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Openbaar besluit   

[Onderneming X] 

 
Ons kenmerk : ACM/UIT/493313 

Zaaknummer : ACM/14/011910 

Den Haag, 5 april 2018 

 

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) op de bezwaren van [onderneming X1] en 

[onderneming X2] tegen het besluit van 20 juni 2017 met kenmerk 7615_5/52. 

 

 

Samenvatting 

In het besluit van 20 juni 2017 heeft de ACM aan [onderneming X1] en [onderneming X2] tezamen een 

boete opgelegd voor betrokkenheid bij een prijsafspraak in 2013. De kern van deze prijsafspraak, de 

MTZ-afspraak, was dat alle importeurs veranderingen in de prijs van lood rechtstreeks en op 

transparante wijze in de verkoopprijzen van tractiebatterijen tot uitdrukking gingen brengen. Deze 

MTZ-afspraak bestond sinds 2004 en had tot doel een onderdeel van de prijs buiten de concurrentie te 

houden. Ook na heroverweging is de ACM van oordeel dat er voldoende bewijs voor betrokkenheid   

Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank 

Rotterdam de aan onderneming X1 en onderneming 

X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete 

vernietigd. De ACM heeft zich neergelegd bij dit 

oordeel van de rechtbank. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

1   Inleiding  

1. Bij besluit van 30 juni 2017 heeft de ACM aan [onderneming X1] en [onderneming X2] (hierna 

ook tezamen aangeduid als [onderneming X]) beboet voor overtreding van artikel 6, eerste lid, 

van de Mededingingswet (hierna: Mw) en 101, eerste lid, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (hierna: VWEU). Aan [onderneming X1] en [onderneming X2] 

is tezamen een boete opgelegd van 583.000 euro, waarbij beide hoofdelijk aansprakelijk zijn 

gesteld voor het geheel.  

 

2. De overtreding betreft betrokkenheid bij de afspraak om een loodtoeslag te hanteren bij de 

verkoop van tractiebatterijen in Nederland. Deze afspraak was gemaakt binnen de 

branchevereniging voor importeurs van tractiebatterijen, sectie 3A van de BMWT. 

Veranderingen in de prijs van lood werden rechtstreeks en op transparante wijze in de 

verkooprijzen van tractiebatterijen tot uitdrukking gebracht en zo buiten de concurrentie op het 

gebied van de verkoopprijs van de batterijen gehouden.  

 

3. [Onderneming X] heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van 30 juni 2017 (hierna: 

bestreden besluit). De ACM heeft [onderneming X] uitgenodigd voor een hoorzitting. 

[Onderneming X] heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de hoorzitting. De 

bezwaren van [onderneming X] zien met name op het bewijs voor betrokkenheid van 

[onderneming X] bij de overtreding en het gelijkheidsbeginsel. Daarnaast heeft [onderneming 

X] enkele procedurele gronden aangevoerd en gronden ten aanzien van de hoogte van de 

boete. 

2   Beoordeling bezwaargronden 

1.1 Betrokkenheid [onderneming X] bij MTZ-afspraak 

4. [Onderneming X] stelt dat de ACM ten onrechte van oordeel is dat [onderneming X] betrokken 

is geweest bij een verboden prijsafspraak over een, in de woorden van [onderneming X], 

“BMWT-loodtoeslag” tussen importeurs van tractiebatterijen in BMWT-verband.1 De afspraak 

zou eind 2012 niet meer hebben bestaan of zou in ieder geval niet kenbaar zijn geweest voor 

[onderneming X] en haar directeur. Daarnaast zou [onderneming X] geen belang hebben bij 

een afspraak over loodtoeslag in BMWT-verband, aangezien [onderneming X] in Nederland 

[vertrouwelijk]. De heer [A], directeur van [onderneming X1] zou daarom alleen contact 

opgenomen hebben met de heer [B] van Exide Nederland om achter het Europese beleid van 

Exide te komen.2 

1.1.1 MTZ-Afspraak zoals beschreven in het bestreden besluit 

5. In onderdeel 5.1 van het bestreden besluit is de overtreding waaraan [onderneming X] heeft 

deelgenomen beschreven. Kort samengevat gaat het om het volgende. 

 
1 Bezwaar [onderneming X], rnr. 13 e.v. 
2 Bezwaar [onderneming X] zie met name rnr. 7-12, 36 e.v., 49 e.v. en 59 e.v.. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

6. Een sterke stijging van de prijs van lood tezamen met een hevige concurrentie tussen 

importeurs van tractiebatterijen in Nederland in 2003 zette de marges van de importeurs van 

tractiebatterijen onder druk. Dit vormde voor de bij de BMWT aangesloten importeurs 

aanleiding om op 15 januari 2004 bijeen te komen.3 Zij spraken met elkaar af om per 1 april 

2004, naar Duits voorbeeld, een MTZ (Metallteuerungszuschlag, hierna ook: loodtoeslag) te 

hanteren. 

 

7. Kern van deze MTZ-afspraak was dat alle importeurs veranderingen in de prijs van lood 

rechtstreeks en op transparante wijze in de verkoopprijzen van tractiebatterijen tot uitdrukking 

gingen brengen. Daarmee werd de toeslag buiten de concurrentie en eventuele korting op de 

batterijprijs gehouden. De MTZ werd per kwartaal vastgesteld op basis van de gemiddelde 

verandering in de loodprijs op de London Metal Exchange in het voorafgaande kwartaal. Deze 

gemiddelde verandering werd vastgesteld ten opzichte van een basisprijs van lood. Voor elke 

batterij werd een MTZ vastgesteld op grond van het gewicht van lood per batterij. In de 

overtredingsperiode maakte deze MTZ een relevant deel uit van de verkoopprijs van 

tractiebatterijen, variërend van 10% tot 30%. 

 

8. Ter ondersteuning van de afspraak om MTZ te hanteren werd elk kwartaal een MTZ-lijst van 

één van de leden – eerst DETA, later Exide – verspreid onder de leden van sectie 3A. Op 

deze lijst stond de MTZ per batterij. Na de bijeenkomst van 15 januari 2004 informeerden de 

importeurs en de BMWT de vakpers en afnemers met een in BMWT-verband besproken 

persbericht en een MTZ-lijst.4  

 

9. Daarnaast zijn er, zoals in paragraaf 5.1 van het bestreden besluit is beschreven, diverse 

contacten geweest tussen importeurs van tractiebatterijen. Er waren verschillende reguliere 

BMWT-bijeenkomsten van sectie 3A waarbij het onderwerp MTZ was geagendeerd en 

onderling werd besproken. Daarnaast zijn er diverