JTI haar prijsvoordeel ten opzichte van de concurrentie behoudt, maar is een nadeel dat 
Superunie Winston delist en de concurrentie zijn pakjes met 19 sigaretten naar het prijsniveau van 
Winston verlaagt. Een nadeel van optie 2 is dat JTI haar prijsvoordeel voor de lange termijn verliest. 
Een nadeel van optie 3 is dat Winston haar prijsvoordeel voor de korte termijn kan uitbuiten, maar op 
de lange termijn verliest. Daarbij is een van de risico’s dat als JTI te lang wacht met de prijs voor 
Winston te verhogen naar € 4,10, de handel Winston gaat delisten en haar onderhandelingspositie 
verslechtert.330 

322 Dossierstuk 250, IN/423223, p. 243. 
323 Dossierstuk 287, bijlage 129, 14053129329543872. 
324 Dossierstuk 288, bijlage 92, 14053129125153949, p. 14, dossierstuk 288, bijlage 91, 14053129218474958, p. 16, 
dossierstuk 286, bijlage 53, 14053129163051904 en dossierstuk 289, bijlage 7, 140531298371469. 
325 Items 1612195 en 656412. 
326 Dossierstuk 286, bijlage 54, 14053129163048930. 
327 Dossierstuk 289, bijlage 7, 140531298371469. 
328 Item 265514. 
329 Item 1638491. 
330 Dossierstuk 287, bijlage 130, 14053129329545740 en dossierstuk 287, bijlage 131, 140531293295119842. 
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262. Op 26 juni 2009 wordt binnen ITN het volgende besproken: “Laat de retailer weten hoe belangrijk het 
is dat de aangekondigde prijsverhogingen van onder andere BAT, PMI en ITN zeer belangrijk zijn om 
marge toe te voegen in de category. Als deze prijsverhogingen blijven staan, zoals ze nu door de 3 
zijn gecommuniceerd, betekent dat een waarde toevoeging (extra marge) van 17miljoen euro, dat is 
1600euro per outlet (landelijk gemiddelde)”.331 

263. Op 29 juni 2009 meldt JTI intern dat zij wil gaan voor optie 3 zoals uitgewerkt in het memo van 
26 juni 2009, met een kleine wijziging op die optie.332 

264. PMI laat op 29 juni 2009 aan haar afnemers weten dat zij nieuwe varianten pakjes sigaretten 
introduceert, waaronder een nieuwe variant van Marlboro: Night Fusion en sigaretten met 
muntsmaak: L&M Mint. L&M Mint zal vanaf 3 augustus 2009 beschikbaar zijn.333 

265. JTI beschikt op 29 juni 2009 over de prijsinformatie van PMI over de nieuwe varianten die PMI die 
dag heeft aangekondigd.334 

266. Ook ITN beschikt op 29 juni 2009 over de prijsinformatie van PMI over de nieuwe varianten die PMI 
die dag heeft aangekondigd. ITN ziet de introductie van de sigaret met muntsmaak als een 
bedreiging voor haar eigen sigaretten met muntsmaak.335 

267. BAT bespreekt op 30 juni 2009 intern dat als Marlboro teruggaat naar € 4,50, zij Kent ook zal 
verlagen. De rest van de pakjes zal dezelfde prijs houden.336 

268. Op 1 juli 2009 wordt bij ITN intern de prijslijst van Biggelaar doorgestuurd zoals gecommuniceerd op 
25 juni 2009.337 

269. Op 6 juli 2009 is ITN van plan haar prijsverhoging voor die maand door te zetten.338 

270. BAT weet op 8 juli 2009 dat PMI Marlboro Night Fusion zal introduceren en kent ook de prijs 
ervan.339 

271. Op 8 juli 2009 wordt binnen ITN een overzicht rondgestuurd met de prijzen van grote 
sigarettenmerken eind juli.340 

272. PMI stuurt aan haar afnemers op 9 juli 2009 een nieuwe prijslijst en informeert haar afnemers over 
een nieuwe variant van Marlboro MX4 die zij binnenkort op de markt zal brengen en L&M Mint in 
augustus 2009.341 

273. ITN beschikt op 9 juli 2009 over de prijsinformatie van PMI van dezelfde dag.342 Intern vraagt ITN 

331 Item 4570536. 
332 Dossierstuk 287, bijlage 133, 14053129329557825. 
333 Dossierstuk 287, bijlage 132, 14053129329556005, dossierstuk 287, bijlage 134, 14053129132988614, dossierstuk 286, 
bijlage 57, 1405312911619680 en dossierstuk 288, bijlage 80, 14053129218474706. 
334 Dossierstuk 287, bijlage 132, 14053129329556005 en dossierstuk 287, bijlage 134, 14053129132988614. 
335 Dossierstuk 288, bijlage 80, 14053129218474706. 
336 Dossierstuk 286, bijlage 56, 14053129163039165, tabblad “Decisionlog”, regel 118 en dossierstuk 286, bijlage 
2514053129163039186, tabblad “Decisionlog”, regel 118 over Projectboard-meeting 30/6. 
337 Items 249116 en 249122. 
338 Dossierstuk 288, bijlage 69, 14053129218429075, p. 4 en 10. 
339 Dossierstuk 286, bijlage 57, 1405312911619680. 
340 Item 3129826. 
341 Dossierstuk 288, bijlage 83, 14053129218454062, dossierstuk 288, bijlage 85, 14053129218454049, dossierstuk 286, 
bijlage 59, 14053129163048556 en dossierstuk 286, bijlage 60, 14053129116192181. 
342 Dossierstuk 288, bijlage 83, 14053129218454062. 
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zich dezelfde dag af of PMI met de nieuwe variant van Marlboro MX4 de prijsverhoging aan het 
ondermijnen is.343 

274. Een medewerker van JTI informeert collega’s op 9 juli 2009 dat FOOX heeft laten weten dat het 
dreigement van BAT om haar prijsverhoging ongedaan te maken als JTI niet per augustus 2009 de 
prijs van Winston verhoogt naar € 4,10/19, nog steeds geldig is.344 Dezelfde dag stuurt JTI een 
prijslijst uit per juli 2009. De prijs van Winston blijft op € 4,00/19 en € 5,60/27. Camel blijft op 
€ 4,10/19. In de begeleidende brief meldt JTI dat de afnemers de nog ontbrekende EAN-codes in 
een later stadium zullen ontvangen.345 

275. ITN ontvangt op 10 juli 2009 van Bergsma de prijsinformatie van JTI van 9 juli 2009.346 

276. BAT beschikt op 10 juli 2009 over de prijsinformatie van PMI van 9 juli 2009.347 

277. BAT meldt op 17 juli 2009 intern dat zij de lancering van onder meer L&M Mint en de nieuwe variant 
van Marlboro MX4 niet ziet als een bedreiging.348 

278. Op 23 juli 2009 worden de nieuwe accijnstarieven gepubliceerd. Die tarieven worden gewijzigd, 
omdat de prijs van het MPPC-product is verhoogd naar € 4,60/19. De nieuwe tarieven gaan in op 
1 augustus 2009.349 

279. Op 29 juli 2009 wordt binnen ITN een overzicht van aangekondigde prijzen doorgestuurd.350 In een 
interne e-mail van 30 juli 2009 stelt een ITN-medewerker het volgende voor: “Wellicht is het zinvol 
om dit ook via (een van de) grossiers te monitoren. Ik begreep via [medewerker ITN] dat jullie via 
jullie grossiers door krijgen per wanneer men nieuwe prijzen (van ons en concurrentie) gaat 
uitleveren. Beter inzicht in instroming nieuwe prijzen zal ons zeker beter inzicht kunnen geven in 
ontwikkeling van marktaandelen.”351 

280. Vanaf 30 juli 2009 kondigt JTI de introductie van een nieuw type pakje Camel aan, de Camel Box 25 
voor € 5,70. JTI zal die medio september 2009 introduceren.352 

281. Op 30 juli 2009 stuurt ITN aan FOOX een presentatie over West shag en sigaretten en bijbehorende 
prijslijsten met prijzen per september 2009.353 

282. PMI beschikt op 30 juli 2009 over de communicatie van JTI van diezelfde dag. PMI zou die 
informatie van Total hebben ontvangen.354 

283. Op 1 augustus 2009 treden de nieuwe accijnstarieven in werking, zoals gepubliceerd op 23 juli 2009. 

284. JTI meldt intern op 5 augustus 2009 dat zij van een vertegenwoordiger van PMI heeft begrepen dat 

343 Dossierstuk 288, bijlage 84, 14053129218461088. 
344 Dossierstuk 287, bijlage 135, 14053129329548617. 
345 Dossierstuk 288, bijlage 73, 14053129229675, p.102-108 . Zie ook dossierstuk 287, bijlage 135, 14053129329548617. 
346 Dossierstuk 288, bijlage 73, 14053129229675, p. 102-108. 
347 Dossierstuk 286, bijlage 59, 14053129163048556, dossierstuk 286, bijlage 60, 14053129116192181 en dossierstuk 286, 
bijlage 61, 14053129163049357, p. 4 en 6. 
348 Dossierstuk 286, bijlage 63, 14053129163048895, p. 4. 
349 Staatscourant, 2009, nr. 11134. 
350 Item 3129829. 
351 Item 1688361. 
352 Dossierstuk 285, bijlage 25, 14053129567517899 tabblad “Competition Report” en dossierstuk 286, bijlage 66, 
1405312911619241. 
353 Item 2083546. 
354 Dossierstuk 285, bijlage 25, 14053129567517899, tabblad “Competition Report”. 
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PMI waarschijnlijk nog even wacht met het introduceren van L&M Mint.355 

285. BAT hoort op 6 augustus 2009 van De Vries Groothandel over de introductie van de Camel Box 25 
voor € 5,70. BAT weet niet wanneer die zal worden geïntroduceerd. Intern vraagt zij daarom of 
iemand kan informeren bij afnemers wanneer JTI dat pakje zal introduceren. Even later hoort zij van 
Tabac & Gifts dat JTI dat pakje in september 2009 zal introduceren.356 

286. Op 6 augustus 2009 kondigt ITN de introductie van West Red 28 aan voor € 5,90 per 
september 2009. JTI ontvangt deze informatie op 6 augustus 2009 van Hondebrink.357 

287. ITN ontvangt op 11 augustus 2009 de communicatie over de introductie van een nieuwe Camel-
variant van JTI van 11 augustus 2009 van Hondebrink.358 

288. Op 12 en 20 augustus 2009 besluit BAT haar prijzen te verlagen. Het hoofdscenario wordt Pall Mall 
€ 4,00/19, € 4,70/23 en € 5,80/28 gebaseerd op de toegezegde prijzen van Winston van € 4,00/19, 
€ 4,50/22 en € 5,60/27. Als Winston niet wordt verhoogd, is het voorgestelde scenario voor Pall Mall 
€ 3,90/19, € 4,70/23 en € 5,70/28. Voor het tweede scenario moeten ook materialen worden 
voorbereid.359 Tevens besluit BAT op 12 en 20 augustus 2009 dat moet worden gecontroleerd of Pall 
Mall nog twee weken op € 4,10, € 4,90 en € 5,90 kan blijven en hoe in oktober 2009 de instroom van 
het hoofdscenario verloopt, dat de prijsverlaging van Lucky Strike en Kent met € 0,10 moet worden 
bevestigd en moet worden nagedacht over de reactie van BAT als de concurrentie reageert op haar 
prijswijziging van Pall Mall.360 De beslissing van BAT is in lijn met haar eerdere plan van 22 juni 2009 
dat zij haar prijzen zou aanpassen als JTI niet de prijsverhoging van onder meer BAT zou volgen. 

289. In een presentatie augustus 2009 bespreekt ITN haar strategieën voor de aankomende weken. De 
presentatie gaat in op de strategieën van concurrenten en toont aan dat ITN reageert op informatie 
van concurrenten. Zo wordt gezegd: “Question: What is BAT up to knowing the communication was 
very clear from them (and us) with the latest price increase!!??”.361 

290. In een e-mail van 8 september 2009 stuurt een ITN medewerker een overzicht van 
prijsaankondigingen van concurrenten intern rond.362 

291. ITN meldt in een interne presentatie dat zij vanaf 16 september 2009 aan haar afnemers nieuwe, 
lagere prijzen wil communiceren. Zij wil daarbij aan afnemers mededelen dat zij hiermee reageert op 
de lagere prijzen van andere fabrikanten.363 

292. Tussen 14 en 16 september 2009 laat BAT telefonisch en middels brieven en prijslijsten haar 
afnemers weten dat zij per oktober 2009 de prijzen van Pall Mall aanpast naar € 4,00/19, € 4,70/23 
en € 5,80/28. Zij wil hiermee de leidende positie van Pall Mall in het VFM-segment verdedigen.364 

BAT verwijst in haar communicatie aan afnemers naar de prijs van Winston 19 van JTI.365 

355 Dossierstuk 287, bijlage 137, 140531291329810389. 
356 Dossierstuk 286, bijlage 66, 1405312911619241. 
357 Dossierstuk 287, bijlage 138, 14053129329556014. Zie ook item 422800. 
358 Dossierstuk 289, bijlage 8, 1405312983711774. 
359 Dossierstuk 286, bijlage 67, 14053129163048806, dossierstuk 286, bijlage 56, 14053129163039165, tabblad 
“Decisionlog”, regels 119, 120 en 122 over Projectboard-meeting 12 en 20/8 en dossierstuk 286, bijlage 25, 
14053129163039186, tabblad “Decisionlog”, regels 119, 120 en 122 over Projectboard-meeting 12 en 20/8. 
360 Dossierstuk 286, bijlage 67, 14053129163048806. 
361 Item 915867. 
362 Item 3135616. 
363 Dossierstuk 288, bijlage 91, 14053129218474958 en dossierstuk 288, bijlage 92, 14053129125153949. 
364 Dossierstuk 288, bijlage 93, 14053129218453847, dossierstuk 288, bijlage 94, 1405312921841951 en dossierstuk 287, 
bijlage 147, 140531293295101187. 
365 Dossierstuk 287, bijlage 141, 14053129329537341. 
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293. JTI hoort op 14 september 2009 telefonisch van Lekkerland van de prijsverlaging van Pall Mall met 
€ 0,10 en de reden volgens BAT: het achterblijven van Winston 19 van JTI. JTI verwacht dat ITN en 
PMI zullen volgen als BAT de prijsverlaging doorzet. JTI besluit de reacties van PMI en afnemers af 
te wachten en bereidt intern een prijsvoorstel voor.366 

294. PMI hoort op uiterlijk 15 september 2009 van de prijswijziging van BAT van 14 en 
16 september 2009.367 

295. Op 14 september 2009 verneemt ITN dat BAT voornemens is om de Pall Mall prijzen te verlagen. In 
een interne email wordt opgemerkt: “Bij de commerciële prijsverhoging van juni, waarin ITN met zijn 
Value For Money merken van 3,90 naar 4,10 ging, hebben we gesteld dat deze prijsverhoging alleen 
stand kon houden als het ons geen concurrentieel nadeel zou opleveren. Met deze nieuwe 
prijsbeweging in de markt zijn we genoodzaakt de prijzen van onze VFM merken aan te passen naar 
€4. Deze nieuwe prijzen zullen rond half oktober de markt in stromen”368 

296. Ook op 16 september 2009 hoort ITN van de prijsverlaging van BAT die BAT tussen 14 en 
16 september 2009 heeft aangekondigd.369 

297. ITN laat vanaf 16 september 2009 haar afnemers weten dat zij de prijzen van haar VFM-merken, 
waaronder Fortuna, per oktober 2009 verlaagt naar € 4,00/19, € 4,70/23 en € 5,70/28. Zij laat daarbij 
weten dat zij de prijzen van haar VFM-merken verlaagt om haar sterke positie in dat segment te 
behouden.370 

298. Afnemer Schuitema laat JTI op 16 september 2009 weten dat BAT de prijzen verlaagt naar het 
niveau van Winston van JTI. Schuitema vraagt aan JTI wat zij daartegen zou kunnen doen. JTI 
antwoordt op 17 september 2009 dat BAT met de prijsverlaging de markt aan het verzieken is en 
een hoop marge weggooit. JTI zegt dat Schuitema ervoor kan kiezen dat niet te accepteren en 
eventueel Pall Mall uit de distributie kan nemen.371 

299. JTI meldt op 16 september 2009 intern dat zij is gebeld met de mededeling dat ITN de prijzen van 
JPS, West en Fortuna gaat verlagen in navolging van BAT.372 Intern wordt gevraagd wat Lekkerland 
hierover zegt. Daarop wordt op 17 september 2009 geantwoord dat Lekkerland aan de kant van JTI 
lijkt te staan en dat men elkaar probeert te helpen met “Totaal Gemak”. De handel blijkt echter niet 
bij machte de prijzenoorlog te stoppen. JTI zal deze en volgende week intern overleggen wat haar 
reactie zal zijn.373 

300. FOOX laat JTI op 17 september 2009 weten dat zij niet blij is met de prijswijzigingen van BAT en 
ITN. FOOX gelooft niet dat de prijs van Winston van JTI de reden is voor de prijswijziging, eerder de 
sterke groei van L&M van PMI. FOOX laat JTI ook weten dat PMI die dag een vergadering heeft over 
de prijzen en dat die dag de beslissing zou vallen of PMI BAT zal volgen. FOOX is bang dat PMI 
besluit Marlboro te verlagen naar € 4,50 om het verschil tussen het VFM-segment en het premium-
segment niet te groot te laten worden. FOOX deelt JTI ook mee dat BAT de nieuwe prijslijst 

366 Dossierstuk 287, bijlage 141, 14053129329537341. 
367 Dossierstuk 285, bijlage 26, 14053129567517894, tabblad “Competition Report”. Zie ook dossierstuk 285, bijlage 27, 
14053129567517893, tabblad “Competition Report”. 
368 Item 241362. 
369 Dossierstuk 288, bijlage 94, 1405312921841951. 
370 Dossierstuk 287, bijlage 155, 140531293295101277, dossierstuk 287, bijlage 159, 140531291329817329, dossierstuk 287, 
bijlage 158, 140531293295101285, dossierstuk 286, bijlage 70, 1405312911619785, dossierstuk 287, bijlage 150, 
14053129132984446, dossierstuk 287, bijlage 147, 140531293295101224 en dossierstuk 287, bijlage 144, 
140531293295101225. 
371 Dossierstuk 287, bijlage 149, 14053129329522615. 
372 Dossierstuk 287, bijlage 144, 140531293295101225. 
373 Dossierstuk 287, bijlage 143, 14053129329537171. 
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verzonden schijnt te hebben.374 

301. Op 17 september 2009 wordt de prijslijst van BAT intern binnen JTI verspreid.375JTI hoort op 
17 september 2009 van Limtaco dat BAT per 1 oktober 2009 en ITN per medio oktober 2009 hun 
prijzen weer verlagen. Het is Limtaco niet bekend op welke sigaretten die mededeling betrekking 
heeft.376 

302. PMI merkt op 18 september 2009 intern op dat zij van de handel heeft vernomen dat BAT de prijzen 
van Pall Mall zal verlagen. Daarbij merkt PMI intern op dat zij potentiële prijsopties verkent.377 

303. Op 18 september 2009 stelt JTI intern twee prijsscenario’s op, één met een prijsverlaging van 
Winston naar € 3,90/19. € 4,30/22 en € 5,50/27, en één met een prijsverlaging van Camel naar 
€ 4,00/19, € 5,00/22/ en € 6,00/27.378 

304. JTI merkt op 23 september 2009 intern op dat de markt verwacht dat BAT per 1 oktober 2009 de 
prijzen van Pall Mall zal verlagen, wat direct zal worden gevolgd door ITN met JPS en West. Het is 
waarschijnlijk dat L&M van PMI ook zal volgen.379 

305. Op 23 september 2009 heeft ITN contact met Superunie: “In het kort, als we niet compenseren 
blokkeert hij de 19 stuks van alle varianten. Indien we compenseren naar huidige niveau blijft alles in 
het assortiment.”.380 

306. JTI beschikt op 23 september 2009 over de prijslijst van ITN met prijzen per oktober 2009.381 

307. BAT beschikt op 24 september 2009 over de prijzen van ITN, zoals gecommuniceerd op 23 
september 2009 aan afnemers.382 

308. Op 24 september 2009 reageert Shell op de aangekondigde prijsverlaging van ITN met de vraag hoe 
het verlies aan marge die de prijsverlaging voor Shell met zich meebrengt wordt gecompenseerd.383 

309. Op 25 september 2009 wordt het Belastingplan 2010 gepresenteerd.384 

310. Op 25 september 2009 verschijnt het Weekly Competitor Report van ITN voor week 39 2009. Hierin 
wordt vermeld dat BAT heeft aangekondigd haar prijzen voor Pall Mall met €0,10 te verlagen in het 
FMC assortiment.385 

311. BAT bespreekt op 1 oktober 2009 intern of zij de prijs van Pall Mall 28 op € 5,70 wil zetten.386 

312. ITN deelt op 1 oktober 2009 intern mee dat BAT heeft aangekondigd haar prijzen van Pall Mall te 
verlagen naar € 4,00/19, € 4,70/23 en € 5,80/28. Volgens ITN heeft dit voor haar geleid tot een 
prijsverlaging van haar VFM-merken Fortuna en West naar € 4,00/19, € 4,70/23 en € 5,70/28. De 

374 Dossierstuk 287, bijlage 147, 140531293295101224. Zie ook 383085. 
375 Item 528989. 
376 Dossierstuk 287, bijlage 150, 14053129132984446. 
377 Dossierstuk 256, IN/427125, p. 101. 
378 Dossierstuk 287, bijlage 152, 14053129329545878 en dossierstuk 287, bijlage 153, 14053129329545840. 
379 Dossierstuk 287, bijlage 161, 14053129329537566, p. 37. 
380 Item 4534032. 
381 Item 3216245. 
382 Dossierstuk 286, bijlage 70, 1405312911619785. 
383 Items 1612212, Zie ook 244304, 1654408, 244403 en 4562944. 
384 Kamerstukken II 2008/09, 32 128, nr. 2. 
385 Item 286123. 
386 Dossierstuk 286, bijlage 71, 14053129163039176, tabblad “Actionlog”, regel 326 over Projectboard-meeting 1/10 en 
dossierstuk 286, bijlage 25, 14053129163039186, tabblad “Actionlog”, regel 326 over Projectboard-meeting 1/10. 
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sigaretten met die prijzen zijn vanaf half oktober beschikbaar.387 

313. PMI beschikt op 2 oktober 2009 over de prijsinformatie van ITN van 16 september 2009.388 

314. PMI merkt intern op 2 oktober 2009 op dat zij heeft besloten de prijzen van alle L&M-varianten te 
verlagen in reactie op de bekendmaking van de prijsverlagingen van Pall Mall.389 

315. Op 6 oktober 2009 wordt binnen ITN gevraagd of er al nieuws is van PMI en JTI. Daarop wordt 
geantwoord dat dat er niet is.390 

316. PMI kondigt op 7 oktober 2009 de introductie per 21 oktober 2009 van Marlboro Gold Original 25 aan 
voor € 6,00.391 

317. BAT ontvangt op 7 oktober 2009 van Tabaktief de prijsinformatie van PMI van dezelfde dag.392 

318. Uit interne ITN correspondentie van 7 oktober 2009 blijkt dat sinds de laatste prijsverlaging wordt 
onderhandeld met Primera over de VFM-margecompensatie.393 

319. JTI beschikt op 8 oktober 2009 over de prijsinformatie van PMI van 7 oktober 2009.394 

320. Tussen 8 en 15 oktober laat BAT afnemers weten dat zij een tijdelijke editie van Pall Mall op de 
markt brengt, de Pall Mall Pocket Edition 19 voor € 4,10.395 Dat type pakje kunnen consumenten 
slechts bij een aantal retailers kopen. BAT stuurt daarbij een prijslijst mee per december 2009. Op 
die prijslijst staan een aantal sigaretten, waaronder de Pall Mall Pocket Edition 19.396 

321. JTI stuurt op 8 oktober 2009 intern een verslag rond van gesprekken die zij heeft gevoerd met 
afnemers. Daarin wordt onder meer opgemerkt dat De Splinter heeft verteld dat BAT een speciale 
editie van Pall Mall op de markt zal brengen. De Splinter zal de presentatie van BAT later die dag 
aan JTI sturen. In het verslag wordt ook opgemerkt dat BAT met een Pocket Edition Pall Mall Red & 
Blue Box 19 voor € 4,10 half november 2009 op de markt zal brengen.397 

322. ITN beschikt op 20 oktober 2009 over de prijsinformatie van BAT van 8 oktober 2009.398 

323. Op 20 oktober 2009 laat PMI afnemers middels een brief en prijslijst nogmaals weten van de 
introductie van Marlboro Gold. Tevens stelt PMI bij die brief afnemers op de hoogte van een 
prijsverlaging voor L&M per 26 oktober 2009: € 4,00/19, € 5,00/25 en € 6,00/29. De prijs voor 
Marlboro 19 blijft volgens de prijslijst € 4,60. Voor de prijsverlaging van L&M verwijst PMI naar de 
prijsverlagingen van Pall Mall, Winston en Fortuna.399 PMI laat enkele afnemers weten dat zij de prijs 
van Marlboro mogelijk in de toekomst verlaagt, omdat het prijsverschil met het VFM-segment nu 

387 Dossierstuk 288, bijlage 96, 1405312921842538. 
388 Dossierstuk 256, IN/427125, p. 104-105 en 108-109. 
389 Dossierstuk 256, IN/427125, p. 104-105 en 108-109. 
390 Dossierstuk 288, bijlage 96, 1405312921842538. 
391 Dossierstuk 286, bijlage 73, 1405312911619268 en dossierstuk 287, bijlage 162, 14053129132984898. Zie ook 
dossierstuk 285,bijlage 28, 14053129567510220. 
392 Dossierstuk 286, bijlage 73, 1405312911619268. 
393 Items 1678492, 1678491 en 1688385. 
394 Dossierstuk 287, bijlage 162, 14053129132984898. 
395 Item 2083493 
396 Dossierstuk 280, bijlage 17, 1405312979618333 en dossierstuk 288, bijlage 99, 14053129218473652. 
397 Dossierstuk 287, bijlage 163, 14053129132986054. 
398 Dossierstuk 288, bijlage 99, 14053129218473652 en dossierstuk 288, bijlage 66, 14053129229663, p. 114-124. 
399 Dossierstuk 285, bijlage 29, 14053129567520309; dossierstuk 285, bijlage 30, 14053129567519575, dossierstuk 287, 
bijlage 166, 140531291329810564, dossierstuk 288, bijlage 98, 14053129218454060, dossierstuk 286, bijlage 77, 
14053129116192182 en dossierstuk 286, bijlage 78, 14053129163040371. 
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€ 0,60 is en zij streeft naar maximaal [VERTROUWELIJK] prijsverschil met het VFM-segment.400 

324. ITN beschikt op 20 oktober 2009 over de brief en prijslijst van PMI van diezelfde dag.401 

325. JTI beschikt op 20 oktober 2009 over de brief en prijslijst van PMI van diezelfde dag.402 

326. JTI overweegt op 20 oktober 2009 de prijzen voor Camel en Winston te verlagen. Ze wil dit zo vroeg 
mogelijk doen, maar dat lukt waarschijnlijk niet meer dat jaar, met uitzondering van Camel 22. Op 
23 oktober 2009 heeft JTI hierover nog geen besluit genomen.403 

327. Op 21 oktober ontvangt ITN de brief en prijslijst van PMI van 20 oktober 2009 van Bergsma.404 

328. BAT blijkt op 21 oktober 2009 te weten van de aankondiging van de prijswijziging van L&M van 
20 oktober 2009. Ze besluit dan ook de prijs van Pall Mall niet te verlagen, onder meer om 
consumenten en retailers niet in verwarring te brengen en om het risico van delisting te vermijden. 
Ze wil afwachten wat het effect is van de wijzigingen in de markt. BAT besluit een lijst met mogelijke 
toekomstige prijzen van Pall Mall voor te bereiden. Alle VFM-merken moeten nauwlettend worden 
gevolgd.405 

329. Uit een interne e-mail van ITN d.d. 21 oktober 2009 blijkt dat JTI en BAT contact hebben gezocht 
met ITN over “de discussie aangaande witte pakjes en de displayban”.406 

330. Op 2 november 2009 dient de staatssecretaris van Financiën een wetsvoorstel in als uitwerking van 
het Belastingplan 2010. De accijns op sigaretten wordt met ingang van 1 maart 2010 zodanig 
verhoogd dat de totale accijns voor de meest gevraagde prijsklasse sigaretten € 4,70 per 
1.000 sigaretten hoger zal liggen dan het accijnsbedrag voor deze prijsklasse op 28 februari 2010. 
Indien met ingang van 1 maart 2010 het aldus berekende accijnsbedrag lager is dan het bedrag dat 
overeenkomt met 57% van de kleinhandelsprijs van de meest gevraagde prijsklasse, berekend per 
1.000 sigaretten, geldt het laatstbedoelde bedrag.407 

331. Uit een e-mail van 2 november 2019 blijkt dat ITN – anders dan de verkoopprijzen – de marges 
vertrouwelijk wil houden: “Laten we uiterst voorzichtig zijn met wat we in de markt laten zien aan 
marges.”408 

332. ITN meldt in een Competitor Report van 6 november 2009 dat “De Marlboro Gold 25 stuks 
verpakking (€6,00) nu ook in de winkels is gespot”, wat erop wijst dat deze ontwikkeling daarvoor al 
bij ITN bekend was.409 

333. Op 13 november 2009 besluit de staatssecretaris van Financiën tot een proefregeling waarbij 
fabrikanten accijnszegels voor sigaretten en rooktabak zonder hoeveelheid, €-teken en 
kleinhandelsprijs (‘blanco accijnszegels’) kunnen aanvragen. Deze proefregeling zal eind 2010 

400 Dossierstuk 285, bijlage 29, 14053129567520309 en dossierstuk 285, bijlage 30, 14053129567519575. 
401 Dossierstuk 288, bijlage 98, 14053129218454060 en dossierstuk 288, bijlage 57, 14053129229694, p. 68. 
402 Dossierstuk 287, bijlage 167, 14053129329540417 en dossierstuk 287, bijlage 166, 140531291329810564. 
403 Dossierstuk 287, bijlage 168, 14053129329539132. 
404 Dossierstuk 288, bijlage 100, 14053129218454027. 
405 Dossierstuk 286, bijlage 81, 14053129163039178, dossierstuk 286, bijlage 80, 14053129163039179, tabblad “Actionlog”, 
regel 336 Projectboard-meeting 21/10, en dossierstuk 286, bijlage 25, 14053129163039186, tabblad “Actionlog”, regel 336 en 
360 over Projectboard-meeting 21/10. 
406 Item 266043. 
407 Kamerstukken II 2008/09, 32 128, nr. 15. 
408 Item 4533517. 
409 Item 1659468. 
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worden geëvalueerd. Op basis van de uitkomst van die evaluatie zal de proefregeling een wettelijke 
basis krijgen of worden beëindigd. Ten einde de wetgever in staat te stellen om de meest gevraagde 
prijsklasse te bepalen (artikel 35a, derde lid, van de Wet op de accijns), moet iedere fabrikant binnen 
een maand na de maand waarin de zegels door hem zijn bedrukt, een schriftelijke door hem 
ondertekende verklaring verstrekken. In die verklaring moeten, naast het nummer en datum van de 
toestemming voor deelname aan de proefregeling, de volgende gegevens worden vermeld: Het 
aantal stuks per verpakking, de kleinhandelsprijs per verpakking, het aantal accijnszegels per vel, 
het aantal vellen, de kleinhandelsprijs per vel en de totale prijs. Deze proef gaat in op 
1 december 2009. Het besluit is op 23 november 2009 gepubliceerd.410 

334. Op 20 november 2009 geeft BAT een interview waarin zij terugblikt op de prijsontwikkelingen en een 
reactie geeft op het verwijt dat BAT verantwoordelijk is voor het afbrokkelen van de marges van 
winkeliers: ‘De Nederlandse tabaksmarkt is een bijzonder winstgevende markt. In de afgelopen jaren 
is, ondanks de dalende volumes, de omzet gestegen, heeft de overheid haar inkomsten zien stijgen 
en is ook de handels marge aanzienlijk gestegen. Maar we moeten waakzaam blijven: vooral voor 
doorschietende accijnsverhogingen want die vormen een bedreiging voor die winstgevendheid. (…) 
Voor ons als tabaksfabrikant is het zaak het hoofd koel te houden en de lange termijn 
winstgevendheid van deze markt te bewaken (…) Als marktleider in het value for money-segment 
hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen! Vorig jaar hebben wij de prijs van Pall Mall met 10 
cent verhoogd. Dat is leiderschap tonen want de andere fabrikanten hebben daarop ook hun prijzen 
gewijzigd, hetgeen uiteindelijk resulteerde in prijsverhoging van de totale markt.(…)’.411 

335. ITN werkt eind 2009 aan haar prijsstrategie voor april 2010, zo volgt uit een presentatie die is 
gemaakt op 19 november 2009 en voor het laatst is gewijzigd op 22 december 2009.412 Zij merkt 
daarin op dat de overheid nieuwe accijnstarieven aankondigt in december, waarbij een toename van 
de accijns en een nieuwe prijs van Marlboro leiden tot herberekening van de MPPC-prijs. ITN houdt 
rekening met een aantal scenario’s voor de prijs van het MPPC-product.413 Daarop stemt zij haar 
reactie ook af. Ze wil ook rekening houden met prijslijsten van JTI en BAT.414 ITN is van plan deze 
week al mondeling met afnemers te spreken, waarbij zij wil benadrukken dat ITN de concurrentie 
volgt. Wanneer de accijnstarieven op basis van de MPPC zijn gepubliceerd, wil ITN een prijslijst 
zonder EAN-codes en marges aan haar afnemers sturen en vervolgens mondeling aan afnemers 
communiceren dat zij prijslijsten van concurrenten wil ontvangen voordat zij prijswijzigingen doorzet. 
Als zij die niet ontvangt, dan verhoogt ITN de prijzen van haar VFM-merken enkel met €0,10 of het 
minimale bedrag om de accijnsverhoging op te vangen.415 

336. Op 1 december 2009 treedt de proefregeling met blanco accijnszegels in werking. 

337. JTI kondigt op 9 december 2009 de introductie aan van Winston 27 voor € 5,60. Die zal eind januari, 
begin februari 2010 worden geleverd.416 

338. In een interne e-mail van ITN d.d. 10 december 2009 wordt gezegd: “Afhankelijk van discussie 
morgen zullen we mogelijk begin volgende week gaan communiceren over onze intenties rondom 
pricing”.417 

339. ITN beschikt op 11 december 2009 over de prijsinformatie van JTI van 9 december 2009.418 

410 Staatscourant, 2009, 17755. 
411 Items 338452 en 2085583. 
412 Dossierstuk 288, bijlage 104, 14053129125154199. 
413 Dossierstuk 288, bijlage 104, 14053129125154199, p. 6-7. 
414 Dossierstuk 288, bijlage 104, 14053129125154199, p. 15. 
415 Dossierstuk 288, bijlage 104, 14053129125154199, p. 16. 
416 Dossierstuk 288, bijlage 73, 14053129229675, p. 74-100. 
417 Item 256138. 
418 Dossierstuk 288, bijlage 73, 14053129229675, p. 72-100. 
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340. Op 23 december 2009 stuurt het Ministerie van Financiën een e-mail aan alle fabrikanten met de 
accijnswijziging per 1 maart 2010. De regeling zal op 30 of 31 december 2009 gepubliceerd worden 
in de Staatscourant.419 

341. Op 29 december 2009 wordt de Wet op de accijns gepubliceerd. De wijziging gaat het zogenaamde 
forestalling tegen. Bij forestalling produceren fabrikanten grote hoeveelheden tabaksproducten tegen 
accijnstarieven die binnenkort worden verhoogd, zodat zij producten gedurende langere tijd nog 
kunnen leveren met lagere accijnstarieven. Afnemers nemen in dat geval eerst de producten af 
tegen de lagere accijnstarieven. Het gevolg is dat de hogere accijnstarieven pas met veel vertraging 
hun weerslag vinden in de prijs van tabaksproducten. De gewijzigde bepaling luidt: “Ingeval er een 
autonome accijnsverhoging van de totale accijns van sigaretten of rooktabak plaatsvindt en er tussen 
de publicatiedatum van de als gevolg hiervan ontstane nieuwe accijnstarieven voor deze 
tabaksproducten en de ingangsdatum van deze nieuwe accijnstarieven ten minste twee maanden 
zijn gelegen, is het vanaf de eerste dag van de tweede kalendermaand volgend op de maand waarin 
de accijnsaanpassing plaatsvindt niet toegestaan dat tabaksproduct aan wederverkopers te 
verkopen, te koop aan te bieden of af te leveren indien de verpakking voorzien is van de vóór de 
ingangsdatum van de nieuwe accijnstarieven bij de uitslag en invoer voor het desbetreffende 
tabaksproduct voorgeschreven accijnszegel.”420 

342. Op 29 december 2009 is de wet dat het Belastingplan 2010 uitwerkt voor onder meer de 
accijnsregelgeving gepubliceerd. De accijns op sigaretten wordt met ingang van 1 maart 2010 
zodanig verhoogd dat de totale accijns voor de meest gevraagde prijsklasse sigaretten € 4,70 per 
1.000 sigaretten hoger zal liggen dan het accijnsbedrag voor deze prijsklasse op 28 februari 2010. 
Indien met ingang van 1 maart 2010 het aldus berekende accijnsbedrag lager is dan het bedrag dat 
overeenkomt met 57%van de kleinhandelsprijs van de meest gevraagde prijsklasse sigaretten, 
berekend per 1.000 sigaretten, geldt het laatstbedoelde bedrag.421 

343. Op 1 januari 2010 treedt de wijziging in werking van de Wet op de accijns waarmee forestalling wordt 
tegengegaan. 

344. BAT stuurt op 11 januari 2010 aan afnemers een prijslijst met begeleidende brief met haar 
gewijzigde prijzen per 1 maart 2011, op basis van de accijnswijziging en daarbij een extra verhoging 
voor meer marge: Kent 19/€ 4,80, Lucky Strike 19/€ 4,80, Pall Mall 19/€ 4,20, Pall Mall 23/€ 5,00, 
Pall Mall 28/ € 6,00.422 De prijsverhogingen zijn ongeveer € 0,20 per pakje. BAT geeft aan dat haar 
strategie ongewijzigd is gebleven. 

345. ITN ontvangt van Total op 11 januari 2010 een gedeelte van de prijslijst van BAT. Uit een interne e-
mail volgend hierop blijkt dat ook Lekkerland de informatie van BAT bevestigd heeft. ITN geeft aan: 
“As soon as we have the copy of the pricelist we will send it through.”423 Diezelfde dag bespreekt ITN 
intern de prijzen van BAT. Uit een telefoongesprek met Bergsma blijkt dat PMI maximaal € 0,50 
verschil tussen het VFM- en mainstream-segment wil. Voor BAT is tussen € 0,50 en € 0,60 goed. 
Ook zou “zelfs JTI” de prijzen gaan volgen.424 

346. ITN ontvangt op 12 januari 2010 de prijslijst met begeleidende brief van BAT per 1 maart 2010 van 
Bergsma.425 

419 Zienswijze ITN, bijlage 13.1. 
420 Staatsblad, 2009, nr. 610. 
421 Staatsblad, 2009, nr. 609. 
422 Dossierstuk 288, bijlage 107, 14053129218453877. 
423 Dossierstuk 288, bjlage 105, 14053129218475221. 
424 Dossierstuk 288, bijlage 106, 14053129218457077. 
425 Dossierstuk 288, bijlage 107, 14053129218453877. 
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347. JTI beschikt op 12 januari 2010 over de prijslijst met begeleidende brief van BAT per 1 maart 
2010.426 Later die dag vraagt JTI bij Bergsma om de prijslijst van BAT inclusief accijns en 
kortingsstructuur.427 

348. JTI ontvangt op 14 januari 2010 de volledige prijslijst (inclusief accijns en kortingsstructuur) van BAT 
van Bergsma zoals eerder verzocht.428 JTI bedankt Bergsma voor de prijslijst.429 

349. ITN stelt op 14 januari 2010 intern voor om BAT te volgen, maar wil wachten om zeker te zijn dat er 
geen wijzigingen komen van concurrenten.430 

350. JTI stuurt op 15 januari 2010 de prijslijst van BAT per 1 maart 2010 door aan Hondebrink en vraagt 
in dezelfde e-mail of Hondebrink de prijslijsten van PMI en ITN kan doorsturen zodra Hondebrink die 
ontvangt.431 

351. ITN discussieert op 18 januari 2010 nog intern over de te volgen koers. ITN zegt intern dat zij niet 
gaat doen wat zij eerst aan de handel had aangekondigd, omdat zij in lijn gaat zitten met BAT. 
Daarbij wordt opgemerkt dat JTI eerst zal moeten bewegen en aankondigen wat zij gaat doen en dat 
ITN bereid is om eventueel later in het jaar nog een verhoging door te voeren.432 

352. Op 18 januari 2010 beschikt JTI over een aankondiging van BAT dat zij tijdelijk de verpakking van 
Lucky Strike gaan aanpassen. De prijs en smaak blijven hetzelfde.433 

353. ITN stuurt op 19 januari 2010 een prijslijst per 1 maart 2010 uit met dezelfde prijsverhoging als BAT 
(JPS, West, Fortuna: 19/€ 4,20, 23/€ 5,00 en 28/€ 6,00, Gauloises 19/€ 4,80). In de begeleidende 
brief geeft ITN aan dat de prijsverhoging een positief effect heeft op de marge en wordt verder geen 
aanleiding gegeven voor de prijsverhoging.434 

354. JTI ontvangt op 19 januari 2010 de prijslijst van ITN per 1 maart 2010 van Hondebrink.435 Diezelfde 
dag ontvangt JTI ook de prijslijst van Bergsma, ditmaal met begeleidende brief.436 De prijslijst wordt 
vervolgens op de gebruikelijke wijze opgeslagen in een daartoe bestemde folder.437 

355. PMI beschikt in ieder geval op 20 januari 2010 over de prijzen van BAT per 1 maart 2010.438 

356. Eind januari 2010 gaat JTI actief op zoek naar welke afspraken concurrenten hebben gemaakt met 
(de leden van) SuperUnie over marges en vergoedingen: ‘Als jullie bij één van jullie klanten achter 
de afspraken van Superunie met PMI, BAT en/of ITN kunnen komen, dan zal dat ons erg helpen.’ 
Hierop wordt gereageerd met: ‘Hij zal dan ook zijn uiterste best doen om de benodigde info boven 
water te krijgen’.439 

357. Op 22 januari 2010 wordt de nieuwe accijnsregeling per 1 maart 2010 gepubliceerd. In artikel XXIVA 

426 Dossierstuk 287, bijlage 175, 14053129132985226. Zie ook items 428314, 1756446. 
427 Dossierstuk 287, bijlage 174, 14053129329599305. 
428 Dossierstuk 287, bijlage 176, 14053129329558786. Zie ook items 3333283, 3261455, 3261455, 3388128 en 1867508. 
429 Items 414839, 1867533. 
430 Dossierstuk 288, bijlage 109, 14053129106984. 
431 Dossierstuk 289, bijlage 9, 1405312983711435. 
432 Dossierrstuk 288, bijlage 111, 14053129218456919. 
433 Item 337248 
434 Dossierstuk 287, bijlage 177, 140531293295101290. 
435 Dossierstuk 289, bijlage 10, 1405312983712340. Zie ook item 3333341. 
436 Dossierstuk 287, bijlage 177, 140531293295101290. 
437 Items 4678946, 1917070 en 3333339. 
438 Dossierstuk 253, IN/426922, p. 3-4. 
439 Items 360036 en 354849. 
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van het Belastingplan 2010 is bepaald dat de accijnstarieven voor sigaretten met ingang van 1 maart 
2010 worden verhoogd met € 4,70 per 1.000 sigaretten. De kleinhandelsprijs van de meest 
gevraagde prijsklasse sigaretten bedraagt op 1 maart 2010 € 252,63 per 1.000 stuks (€ 4,80 per 
pakje van 19 stuks). De totale accijns bedraagt per die datum ingevolge artikel XXIVA van het 
Belastingplan 2010 € 144,00 per 1.000 stuks, inhoudende een verhoging met € 4,70 per 1.000 stuks, 
oftewel circa € 0,09 per pakje van 19 stuks, waarbij de totale accijns daarenboven zodanig is 
verhoogd dat voldaan wordt aan de voorgeschreven 57%-norm. De omzetbelasting bedraagt € 40,34 
(19/119 van € 252,63). De totale belasting bedraagt derhalve € 184,34. Het specifieke deel van de 
accijns dient 50% te zijn van de totale belastingdruk en bedraagt derhalve € 92,17. Het ad valorem 
deel van de accijns zal dientengevolge € 51,83 bedragen, zijnde 20,52 percent van de 
kleinhandelsprijs.440 

358. Op 22 januari 2010 weet ITN dat BAT per maart de prijzen met ongeveer €0,20 per pakje zal 
verhogen, en dat dit meer is dan de accijnsverhoging.441 

359. BAT introduceert op 27 januari 2010 een nieuwe variant van Kent: Kent Surround Black. Per februari 
2010 zal de prijs € 4,60 voor een pakje van 19 sigaretten zijn, dan per maart 2010 € 4,80. Met deze 
introductie wil BAT weer aandacht vestigen op het premiumsegment, aldus de begeleidende 
e-mail.442 

360. ITN ontvangt op 27 januari 2010 van Bergsma de e-mail met prijslijst van BAT van diezelfde dag.443 

361. JTI verwacht op 29 januari 2010 dat PMI in de komende week een prijslijst zal rondsturen.444 

362. ITN vraagt op 1 februari 2010 intern of er rondgebeld kan worden om te vragen wanneer de 
prijslijsten van PMI en JTI zullen komen. Vervolgens wordt intern gemeld dat Bergsma heeft 
medegedeeld dat de prijslijst van PMI deze week komt en onbekend is wanneer die van JTI komt.445 

ITN geeft hierna intern aan dat partijen mogelijk wat druk kunnen opvoeren bij de ‘gele rakkers’ (JTI). 
Bergsma zou dat doen en ziet zichzelf volgens ITN als intermediair.446 

363. JTI kondigt op 3 februari 2010 mondeling aan afnemers aan dat de prijs van Winston € 4,10 voor een 
pakje van 19 sigaretten zal worden. 447 

364. BAT verneemt op 3 februari 2010 dat JTI mondeling aan Lekkerland, Primera en Tabaktief heeft 
laten weten dat JTI de prijs van Winston 19 verhoogt naar € 4,10. Volgens de afnemers gaat het om 
een officiële aankondiging.448 

365. ITN verneemt op 3 februari dat JTI de prijs van Winston 19 verhoogt naar €4,10.449 

366. FOOX vraagt op 4 februari 2010 aan JTI of er al een nieuwe prijslijst van JTI is. FOOX heeft 
geruchten gehoord over de prijsstelling van Winston van JTI. FOOX laat weten dat zij de indruk heeft 
dat zij ergens niet van op de hoogte is. FOOX wil JTI alvast verzoeken om met de prijsstelling van 
Winston niets te doen wat marge zal verminderen of economische verstoringen zal geven.450 

440 Staatscourant, 2010, 972. 
441 Item 250487. 
442 Dossierstuk 288, bijlage 114, 14053129218453858. 
443 Dossierstuk 288, bijlage 114, 14053129218453858. 
444 Dossierstuk 287, bijlage 178, 14053129329539784. 
445 Dossierstuk 288, bijlage 115, 14053129218457129. 
446 Dossierstuk 288, bijlage 115, 14053129218457129. 
447 Dossierstuk 286, bijlage 94, 1405312911619257. 
448 Dossierstuk 286, bijlage 94, 1405312911619257. 
449 Item 1638366. 
450 Dossierstuk 290, bijlage 18, 1405312979615390. 
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367. JTI kondigt op zijn laatst op 4 februari 2010 een nieuw merk aan: Glamm. Glamm zal beschikbaar 
zijn vanaf 8 maart 2010 voor € 4,80 voor een pakje van 20 sigaretten.451 

368. BAT weet op 4 februari 2010 van de introductie van Glamm inclusief de prijs en introductiedatum. 
BAT geeft intern aan: “indeed glamour is a SS offer copying vogue.”452 

369. PMI stuurt op 4 februari 2010 een aangepaste prijslijst uit per 1 maart 2010 (Marlboro 19/€ 4,80, 
Marlboro 24/€ 6,00, L&M 19/€ 4,20, L&M 23/€ 5,00, L&M 28/€ 6,00). Reden voor de prijsverhoging is 
volgens PMI de accijnsverhoging. De prijsverhoging van L&M 25 gaat in twee stappen.453 

370. JTI stuurt op 4 februari 2010 een prijslijst uit per 1 maart 2010, met een soortgelijke prijsverhoging 
als concurrenten (Camel 19/€ 4,30, Camel 22/€ 5,30 en Camel 27/€ 6,30, Camel NF 19/€ 4,80, 
Winston: 19/€ 4,20, 22/€ 4,60 en 27/€ 5,70). Aanleiding voor de prijsverhoging is volgens JTI de 
accijnsverhoging. 454 

371. JTI ontvangt op 5 februari 2010 de prijslijst van PMI per 1 maart 2010 van Tabac & Gifts. Tabac & 
Gifts geeft aan dat BAT, PMI en ITN met VFM-pakjes van 19 stuks met goede wil omhoog zijn 
gegaan naar € 4,20 en schrijft verder aan JTI: “Als jullie nu weer gaan hangen op 4,10 met Winston 
dan moet je niet gek op kijken als er reacties volgen van de retail.(kost ons geld maar als we niets 
doen gaan we ook aanzienlijke schade oplopen)”. Een prijs van € 4,10 betekent voor afnemers 
verslechtering van de marge. 455 

372. ITN beschikt op 5 februari 2010 over de prijslijst van PMI per 1 maart 2010 inclusief reactie daarop 
van Tabac & Gifts.456 Diezelfde dag ontvangt ITN de prijslijst van PMI van Bergsma.457 

373. ITN weet in ieder geval op 7 februari 2010 van geruchten in de markt dat JTI met een mindere 
verhoging zal komen dan de accijnsverhoging en geeft aan dat dit waarschijnlijk een nieuwe ronde 
van prijsagressie zal veroorzaken.458 

374. ITN weet in ieder geval op 9 februari 2010 van de prijsverhoging van JTI per 1 maart 2010.459 

375. Uit interne ITN correspondentie tussen 9 en 18 februari 2010 blijkt dat ITN verwacht om prijslijsten 
van JTI en PMI te ontvangen.460 

376. Uit een interne presentatie van ITN d.d. 9 februari 2010 blijkt dat bij het opstellen van scenario’s 
rekening wordt gehouden met de prijsaankondigingen van concurrenten. Zo staat bij één scenario: 
“Fall back scenario – Marlboro price decrease TO BE CONFIRMED”.461 

377. JTI stuurt op 11 februari 2010 een rectificatie van haar prijslijst per 1 maart 2010 omdat zij 
abusievelijk een shagproduct niet daarop had vermeld.462 

451 Dossierstuk 286, bijlage 94, 1405312911619257. 
452 Dossierstuk 286, bijlage 94, 1405312911619257. 
453 Dossierstuk 253, IN/426922, p. 9-11 en dossierstuk 288, bijlage 116, 14053129218471370. 
454 Dossierstuk 250, IN/423223, p. 152-153. 
455 Dossierstuk 288, bijlage 116, 14053129218471370. Zie ook: dossierstuk 287, bijlage 180, 140531293295101828 en 
dossierstuk 287, bijlage 182, 140531293295101826. Zie ook items 396789, 3290657, 3260782, 4685705 en 3397634. 
456 Dossierstuk 288, bijlage 116, 14053129218471370. 
457 Dossierstuk 288, bijlage 117, 14053129218454019. 
458 Dossierstuk 288, bijlage 118, 14053129218414516. 
459 Dossierstuk 288, bijlage 119, 1405312921842012. 
460 Items 4386742, 1513766 en 1638147. 
461 Item 1695535. 
462 Dossierstuk 288, bijlage 121, 1405312921841995. 
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378. In een interne ITN-mail van 11 februari 2010 wordt vermeld dat: “De nieuwe prijslijst is nog niet 
definitief ….Wij wachten de prijszetting van de concurrentie af alvorens de onze definitief op te 
maken en uit te sturen.”463 

379. Binnen ITN wordt op 17 februari 2010 nog eens rondgevraagd of al meer bekend is over de 
prijsstelling van JTI, waarna wordt gesteld dat die prijsstelling ‘ongetwijfeld impact zal hebben op 
onze beslissing’.464 

380. ITN ontvangt op 18 februari 2010 de gerectificeerde prijslijst van JTI per 1 maart 2010 van 
Bergsma.465 

381. BAT bespreekt op 19 februari 2010 intern dat zij als reactie op de publiek bekende prijzen van JTI de 
prijzen van de varianten van Pall Mall met 23 en 28 sigaretten per pakje wil verlagen naar € 4,80/23 
en € 5,90/28. BAT geeft aan tot op het laatste moment te willen wachten met het versturen van een 
prijslijst aan haar afnemers.466 

382. Op 26 februari 2010 is ITN in het bezit van de prijslijst van PMI van 23 februari 2010.467 

383. Op 1 maart 2010 treedt de nieuwe accijnsregeling in werking. 

384. BAT stuurt op 9 maart 2010 een aangepaste prijslijst per medio maart aan afnemers. Daarbij is 
vermeldt dat de instroom afhankelijk is van de voorraadontwikkeling. De prijslijst bevat alle prijzen, 
echter alleen de varianten van Pall Mall met 23 en 28 sigaretten zijn gewijzigd naar € 4,80 en € 5,90. 
Reden voor de prijsverlaging zijn volgens de begeleidende brief recente marktontwikkelingen.468 

385. ITN ontvangt op 9 maart 2010 de aangepaste prijslijst van BAT van Bergsma.469 Diezelfde dag 
ontstaat intern discussie over de prijsstelling van ITN. De interne discussie gaat door op 
10 maart 2010.470 

386. JTI weet op 9 maart 2010 dat BAT aangekondigd heeft haar prijzen van Pall Mall te verlagen naar 
€ 4,80/23 en € 5,90/28. “Prijslijst wordt deze week naar de groothandel verstuurd”.471 Diezelfde dag 
vraagt JTI aan Bergsma of Bergsma de gewijzigde prijslijst van BAT door kan sturen.472 

387. JTI ontvangt op 9 maart 2010 de gewijzigde prijslijst met begeleidende brief van BAT van Limtaco.473 

Op 10 maart 2010 stuurt JTI die prijslijst door aan Hondebrink.474 

388. PMI stuurt op 11 maart 2010 een nieuwe prijslijst uit aan afnemers. De prijslijst bevat drie nieuwe 
varianten van bestaande merken: Marlboro Gold Advance € 4,80/, Chesterfield Classic Red 
€ 5,00/23 (beide beschikbaar vanaf 22 maart 2010) en Marlboro Flavor Mix € 6,00/24 (beschikbaar 
vanaf 19 april 2010). De prijslijst bevat ook de prijzen van alle bestaande sigaretten, welke 
ongewijzigd zijn gebleven.475 

463 Item 3130697. 
464 Item 220997. 
465 Dossierstuk 288, bijlage 121, 1405312921841995. 
466 Dossierstuk 286, bijlage 95, 14053129163039202. 
467 Item 3106690. 
468 Dossierstuk 288, bijlage 125, 14053129218453875. 
469 Dossierstuk 288, bijlage 125, 14053129218453875. 
470 Dossierstuk 288, bijlage 127, 14053129218449172. 
471 Dossierstuk 287, bijlage 185, 140531293295101193. 
472 Dossierstuk 287, biljage 184, 14053129329599288. 
473 Dossierstuk 287, bijlage 186, 14053129329563765. 
474 Dossierstuk 287, bijlage 187, 140531293295102854. 
475 Dossierstuk 288, bijlage 128, 14053129218454018. 
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389. ITN ontvangt op 11 maart 2010 de prijslijst van PMI via Bergsma met prijzen geldig vanaf april 2010. 
ITN reageert daarop intern “toch maar op 6,00 blijven”.476 Op 13 maart 2010 wordt dan toch maar 
besloten om naar €5,90 te bewegen.477 

390. BAT beschikt op 11 maart 2010 over de presentaties van de nieuwe varianten van PMI.478 

391. BAT ontvangt op 12 maart 2010 de volledige informatie over de nieuwe prijslijst van PMI van 
11 maart 2010 van Primera met de opmerking van Primera: “Zoals beloofd”.479 

392. JTI verzoekt op 12 maart 2010 aan Bergsma om prijslijsten van BAT en eventueel ook andere 
concurrenten te sturen.480 

393. JTI ontvangt op 12 maart 2010 informatie over de nieuwe varianten van de bestaande merken van 
PMI van 11 maart 2010 van afnemer Delek.481 

394. In reactie op haar verzoek om een prijslijst van BAT, ontvangt JTI op 15 maart 2010 van Bergsma de 
prijslijst van PMI met drie introducties van 11 maart 2010. Bergsma schrijft daarbij: “Bat heb ik nog 
niets van gezien, misschien is dit wat voor je, groet “482 

395. PMI ontvangt op 15 februari 2010 de aankondiging met presentatie van JTI over Glamm van 
februari 2010 van Hondebrink.483 

396. ITN stuurt op 16 maart 2010 een aangepaste prijslijst met prijswijzigingen voor onder andere haar 
VFM-merken. Die beprijst ITN op € 4,80/23 en € 5,90/28 per begin april 2010. JPS Red 28 en 
Fortuna Red 28 zullen op € 6,00 blijven en op 1 mei 2010 zullen die prijzen worden verlaagd naar 
€ 5,90. ITN wijzigt de prijzen van haar pakjes VFM-merken met 19 sigaretten niet.484 

397. PMI ontvangt de aangepaste prijslijst met begeleidende brief van ITN op 16 maart 2010 van 
Hondebrink.485 

398. JTI ontvangt de aangepaste prijslijst met begeleidende brief van ITN op 16 maart 2010 van 
Hondebrink.486 JTI merkt hierover op dat ITN daarmee haar prijzen naar het niveau van BAT 
verlaagt. 

399. JTI vraagt op 17 maart 2010 bij Bergsma om de nieuwe prijslijsten van BAT en ITN.487 

400. Op 19 maart 2010 weet ITN dat PMI een 24-pack voor €6,00 introduceert, verkrijgbaar vanaf 19 april 
2010.488 

401. BAT ontvangt op 25 maart 2010 van Tabaktief de aangepaste prijslijst met begeleidende brief van 

476 Dossierstuk 288, bijlage 287, 14053129218449443. 
477 Item 221370. 
478 Dossierstuk 286, bijlage 97, 1405312911619495. 
479 Dossierstuk 286, bijlage 98, 1405312911619117. Zie ook: dossierstuk 286, bijlage 99, 1405312911619278. 
480 Dossierstuk 287, biljage 189, 14053129329599304. 
481 Dossierstuk 287, bijlage 190, 14053129132985158. Zie ook items 4805962 en 3397267. 
482 Dossierstuk 287, bijlage 191, 140531293295101827. 
483 Dossierstuk 289, bijlage 12, 140531298371436. Een medewerker van JTI ontving deze informatie op zijn hotmailadres. 
484 Dossierstuk 287, bijlage 192, 140531293295101289. 
485 Dossierstuk 289, bijlage 14, 140531298371454. 
486 Dossierstuk 287, bijlage 192, 140531293295101289, en dossierstuk 287, bijlage 193, 14053129132984912. Zie ook items 
396762 en 460324. 
487 Dossierstuk 287, bijlage 196, 14053129329599294. 
488 Item 4401399. 
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ITN van 16 maart 2010.489 

402. JTI stuurt op 26 maart 2010 een gewijzigde prijslijst aan afnemers met prijzen per eind mei 2010. De 
prijslijst bevat verhogingen van Winston naar: € 4,80/22 en € 5,80/27. Recente marktontwikkelingen 
zijn de reden voor de prijswijziging, aldus de begeleidende brief.490 

403. ITN ontvangt op 26 maart 2010 de gewijzigde prijslijst van JTI van 26 maart 2010 van Hondebrink en 
Bergsma.491 

404. PMI weet in ieder geval op 30 maart 2010 van de gewijzigde prijslijst van BAT van 9 maart 2010 en 
JTI van 26 maart 2010.492 

405. BAT weet in ieder geval op 2 april 2010 van de prijswijziging van JTI van 26 maart 2010.493 

406. BAT bespreekt op 2 april 2010 intern de positie van concurrenten en haar eigen prijsstrategie. Zij 
verwacht dat ITN waarschijnlijk de strategie van BAT zal volgen en wil meer zien van JTI voor BAT 
de prijs van haar pakjes Pall Mall met 23 en 28 sigaretten verhoogt naar € 5,00 en € 6,00.494 

407. ITN bespreekt op 6 april 2010 intern dat zij uiteindelijk de prijzen van haar VFM-merken het liefst 
verhoogt naar € 4,20, € 5,00 en € 6,00 zonder haar concurrentiepositie te riskeren. Zij geeft een 
overzicht van haar recente prijsbeslissingen voor al haar VFM-merken.495 

408. BAT bespreekt op 12 en 14 april 2010 intern haar eigen strategie naar aanleiding van de nieuwe 
prijzen van JTI waarover zij beschikt. BAT stelt voor de prijzen van Pall Mall te verhogen naar 
€ 5,00/23 en € 6,00/28.496 Echter: “No price list from ITN before 20th of May – Pall Mall price will stay 
at current level. (23/€4.80 – 28/€5.90)”.497 

409. ITN bespreekt op 13 april 2010 intern een nieuwe presentatie die aan retailers kan worden gehouden 
om de nieuwe verhoging uit te leggen. Hierbij wordt het verzoek gedaan om die informatie niet in de 
winkels achter te laten ‘ivm gevoelige info tov concurrentie.’498 

410. Op 13 april 2010 gaat binnen ITN een e-mail rond waarin wordt gesteld: “Ik probeer een beetje zand 
in de ogen te strooien van de concurrentie. Dit is een politiek overzicht. JTI heeft namelijk 
aangekondigd dat ze tot eind mei voorraad hebben. Als ik laat zien dat wij ook tot ongeveer die tijd 
hebben maar helaas uitlopen kan JTI niet meer reageren en zijn wij als enige 2 weken langer in de 
markt met oude prijs.”499 

411. BAT verstuurt op 16 april 2010 een nieuwe prijslijst per 1 juni 2010 aan haar afnemers (wijzigingen: 
Pall Mall € 5,00/23 en € 6,00/28). Reden voor de prijsverhoging zijn volgens de begeleidende brief 
recente marktontwikkelingen: ‘In dit verband behoudt BAT zich uitdrukkelijk het recht voor om de 
prijzen van Pall Mall sigaretten en/of van andere producten te wijzigen indien en zodra toekomstige 
marktontwikkelingen hiertoe aanleiding geven’.500 FOOX stuurt deze prijslijst op 19 april 2010 aan 

489 Dossierstuk 286, bijlage 103, 1405312911619234. 
490 Dossierstuk 289, bijlage 15, 140531298371428. Zie ook 2082101. 
491 Dossierstuk 289, bijlage 15, 140531298371428, en dossierstuk 288, bijlage 132, 14053129218453966. 
492 Dossierstuk 253, IN/426922, p. 18-22. 
493 Dossierstuk 286, bijlage 107, 14053129163039210. 
494 Dossierstuk 286, bijlage 107, 14053129163039210. 
495 Dossierstuk 288, bijlage 143, 14053129218429007. 
496 Dossierstuk 286, biljage 109, 14053129163039211 en dossierstuk 286, bijlage 104, 14053129163040394. 
497 Dossierstuk 286, bijlage 110, 14053129163021529. 
498 Items 242547 en 4566457 en 243135 en 3136836 en 1513610 en 1511228 en 1688474. 
499 Item 244001. 
500 Dossierstuk 288, bijlage 136, 1405312921841973. 

45/68 

https://23/�4.80


  
   

 

  
 

                  
                

               
               

      
 

                  
 

 
                   

 
 

                    
           

 
                   

 
                   

 
 

                    
           

 
                    

              
      

 
                

                
               
             

              
         

 
                  

        
 

                    

 
   
      
     
                

 
      
      
      
      
      
      
      
      
   
        

ACM/UIT/565875

Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/20/040913 / ACM/20/040888, ACM/20/040894, ACM/20/041113 / Documentnr. ACM/UIT/565875 

haar leden.501 

412. ITN ontvangt op 16 april 2010 de prijslijst met begeleidende brief van BAT van dezelfde dag van 
Bergsma. Intern geeft ITN aan de prijsverhoging van Pall Mall te hebben verwacht.502 Hier wordt later 
nog aan toegevoegd: “We hebben in het verleden met de prijslijsten van concurrenten altijd het 
volgende gedaan: in de mappen een uitgeprinte versie [en] een digitale kopie op de shared 
documents drive onder pricelist per fabrikant.”503 

413. PMI ontvangt op 16 april 2010 de prijslijst en begeleidende brief van BAT van dezelfde dag van 
Tabaronde.504 

414. JTI ontvangt op 19 april 2010 de prijslijst en begeleidende brief van BAT van 16 april 2010 van 
Bergsma.505 

415. BAT stuurt op 28 april 2010 een prijslijst met prijzen per juni 2010 aan haar afnemers. De prijzen zijn 
niet veranderd, de aanpassingen zien op wijzigingen in verpakkingen en slofinhoud.506 

416. ITN beschikt in ieder geval op 4 mei 2010 over de prijslijst van BAT van 28 april 2010.507 

417. JTI heeft in ieder geval op 6 mei 2010 de prijslijst van BAT met wijzigingen per juni 2010 
ontvangen.508 

418. ITN heeft in ieder geval op 20 mei 2010 aan afnemers laten weten dat zij de prijzen van haar 
VFM-merken zal wijzigen. Afnemers beschikken dan nog niet over een prijslijst.509 

419. JTI weet in ieder geval op 20 mei 2010 dat ITN de prijzen van haar VFM-merken zal aanpassen. JTI 
heeft hierover verder geen informatie.510 Diezelfde dag vraagt JTI aan Hondebrink of Hondebrink de 
prijslijst van ITN digitaal kan sturen.511 

420. ITN communiceert op 21 mei 2010 een prijslijst met begeleidende brief aan haar afnemers, met 
ingangsdatum juni 2010 (pakjes JPS, West en Fortuna met 23 sigaretten naar € 5,00 en met 
28 sigaretten naar € 6,00). Ook zullen de EAN-codes van een aantal andere merken veranderen. 
ITN geeft aan komende week een complete prijslijst te verzenden.512 De prijslijst vermeldt 
uitdrukkelijk: ‘This is a working document created for discussion purposes only. Nothing contained in 
this document represents the agreed position of Imperial Tobacco.’513 

421. ITN weet op 31 mei 2010 van de introductie van een nieuwe L&M-variant en de prijzen daarvan 
zoals gecommuniceerd op 26 mei 2010 door PMI.514 

422. Op 2 juni 2010 is JTI op de hoogte van deze introductie van de nieuwe L&M variant en de 

501 Item 3548816. 
502 Dossierstuk 288, bijlage 136, 1405312921841973. 
503 Items 4385870 en 1688457. 
504 Dosserstuk 285, bijlage 32, 14053129567520137. De persoon die de e-mail doorstuurde was een medewerker van 
Tabaronde. 
505 Dossierstuk 287, bijlage 201, 140531293295101197. 
506 Dossierstuk 288, bijlage 138, 14053129218457496. 
507 Dossierstuk 288, bijlage 138, 14053129218457496. 
508 Dossierstuk 287, bijlage 344, 14053129329531111. 
509 Dossierstuk 287, bijlage 205, 14053129329561697. 
510 Dossierstuk 287, bijlage 205, 14053129329561697. 
511 Dossierstuk 289, bijlage 16, 1405312983711598. 
512 Dossierstuk 287, bijlage 206, 140531293295101294. 
513 Item 3547259. 
514 Items 4385845. Zie ook 4988797 en 4988832. 
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bijbehorende prijzen.515 

423. JTI ontvangt op 8 juni de e-mail en prijslijst van ITN per juni 2010 van Hondebrink.516 

424. ITN weet op 13 juli dat de nieuwe prijs Winston later (eind juli) de markt instroomt.517 

425. BAT bericht op 14 juli 2010 haar afnemers dat zij vanaf begin augustus 2010 twee nieuwe Pall Mall-
varianten introduceert, voor € 4,20/19. Ook laat BAT weten dat de Pall Mall Pocket Edition vanaf 
1 augustus 2010 niet meer verkrijgbaar is en dat zij in de tweede week van september 2010 Kent 
Surround Silver 24 introduceert voor € 6,00. BAT stuurt bij haar bericht van 14 juli 2010 een prijslijst 
voor haar gehele assortiment mee.518 

426. ITN ontvangt het bericht en de prijslijst van BAT van 14 juli 2010 van Bergsma op dezelfde dag.519 

427. JTI ontvangt het bericht en de prijslijst van BAT van 14 juli 2010 op 19 juli 2010 van Bergsma.520 

428. Op 16 juli 2010 is ITN in het bezit van de prijslijst van JTI.521 

429. ITN verstuurt op 17 augustus 2010 per e-mail aan haar afnemers een presentatie en prijslijst voor 
een nieuwe variant Gauloises voor € 4,80/19.522 

430. BAT ontvangt de e-mail van ITN van 17 augustus 2010 op 26 augustus 2010 van Hondebrink.523 

431. JTI ontvangt de prijslijst van ITN van 17 augustus 2010 met daarop de prijs van Gauloises Geel 
(€ 4,80/19) op 27 augustus 2010 van Hondebrink.524 

432. ITN bepreekt op 30 augustus 2010 intern de gevolgen van een wijziging van de MPPC naar de WAP 
systematiek: “Zoals aangegeven zal rond November duidelijk worden wat de WAP en 
accijnsverhoging precies voor impact gaan hebben op de totale accijns voor FMC en RYO. Dit geeft 
nog geen beeld wat de impact gaat worden op het gebied van consumentenprijzen en marges. Dit 
hangt af van de prijsstrategie per fabrikant en zal naar verwachting begin Januari 2011 langzaam 
loskomen. Hopelijk hebben we Februari/Maart een goed beeld van de overall impact.”525 

433. PMI bericht op 6 september 2010 aan FOOX dat Marlboro Advance Big Pack Gold per 
20 september 2010 te bestellen is en per 4 oktober 2010 leverbaar is. Het pakje kost € 6,00/24. Bij 
het bericht stuurt PMI ook een fiche voor Marlboro Gold Original, € 4,00/20. PMI verzoekt FOOX het 
bericht te delen met de FOOX-groothandels.526 

434. ITN beschikt 6 september 2010 over kennis van een nieuwe introductie van PMI met bijbehorende 
prijs die instroomt met ingang van 4 oktober 2010.527 

515 Items 3397125 en 3387005. 
516 Dossierstuk 287, bijlage 206, 140531293295101294. 
517 Item 2986565. 
518 Dossierstuk 287, bijlage 207, 140531293295101195, p. 4-6. 
519 Dossierstuk 288, bijlage 140, 14053129218453883. 
520 Dossierstuk 287, bijlage 207, 140531293295101195. Zie ook items 4756770 en 1925766. 
521 Item 3123333. 
522 Dossierstuk 289, bijlage 17, 140531298371375. 
523 Dossierstuk 289, bijlage 17, 140531298371375. 
524 Dossierstuk 289, bijlage 18, 140531298371781. 
525 Item 256762. 
526 Dossierstuk 287, bijlage 209, 14053129329556029, p. 2-6. 
527 Items 240729, 1654890 en 3130774. 
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435. JTI beschikt in ieder geval op 7 september 2010 over informatie over de introductie van Marlboro 
Advance Big Pack Gold. Zij kent de introductiedatum, de datum dat het product leverbaar is, de prijs 
en de grootte van een pakje. Zij beschikt over het fiche van dat product en ook over het fiche van 
Marlboro Gold Original met daarop alle relevante informatie, waaronder de grootte van het pakje en 
de prijs.528 

436. Afnemer Delek mailt op 10 september 2010 met JTI over planogrammen voor oktober 2010. Daarbij 
vermeldt Delek dat PMI Marlboro Gold Advance 24 stuks introduceert.529 

437. JTI ontvangt van Bergsma op 16 september 2010 de e-mail van PMI aan FOOX van 
6 september 2010.530 

438. PMI laat haar afnemers op 21 september 2010 weten dat Marlboro Advance Big Pack Gold vanaf 
week 40 (per 4 oktober 2010) verkrijgbaar is. Daarbij stuurt PMI een prijslijst mee, die alle producten 
omvat, geldig vanaf september 2010.531 

439. ITN ontvangt op 21 september 2010 van Bergsma de brief en prijslijst van PMI van 
21 september 2010. 532 

440. Op 23 september wordt het Belastingplan 2011 gepresenteerd. Per 1 maart 2011 worden de accijns 
op het MPPC-product verhoogd met € 11,68 per 1.000 stuks.533 

441. In een interne presentatie van ITN die op 4 oktober 2010 voor het laatst is gewijzigd staat als 
strategie voor de prijswijziging 2011: “Avoid creating a price war – ITN will follow market 
dynamics.”.534 

442. ITN heeft op 9 oktober 2010 de prijslijst die BAT op 8 oktober heeft verstuurd aan afnemers.535 

443. In een presentatie van oktober 2010 gaat ITN in op wat zij verwacht dat PMI zal doen met de prijs 
van Marlboro 19, het MPPC-product. ITN denkt verschillende scenario’s uit en schetst de gevolgen 
daarvan voor zichzelf en haar concurrenten. ITN komt tot de conclusie dat het waarschijnlijkste 
scenario is dat PMI de prijs van het MPPC-product, Marlboro 19, verhoogt naar € 5,20, voordat de 
accijnssystematiek wordt gewijzigd van een berekening op basis van het MPPC-product naar een 
berekening op basis van de WAP.536 

444. JTI is op 13 oktober 2010 bekend met de prijsverlagingen die BAT op 8 oktober 2010 heeft 
aangekondigd.537 Intern wordt hierover het volgende opgemerkt: ‘Dit doen ze omdat het 
marktaandeel te hard daalt zo zegt een ondernemer van Primera. Met deze actie hopen ze dat ze 
het verlies kunnen goed maken.’.538 

445. Op 21 oktober 2010 stuurt PMI aan JTI een presentatie over een wijziging van de Wet op de accijns. 
Volgens JTI geeft PMI hier zijn prijsstrategie ‘per ongeluk (?)’ mee weg.539 

528 Dossierstuk 287, bijlage 208, 14053129132984899. 
529 Dossierstuk 288, bijlage 143, 14053129218456953, p. 3. 
530 Dossierstuk 287, bijlage 209, 14053129329556029. 
531 Dossierstuk 285, bijlage 34, 1405312956751611. 
532 Dossierstuk 288, bijlage 144, 14053129218454047. 
533 Kamerstukken II, 2010/11, 32 504, nr. 2. 
534 Item 266821. 
535 Item 3123398. 
536 Zienswijze ITN, bijlage 21.1. 
537 Item 3182772. Zie ook items 4806810 en 337244 en 4756767 en 1916539 en 4686548 en 1865159. 
538 Item 337244. 
539 Items 1914007 en 1822349. 
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446. In een presentatie van ITN van december 2010 wordt het plan van ITN beschreven om het 
mainstreamsegment (RYO en FMC) te beschermen en de winst te optimaliseren door het VFM-
segment harder in prijs te laten stijgen. Er wordt gezegd: “ITN neemt hier het initiatief maar zal 
uiteraard de concurrentie (incl. PL) nauwlettend in de gaten te houden. Het staat ITN vrij om 
tussentijds aanpassingen door te voeren.” 540 

447. ITN stuurt op 7 december 2010 een prijslijst aan haar relaties, met ingangsdatum 1 maart 2011 
(Davidoff 19/€ 5,30, Gauloises 19/€ 5,20, JPS/West/Fortuna 19/€ 4,70, 23/€ 5,60 en 28/€ 6,70). 
Deze prijslijst bevat geen EAN-codes. ITN geeft in de begeleidende brief aan dat de 
accijnsverhoging per 1 maart 2011 de reden is voor de prijsverhoging. Daarnaast geeft ITN aan dat 
de exacte accijnstarieven nog niet officieel gepubliceerd zijn. ITN zal een volledige update van de 
prijslijst geven zodra alle tarieven en EAN-codes bekend zijn.541 

448. Op 8 december 2010 stuurt het Ministerie van Financiën een e-mail aan alle fabrikanten over de 
accijnstarieven per 1 maart 2011 voor onder andere sigaretten: de minimumaccijns bedraagt 
€ 156,00 per 1.000 gram, de specifieke accijns € 99,85 per 1.000 gram en het ad valorem 
percentage is 20,52.542 

449. JTI weet in ieder geval op 8 december 2010 van de prijsverhoging van ITN via Hondebrink.543 Intern 
vermeldt JTI de prijzen uit de prijslijst van ITN.544 Enkele uren later ontvangt JTI per e-mail van 
Bergsma de prijslijst met begeleidende brief van ITN van 7 december 2010.545 

450. BAT kondigt op zijn laatst op 8 december 2010 de lancering van Kent Convertible aan per begin 
2011, voor de prijs 19/€ 4,80.546 

451. JTI weet op 8 december 2010 van de introductie van BAT Kent Convertible, inclusief prijs en 
introductiedatum.547 

452. JTI ontvangt op 8 december 2010 van Hondebrink de prijslijst van ITN van 7 december 2010.548 JTI 
vraagt Hondebrink in reactie hierop op 9 december 2011 of er een begeleidende brief zit bij het 
oorspronkelijke bericht van ITN en, indien dat het geval is, of Hondebrink deze dan ook kan sturen. 
Diezelfde dag stuurt Hondebrink de begeleidende brief door aan JTI.549 

453. JTI kondigt op zijn laatst op 9 december 2010 de introductie van Camel Black en Camel White aan, 
met de prijs 19/€ 4,30, per het eerste kwartaal van 2011.550 

454. ITN ontvangt op 9 december 2010 van Bergsma een e-mail over de introductie van Camel Black en 
White van JTI. Bergsma verwijst daarbij naar de bijlage bij de e-mail, maar heeft de bijlage niet 
bijgevoegd. Op 10 december 2010 vraagt ITN aan Bergsma om de bijlage alsnog toe te sturen.551 

Later die dag verstuurt Bergsma de bijlage.552 

540 Item 1630362. 
541 Dossierstuk 306, bijlage 74, 140531298371415, p. 3-15. 
542 Dossierstuk 250, IN/423223 p. 256. 
543 Item 460340. Zie ook item 460334. 
544 Dossierstuk 287, bijlage 216, 14053129329540422. 
545 Dossierstuk 287, bijlage 214, 140531293295101311. 
546 Dossierstuk 287, bijlage 216, 14053129329540422. 
547 Dossierstuk 287, bijlage 216, 14053129329540422. 
548 Dossierstuk 289, bijlage 19, 140531298371456. 
549 Dossierstuk 287, bijlage 215, 140531293295101307. 
550 Dossierstuk 288, bijlage 258, 14053129218456423. Zie ook dossierstuk 288, bijlage 73, 14053129229675, p. 48-56. 
551 Dossierstuk 288, bijlage 258, 14053129218456423. 
552 Dossierstuk 288, bijlage 259, 14053129218453948. 
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455. Op 9 december 2010 hebben Lekkerland en ITN contact over de prijslijst van ITN die Lekkerland 
heeft ontvangen. Lekkerland vraagt gelet op het margeverlies voor de retail en groothandels om 
compensatie.553 Op 6 januari 2011 komt Lekkerland terug op deze reactie vanwege een onjuiste 
assumptie voor wat betreft het margeverlies.554 

456. Op 13 december 2010 is er binnen ITN communicatie over de prijzen van BAT waarbij wordt gezegd: 
“Als het waar is wat jij onderstaand schrijft had ik al lang een telefoontje mogen ontvangen van een 
van onze grossiers”555. 

457. In een interne presentatie van 16 december 2010 gaat ITN in op de aanstaande accijnswijzigingen 
van 2011 en de gevolgen daarvan.556 Volgens ITN is het voor alle partijen interessant om de 
prijsverhoging als gevolg van de accijnsverhogingen en de overgang van de MPPC-structuur naar de 
WAP-structuur in één keer door te voeren.557 ITN wil duidelijkheid scheppen wat haar reactie wordt 
indien concurrenten niet volgen. “Partijen moeten inmiddels beseffen dat “spelletjes” direct leiden tot 
reactie van concurrenten. Op deze manier wordt winstgevendheid continue onder druk gezet. Ook 
ITN zal concurrentie nauwlettend volgen. Het is duidelijk dat ITN direct zal reageren zodra onze 
concurrentie positie wordt ondermijnd.”558 In een interne presentatie van ITN van 22 december 2010 
wordt opgemerkt: “January 28th Decision date for printing. When no decision is made, all scenario’s 
will be printed.”559 

458. Op 16 december 2010 laat FOOX aan haar leden weten gesproken te hebben met ITN: ‘Ik heb al wel 
door dat ITN de reactie die nu al komt niet heeft verwacht, dus blijf drukken en duwen. Tegen mij is 
nu al gezegd: dit is de 1ste prijslijst, de verwachting is dat er een 2e volgt (…)’.560 

459. ITN rapporteert op 23 december 2010 intern over de introductie van Kent Convertible door BAT, 
inclusief prijs. Volgens ITN is de introductiedatum februari 2011.561 

460. Op 24 december 2010 licht ITN de prijslijst toe aan een afnemer: ‘Zoals we hebben besproken zien 
we ondanks een accijnsverhoging op het Imperial assortiment binnen zowel FMC als RYO een 
positieve ontwikkeling in de marge. (…) . Dit betekent dat we eerst wat meer gaan verdienen en na 
de WAP waarschijnlijk iets minder meer.’562 

461. Op 28 december 2010 wordt de wetswijziging tot wijziging van de MPPC-structuur naar de 
WAP-structuur gepubliceerd. Deze wijziging zal plaatsvinden op 1 juli 2011.563 

462. Op 30 december 2010 wordt het besluit tot uitvoering van het Belastingplan gepubliceerd. In dit 
besluit zit ook een accijnsverhoging per 1 maart 2011. De kleinhandelsprijs van het MPPC-pakje 
sigaretten bedraagt met ingang van 1 maart 2011 € 273,68 per 1.000 stuks. De totale accijns 
bedraagt € 156,00, zodat voldaan wordt aan de eis dat deze minimaal 57% bedraagt van de 
kleinhandelsprijs van het MPPC-product.564 

463. ITN verneemt op 6 januari 2011 van FOOX dat BAT in week 3 of 4 van 2011 met een prijslijst zal 

553 Item 221570. 
554 Item 221571. 
555 Item 1655632. 
556 Dossierstuk 288, bijlage 158, 14053129125154201. 
557 Dossierstuk 288, bijlage 158, 14053129125154201, p. 18. 
558 Dossierstuk 288, bijlage 158, 14053129125154201, p. 26. 
559 Item 1695595. 
560 Item 656943. 
561 Dossierstuk 288, bijlage 159, 140531291251530695, p. 3. 
562 Item 3547288. 
563 Staatsblad, 2010, nr. 841. 
564 Staatscourant, 2010, nr. 21111. 
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komen: ”Van de andere fabrikanten nog geen nieuws”.565 

464. ITN stuurt op 6 januari 2011 een e-mail naar Lekkerland naar aanleiding van een bespreking op 5 
januari 2011. Bij die e-mail is een ‘salespresentatie van de accijns en de onderbouwing voor de 
prijsbewegingen van ITN’ bijgevoegd met het expliciete verzoek om deze vertrouwelijk te 
behandelen.566 Uit een ITN-interne mailwisseling blijkt dat doorsturen van de presentatie aan 
Lekkerland niet de bedoeling was, omdat het tegen de intern gemaakte afspraken zou ingaan “en 
onze presentatie nu waarschijnlijk bij alle concurrenten op het bureau ligt!"567 

465. BAT heeft in ieder geval op 7 januari 2011 informatie over een aantal prijsverhogingen van ITN per 1 
maart 2011 ontvangen.568 

466. BAT presenteert op 7 januari 2011 haar prijsstrategie aan Lekkerland. In de presentatie geeft BAT 
aan een gematigde prijsverhoging door te voeren voor Lucky Strike (19/€ 5,00) en dat zij een nieuw 
product introduceert: Lucky Strike 24 voor € 6,00. Ook de prijs van Pall Mall verandert: 19/€ 4,50 
(voordien 19/€ 4,20), 24/€ 5,50 (voordien 23/€ 5,00) en 28/€ 6,50 (voordien 28/€ 6,00).569 Een 
medewerker van Lekkerland maakt de volgende aantekening: “BAT komt met een prijslijst nadat PMI 
deze heeft uitgebracht”.570 

467. ITN rapporteert op 8 januari 2011 intern: “BAT vindt ons prijsvoorstel een leuke suggestie……. (…) 
BAT wacht op PMI en PMI wacht op BAT…”571 

468. JTI vraagt op 11 januari 2011 aan Hondebrink of er al iets bekend is over PMI. Hondebrink 
antwoordt: “PM wacht op de prijslijst van BAT”.572 

469. PMI weet in ieder geval op 19 januari 2011 van de aangekondigde prijzen van ITN per 1 maart 
2011.573 

470. Op 20 januari 2011 stuurt een JTI-medewerker een collega een e-mail waarin staat: “Net te horen 
gekregen dat PL van PMI eind deze week of begin volgende week wordt uitgestuurd.”574 

471. Diezelfde dag stuurt PMI een e-mail aan haar afnemers met aangepaste prijslijsten per 1 februari en 
1 maart 2011. De prijslijst per 1 februari 2011 bevat enkel de aanpassingen van logistieke 
vergoedingen. De prijslijst per 1 maart 2011 bevat de aangepaste prijzen (waaronder Marlboro Red 
en Gold-varianten 19/€ 5,20, 22/€ 6,00 en 26/€ 7,00, Marlboro Intense 19/€ 4,90, Marlboro flavor 
plus 19/€ 5,30, L&M-varianten 19/€ 4,70, 25/€ 6,00 en 29/€ 7,00). Reden voor de prijsverhoging is 
volgens de begeleidende brief de accijnsverhoging per 1 maart 2011.575 

472. ITN stuurt op 20 januari 2011 intern via e-mail een persbericht van nu.nl rond, waarin een deel van 
de prijzen van PMI en ITN per 1 maart 2011 vermeld staat. Een ITN-medewerker geeft aan dat hij 
van een afnemer heeft vernomen dat deze beschikt over de prijslijst van PMI. De ITN-medewerker 
geeft aan de prijslijst rond te sturen zodra hij deze ontvangt. Diezelfde dag geeft een andere ITN-

565 Dossierstuk 288, bijlage 161, 14053129218447651. Zie ook item 262536. 
566 Dossierstuk 288, bijlage 163, 14053129218475728. Zie ook item 3143830. 
567 Dossierstuk 288, bijlage 163, 14053129218475728, p. 2. 
568 Dossierstuk 291, bijlage 11, 14053129472188, p.12. Zie voor een beter leesbare versie van deze slide: dossierstuk 286, 
bijlage 128, 14053129163011238, p. 19. 
569 Dossierstuk 291, bijlage 11, 14053129472188. 
570 Dossierstuk 291, bijlage 11, 14053129472188, p. 14. 
571 Dossierstuk 288, bijlage 162, 14053129218447666. 
572 Dossierstuk 289, bijlage 21, 140531298371512. 
573 Dossierstuk 247, IN/422493, deel 6, p. 70, 71 en 75. 
574 Dossierstuk 287, bijlage 222, 140531293295101844. 
575 Dossierstuk 287, bijlage 219, 140531293295101833. 
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medewerker aan dat hij de prijslijst van PMI heeft.576 

473. JTI ontvangt op 20 januari 2011 de prijslijsten van PMI per 1 februari en 1 maart 2011 van 
Hondebrink.577 

474. JTI ontvangt op 21 januari 2011 de prijslijsten van PMI per 1 februari en 1 maart 2011 van Bergsma. 
Bergsma geeft aan: “In bijlage de gevraagde gegevens”.578 

475. ITN ontvangt op 21 januari 2011 de prijslijsten van PMI per 1 februari en 1 maart 2011 van 
Bergsma.579 

476. ITN bespreekt op 24 januari 2011 de impact van de nieuwe prijslijst van PMI per 1 maart 2011 voor 
haar eigen prijsstelling. ITN geeft aan dat er voor de pakjes met 19 sigaretten niets verandert, dat de 
pakjes met 23 sigaretten naar € 5,50 zouden moeten in plaats van € 5,60 en dat de pakjes met 
28 sigaretten € 6,70 kunnen blijven.580 

477. Op 26 januari 2011 bespreekt ITN intern: “Based on the 24.01 pricing update (see enclosed copy) 
we know the intentions of PMI. From my point of view it is to early to pull the plug out of our agreed 
scenarios. When - based on PMI communication only - we want to minimise the scenarios 
nevertheless my proposal would as follows:’ ‘I would like to propose to continue with all scenarios in 
order to avoid any competitive disadvantage.”581 

478. JTI bespreekt op 28 januari 2011 intern een aantal mogelijke prijsaanpassingen. Het voorstel van JTI 
is om de prijzen van het “Premium and Prestige 19/20 assortment” te verhogen met € 0,40. Voor de 
“Sub-Premium and Value”-sigaretten wordt ook een prijsverhoging voorgesteld, maar deze zal via 
een afzonderlijke route aangevraagd worden.582 

479. BAT stuurt op 28 januari 2011 een brief aan haar relaties, met als bijlage twee brieven met informatie 
over de nieuwe producten en verpakkingen van Lucky Strike en Vogue en een prijslijst per maart 
2011. Volgens de brieven zullen de nieuwe prijzen van Lucky Strike instromen vanaf week 10 en de 
nieuwe prijzen voor Vogue in maart 2011.Uit de prijslijst blijkt dat per 7 maart 2011 de prijzen van het 
BAT-assortiment zullen wijzigen: Lucky Strike-varianten: 19/€ 5,00 en 24/€ 6,00, Kent-varianten: 
19/€ 5,20, 20/€ 5,40 en 24/€ 6,50, Pall Mall-varianten: 19/€ 4,50, 24/€ 5,50 en 28/€ 6,50, 
Caballero-varianten: 24/€ 6,00, 25/€ 6,50 en 28/€ 6,90 en Peter Stuyvesant-varianten: 19/€ 5,10 en 
23/€ 6,00.583 

480. ITN ontvangt op 31 januari 2011 van Bergsma de brief met prijslijst van BAT per maart 2011.584 

481. JTI vraagt op 31 januari 2011 aan Bergsma: “Ik hoorde dat de prijslijst van BAT is uitgekomen. Nu 
heb ik aan [medewerker Bergsma] gevraagd of hij deze wil sturen, maar hoorde dat hij buiten de 
deur is, wil jij hem dan doorsturen.”585 Diezelfde dag stuurt Bergsma de prijslijst van BAT door aan 
JTI.586 Op 2 februari stuurt Hondebrink de prijslijst aan JTI door.587 

576 Dossierstuk 288, bijlage 164, 14053129218448238. 
577 Dossierstuk 287, bijlage 219, 140531293295101833, p. 3. 
578 Dossierstuk 287, bijlage 220, 140531293295101843, p. 3. Zie ook: dossierstuk 287, bijlage 221, 140531293295101832. 
579 Dossierstuk 288, bijlage 166, 14053129218455571. 
580 Dossierstuk 288, bijlage 168, 140531291251583. 
581 Items 207786 en 207785. 
582 Dossierstuk 292, UIT/502729, bijlage 8. 
583 Dossierstuk 288, bijlage 169, 14053129218453834. 
584 Dossierstuk 288, bijlage 169, 14053129218453834. 
585 Dossierstuk 287, bijlage 224, 140531293295101215. 
586 Dossierstuk 287, bijlage 223, 140531293295101203. 
587 Item 4758801. 
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482. PMI ontvangt op 31 januari 2011 de nieuwe prijslijst van BAT per maart 2011, van Hondebrink. 
Hondebrink schrijft: “Bijgaand de prijslijst van onze luis in de pels, oftewel de BAT”.588 PMI laat 
FOOX weten dat de prijslijst van BAT aanleiding is om intern in beraad te gaan over haar eigen 
prijslijst: “Gezien de vandaag uitgezonden prijslijst van BAT, is men hier intern ook weer in beraad 
over onze eigen prijslijst. Zodra we meer weten zullen we u hier direct over informeren”.589 

483. JTI overweegt op 1 februari 2011 intern om de prijsstelling van PMI te volgen, waardoor druk op BAT 
wordt gelegd (met name door grote afnemers). Indien blijkt dat de marktleider (PMI) de prijsstelling 
van BAT volgt, zal JTI niet kunnen achterblijven, maar in dat geval wordt JTI in ieder geval niet als 
de agressor gezien.590 

484. In een interne presentatie van ITN van februari 2011 wordt expliciet de prijslijst van BAT 
meegenomen bij de prijsbeslissing.591 

485. ITN bespreekt op 1 februari 2011 intern haar prijsstrategie naar aanleiding van de prijslijsten van PMI 
en BAT.592 Over BAT merkt ITN op: “Kent is moving up with 0.40, but Dunhill (+0.30) and Lucky 
Strike (+0.20) are not aligned with the assumed mainstream pricing”. Aangezien Lucky Strike de 
benchmark is voor de prijzen van Gauloises, zullen die prijzen herzien worden van € 4,80 naar € 
5,00 in plaats van naar € 5,20. De pakjes VFM-sigaretten met 19 stuks zullen van € 4,20 naar € 4,50 
gaan. De pakjes West en JPS met 23 en 24 sigaretten zullen van € 5,00 naar € 5,50 gaan. De prijs 
van pakjes Fortuna met 23 sigaretten zal € 5,50 blijven en bij volgende productie worden verlaagd 
naar € 5,30. De pakjes met 28 sigaretten zullen van € 6,00 naar € 6,50 gaan.593 Hierbij wordt 
vermeld dat keuzes zijn gemaakt op basis van de BAT-prijzen: “Based on the BAT price list we 
decided to do the following [….]”594 

486. FOOX rapporteert op 3 februari 2011 intern over een gesprek met BAT over de prijslijst van BAT per 
maart 2011. BAT heeft vooral argumenten gegeven voor haar eigen strategie en FOOX heeft BAT 
laten weten de koers van BAT niet meer te begrijpen.595 

487. ITN geeft op 3 februari 2011 intern aan over de nieuwe prijslijst van BAT: “Deze prijsstelling van BAT 
is zodanig scherp, dat wij, als ITN, ons moeten gaan bezinnen over de initieel verstuurde prijslijst. 
Maw: de prijsstelling van BAT levert ons zoveel concurrentieel nadeel op, dat we onze prijzen 
mogelijk zullen moeten herzien”.596 De ‘initiële prijslijst’ van ITN en de prijslijst van BAT zijn 
bijgevoegd bij de email. Een ITN medewerker stuurt de volgende aanvulling op deze berichtgeving: 
‘de verstuurde prijslijst van BAT uiteraard zeer vertrouwelijk behandelen, en niet achter laten bij een 
ondernemer! Staan nml allerlei fee's etc in die we niet willen delen op de winkelvloer.’.597 

488. Op 3 februari 2011 meldt BAT in de pers de prijzen van Lucky Strike te zullen verlagen tot onder het 
niveau van Marlboro.598 

489. JTI besluit op 7 februari 2011 de prijsaanpassingen zoals zij die op 28 januari 2011 heeft besproken 
door te voeren.599 Intern wordt nog gekeken naar de concept prijslijst en begeleidende brief en met 

588 Dossierstuk 289, bijlage 42, 1405312983711324. 
589 Dossierstuk 290, bijlage 31, 1405312979615887. 
590 Dossierstuk 287, bijlage 226, 140531293295101127. 
591 Item 1695626. 
592 Dossierstuk 288, bijlage 174, 140531291251569. 
593 Dossierstuk 288, bijlage 174, 140531291251569, p. 40-43. 
594 Item 4568847. 
595 Dossierstuk 290, bijlage 32, 140531297772179. 
596 Dossierstuk 288, bijlage 173, 14053129218453898. 
597 Item 1653550. 
598 Item 4547821. 
599 Dossierstuk 292, UIT/502729, bijlage 8. 
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name ‘naar de disclaimers (vertrouwelijke informatie en niet te delen met derden).600 

490. BAT geeft op 9 februari 2011 aan Lekkerland een presentatie met een toelichting over de 
herpositionering van Lucky Strike: “Deze nieuwe positie moet consumenten die op zoek zijn naar 
een betaalbaarder alternatief voor premium aantrekken en VFM roker aanleiding geven om meer uit 
te geven aan roken”.601 

491. BAT weet in ieder geval op 9 februari 2011 de nieuwe prijzen van PMI per 1 maart 2011.602 

492. Op 9 februari 2011 verschijnt een Sales & Marketing report van ITN, waarin wordt gezegd: “We still 
await information from JTI, although there is a general expectation that manufacturers will need to re-
->publish price lists in response to BAT’s position. This will have the effect – if prices are matched in 
their entirety – of depleting the value chain by around €80m and significantly impacting upon ITN’s 
ability to deliver against TDC target.”603 

493. ITN geeft op 11 februari 2011, in een reactie op een vraag van FOOX, aan dat er op dit moment veel 
gebeurt met de prijzen op de markt, waardoor ITN nog niet met zekerheid haar prijzen kan 
bevestigen. ITN geeft aan: “Deze zullen echter zsm bekend gemaakt worden, waarna ik jullie ook 
direct informeer”.604 

494. ITN stuurt op 12 februari 2011 een overzicht van de nieuwe prijzen van PMI per 1 maart 2011 en 
BAT per maart 2011 naar haar Duitse zusterbedrijf. Hierbij geeft ITN ook aan: “We are still waiting for 
JTI but as you can expect we are redefining our pricelist (mainly on FMC)”.605 

495. Na een verdere vraag van het Duitse zusterbedrijf van ITN over de prijssituatie in Nederland, 
verstuurt ITN op 15 februari 2011 opnieuw de e-mail van 12 februari 2011. ITN voegt hieraan toe: 
“As mentioned in the mail to [werknemer van het Duitse zusterbedrijf van ITN]. We are redefining the 
pricelist we already submitted based on competition pricelists. Until then the submitted pricelist is the 
one we currently talk about in public”.606 

496. PMI, JTI, ITN en BAT ontvangen op 14 en 16 februari 2011 een ontwerpmemo van Lekkerland. 
Lekkerland wil dat memo uiterlijk op 18 februari 2011 binnen Lekkerland en aan haar belangrijke 
klanten versturen. Lekkerland zet in het ontwerpmemo haar visie op de ontwikkelingen in de 
rookwarenmarkt uiteen. Zij gaat onder meer in op de relatie tussen de fabrikanten en de afnemers. 
Volgens Lekkerland tonen de ontwikkelingen van de afgelopen jaren aan “dat groothandel en 
detailhandel de klos zijn als “de industrie” bezig is met een race naar het putje”. Het ontwerpmemo 
bevat ook een aantal recente prijzen en prijsverhogingen van ITN, PMI en BAT. Lekkerland vraagt 
om op- en aanmerkingen van BAT, ITN, JTI en PMI.607 Lekkerland ontvangt die ook van PMI en 
ITN.608 

497. Bergsma laat op 16 februari 2011 aan ITN weten dat Bergsma nog steeds niets ontvangen heeft van 
JTI.609 

600 Item 4758711. 
601 Dossierstuk 286, bijlage 128, 14053129163011238, p. 17. 
602 Dossierstuk 286, bijlage 128, 14053129163011238, p. 19. 
603 Item 3021344. 
604 Dossierstuk 290, bijlage 24, 1405312979615184. 
605 Dossierstuk 288, bijlage 175, 14053129218448407. 
606 Dossierstuk 288, bijlage 177, 14053129218429982. 
607 Dossierstuk 288, bijlage 175, 14053129132989306, dossierstuk 250, IN/423223, p. 220 - 229, en dossierstuk 523813, 
bijlage 137, 568148. 
608 Dossierstuk 250, IN/423223, p. 220 -229, dossierstuk 523813, bijlage 140, 4856562, en dossierstuk 523813, bijlage 148, 
569706. 
609 Dossierstuk 288, bijlage 179, 14053129218454029. 
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498. BAT, ITN, JTI en PMI ontvangen op 18 februari 2011 de definitieve versie van het memorandum van 
Lekkerland. Lekkerland geeft aan deze op 18 en 21 februari 2011 aan haar belangrijkste klanten te 
sturen.610 

499. Op 22 februari 2011 stuurt FOOX een update aan Bruna waarin wordt gesproken over de stand van 
zaken over prijsaankondigingen: ‘Na ons telefoongesprek over de nieuwe prijzen tabak is er verder 
vanuit de industrie niets door ons ontvangen. De status is nu: 
- In december een voorlopige prijslijst ontvangen van ITN, definitieve nog niet; wij verwachten ITN 
mutaties 
- Ook op de prijslijst van PM verwachten wij mutaties 
- De BAT prijslijst – die veel stof tot discussie geeft – zal naar wij verwachten niet door BAT 
aangepast worden 
- Van JTI hebben wij nog helemaal niets gehoord 
- De Heupink prijslijst zal waarschijnlijk wel door Heupink aangepast worden 
- Van Biggelaar nog niets ontvangen 
Kortom en kijkende naar 1 maart a.s. is er nog niets zeker. 
Je schiet er niets mee op, maar ik wil je de actuele status niet onthouden.’.611 

500. ITN stuurt op 22 februari 2011 een presentatie aan een afnemer waarin ze aangeeft dat JTI nog niet 
naar buiten is gekomen met een prijslijst en dat ITN naar aanleiding van de prijslijst van BAT 
mogelijk aanpassingen zal doen voor Gauloises en VFM-sigaretten.612 

501. JTI geeft op 24 februari 2011 intern aan BAT te zullen volgen, met als motivering dat JTI zich als 
kleinste speler in het VFM-segment niet uit de markt kan/mag laten prijzen. Zij stelt voor aan 
afnemers toe te zeggen dat zij de prijzen bij de volgende productie zal verhogen. Een mogelijk 
scenario is ook dat PMI/ITN na twee maanden de prijsstelling van BAT alsnog volgen.613 

502. Op 24 februari 2011 stuurt ITN een e-mail naar een afnemer met daarin een samenvatting van een 
gesprek. Hierin wordt vermeld: “ITN is als eerste met een prijslijst naar buiten gekomen om duidelijk 
de intentie over te brengen dat wij op zoek zijn naar een margeverbetering voor de hele keten en dat 
we het gat tussen premium en value for money iets willen dichten. Ik heb laten zien wat de andere 
fabrikanten (behalve JTI) van plan zijn. Helaas heeft met name BAT een andere mening over de 
prijsstelling en opent met Lucky Strike en Pall Mall "de oorlog". ITN wacht op dit moment op het 
prijsvoorstel van JTI alvorens een definitief standpunt in te nemen en de definitieve prijslijst uit te 
sturen.”614 

503. JTI bespreekt op 26 februari 2011 intern haar prijsstrategie en verwijst naar de aankondigingen van 
concurrenten. Verschillende aanbevelingen worden gedaan en bijgesteld. Uiteindelijk wordt 
voorgesteld Camel 19 met € 0,40 te verhogen in plaats van € 0,30, om in de pas te blijven met 
Marlboro. Camel 22 wordt met € 0,40 verhoogd in plaats van met € 0,30 “maintaining our current 
index vs. Marlboro as we will remain very competitive improving our out-of-pocket gap vs. all Value 
brands (even Pall Mall).”615 

504. Op 1 maart 2011 treden de nieuwe accijnstarieven in werking. 

505. JTI bevestigt op 1 maart 2011 intern de nieuwe prijzen per de tweede week van maart 2011 (Camel 

610 Dossierstuk 250, IN/423223, p. 230, 231, 233-238 en dossierstuk 291, bijlage 15, 1405312941529901. 
611 Items 2080495 en 4984471. 
612 Dossierstuk 288, bijlage 182, 14053129218416981, p. 20. 
613 Dossierstuk 288, bijlage 182, 14053129329518371. 
614 Item 4433101. 
615 Dossierstuk 287, bijlage 230, 1405312932957156. 
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19/€ 4,70, 22/€ 5,70 en Winston 22/€ 5,20).616 

506. PMI vraagt op 1 maart 2011 aan Albert Heijn: “Ik was benieuwd of jij nog reacties of bewegingen 
hebt vernomen mbt de prijsstellingen? Tot op heden hebben wij niets gezien van eventuele nieuwe 
prijslijsten of JTI die nog steeds de prijslijst moet versturen”.617 

507. JTI geeft op 2 maart 2011 intern aan te verwachten dat PMI en ITN hun VFM-pakjes met 
19 sigaretten met € 0,50 zullen verhogen. Ook bespreekt JTI een aantal nieuwe aanpassingen: 
Camel 24 van € 5,70 naar € 6,00 en Camel Plain 25 van € 6,10 naar € 6,60. De ingangsdatum zal 1 
april 2011 worden.618 

508. ITN verstuurt op 2 maart 2011 aan haar relaties een prijslijst met een aantal aanpassingen vanaf 25 
maart 2011 (JPS, West en Fortuna: 19/€ 4,50, West 28/€ 6,50, JPS en West: 24/€ 5,50 en Fortuna: 
23/€ 5,30). Reden voor de prijswijzigingen zijn volgens de begeleidende brief marktontwikkelingen: 
‘Vanwege marktomstandigheden zijn de prijzen voor de Value For Money sigaretten en shag 
aangepast naar een lager niveau. Ook worden de Gauloises Blondes naar een ander prijspeil 
gebracht dan eerder gecommuniceerd’.619 

509. ITN geeft op 3 maart 2011 intern aan de prijswijziging te hebben doorgevoerd omdat ze “geen 
andere mogelijkheid had om te reageren op de prijsstelling van BAT.”620 

510. JTI ontvangt op 3 maart 2011 de nieuwe prijslijst van ITN van Hondebrink. De begeleidende brief is 
niet bijgevoegd.621 

511. PMI ontvangt op 3 maart 2011 de nieuwe prijslijst van ITN van Hondebrink. De begeleidende brief is 
niet bijgevoegd.622 

512. JTI vraagt op 4 maart 2011 intern goedkeuring voor de prijzen: Camel + € 0,40 voor 19 stuks (naar 
€ 4,70) en Winston +€ 0,30 voor 19 stuks (naar € 4,50), beiden + € 0,30 voor de big box (Camel naar 
€ 5,60, Winston naar € 5,10) en + € 0,50 voor de super big box (Camel naar € 6,80, Winston naar 
€ 6,30).623 

513. Op 4 maart 2011 heeft Lekkerland een nieuwe prijslijst van JTI verwerkt. De prijslijst heeft 1 maart 
2011 als ingangsdatum (Camel Filters 19/€ 4,70, 25/€ 6,40, Camel Plain 25/€ 6,60, Camel Natural 
Flavor 19/€ 5,20, Winston 19/€ 4,50, 22/€ 5,10, 27/€ 6,30, Glamm 20/€ 5,20, Silk Cut 20/€ 5,40 en 
Time 20/€ 6,20, Camel Black/White 19/€ 4,60, maar op korte termijn verhoogd naar € 4,70).624 

514. JTI verzendt op 7 maart 2011 haar nieuwe prijslijst per 1 maart 2011 aan FOOX en Bergsma. Reden 
voor de prijswijzigingen is volgens JTI de accijnsverhoging per 1 maart 2011.625 

515. ITN ontvangt op 7 maart 2011 de nieuwe prijslijst van JTI per 1 maart 2011 van Hondebrink.626 

516. Bergsma laat op 8 maart 2011 opnieuw aan ITN weten nog steeds niets te hebben ontvangen van 

616 Dossierstuk 287, bijlage 232, 14053129329542313. 
617 Dossierstuk 285, bijlage 39, 14053129567515342. 
618 Dossierstuk 287, bijlage 235, 14053129132989580 en dossierstuk .287, bijlage 234, 140531293295117052. 
619 Dossierstuk 289, bijlage 22, 140531298371460 en dossierstuk 250, IN/423223, p. 169. 
620 Dossierstuk 288, bijlage 184, 14053129218463277. 
621 Dossierstuk 289, bijlage 22, 140531298371460. Zie ook item 4758572. 
622 Dossierstuk 289, bijlage 23, 140531298371461. 
623 Dossierstuk 292, UIT/502729, bijlage 9. 
624 Dossierstuk 250, IN/423223, p. 173-174. 
625 Dossierstuk 290, bijlage 36, 1405312979615425 en dossierstuk 288, bijlage 185, 14053129218453971. 
626 Dossierstuk 288, bijlage 185, 14053129218453971. 
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JTI.627 ITN antwoordt Bergsma dat ITN de prijslijst van JTI inmiddels heeft ontvangen en stuurt de 
prijslijst van JTI door aan Bergsma.628 

517. BAT weet in ieder geval op 8 maart 2011 van de nieuwe prijzen van ITN per maart 2011.629 

518. BAT weet in ieder geval op 8 maart 2011 van de nieuwe prijzen van JTI per 1 maart 2011.630 

519. PMI ontvangt op 8 maart 2011 de nieuwe prijslijst van JTI per 1 maart 2011 van Hondebrink.631 

520. PMI bespreekt op 10 maart 2011 intern haar prijsstrategie. PMI zal op recente aankondigingen 
reageren door Marlboro met € 0,20 te verhogen in plaats van met € 0,40. Hiermee komt Marlboro op 
19/€ 5,00. L&M zal met € 0,30 verhoogd worden in plaats van met € 0,50. Hiermee komt L&M op 
19/€ 4,50. PMI is voornemens om deze wijzigingen op 14 en 15 maart 2011 te communiceren.632 

521. JTI stuurt op 10 maart 2011 haar nieuwe prijslijst aan Albert Heijn. JTI geeft aan dat de prijzen 
sneller zullen instromen dan verwacht, Camel Filters Box 27 vanaf 18 maart 2011 en Camel Black 19 
en Camel White 19 vanaf 28 maart 2011.633 

522. PMI stuurt op 14 maart 2011 een ‘herziene prijslijst’ aan haar relaties met ingangsdatum maart 2011 
(Marlboro 19 +€ 0,20 naar € 5,00, L&M 19 +€ 0,30 naar € 4,50). PMI geeft aan dat de lancering van 
Marlboro Maxi Pack niet doorgaat en dat zij L&M 26/€ 6,00 introduceert.634 

523. JTI ontvangt op 14 maart 2011 de herziene prijslijst van PMI van Hondebrink.635 

524. ITN ontvangt op 14 maart 2011 de herziene prijslijst van PMI van Hondebrink.636 ITN ontvangt op 15 
maart 2011 dezelfde informatie nogmaals, maar dan van Bergsma.637 

525. Op 15 maart 2011 krijgen een aantal fabrikanten, waaronder BAT en ITN, van Stichting 
Sigarettenindustrie bericht dat zij van het Ministerie van Financiën heeft vernomen dat PMI de prijs 
van het MPPC-product wijzigt van € 5,20 naar € 5,00. Deze wijziging zal nog onbekende gevolgen 
hebben voor de accijns, aangezien ook de overgang naar de WAP-systematiek per 1 juli 2011 
speelt.638 JTI ziet dit als een reactie van PMI op BAT. Dit is voor JTI aanleiding om ook zijn 
prijszetting aan te passen.639 

526. PMI stuurt op 15 maart 2011 aan haar relaties een aangepaste versie van de prijslijst die zij op 14 
maart 2011 heeft gestuurd. De aanpassing ziet op twee logistieke fees die op de vorige lijst foutief 
weergegeven waren.640 

527. JTI vraagt op 15 maart 2011 aan Bergsma: “Als er nieuws van BAT komt n.a.v. de nieuwe prijslijst 

627 Bergsma mailt dit bericht naar het privéadres van een medewerker van ITN. 
628 Dossierstuk 288, bijlage 191, 14053129218456428. 
629 Dossierstuk 286, bijlage 130, 1405312916301169, tabblad ‘NL FMC’ en dossierstuk 286, bijlage 121, 
14053129163061597, tabblad ‘NL FMC’. 
630 Dossierstuk 286, bijlage 130, 1405312916301169, tabblad ‘NL FMC’ en dossierstuk 286, bijlage 121, 
14053129163061597, tabblad ‘NL FMC’. 
631 Dossierstuk 289, bijlage 24, 140531298371775. 
632 Dossierstuk 285, bijlage 41, 14053129567518145, p. 7 en 9. 
633 Dossierstuk 287, bijlage 249, 14053129329521394. 
634 Dossierstuk 291, bijlage 20, 1405312941513172. 
635 Dossierstuk 287, bijlage 237, 140531293295102890 en dossierstuk 289, bijlage 26, 140531298371807. 
636 Dossierstuk 289, bijlage 27, 140531298371477. 
637 Dossierstuk 288, bijlage 195, 14053129218454067. 
638 Dossierstuk 287, bijlage 238, 14053129132985481. 
639 Item 4609209. 
640 Dossierstuk 288, bijlage 198, 14053129218454012. 
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van PMI stuur jij dat a.u.b. door naar mij”.641 

528. JTI stelt op 15 maart 2011, naar aanleiding van recente gebeurtenissen in de markt, voor om Camel 
22 met € 0,20 te verhogen, Camel 19 met € 0,40 te verhogen, Winston 22 gelijk te trekken met L&M 
22 op € 5,00 en Glamm te verhogen met € 0,20 in plaats van met € 0,40.642 

529. JTI ontvangt op 16 maart 2011 de aangepaste prijslijst van PMI van 15 maart 2011 van 
Hondebrink.643 

530. ITN ontvangt op 16 maart 2011 de aangepaste prijslijst van PMI van 15 maart 2011 van 
Hondebrink.644 

531. In een interne e-mail van ITN d.d. 16 maart 2011 wordt gezegd dat is besloten om met Davidoff naar 
€5,10 te gaan naar aanleiding van de prijsstelling van Marlboro: ‘Gisteren is besloten om met 
Davidoff naar €5,10 te gaan nav de prijsmove van Marlboro. We zullen per eind maart deze prijs 
gaan leveren. De verwachting is helaas wel dat we met alles behalve de classic 2-4 dgn OOS gaan. 
Alternatief is om 3 mnd op €5,30 te zitten; difficult call!’.645 

532. ITN stuurt op 17 maart 2011 een prijslijst per eind maart 2011 aan haar relaties, met 
prijsaanpassingen voor Davidoff sigaretten (19/€ 5,10 en 20/€ 7,70).646 

533. JTI en PMI ontvangen op 17 maart 2011 de prijslijst van ITN van 17 maart 2011 van Hondebrink.647 

534. JTI geeft op 18 maart 2011 intern aan dat naar aanleiding van de prijslijst van PMI, kleine wijzigingen 
van haar prijslijst nodig zijn om concurrerend te blijven. De prijslijst van PMI is volgens JTI duidelijk 
een reactie op de prijslijst van BAT met de herpositionering van Lucky Strike.648 

535. Op 19 maart 2011 heeft JTI de brief van BAT aan Primera ondernemers dat zij een toename in de 
vraag naar bepaalde sigaretten kunnen verwachten nu een aantal supermarkten deze niet op 
voorraad heeft.649 

536. JTI stuurt op 22 maart 2011 een aangepaste prijslijst per maart 2011 aan Lekkerland. De 
communicatie betreft een aantal aanpassingen van de prijslijst die JTI op 4 maart 2011 heeft 
verzonden: Camel Natural Flavor wordt 19/€ 5,00 en Glamm 20/€ 5,00. De wijzigingen zijn volgens 
JTI ingegeven door recente marktontwikkelingen.650 

537. Op 22 maart 2011 sturen NSO (brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel), BETA 
(belangenvereniging tankstations) en BOVAG een open brief aan de fabrikanten. Ze geven aan dat 
zij zich uitdrukkelijk niet met het prijsbeleid van individuele fabrikanten willen bemoeien, maar zich 
zorgen maken over de marges van de individuele retailers: ‘Aanvankelijk, na publicatie van de 
prijslijsten van Imperial en Philip Morris eind december jl., zat er voor de handel een goede 
verbetering van de marge in. Als gevolg van de publicatie van een prijslijst van British American 

641 Dossierstuk 287, bijlage 241, 14053129329554972. 
642 Dossierstuk 287, bijlage 243, 140531291329812295, p. 24. 
643 Dossierstuk 287, bijlage 244, 140531293295101865,. 
644 Dossierstuk 288, bijlage 198, 14053129218454012. Zie ook dossierstuk 288, bijlage 199, 14053129218471694. 
645 Items 2990627, 266404. Zie ook 1625713. 
646 Dossierstuk 287, bijlage 245, 140531293295101309, p. 3. 
647 Dossierstuk 287, bijlage 245, 140531293295101309 en dossierstuk 289, bijlage 28, 140531298371411. Zie ook item 
337251. 
648 Dossierstuk 287, bijlage 246, 1405312932957383. 
649 Items 423916 en 359579. 
650 Dossierstuk 250, IN/423223, p. 177-179. 
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Tobacco, eind januari jl., zijn er door diverse fabrikanten prijsaanpassingen gedaan. Dit heeft 
vervolgens geleid tot een situatie waarin de handel nu te maken krijgt met een negatieve marge. (…) 
Een situatie die door ons als bijzonder zorgelijk wordt gekwalificeerd. (…) Bij de bepaling van de 
consumentenprijzen bent u kennelijk alleen uitgegaan van uw eigen belang en heeft u gereageerd 
op uw concurrenten.(…) De winsten zijn bij de fabrikanten, zoals ons onlangs weer is gebleken 
enorm. (…) U heeft een ‘oorlogskas’ voor een prijsoorlog, een tabaksdetailhandelaar niet.’.651 

538. JTI geeft op 23 maart 2011 onder meer intern aan dat zij de prijs van Camel 22 niet verhoogt om de 
relativiteit met Marlboro te behouden. JTI verhoogt de prijs van Glamm en Camel NF niet, om zo de 
prijs gelijk te houden aan die van Marlboro.652 

539. BAT weet in ieder geval op 23 maart 2011 van de herziene prijslijst van PMI van 15 maart 2011. BAT 
geeft aan: “De overdreven reactie van PMI dwingt ons om te reageren”.653 BAT geeft aan als reactie 
de strategie te volgen en haar positie te verdedigen tegen de PMI-aanval door de prijs Kent Premium 
gelijk te maken aan Marlboro 19/€ 5,00.654 

540. BAT stuurt op 23 maart 2011 een aangepaste prijslijst per april 2011 met begeleidende e-mail aan 
haar afnemers (Lucky Strike: 19/€ 4,80 en 25/€ 6,00, Kent: 19/€ 5,00, 20/€ 5,20 en 23/€ 6,00 en Pall 
Mall: 19/€ 4,40, 24/€ 5,50 en 29/€ 6,50). Volgens de begeleidende e-mail zijn recente 
marktontwikkelingen voor BAT aanleiding voor de prijswijzigingen.655 

541. JTI weet op 23 maart 2011 van de aangepaste prijzen van BAT.656 JTI doet dezelfde dag intern een 
aantal voorstellen voor prijsaanpassingen, vanwege de nieuwe prijzen van BAT: Camel 19 met +€ 
0,20 naar € 4,50 en Winston 19 +€ 0,20 om op hetzelfde niveau als Pall Mall 19 te komen en 
Winston 22 +€ 0,20 naar € 5,00.657 

542. ITN beschikt op 23 maart 2011 over de aangepaste prijslijst van BAT, met de begeleidende brief aan 
Tabaronde.658 

543. ITN bespreekt op 24 maart 2011 intern haar strategie in reactie op de aangepaste prijslijst van BAT. 
ITN geeft aan retailers te zullen informeren over deze prijzen. De inhoud van de prijslijst van BAT is 
een zeer slechte boodschap voor de marge van de gehele handel, aldus ITN. Volgens ITN moeten 
de prijzen met minimaal € 0,27 omhoog om de accijnsverhoging op te vangen en BAT zou een 
aantal van haar pakjes sigaretten met een minder hoog bedrag verhogen. ITN geeft aan niet te 
weten wat concurrenten zullen gaan doen, aangezien zij onafhankelijk strategie voeren, net zoals 
ITN zelf. ITN geeft wel aan dat de prijslijst van BAT kan betekenen dat ITN mogelijk moet reageren 
om competitief te blijven.659 

544. JTI stuurt op 24 maart 2011 de aangepaste prijslijst aan Superunie. Reden voor de communicatie is 
dat Superunie aan JTI vroeg waarom zij de nieuwe prijslijst nog niet hebben mogen ontvangen.660 

545. BAT beschrijft op 24 maart 2011 in een presentie verschillende scenario’s met mogelijke reacties 
van PMI op de aangepaste prijslijst van BAT die BAT op 23 maart 2011 aan haar afnemers heeft 

651 Item 2079861. Zie ook item 2088996. 
652 Dossierstuk 287, bijlage 341, 140531291329811388, p. 28-31. 
653 Dossierstuk 286, bijlage 131, 14053129163011256, p. 14. 
654 Dossierstuk 286, bijlage 131, 14053129163011256, p. 10. 
655 Dossierstuk 288, bijlage 201, 14053129218455714, dossierstuk 291, bijlage 25, 1405312941512983 en dossierstuk 290, 
bijlage 37, 140531297961431. De ingangsdatum volgt uit dossierstuk 286, bijlage 131, 14053129163011256, p. 12. 
656 Dossierstuk 287, bijlage 248, 14053129329546183. 
657 Dossierstuk 287, bijlage 341, 140531291329811388, p. 28-31 
658 Dossierstuk 288, bijlage 201, 14053129218455714. Zie ook: dossierstuk 288, bijlage 209, 14053129218447887. Zie ook 
items 1688590 en 4547494. 
659 Dossierstuk 288, bijlage 208, 1405312921845083. 
660 Dossierstuk 287, bijlage 253, 14053129329524857. 
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gestuurd.661 In de presentatie staat onder meer: “slide to cover key principles and overall objective us 
to get out of the price war !”662 

546. FOOX geeft op 24 maart 2011 een terugkoppeling aan haar leden van een gesprek met BAT: ‘BAT 
heeft inmiddels uitleg gegeven van haar beleid naar aanleiding van de prijslijst die wij gisteren 
hebben ontvangen. BAT heeft vooral aangegeven het recht te hebben op een eigen prijsstrategie en 
gaf zelfs aan dat “dit door de NMa zal worden ondersteund…”. Het is zeker niet zo dat de BAT kijkt 
wat voor reacties er komen en dan vervolgens de prijslijst wel / niet intrekt; de prijslijst zoals deze er 
nu is wordt absoluut doorgevoerd (en is ook geaccordeerd door Londen). (…) Hoe wij het ook 
proberen te wenden of te keren, alles wijst er op dat de prijslijst van BAT het definitieve standpunt 
van BAT vertegenwoordigd. Wij zijn bezig binnen TZN, echter ook hier vernemen wij dat het op 
eieren lopen is om – blijkbaar – niet de NMa op je dak te krijgen.’.663 

547. JTI ontvangt op 24 maart 2011 van Bergsma de aangepaste prijslijst van BAT van 23 maart 2011 
met de opmerking: “Ze zijn gestoord, ik stel voor bat te boycotten!!!!!!!!!!!! Je kunt dit zelfs als 
mismanagement aanmerken, onverantwoord handelen!!!!!!”.664 JTI antwoordt dat dit inderdaad niet 
getuigt van verantwoord ondernemen.665 

548. JTI vraagt op 25 maart 2011 aan Hondebrink: “Heb je al reactie gehoord van PMI en ITN? Als zij 
eventueel nieuwe prijslijsten sturen, dan hou ik mij aanbevolen.”666 

549. In een interne e-mail van ITN d.d. 28 maart 2011 staat: “Via vertegenwoordiger van PMI begrepen 
dat de boycot bij Superunie van enkele Bat merken/varianten is opgeheven afgelopen vrijdag. Wat 
gemist wordt aan marge wordt door BAT gecompenseerd.”667 Vervolgens wordt via afnemers 
gezocht naar bevestiging van dit bericht.668 

550. Op 28 maart 2011 stuurt NSO een brief aan BAT: ‘Afgelopen woensdag publiceer jij een nieuwe 
prijslijst voor jouw producten. Met deze prijslijst geef je aan daadwerkelijk lak te hebben aan onze 
oproep. (…) Ik begrijp dat je bang bent voor het geweld van de supermarkten in Nederland en dat je 
bang bent dat zij wel in staat zijn je producten te ‘delisten’. Je hebt dan ook snel je portemonnee 
getrokken en voor de supermarktketens de gevolgen van je beleid gecompenseerd. Maar wat doe je 
voor de zelfstandige ondernemer die niet in staat is te ‘delisten’?.’669 Ook Tabaronde uit zijn zorgen: 
‘Er ontwikkeld zich hierdoor een regelrechte prijzenoorlog. (…) Dit moeten we kosten wat kost 
proberen te voorkomen’. Tabaronde besluit dan ook geen activiteiten meer ontplooien naast degene 
die al gepland waren voor 2011.670 

551. ITN bespreekt op 29 maart 2011 intern de gecommuniceerde prijzen van PMI van 15 maart 2011 en 
BAT van 23 maart 2011. ITN geeft aan: “Irrespective of what BAT does ITN holds the view that 
Gauloises could operate at a similar level to Marlboro, but should always be at parity with Lucky. 
Looking at VFM a gap of at least 50c to mainstream is targeted”. ITN besluit twee scenario’s voor de 
productie in mei 2011 klaar te zetten.671 

552. Op 29 maart 2011 tekent Primera protest aan bij de fabrikanten: “Wij staan op het standpunt dat wij 

661 Dossierstuk 286, bijlage 133, 1405312916301179. 
662 Dossierstuk 286, bijlage 133, 1405312916301179, p. 4. 
663 Item 2085567. 
664 Dossierstuk 287, bijlage 252, 14053129329554471. 
665 Dossierstuk 287, bijlage 251, 140531293295102142. 
666 Dossierstuk 287, bijlage 254, 140531293295102896. 
667 Item 1635988. 
668 Items 4547834 en 1666843. 
669 Item 2088562. 
670 Items 2088671 en 4992789. 
671 Dossierstuk 288, bijlage 212, 140531291251584. 
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een lagere marge niet kunnen accepteren. Wij zullen dan ook bij elke fabrikant een compensatie van 
marge claimen. Wij houden u op de hoogte.”672 

553. PMI weet in ieder geval op 31 maart 2011 van de aangepaste prijzen van BAT van 23 maart 2011.673 

554. Op 31 maart 2011 reageert BAT op de brieven van NSO van 22 en 28 maart 2011.674 Volgens BAT 
hebben de fabrikanten op verschillende manieren de accijnswijziging benaderd. De prijslijst van 
januari moet niet worden gezien als reactie op de aangekondigde MPPC wijziging, maar eerder als 
een onafhankelijke benadering in het licht van de accijnsverhoging. BAT dacht dat zijn 
‘handelspartners’ de zienswijze zouden delen dat een voorzichtere aanpak omtrent prijsontwikkeling 
nodig is, maar BAT niet de steun vanuit de detailhandel heeft gekregen. De reacties van 
concurrenten lieten BAT geen andere optie dan de prijzen hierop aan te passen. 

555. In april 2011 roepen verschillende afnemers op om VFM-merken uit de schappen te halen. Zo stuurt 
een detailhandelaar een e-mail aan andere afnemers waarin wordt opgeroepen Lucky Strike van 
BAT uit de schappen te halen, onder vermelding van de website www.wezijndebatzat.675 FOOX 
ondersteunt niet dit initiatief.676 De oproep wordt vervolgens ook ingetrokken.677 

556. Ook andere afnemers bespreken de gevolgen van de prijsverlagingen.678 Daarnaast stuurt Total een 
brief aan haar leden waarin zij oproept om de VFM-merken met een te lage marge uit de schappen 
te halen.679 Ook Compaenen Lensen stuurde een soortgelijke oproep naar mede-retailers met de 
titel: ‘Oproep tot revolutie…Bestorm de pleinen!’.680 Multishop sprak ook zijn ongenoegen uit tegen 
BAT.681 NSO, de brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel, laat haar leden juist weten een 
boycot van BAT producten niet te ondersteunen, maar dat het wel een roep is om meer marge voor 
de detailhandel.682 Ook TZN uit haar zorgen aan BAT: ‘Het kan naar onze stellige overtuiging niet zo 
zijn dat de gevolgen van accijnsverhogingen en onderlinge concurrentie afwegingen in belangrijke 
mate worden afgewenteld op de tabaks(detail-)handel, simpelweg omdat de Accijnswet u, door het 
mogen vaststellen van de consumenteneindprijs, deze mogelijkheid biedt. (…) Wij doen dan ook een 
dringend beroep op u en uw collega’s zich op deze verantwoordelijkheid te bezinnen en op zo kort 
mogelijke termijn terug te keren naar een prijs – en margebeleid dat resulteert in margeverbetering 
voor de gehele keten ’.683 TZN stuurt intern een concept memo rond voor BAT met het voorstel voor 
een minimum marge in de tabaksindustrie voor afnemers, waar ze dan wel eerst met de ACM over 
zou willen spreken.684 

557. Op 4 april 2011 laat het Ministerie van Financiën aan Stichting Sigarettenindustrie weten hoe de 
accijns zal worden berekend bij een MPPC-prijs van € 5,00. Diezelfde dag stuurt Stichting 
Sigarettenindustrie deze e-mail door aan fabrikanten.685 De wijziging zal ingaan op 1 mei 2011. 

558. Een dag later, op 5 april 2011, publiceert het Ministerie van Financiën de nieuwe accijnstarieven per 
1 mei 2011. De gewijzigde tarieven zijn het gevolg van de wijziging van de prijs van het 

672 Items 1650454, 219823 en 221574. 
673 Dossierstuk 253, IN/426922, p. 114-117. 
674 Item 3542454. 
675 Dossierstuk ACM/UIT/523864, bijlagen 50 en 51 en dossierstuk ACM/UIT/523813, bijlagen 219-221. 
676 Item 3545995. 
677 Item 3545996. 
678 Dossierstuk 291, bijlage 33, 1405312941529743. 
679 Dossierstuk 290, bijlage 43, 14053129796111481. 
680 Items 1836738 en 4758502. 
681 Items 4728506 en 1917252. 
682 Item 298470. 
683 Item 2085571. 
684 Item 3543100. Zie ook 3543194. 
685 Zienswijze ITN, bijlage 12.1. 
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MPPC-product naar € 5,00 in plaats van € 5,20.686 

559. Op 6 april 2011 laat JTI aan FOOX weten de eerder gecommuniceerde prijzen te herzien als gevolg 
van marktontwikkelingen en stuurt een nieuwe prijslijst.687 

560. ITN bespreekt op 7 april 2011 intern uiterlijk op 15 april 2011 een complete prijslijst uit te willen 
sturen, omdat “[er een kans bestaat] dat PMI halverwege deze maand (like the last month) als nog 
reageerd met gevolg dat de overheid wederom de tarieven aanpast voor 1 mei. Vandaar dat wij 
kiezen om uiterlijk de 15e te communiceren en voorkomen dat we deze maand twee keer een 
prijslijst moeten versturen.”688 

561. JTI geeft op 8 april 2011 intern aan dat Camel 22 voor € 5,50 geproduceerd wordt: “Verder voorlopig 
geen wijzigingen. We zullen echter een aantal scenario’s gaan voorbereiden maar zullen wachten op 
PMI/ITn”.689 

562. Op 11 april 2011 maakt ITN intern een opmerking over de prijslijst van JTI met prijzen per 1 maart 
2011: “JTI announced in last pricelist that they will increase price B&W to € 4.70. My interpretation 
will be that this will never happen.”690 

563. Op 12 april 2011 ontvangt ITN de nieuwe prijslijst van BAT van 12 april 2011 via Tabac en Gifts 
waarbij ze ook laat zien dat ze ontevreden is hierover richting BAT.691 Ook JTI heeft op 12 april 2011 
de communicatie van BAT over de nieuwe prijzen en de reactie daarop van Tabac en Gifts.692 

564. Op 15 april 2011 heeft JTI de brief van Total aan al haar locaties over de onvrede over de prijszetting 
van de fabrikanten: ‘Wij hebben alle betrokken tabaksfabrikanten op hun verantwoordelijkheid 
gewezen met betrekking tot de positie van de retailer. (…) Op 1 juli a.s. zijn er wederom 
accijnswijzigingen in het vooruitzicht gesteld, waar uiteraard ook de tabaksindustrie op zal reageren. 
Hierbij zetten wij in op de normalisatie van de situatie, doch gezien de complexheid van partijen in 
deze kwestie is hier nog géén garantie voor af te geven.’693 

565. PMI stuurt op 15 april 2011 een prijslijst met begeleidende brief, met prijzen vanaf mei 2011, aan 
haar relaties met daarin de volgende prijzen: Marlboro 19/€ 5,00 en L&M 19/€ 4,50. De prijzen zijn 
gelijk aan de prijzen die PMI op 14 maart 2011 aankondigde. Reden voor de nieuwe prijzen zijn 
volgens PMI de aangepaste accijns, als gevolg van een wijziging van de consumentenprijs van het 
MPPC-product.694 

566. ITN ontvangt op 15 april 2011 van Bergsma de prijslijst met begeleidende brief van PMI. Diezelfde 
dag stuurt een medewerker van ITN deze prijslijst, voorzien van eigen opmerkingen, intern door aan 
een groot aantal ITN-medewerkers.695 

567. ITN verstuurt op 15 april 2011 aan haar relaties een algemene prijslijst en begeleidende brief met 
prijzen per mei en juli 2011. Volgens de begeleidende brief is door een prijsverlaging van het 
MPPC-product de verhouding in de accijnsberekening gewijzigd. Het accijnsbedrag voor producten 
boven de MPPC-waarde wordt hierdoor verhoogd. De prijs van Gauloises blond zal per 1 mei 2011 

686 Staatscourant 2011, nr. 6008. 
687 Items 3547602 en 4985972. 
688 Dossierstuk 288, bijlage 214, 14053129218475740. 
689 Dossierstuk 287, bijlage 266, 140531293295101757. 
690 Dossierstuk 288, bijlage 216, 14053129218455437. 
691 Item 93192. 
692 Item 428228. 
693 Item 1914406. 
694 Dossierstuk 288, bijlage 221, 14053129229693, p. 10. 
695 Dossierstuk 288, bijlage 221, 14053129229693, p. 8-18. 
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worden verlaagd van 19/€ 5,00 naar 19/€ 4,80. Aan de pakjes JPS en West 28 voegt ITN per 
1 juli 2011 een sigaret toe, maar ze behouden dezelfde prijs. De prijs van Fortuna 28 zal naar € 6,30 
gaan per 1 juli 2011. Alle andere prijzen blijven ongewijzigd.696 

568. JTI ontvangt op 16 april 2011 de algemene prijslijst van ITN van Hondebrink.697 Op 18 april 2011 
ontvangt JTI ook de begeleidende e-mail van Hondebrink.698 

569. JTI geeft op 18 april 2011 intern aan naar aanleiding van de prijslijst van ITN op zijn minst met 
Camel XXL te moeten reageren. Later die dag wordt opgemerkt dat JPS en West XXL pas vanaf 1 
juli 2011 zullen instromen.699 

570. JTI ontvangt op 19 april 2011 van Hondebrink de prijslijst met begeleidende brief van PMI met de 
prijswijzigingen per mei 2011.700 Diezelfde dag stuurt zij de begeleidende brief intern rond.701 

571. Op 22 april 2011 laat een afnemer aan JTI weten dat het marktaandeel van BAT zakt: ‘Er wordt dus 
wel degelijk een signaal verstuurt door de Retail.’.702 

572. JTI verstuurt op 26 april 2011 een prijslijst met begeleidende brief aan haar relaties, met prijzen per 
mei 2011. Volgens de begeleidende brief worden Camel 22 en 27 gewijzigd naar € 5,50 en € 6,50 en 
zullen deze prijzen instromen in de eerste week van juni 2011. De prijslijst bevat ook alle andere 
merken van JTI.703 

573. Lekkerland geeft op 26 april 2011 in een overleg aan: “We see indications that PMI is considering 
consumer price adjustments at the time of the WAP introduction.”704 

574. Op 27 april 2011 publiceert het Ministerie van Financiën de wijziging van de Wet op de accijns 
waarmee de MPPC-systematiek wordt vervangen door de WAP-systematiek, alsmede de 
bijbehorende accijns per 1 juli 2011.705 

575. BAT stuurt op 27 april 2011 een prijslijst met begeleidende brief aan haar relaties, met prijzen per 1 
mei 2011 (Lucky Strike: 19/€ 4,80 en 25/€ 6,00, Kent: 19/€ 5,00, 20/€ 5,20 en 23/€ 6,00 en Pall Mall: 
19/€ 4,40, 24/€ 5,50 en 29/€ 6,50). De prijzen in de prijslijst zijn gelijk aan de prijzen die BAT heeft 
gecommuniceerd op 23 maart 2011. Reden voor de prijslijst is volgens de begeleidende brief de 
accijnswijziging per 1 mei 2011, naar aanleiding van een gewijzigde prijs van het MPPC-product.706 

576. ITN ontvangt op 27 april 2011 van Bergsma de prijslijst van BAT met prijswijzigingen per 1 mei 
2011.707 

577. Op 1 mei 2011 treden de nieuwe accijnstarieven in werking. 

578. ITN ontvangt op 4 mei 2011 van Hondebrink de prijslijst van JTI met prijswijzigingen per mei 2011.708 

696 Dossierstuk 289, bijlage 31, 140531298371356 en dossierstuk 288, bijlage 222, 14053129218447763. 
697 Dossierstuk 287, bijlage 268, 140531293295102885. De channel manager van JTI heeft deze informatie op zijn privé e-
mailadres ontvangen en vervolgens doorgestuurd naar zijn werkmail. 
698 Dossierstuk 289, bijlage 31, 140531298371356. Zie ook items 460333, 460333 en 4758572. 
699 Dossierstuk 287, bijlage 269, 14053129132987325. 
700 Dossierstuk 287, bijlage 270, 140531293295102882. 
701 Dossierstuk 287, bijlage 271, 140531293295101842. 
702 Items 429058 en 307153 
703 Dossierstuk 288, bijlage 73, 14053129229675, p. 30. 
704 Dossierstuk 291, bijlage 27, 14053129472144, p. 80. 
705 Staatscourant, 2011, nr. 7490. 
706 Dossierstuk 288, bijlage 255, 14053129218453839. 
707 Dossierstuk 288, bijlage 255, 14053129218453839. 
708 Dossierstuk 288, bijlage 277, 14053129218453967. 
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579. Op 5 mei 2011 wordt binnen ITN gesproken over het tijdstip van instromen van de nieuwe prijzen 
van JTI: “Heb de brief nog niet te pakken” en “Zou jij nog eens met de leden van FOOX kunnen 
schakelen”.709 JTI zou de pakjes met de oude prijs moeten ophalen bij de afnemers. 

580. ITN stuurt op 13 mei 2011 intern een memorandum rond waarin onder andere staat: “Due to current 
pricing development within FMC - which diminishes the profit pool for ITN and her trade partners – 
we feel the urgency to stress the situation by giving positive signals to the market that ITN wants to 
increase the price table without losing our competitive edge. This without creating more frustration 
internal (or at trade) or more costs for ITN in terms back up scenarios.” ITN wil haar prijslijst van 
december 2010 (mainstream € 5,20, VFM 19/€ 4,60) opnieuw versturen aan directe afnemers 
zonder EAN-codes, met de duidelijke instructie deze informatie niet aan andere afnemers door te 
sturen. Ook meldt het memorandum: “ITN needs to see the competition follow in line with ITN 
pricelist. Meaning mainstream and VFM exact in line with the prices mentioned above. If the big four 
do not show a valid pricelist in market ITN will withdraw the intention and keep to the current pricelist. 
Steps: Track competition pricelists. Final go / no go NP”.710 

581. PMI stuurt op 16 mei 2011 een prijslijst met begeleidende brief aan haar relaties met 1 juli 2011 als 
ingangsdatum (Marlboro 19 +€ 0,20 naar € 5,20, L&M 19 + € 0,10 naar € 4,60). Daarnaast 
introduceert PMI Marlboro 26 voor € 7,00. De Marlboro big packs wijzigen van 23 naar 22 stuks voor 
de onveranderde prijs van € 6,00. Chesterfield classic zal worden vervangen door Chesterfield 
original voor 19/€ 5,00. PMI geeft aan dat door de prijswijzingen zijn ingegeven door de overgang 
van de MPCC-systematiek naar de WAP-systematiek en “om verdere druk op marges te 
voorkomen”.711 

582. NSO bericht hierover het volgende: ‘Marktleider Philip Morris heeft vandaag bekend gemaakt de 
consumentenprijzen van haar producten te verhogen. (…) Met vele anderen is de NSO al maanden 
aan het knokken om tot een reële vergoeding voor de tabaksdetaillist te komen. Deze aankondiging 
van Philip Morris is een eerste stap op weg daar naar toe. Het is van belang, en ik ga er vanuit dat 
dat ook gaat gebeuren, dat de andere fabrikanten dit voorbeeld volgen. We moeten de druk op de 
ketel houden".’712 

583. Total is ook positief over de aankondiging van PMI en bericht hierover: ‘Vandaag hebben we vanuit 
Philip Morris een nieuwe prijslijst ontvangen die begin juli zal gaan gelden. Deze nieuwe prijslijst 
heeft de intentie om Marlboro te verhogen naar € 5.20 en L&M 19 naar € 4.60. Ook met de andere 
fabrikanten hebben we gesproken en voor dit moment zijn alle signalen positief zodat we de ban op 
value producten kunnen opheffen’.713 

584. ITN ontvangt op 16 mei 2011 de prijslijst met begeleidende brief van PMI per 1 juli 2011 van 
Hondebrink, met de opmerking “Het is wel de bedoeling dat jullie volgen !!!!!!”.714 Diezelfde dag stuurt 
een medewerker van ITN de prijslijst intern door aan een groot aantal collega’s.715 

585. ITN bespreekt op 16 mei 2011 intern de prijslijst van PMI en wil de volgende boodschap 
overbrengen aan haar afnemers: “Message to retailer is them to take responsibility and to make sure 
BAT does not gain market share, otherwise they’ve got to be aware of the consequences. ITN to act 
strong and responsible; retailer should as well otherwise they are to blame. BAT to be enforced to 

709 Item 1666847. 
710 Dossierstuk 288, bijlage 229, 14053129218448464. 
711 Dossierstuk 285, bijlage 48, 14053129567518119 en dossierstuk 290, bijlage 45, 140531297772257. 
712 Item 586614. Zie ook item 3542457. 
713 Item 4987482. 
714 Dossierstuk 288, bijlage 230, 14053129218454266. 
715 Dossierstuk 288, bijlage 288, 1405312921843035. 
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increase prices or experience delisting.”716 

586. Op 16 mei 2011 vraagt JTI aan Bergsma: “De prijslijst van PMI is verstuurd, mail jij hem svp.” Even 
later voegt hij toe: “Ook graag de mogelijke reactie van BAT.”717 Diezelfde dag ontvangt JTI van 
zowel Bergsma als Hondebrink de prijslijst met begeleidende brief van PMI.718 

587. Op 16 mei 2011 vraagt Lekkerland aan BAT: “Het zou prettig zijn als je mij morgen kunt vertellen wat 
de reactie van BAT op de nieuwe prijslijst van PMI is.”719 

588. ITN bespreekt op 17 mei 2011 intern die week een prijslijst aan afnemers te willen sturen. Aan 
afnemers zal het volgende worden gecommuniceerd: “Verheugd met stap van marktleider en in lijn 
met de eerdere intenties/uitspraken van ITN. Lees: ITN wil haar verantwoordelijkheid nemen voor 
positieve prijs/marge ontwikkeling. Ben duidelijk dat deze prijzen ook daadwerkelijk gaan instromen 
gedurende de maand Juli. ITN steekt werkelijk haar nek uit! In recent verleden hebben wij (en PMI) 
verwijten ontvangen m.b.t. onze intentie. Bullshit uiteraard maar het is de perceptie in de markt.” en 
“Benadruk goed dat we echt een groot risico nemen en dat dit alleen een succes wordt als iedereen 
zijn verantwoordelijkheid neemt.”720 

589. In een interne presentatie van 17 mei 2011 meldt JTI dat er een prijzenoorlog tussen PMI en BAT 
bezig is, met ITN en JTI die prijzen volgen. De handel is boos en een deel van de afnemers hebben 
Pall Mall en Lucky Strike gedelist, omdat BAT wordt gezien als de agressor. Margecompensatie 
heeft ervoor gezorgd dat aanzienlijke delisting tot nu toe is beperkt. Verder blijkt uit de presentatie 
van JTI dat PMI nieuwe prijzen heeft aangekondigd die in juli 2011 ingaan. Die prijzen zijn ongeveer 
in lijn met de verwachtingen van JTI over die prijzen. JTI verwacht ook dat ITN PMI zal volgen en dat 
BAT haar prijzen ook zal verhogen, maar mogelijk niet geheel in lijn met de prijzen van concurrenten. 
Volgens JTI heeft PMI Chesterfield geherpositioneerd van het VFM-segment naar het sub-
premiumsegment, anticiperend op de herpositionering van Lucky Strike en Gauloises.721 

590. JTI vraagt op 17 mei 2011 aan Bergsma: “Vanmorgen vernam ik uit betrouwbare bron dat BAT voor 
eind van deze week ook met de nieuwe prijslijst per 1 juli uitkomt. Zou jij deze, als hij bij jullie binnen 
is gekomen, mij via de mail kunnen sturen.” Hierop antwoordt Bergsma: “Ja doe ik, maar jullie 
hoeven niet te wachten hoor, gewoon duurder maken!!!!!!”.722 

591. ITN informeert op 18 mei 2011 haar relaties over aangepaste prijzen per juli 2011 
(mainstreammerken naar 19/€ 5,20 en VFM-merken naar 19/€ 4,60).723 De officiële aankondiging is 
op 19 mei 2011.724 

592. Uit een verslag van PMI blijkt dat PMI op 18 mei 2011 op de hoogte is van de nieuwe prijzen van ITN 
per juli 2011: “We learned from the trade that Imperial Tobacco has announced revised prices 
applicable as of July 1, 2011. The below table shows the revised prices for cigarettes”.725 

593. ITN voert op 19 mei 2011 de strategie uit die zij op 13 mei 2011 heeft besproken en stuurt een 
prijslijst zonder EAN-codes aan haar relaties met prijzen per juli 2011 (mainstreammerken 19/€ 5,20 

716 Dossierstuk 288, bijlage 231, 14053129218415406, p. 4. 
717 Dossierstuk 287, bijlage 273, 14053129329599284. 
718 Dossierstuk 287, bijlage 272, 140531293295101840 en dossierstuk 287, bijlage 346, 140531293295102887. 
719 Dossierstuk 291, bijlage 36, 14053129472187, p. 8. 
720 Dossierstuk 288, bijlage 232, 1405312921842967. 
721 Dossierstuk 287, bijlage 276, 140531291329811373. 
722 Dossierstuk 287, bijlage 277, 14053129329555113. 
723 Dossierstuk 253, IN/426922, p. 129 en 134. 
724 Dossierstuk 289, bijlage 34, 140531298371341. 
725 Dossierstuk 253, IN/426922, p. 129 en 134. 
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en VFM-merken 19/€ 4,60).726 

594. PMI ontvangt van Hondebrink op 19 mei 2011 de prijslijst van ITN met prijzen per 1 juli 2011.727 

Diezelfde dag ontvangt PMI een gedeelte van de brief en de prijslijst nogmaals, ditmaal van 
Tabaronde. PMI stuurt deze informatie dezelfde dag intern door aan een groot aantal 
PMI-medewerkers.728 

595. JTI ontvangt op 19 mei 2011 van Hondebrink de prijslijst van ITN met prijzen per 1 juli 2011.729 Een 
dag later stuurt JTI deze informatie intern door.730 

596. BAT weet op 23 mei 2011 van de prijzen van PMI en ITN per 1 juli 2011.731 

597. BAT stuurt op 25 mei 2011 een prijslijst met begeleidende brief per 1 juli 2011 aan haar relaties 
(Kent 19/€ 5,20, Lucky Strike 19/€ 5,00 en Pall Mall 19/€ 4,60). Reden voor de prijswijzigingen zijn 
volgens BAT de overgang van de MPPC-systematiek naar de WAP-systematiek en recente 
marktontwikkelingen.732 

598. ITN ontvangt op 25 mei 2011 van zowel Hondebrink als Bergsma de prijslijst met begeleidende brief 
van BAT per 1 juli 2011.733 ITN merkt intern op dat zij aan de handel heeft gecommuniceerd met 
Gauloises naar € 5,20 te willen, maar zij nu moet laten weten dat zij met Gauloises Lucky Strike gaat 
volgen naar € 5,00. Aanbeveling is echter dit niet te snel te communiceren om te laten zien dat ITN 
echt op BAT reageert. Mogelijk zou de communicatie tegelijk met de EAN-codes kunnen, zo stelt ITN 
intern voor.734 

599. Op 25 mei 2011 vraagt JTI (nogmaals) aan Bergsma om de prijslijst van BAT: “De prijslijst van BAT 
is binnen, kun jij deze svp doorsturen.”735 

600. De channel manager van JTI ontvangt op 25 mei 2011 van Bergsma de prijslijst met begeleidende 
brief van BAT met prijzen per 1 juli 2011.736 Hij stuurt deze informatie dezelfde dag door naar zijn 
eigen privé e-mailadres en naar dat van de sales manager consumer & trade marketing.737 

601. JTI stuurt op 25 mei 2011 tweemaal de prijslijst van BAT met prijzen per juli 2011 aan Hondebrink. 
Eén e-mail bevat de prijslijst voor retail, de ander de prijslijst voor rechtstreekse afnemers.738 

602. Op 25 mei 2011 laat JTI aan FOOX weten dat de prijslijst van JTI binnenkort wordt uitgestuurd.739 

603. PMI ontvangt op 25 mei 2011 van Hondebrink de prijslijst met begeleidende brief van BAT met 
prijzen per juli 2011. PMI bedankt Hondebrink hiervoor.740 

726 Dossierstuk 289, bijlage 34, 140531298371341. 
727 Dossierstuk 289, bijlage 34, 140531298371341. 
728 Dossierstuk 285, bijlage 49, 140531291581649. 
729 Dossierstuk 289, bijlage 35, 140531298371342. De channel manager van JTI ontvangt deze e-mail zowel op zijn werkmail 
als op zijn privémail. Zie ook items 4758566 en 460336. 
730 Dossierstuk 287, bijlage 278, 14053129329539895. 
731 Dossierstuk 286, bijlage 144, 14053129163040229, tabblad “DETAILS FMC 2008-12”. 
732 Dossierstuk 288, bijlage 234, 14053129218453843. 
733 Dossierstuk 289, bijlage 36, 140531298371680 en dossierstuk 288, bijlage 234, 14053129218453843. 
734 Dossierstuk 288, bijlage 235, 14053129218448107. 
735 Dossierstuk 287, bijlage 281, 14053129329553723. 
736 Dossierstuk 287, bijlage 279, 140531293295101206. 
737 Dossierstuk 287, bijlage 280, 140531293295101202. 
738 Dossierstuk 287, bijlage 282, 140531293295102859 en dossierstuk 287, bijlage 283, 140531293295102858. 
739 Item 2088732. 
740 Dossierstuk 289, bijlage 37, 140531298371353 en dossierstuk 289, bijlage 38, 140531298371500. 

66/68 



  
   

 

                    
                 

               
                   

                   
                 

  
 

                   
            

              
              
                  

                
   

 
                   

                
          

              
   

 
                     

 
                   

                  
 

 
                      

                  
 

 
                     

            
 

                  
                  

                  
                 

              
 

 
               

              
 

      
      
        
        
     
      
   
      
        
      

ACM/UIT/565875

Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/20/040913 / ACM/20/040888, ACM/20/040894, ACM/20/041113 / Documentnr. ACM/UIT/565875 

604. In een intern prijsadvies van JTI van 26 mei 2011, dat gaat over Camel 22, geeft JTI aan: “BAT 
announced pricing as expected. We now expect PMI and Imperial to align their pricing to match BAT 
fully in Value while re-positioning Gauloises Blondes at Lucky Strike level. After this we expect 
stability in the market as of July / August period.” Verder geeft JTI aan dat Gauloises Blondes nu op 
€ 5,20 staat, maar JTI verwacht dat deze gelijk zal worden gesteld aan de prijs van Lucky Strike. Het 
scenario waarbij de prijs van Camel 22 wordt verhoogd € 5,60, zoals beschreven in de presentatie, is 
al goedgekeurd.741 

605. Op 31 mei 2011 ontvangt ITN de brief die BAT diezelfde dag aan afnemers had gestuurd met een 
aankondiging van een prijsverhoging voor het gehele assortiment. Vervolgens bespreekt ITN intern 
of aankondigingen naar de hele retail worden gestuurd. Daarop wordt gereageerd met ‘Om het 
standaard mee te nemen is voor mij een vraagteken gezien wij regelmatig verschillende prijslijsten 
uitbrengen. Mits dat je er van overtuigd bent dat de prijzen definitief gaan instromen is het m.i. een 
optie. Voor die tijd ga je retailers alleen maar frustreren (zie ervaring bij sommige accounts) met 
allerlei verschillende prijslijsten.’742 

606. JTI stuurt op 1 juni 2011 een prijslijst per 1 juli 2011 aan FOOX (introductie Camel Activate 19/€ 
4,70, Winston 22/€ 5,30 en 27/€ 6,30). Reden voor de prijswijzigingen zijn volgens JTI de overgang 
van de MPPC-systematiek naar de WAP-systematiek en recente marktontwikkelingen.743 Uit 
communicatie naar FOOX blijkt dat ITN al eerder de consumentenprijzen en logistieke gegevens aan 
FOOX had gecommuniceerd.744 

607. FOOX stuurt op 1 en 6 juni 2011 de nieuwe prijslijst van JTI van 1 juni 2011 aan haar leden.745 

608. Op 1 juni 2011 bespreekt ITN intern de strategie met betrekking tot de prijzen in juli 2011: “Verder 
zullen we de prijslijst van BAT (shag) en JTI even moeten afwachten om te zien waar ze mee 
komen.”746 

609. Op 1 juni 2011 is ITN in het bezit van de prijslijst van JTI.747 Een medewerker van ITN verstuurt op 6 
juni 2011 de brieven met prijslijst van JTI met prijzen per 1 juli 2011 aan een groot aantal 
collega’s.748 

610. In een overleg van 6 juni 2011 verwijst ITN naar de prijslijst van JTI met prijzen per 1 juli 2011: 
“Pricing; the JTI price list has been submitted, changes to be checked”.749 

611. Op 8 juni 2011 stuurt een medewerker van ITN een prijsoverzicht met prijzen van de vier fabrikanten 
intern aan een groot aantal collega’s. Het prijsoverzicht bevat de prijzen van L&M 19, 23, 25 en 27, 
Marlboro 19 en Lucky Strike 19 per 1 juli 2011, samen met de prijzen van BAT gecommuniceerd op 
25 mei 2011 en de prijzen van JTI gecommuniceerd op 1 juni 2011. De medewerker van ITN 
vermeldt: “We hebben geen directe prijslijst van BAT (sigaretten), vandaar dat de inkoopvelden leeg 
zijn.”750 

612. Op 9 juni 2011 laat de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie weten dat het Ministerie van 
Financiën niet meer banderol overzichten zal sturen. De fabrikanten hadden hier om verzocht omdat 

741 Dossierstuk 287, bijlage 275, 14053129132989678. 
742 Items 4547450, 220550 en 4570761. 
743 Dossierstuk 288, bijlage 238, 14053129218455438, p. 3-4. 
744 Dossierstuk 288, bijlage 238, 14053129218455438, p. 5-7. 
745 Items 3547600 en 3554582. 
746 Items 3122313, 3143790 en 3021354. 
747 Item 4533321. 
748 Dossierstuk 288, bijlage 238, 14053129218455438. 
749 Dossierstuk 288, bijlage 239, 14053129218415361, p. 3. 
750 Dossierstuk 288, bijlage 240, 14053129218448056. 
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het voordeel ‘dat Financiën voorheen bood aan de industrie was dat deze overzichten een 
geanonimiseerd beeld gaven en zodoende hiermee geen concurrentiegevoelige gevens prijsgaf aan 
de individuele leden van de industrie.’751 

613. ITN verstuurt op 14 juni 2011 een prijslijst met begeleidende brief aan haar relaties, met prijzen per 
juli 2011. De enige wijzigingen zijn volgens de begeleidende brief de prijs van Gauloises Blondes-
varianten.752 

614. JTI ontvangt op 14 juni 2011 van Hondebrink de prijslijst met begeleidende brief van ITN met prijzen 
per juli 2011.753 

615. JTI vraagt op 23 juni 2011 intern toestemming om de prijzen van Winston 19 en 22 te verhogen 
vanwege prijsverhogingen van concurrerende VFM-merken. Daarbij wordt met name verwezen naar 
de verhouding met de prijzen van Pall Mall van BAT. Die verhouding zou niet wijzigen. Het voorstel 
is om de prijzen van Winston met € 0,10 (19 stuks) en € 0,20 (22 stuks) te verhogen per augustus 
2011.754 

616. In een e-mail van 24 juni 2011 uit een afnemer van BAT zijn onvrede over de prijsontwikkelingen: ‘Er 
wordt wederom geprobeerd op prijs marktaandeel te winnen. Het moge duidelijk zijn dat wij als 
retailers daar niet blij mee zijn. (…) Nogmaals dring ik aan op een meer verstandige prijsstelling.’.755 

617. Op 1 juli 2011 treden de nieuwe accijnstarieven in werking, inclusief de overgang van de 
MPPC-systematiek naar de WAP-systematiek. 

751 Items 3281632 en 1819604 
752 Dossierstuk 289, bijlage 39, 140531298371414. 
753 Dossierstuk 289, bijlage 39, 140531298371414 en dossierstuk 287, bijlage 285, 140531293295102886.De channel 
manager van JTI ontvangt deze e-mail zowel op zijn werkmail als op zijn privémail. Zie ook item 460336. 
754 Dossierstuk 292, UIT/502729, bijlage 10, p. 1. 
755 Items 4722474, 3299453, 303062 en 396788. 
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ACM/UIT/565876

Bijlage 2 bij besluit ACM/UIT/565336. 
Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van besluit ACM/UIT/565336. 

1 Het onderzoek 

1.1 Veiligstellen van gegevens op locatie 

1 Gedurende het onderzoek naar aanleiding van meerdere signalen over mogelijk 
mededingingsbeperkend gedrag in de tabakssector, hebben toezichthoudend ambtenaren van de 
directie mededinging van de Autoriteit Consument en Markt (de ‘ACM’) bij zeven marktpartijen een 
bedrijfsbezoek afgelegd. 

2 Op 28 oktober 2014 en 16 februari 2016 zijn op bedrijfslocaties van PMI, BAT, ITN en JTI (zoals 
gedefinieerd in het besluit met kenmerk ACM/UIT/534410) onderzoeken verricht. Tevens heeft de 
ACM in het najaar van 2014 onderzoek verricht op bedrijfslocaties van een drietal afnemers van PMI, 
BAT, ITN en JTI.1 

3 De aard van de vermoedelijke overtreding(en) - waaronder begrepen het doorgaans heimelijke 
karakter van mededingingsbeperkende gedragingen - en het risico op aanpassing en/of zoekraken 
van bewijsmateriaal, hebben een rol gespeeld bij de afweging voorafgaand aan het afleggen van deze 
bedrijfsbezoeken en het bepalen van de omvang van de inzagevorderingen op grond van artikel 5:17 
Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’). 

4 Hoewel bij aanvang van het onderzoek vanzelfsprekend niet al duidelijk is of sprake is van een 
overtreding of uit welke gedragingen en actoren die overtreding precies heeft bestaan, hebben de 
toezichthoudend ambtenaren bij het onderzoek een zo gericht mogelijk onderzoeksdoel gehanteerd. 
Dit onderzoeksdoel hebben de toezichthoudend ambtenaren overhandigd tijdens de bedrijfsbezoeken. 
De inzagevorderingen besloegen niet de gehele onderneming waar een bedrijfsbezoek werd afgelegd, 
maar vooraf bepaalde gegevens en personen, ook wel targets genoemd. 

5 Tijdens deze bedrijfsbezoeken hebben ambtenaren van de directie Mededinging kopieën gemaakt van 
digitale gegevens van deze targets overeenkomstig de ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale 
gegevens 20142 (de ‘Digitale Werkwijze’). Vanwege de omvang van de digitale gegevens was het 
redelijkerwijs niet mogelijk om ter plekke een volledige selectie te maken van de gegevens die wel en 
niet binnen de reikwijdte van de onderzoeksomschrijving vielen. Conform de Digitale Werkwijze zijn 
gegevens veiliggesteld om een nadere selectie ten kantore van de ACM te kunnen uitvoeren.3 Waar 
mogelijk heeft de ACM op locatie met zoekvragen een selectie gemaakt van bestanden en enkel deze 
selectie gekopieerd of bepaalde mappen uitgesloten op verzoek van de betreffende onderneming. Het 
tweede bedrijfsbezoek was nog meer gericht, omdat bij dit bezoek naar aanleiding van informatie van 

M
uzenstraat 41 

w
w

w
.acm

.nl 
2511 W

B  D
en H

aag 
070 722 20 00 

1 Besluit van 27 mei 2020 met het kenmerk ACM/UIT/534410 (het ‘boetebesluit’), randnrs. 41 en 42. 
2 ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014 van 6 februari 2014, Staatscourant 2014, nr. 3993, 11 februari 
2014. 
3 Vgl. in dit verband HvJ EU 16 juli 2020, ECLI:EU:C:2020:571 (Nexans), r.o. 87. 
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het eerste bezoek, inzage is gevorderd in specifieke delen van de administratie waarin vervolgens een 
selectie is gemaakt.4 

6 Conform de Digitale Werkwijze heeft de ACM de veiliggestelde bestanden ten kantore van de ACM 
door de forensische IT-afdeling van de ACM in een beveiligde en afgeschermde omgeving 
opgeslagen. De toezichthoudend ambtenaren belast met het onderzoek hadden geen toegang tot 
deze veiliggestelde gegevens. 

7 In totaal heeft de ACM op locatie van de bezochte ondernemingen omstreeks 20 miljoen items 
gekopieerd tijdens de 7 bedrijfsbezoeken (de ‘veiliggestelde dataset’). De omvang van de 
veiliggestelde dataset laat zich goed verklaren door het onderzoeksdoel in deze zaak en de steeds 
meer digitaliserende werkomgeving. De digitale gegevens zijn overigens niet allemaal documenten of 
zelfstandige bestanden. Een digitale map waarin bestanden worden opgeslagen is bijvoorbeeld ook 
een item. Documenten kunnen daarnaast uit meerdere items bestaan. Een PowerPoint presentatie 
met veel afbeeldingen valt uiteen in een veelvoud aan items, iedere afbeelding wordt geteld als een 
apart item. 

1.2 Toepassing van de zoekvragen en verwijderen geprivilegieerd en niet-
zakelijke gegevens 

8 De fabrikanten hebben gedurende het onderzoek meermaals zorgen geuit over de werkwijze van de 
ACM. Volgens hen had het veiliggesteld materiaal geen betrekking op activiteiten genoemd in de 
onderzoeksomschrijving.5 De ACM heeft deze verzoeken steeds beoordeeld en ofwel aanpassingen 
gemaakt, ofwel haar werkwijze schriftelijke en mondeling toegelicht.6 

9 Zo lichtte de ACM toe dat bij het veiligstellen van gegevens al gericht data is gekopieerd. Enkel van 
een selecte en beperkte groep medewerkers van de fabrikanten zijn gegevens gekopieerd. Bij 
toepassing van de zoekvragen werden daarnaast geen gegevens ingezien door de ambtenaren belast 
met het onderzoek.7 De technische handeling is verricht door forensisch IT-specialisten van de ACM. 
Het kan voorkomen dat, bijvoorbeeld vanwege de organisatiestructuur van een fabrikant, een 
document wordt geselecteerd die, naast gegevens die relevant zijn voor het onderzoek, ook gegevens 
bevat die daar geen betrekking op hebben. Dat maakt echter niet dat het onderzoek reeds daardoor 
niet proportioneel en evenredig is. 

10 Met behulp van een lijst met zoekvragen die bij de onderzoeksomschrijving passen, is een zogeheten 
binnen-de-reikwijdte dataset gegenereerd. De ACM nodigde de fabrikanten uit om na ontvangst van 
de lijst met zoekvragen, gemotiveerd aan te geven waarom een bepaalde zoekvraag niet geschikt zou 
zijn. Tevens is verzocht om concrete suggesties om te zorgen dat gegevens die uitsluitend op 
activiteiten buiten Nederland betrekking hebben, zouden worden uitgesloten van de binnen-de-
reikwijdte dataset, zonder daarbij afbreuk te doen aan het onderzoeksbelang. JTI en PMI uitte 
bezwaren tegen de werkwijze van de ACM, maar zij hebben in de toegestuurde lijsten met zoektermen 
geen aanleiding gezien om de ACM een alternatieve formulering van zoekvragen of combinatie van 
zoekvragen voor te stellen. De suggesties die de ACM ontving heeft de ACM in overweging genomen 
en besproken, onder meer met forensisch IT-specialisten. Toepassing van deze suggesties zou echter 

4 Zie boetebesluit, randnr. 539. 
5 Zie bijv. ACM/IN/164504, ACM/IN/173785, ACM/IN/164547, ACM/IN/164551 en ACM/IN/164550. 
6 Zie bijv. UIT/255675, UIT/255677, UIT/255682, UIT/255690, UIT/266106, ACM/UIT/538665, ACM/UIT/255686, 
ACM/UIT/265975, UIT/255694, UIT/255701, UIT/266104, UIT/266120 en UIT/255692. 
7 Dit is anders dan in de HvJ EU 16 juli 2020, ECLI:EU:C:2020:571, waarbij de toezichthoudend ambtenaren gegevens 
inzagen en beoordeelden op relevantie. 
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afbreuk doen aan het onderzoek. Dat hebben de toezichthoudend ambtenaren ook toegelicht aan de 
fabrikanten.8 

11 De gehanteerde sets met zoekvragen hebben gezorgd voor een nadere inperking van de gekopieerde 
gegevens. Gelet op het onderzoeksdoel en de op dat moment beschikbare informatie voor de 
toezichthoudend ambtenaren, werden gegevens van de veiliggestelde dataset door toepassing van 
de zoekvragen geselecteerd als redelijkerwijs nodig voor het te verrichten onderzoek. De toegepaste 
zoekvragen hielden verband met het doel van het onderzoek en waren gebaseerd op het materiaal 
dat de ACM reeds tot haar beschikking had, bijvoorbeeld informatie uit eerdere onderzoeksstappen 
en informatie uit analoog materiaal dat tijdens de bedrijfsbezoeken is aangetroffen.9 De vastgestelde 
zoekvragen waren op dat moment (het beginstadium van het onderzoek) proportioneel en in het belang 
van het onderzoek. Dit laatste met name vanwege de mogelijkheid dat een te enge formulering van 
de zoekvragen of combinatie daarvan er toe zou leiden dat voor het onderzoek documenten die nodig 
zijn voor een goed begrip van de zaak, zouden worden gemist. 

12 De zoekvragen zijn toegepast op de veiliggestelde dataset door forensische IT-specialisten - die geen 
onderdeel uitmaken van het onderzoeksteam. Het resultaat betreft, in termen van de Digitale 
Werkwijze, de binnen-de-reikwijdte-dataset. 

13 Conform de Digitale Werkwijze zijn de partijen waarvan de data afkomstig is, vervolgens in de 
gelegenheid gesteld om gegevens in hun binnen-de-reikwijdte dataset te claimen als zijnde niet-
zakelijk of geprivilegieerd. Zo liet de ACM op 20 juni 2016 aan JTI weten de claim van niet-zakelijke 
documenten in de binnen-de-reikwijdte dataset, voor het overgrote deel van de bestanden te 
honoreren.10 

14 Uit het voorgaande is gebleken dat de toezichthoudend ambtenaren de bezwaren van de fabrikanten 
steeds hebben betrokken bij het maken van de afweging over de toepassing van de zoekvragen. De 
toezichthoudend ambtenaren hebben daarnaast herhaaldelijk en steeds binnen korte termijn toegelicht 
hoe de Digitale Werkwijze in de onderhavige zaak werd toegepast. Aan de fabrikanten is uitvoerig 
toegelicht waarom de toezichthoudend ambtenaren geen aanleiding zagen tot additionele stappen 
binnen de Digitale Werkwijze. Waar mogelijk is aan bezwaren van de fabrikanten tegemoet gekomen. 

1.3 De onderzoeksdatasets 

15 De beoordeling van de claims en eliminatie van geprivilegieerd en niet-zakelijk materiaal, resulteerde 
in zeven onderzoeksdatasets (de ‘onderzoeksdatasets’) bestaande uit ongeveer 1,2 miljoen items.11 

Wanneer een filter wordt toegepast om items te traceren die exact dezelfde inhoud hebben, ook wel 
duplicaten genoemd, beslaan de onderzoeksdatasets omstreeks 600.000 items voor de volledige 
onderzoeksperiode van 18 jaar. Voor de periode 1 januari 2008 tot en met 31 december 2011,12 gaat 
het om 319.232 items en 100.203 top-level items.13 

16 De onderzoekdatasets zijn vervolgens verstrekt aan de toezichthoudend ambtenaren belast met het 
onderzoek. Zij kregen daarmee uitsluitend toegang tot gegevens waarvan de relevantie voor het dan 

8 Zie bijv. ACM/UIT/255697 en ACM/UIT/255690. 
9 Vgl. Gerechtshof Den Haag van 12 februari 2019, zaak 200.248.662/01, ECLI:NL:GHDHA:2019:470, r.o. 4.46 en 4.47. 
10 ACM/UIT/266126. 
11 Items zonder inhoud, bijv. de hiervoor genoemde digitale mappen, zijn weggelaten bij deze telling. 
12 De ACM hanteert een langere periode met een marge vóór de aanvang en na het einde van de overtreding. 
13 Een e-mail met drie bijlagen telt bijvoorbeeld als vier items. De e-mail is in dat geval het top-level item van die 
documentfamilie. 
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lopende onderzoek op basis van zoekvragen is vastgesteld en nadat niet-zakelijke en geprivilegieerde 
gegevens daaruit zijn verwijderd. 

17 Dit onderzoek zag op het maken van afspraken dan wel het onderling afstemmen van gedrag met 
betrekking tot (kort gezegd) consumentenverkoopprijzen en handelsvoorwaarden voor sigaretten en/of 
shag in de periode van 1 januari 1998 tot en met 17 februari 2016 door ondernemingen actief op het 
gebied van de productie, import en/of groothandel van sigaretten en/of shag in Nederland. Het 
onderzoek richtte zich ook tot natuurlijke personen die mogelijk als opdrachtgever of feitelijk 
leidinggever waren betrokken. 

18 Het onderzoek resulteerde in een rapport met de conclusie dat sprake is geweest van een overtreding 
van het kartelverbod. Het rapport zette uiteen waaruit die overtreding heeft bestaan en welk verwijt de 
fabrikanten wordt gemaakt. 

2 Van rapport tot boetebesluit 

2.1 Het inzagedossier 

19 Op 9 april 2019 heeft de directie Mededinging het rapport aan de fabrikanten verstrekt.14 Op die datum 
heeft de directie Mededinging het rapport ook aan de directie Juridische Zaken van de ACM 
overgedragen. 

20 Op 9 april 2019 heeft de directie Mededinging ook een inzagedossier bestaande uit circa 1.300 stukken 
aan de directie Juridische Zaken overlegd conform artikel 2.5 Digitale Werkwijze (het ‘inzagedossier’). 
Het inzagedossier bevatte de stukken die – zowel in belastende als ontlastende zin – relevant zijn voor 
de vermoedelijke overtreding zoals beschreven in het rapport. Op 25 april 2019 is het inzagedossier 
conform artikel 5:49 Awb aan de fabrikanten toegestuurd.15 

2.2 Debat over integrale toegang tot de onderzoeksdatasets 

21 In mei, juni en juli 2019 verzochten de fabrikanten om hen integrale toegang te geven tot de 
onderzoeksdatasets. De fabrikanten stelden dat de gegevens uit de onderzoeksdatasets relevant 
waren voor het onderzoek. Alle gegevens waarover de toezichthouder beschikt, zouden ter inzage 
moeten worden gelegd aan de fabrikanten. 

22 De ACM heeft deze verzoeken bestudeerd en hier uitvoerig op gereageerd.16 De ACM lichtte toe 
waarom de onderzoeksdatasets niet in hun totaliteit aan de fabrikanten werd verstrekt en hoe het 
inzagedossier was samengesteld. De ACM nodigde de fabrikanten uit om bij de hoorzitting hun 
zienswijze op zowel de inhoud van de zaak als (de toegang tot) het dossier naar voren te brengen.17 

23 Eén van de fabrikanten zag in dit debat aanleiding om een kort geding procedure aanhangig te maken 
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Deze fabrikant vorderde in dit kort geding 

14 ACM/UIT/510013. 
15 ACM/UIT/510484, ACM/UIT/510679, ACM/UIT/510676, ACM/UIT/510671. 
16 Zie onder meer ACM/UIT/511354, ACM/UIT/511640, ACM/UIT/511632, ACM/UIT/512608, ACM/UIT/513218, 
ACM/UIT/513269, ACM/UIT/514386, ACM/UIT/516408, ACM/UIT/516406, ACM/UIT/516407, ACM/UIT/516408, 
ACM/UIT/516406, ACM/UIT/511635, ACM/UIT/512609. 
17 ACM/UIT/515797, ACM/UIT/516407, ACM/UIT/516408, ACM/UIT/516406. 
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primair toegang tot alle digitale gegevens die de ACM tijdens bedrijfsbezoeken heeft verkregen bij 
andere ondernemingen alsook een termijn van vier maanden voor haar schriftelijke zienswijze vanaf 
het moment van ontvangst van de onderzoeksdatasets. 

24 Op 18 juli 2019 wees de voorzieningenrechter de vorderingen af.18 

Kort samengevat oordeelde de voorzieningenrechter ten aanzien van de toegang tot de 
onderzoeksdatasets dat dit debat thuishoort in de bestuursrechtelijke procedure. Artikel 5:49 
Awb bepaalt dat het bestuursorgaan de overtreder desgevraagd in de gelegenheid stelt de 
gegevens waarop het voorgenomen bestuurlijk boetebesluit berust in te zien en daarvan 
afschriften te vervaardigen. Een bestuursorgaan kan onder omstandigheden ervoor kiezen 
stukken niet te verstrekken. Als een bestuursorgaan dit ten onrechte doet, is het aan de 
bestuursrechter om met toepassing van artikel 8:31 Awb daaraan de gevolgen te verbinden die 
hem geraden voorkomen om zodoende de processuele benadeling van de wederpartij te 
compenseren. De civiele rechter moet zeer terughoudend zijn bij het doorkruisen van dat 
systeem. Daartoe zag de voorzieningenrechter geen aanleiding. De voorzieningenrechter 
hecht hierbij waarde aan het feit dat de fabrikant de mogelijkheid heeft om in de 
zienswijzeprocedure bij de ACM voldoende gemotiveerd te verzoeken om toevoeging van 
bepaalde stukken, maar van die mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt. Verder hebben de 
fabrikanten bij eventuele boeteoplegging de mogelijkheid tot bezwaar en beroep in twee 
feitelijke instanties. In die vervolgprocedures kan een rechter eventueel consequenties 
verbinden aan het niet verstrekken van bepaalde stukken voor de (hoogte van de) opgelegde 
boete. 

Het ontbreken van een afdwingbare verplichting tot het ter inzage leggen of overleggen van 
stukken in bezwaar en beroep impliceert volgens de voorzieningenrechter dat ook in de 
bestuurlijke voorfase, een dergelijke verplichting niet kan worden aangenomen. Daarmee zou 
de in de artikelen 8:29 tot en met 8:31 Awb neergelegde regeling immers worden ondergraven. 
De voorzieningenrechter maakt hierbij expliciet dat de vraag of sprake is van een schending 
van de rechten van verdediging van artikel 6 EVRM pas kan worden beantwoord als de 
procedure in zijn geheel is doorlopen. 

25 In juni en juli ontving de ACM de schriftelijke zienswijzen van de fabrikanten.19 Bij haar zienswijze van 
19 juni 2019 voegde BAT 16 documenten toe die ook in de binnen-de-reikwijdte-dataset van BAT 
waren opgenomen, maar niet in het inzagedossier. JTI en PMI overlegden 4, respectievelijk 26 
documenten. ITN stuurde bij haar zienswijze 78 documenten toe aan de ACM. De directie Juridische 
Zaken heeft van deze documenten kennis genomen en deze documenten betrokken bij haar 
oordeelsvorming. De stukken zijn aan het inzagedossier toegevoegd en de niet-vertrouwelijke versies 
zijn met de fabrikanten gedeeld. 

2.3 Inzage via dataroom 

26 Op 27 augustus 2019 vond een hoorzitting plaats ten kantore van de ACM. Tijdens de hoorzitting 
hebben de fabrikanten hun bezwaren over de omvang van het inzagedossier nader mondeling 
toegelicht. Na een toelichting van de fabrikanten vroeg de voorzitter van de hoorcommissie na een 

18 Zie Rechtbank Den Haag van 18 juli 2019, zaak C-09-574343-KG ZA 19-477, ECLI:NL:RBDHA:2019:12914. 
19 ACM/IN/435787, ACM/IN/435722, ACM/IN/435710, ACM/IN/436170. 
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schorsing aan de fabrikanten of zij open zouden staan voor een dataroomprocedure waarbij de 
advocaten inzage zouden krijgen in de onderzoeksdatasets.20 

27 Volgend hierop heeft de directie Juridische Zaken besloten om een dataroom in te richten waarbij de 
advocaten van de fabrikanten integrale toegang kregen tot de onderzoeksdatasets.21 

28 Om het proces van inzage te faciliteren had de ACM een voorstel uitgewerkt. Bij de vormgeving van 
de dataroomprocedure is aangesloten bij de ‘best practices’ inzake datarooms van de Europese 
Commissie,22 rekening houdend met de bijzonderheden van de onderhavige zaak. Met de 
maatregelen ten aanzien van supervisie en vertrouwelijkheid spant de ACM zich ervoor in dat de 
gegevens uit de onderzoeksdatasets de dataroom niet verlaten gelet op het mogelijke vertrouwelijke 
karakter van bepaalde gegevens. De geselecteerde documenten in de dataroom worden, na een 
beoordeling op vertrouwelijke passages, aan de fabrikanten toegestuurd. 

29 Naar aanleiding van meerdere schriftelijke reacties van de fabrikanten23 en telefoongesprekken over 
de vormgeving van deze procedure, heeft de ACM de dataroomprocedure aangepast om de 
fabrikanten tegemoet te komen waar de ACM dit redelijkerwijs mogelijk achtte. Op 19 september 2019 
deelde de ACM deze aangepaste procedure aan de fabrikanten mee en verzocht hen om te bevestigen 
of zij gebruik wilden maken van deze mogelijkheid tot inzage in de onderzoeksdatasets.24 

30 De dataroom is vervolgens 10 dagen opengesteld geweest van 23 september 2019 tot en met 7 
oktober 2019.25 Eén van de fabrikanten heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid tot 
inzage.26 De overige fabrikanten hebben een aantal van de 10 dagen benut. 

31 Na sluiting van de dataroom, ontving de ACM bezwaren over de technische zoekmogelijkheden in de 
dataroom en over de periode van openstelling.27 Op 22 oktober 2019 heeft de ACM uitvoerig 
gereageerd op deze bezwaren.28 De ACM lichtte toe dat de voorwaarden waaronder inzage werd 
verleend mede was ingegeven door de grote hoeveelheid gegevens die mogelijk vertrouwelijk zijn. 
Ook lichtte de ACM toe waarom zij de periode van openstelling – die zij niet volledig hadden benut – 
voldoende achtte. Over het beschikbaar gestelde softwareprogramma berichtte de ACM dat elk 
zoekprogramma zijn eigen kenmerken kent. Gericht zoeken is met het programma mogelijk. Het 
programma heeft steeds naar behoren gefunctioneerd. Ook stonden de medewerkers van de afdeling 
Forensisch IT van de ACM bij aanvang en tijdens het gebruik van de dataroom steeds ter beschikking 
om technische vragen te beantwoorden. 

32 Na een vertrouwelijkheidstoets heeft de ACM 506 documenten - waarin de vertrouwelijke passages 
onleesbaar zijn gemaakt - nagezonden aan de fabrikanten. Zij kregen aanvankelijk tot 27 december 
2019 de tijd om een aanvullende zienswijze in te dienen. Op verzoek van de fabrikanten heeft de ACM 
deze termijn verlengd tot halverwege januari.29 

20 ACM/UIT/522878, p. 54 e.v. 
21 ACM/UIT/518288, ACM/UIT/517278, ACM/UIT/518286, ACM/UIT/518285. 
22 https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/disclosure_information_data_rooms_en.pdf 
23 ACM/IN/519378, ACM/IN/438686, ACM/IN/521979, ACM/IN/519381, ACM/IN/439259, ACM/IN/520509, ACM/IN/520130, 
ACM/IN/533107, ACM/IN/519380. 
24 Zie ACM/UIT/519045, ACM/UIT/519332, ACM/UIT/519041, ACM/UIT/519328, ACM/UIT/519044, ACM/UIT/519330, 
ACM/UIT/519047, ACM/UIT/519334. 
25 ACM/UIT/519813, ACM/ UIT/520096, ACM/IN520864. 
26 ACM/UIT/519484, ACM/IN/520876, ACM/IN/439527, ACM/UIT/520086. 
27 ACM/IN/521092, ACM/IN/521094, ACM/IN/521095. 
28 ACM/UIT/520788, ACM/UIT/520569, ACM/UIT/520809. 
29 ACM/UIT/524990, ACM/UIT/525006, ACM/UIT/526249, ACM/IN/456626. 
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33 Alle fabrikanten hebben van de mogelijkheid om een aanvullende zienswijze in te dienen gebruik 
gemaakt.30 De niet-vertrouwelijke versies zijn met de fabrikanten gedeeld.31 

3 Boetebesluit en publicatie 

34 Beoordeling van het rapport, het inzagedossier, de door de fabrikanten overgelegde zienswijzen en 
ingezonden stukken en de documenten die zijn geselecteerd in de dataroom resulteerde in het 
boetebesluit met het kenmerk ACM/UIT/534410 (het ‘boetebesluit’). 

35 Na een telefonische aankondiging op 20 mei 2020, maakte de ACM het boetebesluit op 27 mei 2020 
aan de fabrikanten bekend.32 Op 11 juni 2020 stuurde de ACM aan de fabrikanten de 
publicatiebesluiten waarin de ACM besloot tot openbaarmaking van het boetebesluit. In het openbare 
besluit heeft de ACM de vertrouwelijke gegevens onleesbaar gemaakt conform artikel 12v 
Instellingswet ACM.33 

36 Drie van de vier fabrikanten wilden publicatie van het boetebesluit verhinderen. Zij dienden eind juni 
verzoeken tot schorsing van de publicatiebesluiten in bij de rechtbank Rotterdam.34 Volgens hen was 
de wijze waarop de ACM inzage had gegeven in de onderzoeksdatasets dermate gebrekkig dat geen 
sprake zou kunnen zijn van een rechtmatig besluit. 

37 Op 21 september 2020 wees de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam de verzoeken om 
schorsing van publicatie af.35 De ACM had inzage via een dataroomprocedure aangeboden omwille 
van proceseconomische redenen. De voorzieningenrechter oordeelde dat de ACM hiertoe gehouden 
was.36 De keuze voor een dataroomprocedure achtte de voorzieningenrechter gelet op het belang bij 
bescherming van de bedrijfsvertrouwelijke informatie van de afnemers en de fabrikanten 
gerechtvaardigd.37 De voorzieningenrechter kwam tot het oordeel dat er geen sprake is van een 
onmiskenbaar procedureel gebrek waardoor het boetebesluit in bezwaar naar verwachting geen stand 
zou kunnen houden. 

38 De ACM ontving op 4 en 22 september 2020 verzoeken van PMI en BAT tot aanpassing van het 
boetebesluit en het nieuwsbericht.38 Op 28 september 2021 stuurde de ACM de finale versie van het 
nieuwsbericht aan de fabrikanten.39 Daarbij liet de ACM aan PMI en BAT weten dat afgezien van een 
verschrijving en een aanvulling, de ACM geen aanleiding zag om het nieuwsbericht aan te passen. 
Zowel uit het boetebesluit, als het nieuwsbericht blijkt duidelijk dat sprake was van indirecte informatie-
uitwisseling. De ACM zag geen aanleiding om in elke passage waarin werd vermeld van welke 
fabrikant de informatie afkomstig was, toe te voegen dat de informatie via afnemers werd uitgewisseld 
zoals fabrikanten verzochten. 

39 De ACM publiceerde op 29 september 2021 het boetebesluit. 

30 ACM/IN/454838, ACM/IN/455731, ACM/IN/455900, ACM/IN/457413. 
31 ACM/UIT/526786, ACM/UIT/526774, ACM/UIT/526788, ACM/UIT/526798. 
32 ACM/UIT/534087, ACM/UIT/534091, ACM/UIT/534092, ACM/UIT/533400. 
33 ACM/UIT/535147, ACM/UIT/535197, ACM/UIT/535151, ACM/UIT/533662. 
34 ACM/IN/508938, ACM/IN/508661 en ACM/IN/509280. 
35 Vzr. Rechtbank Rotterdam, 21 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2020:8452. 
36 Vzr. Rechtbank Rotterdam, 21 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2020:8452, r.o. 6.4. 
37 Vzr. Rechtbank Rotterdam, 21 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2020:8452, r.o. 6.5 en 6.6. 
38 ACM/IN/530718 en ACM/IN/538300. 
39 ACM/UIT/541490, ACM/UIT/541511, ACM/UIT/541509 en ACM/UIT/541510. 
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4 Inzage in de bezwaarfase 

40 Op 10 september 2020 stuurde de ACM een dossier aan de fabrikanten.40 De ACM lichtte toe dit 
dossier grotendeels gelijk was aan het inzagedossier, met dien verstande dat de ACM het dossier had 
aangevuld met eerder nagezonden stukken. Ook had de ACM het dossier aangevuld met de stukken 
die in de primaire fase tussen de ACM en de fabrikanten waren gewisseld. 

41 Na de uitspraak van de voorzieningenrechter en verzoeken daartoe van de fabrikanten, liet de ACM 
op 8 oktober 2021 weten ook in de bezwaarfase een dataroom in te richten op kantoor van de ACM. 

42 Twee fabrikanten lieten weten geen gebruik te willen maken van deze inzagemogelijkheid.41 ITN liet 
de ACM weten dat zij deze inzagemogelijkheid ‘too little and too late’ vond.42 JTI bleef van mening dat 
de voorgestelde dataroomprocedure geen noodzakelijke en proportionele beperking van het recht op 
inzage vormt en liet de ACM weten daarom geen gebruik te maken van het aanbod.43 

43 PMI en BAT verzochten de ACM op 18 oktober 2020 om de aangeboden inzagemogelijkheid aan te 
passen.44 Kort samengevat stelden de fabrikanten van mening dat er meer passende methoden voor 
kennisname van de onderzoeksdatasets zouden bestaan (zoals het toezenden van niet-vertrouwelijke 
versies van stukken of een confidentiality ring). 

44 Op 20 oktober 2020 sprak de ACM met de fabrikanten. De ACM lichtte toe waarom de ACM in deze 
zaak inzage via een dataroomprocedure aangewezen vindt. Vandaag de dag zijn de fabrikanten nog 
steeds elkaars belangrijkste concurrenten en hebben de fabrikanten nog steeds handelsrelaties met 
de afnemers waarvan het materiaal afkomstig is. Uit de eerder georganiseerde dataroom is gebleken 
dat geselecteerde stukken nog vertrouwelijke gegevens bevatten. In dat kader is een dataroom naar 
het oordeel van de ACM de meest effectieve vorm van toegang die volledig recht doet aan het belang 
bij bescherming van de bedrijfsvertrouwelijke gegevens van alle onderzochte ondernemingen. De 
voorzieningenrechter onderschreef deze belangenafweging (zie randnr. 37 hiervoor). Wel liet de ACM 
weten een aantal praktische randvoorwaarden te wijzigen om de fabrikanten tegemoet te komen. Zo 
waren (i) alle documenten doorzoekbaar gemaakt, (ii) de laptops verbonden zodat de advocaten de 
voortgang gemakkelijker kunnen monitoren en (iii) de documenten die al in het dossier zaten, 
gemarkeerd met een tag.45 

45 Op 21 oktober 2020 liet PMI weten ondanks principiële bezwaren, gebruik te willen maken van de 
aangeboden inzagemogelijkheid.46 Vanwege inreisbeperkingen voor de advocaten die in het 
buitenland verbleven, vroeg PMI om uitstel van de dataroomprocedure. De ACM heeft daaropvolgend 
meermaals gekeken naar mogelijkheden voor inzage voor PMI.47 PMI stelde voor om de dataroom op 
afstand in te richten. Dit bleek voor de ACM niet mogelijk om te realiseren binnen korte termijn onder 
gelijke waarborgen als bij de dataroomprocedure op kantoor. De ACM heeft daarom aangeboden om 
de dataroom voor een langere periode open te houden, zodat de advocaten naar Nederland konden 

40 ACM/UIT/537026, ACM/UIT/537024, ACM/UIT/536988 en ACM/UIT/537362. 
41 ACM/IN/547366, ACM/UIT/543112, ACM/IN/548386, ACM/IN/547360, ACM/IN/548049. 
42 ACM/IN/548049. 
43 ACM/IN/548386. 
44 ACM/IN/547460 en ACM/IN/547363. 
45 ACM/UIT/543110 en ACM/UIT/543117. 
46 ACM/IN/548387. 
47 Zie ACM/IN/552813, ACM/UIT/544607, ACM/IN/562728, ACM/UIT/545422. 
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reizen. Ook heeft de ACM PMI erop gewezen dat zij in Nederland woonachtige advocaten kon 
aanwijzen die toegang kregen tot de dataroom. Beide opties vond PMI niet passend.48 

46 BAT heeft, weliswaar onder protest, wel gebruik maken van de inzagemogelijkheid. Op 21 oktober 
2020 vroeg BAT of zij of de dataroom vanaf maandag 2 november in plaats van 26 oktober kon worden 
opengesteld. De ACM liet op 27 oktober weten de dataroom vanaf 2 tot en met 6 november open te 
stellen.49 

47 Op donderdag 5 november 2020 vroeg BAT om een verlenging van de dataroomprocedure tot ten 
minste 13 januari 2021. BAT gaf aan dat hun voorlopige inschatting is dat zij 45 tot 50 werkdagen 
nodig zullen hebben om de resultaten van hun zoekslag te beoordelen.50 

48 Op 6 november 2021 liet de ACM aan BAT weten de dataroom nog met 3 extra dagen open te stellen.51 

Uit de onderbouwing bleek vooralsnog niet dat gericht was gezocht. Zonder een nadere motivering 
van BAT was de ACM daarom niet bereid de dataroom voor een langere periode open te stellen. De 
ACM heeft immers ook te waken voor een voortvarende behandeling van bezwaargronden. 

49 BAT stuurde op 10 november 2020 een nadere motivering waarin zij wederom verzocht tot langere 
openstelling van de dataroom. Op 13 november 2020 klaagde BAT daarnaast dat zij niet de 
mogelijkheid had gekregen om documenten die waren ingezien in de dataroom, buiten de dataroom 
in breder verband te bespreken.52 

50 Op 24 november 2020 liet de ACM aan BAT weten dat - gelet op de nadere motivering van BAT – de 
dataroom nader zou worden opgesteld voor 5 dagen. Wanneer dit onvoldoende bleek, kon BAT 
verzoeken om de dataroom steeds met 5 dagen te verlengen. De ACM benadrukte daarbij dat 
advocaten van BAT al meer dan 2 weken hadden gezocht naar relevant materiaal in de 
onderzoeksdatasets en de ACM ook een voortvarende besluitvorming moet bewaken. Daarnaast 
lichtte de ACM de eerder overeengekomen procedureregels toe in reactie op de klacht van BAT van 
13 november 2020.53 BAT liet de ACM vervolgens weten gebruik te maken van dit aanbod.54 

51 Op 7 december 2020 liet de ACM weten te willen starten met een tussentijdse beoordeling van de op 
dat moment al geselecteerde stukken.55 

52 Naar aanleiding van een verzoek van BAT,56 berichtte de ACM BAT op 15 december 2020 dat de 
dataroom nog zou worden opengesteld tot en met 18 december.57 Hoewel BAT verzocht om de 
dataroom langer open te stellen, liet de ACM aan BAT weten geen aanleiding te zien tot nadere 
openstelling. Daarnaast lichtte de ACM toe dat de forensisch IT medewerkers van de ACM zicht niet 
herkenden in de opmerkingen over het softwareprogramma.58 

53 Daarmee is de dataroom in de bezwaarfase uiteindelijk 23 dagen bezocht door advocaten van BAT. 

48 ACM/IN/570985. 
49 ACM/UIT/543405. 
50 ACM/IN/556125. 
51 ACM/UIT/544024. 
52 ACM/IN/557315. 
53 ACM/UIT/544816. 
54 ACM/IN/560926. 
55 ACM/UIT/545574 
56 ACM/INT/416256. Zie ook ACM/UIT/545875. 
57 ACM/UIT/545845. 
58 ACM/IN/566816 en ACM/UIT/546421. 
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54 In januari 2021 heeft de ACM de ongeveer 16.000 geselecteerde documenten terughoudend 
beoordeeld.59 Op 11 februari 2021 liet de ACM aan BAT weten dat 264 documenten al in het dossier 
waren opgenomen. De fabrikanten hadden dus al inzage in deze documenten. Daarnaast vielen 198 
documenten volstrekt buiten de reikwijdte van het geschil. Ook die documenten zou de ACM niet 
nasturen.60 BAT heeft op 25 maart 2021 deze beoordeling op verzoek kunnen controleren op kantoor 
van de ACM.61 

55 Op 11 februari 2021 verzocht de ACM ondernemingen waarvan de data afkomstig is de geselecteerde 
documenten te beoordelen op vertrouwelijkheid.62 Na beoordeling van de vertrouwelijkheidsclaims63, 
stuurde de ACM op 6 april 2021 de documenten - geschoond van vertrouwelijke gegevens - aan de 
fabrikanten.64 De fabrikanten kregen zes weken voor het aanvullen van de bezwaargronden, die de 
ACM op 18 mei 2021 ontving.65 

59 ACM/UIT/546975 en ACM/UIT/548074. 
60 ACM/UIT/548074. 
61 Zie ACM/IN/592749, ACM/UIT/550492 en ACM/IN/603280. 
62 ACM/UIT/545449, ACM/UIT/545448, ACM/UIT/545447, ACM/UIT/545442, ACM/UIT/548827 en ACM/UIT/545445. 
63 Zie ACM/IN/591843, ACM/IN/594852, ACM/UIT/551398 en ACM/UIT/551399. 
64 ACM/UIT/551738, ACM/UIT/551751, ACM/UIT/551754 en ACM/UIT/551749. 
65 ACM/IN/615472, ACM/IN/615584, ACM/IN/615922 en ACM/IN/615933 en ACM/IN/615365. BAT had al op 25 september 
2020 aanvullende gronden tegen publicatie ingediend. Zie ACM/IN/539724. 
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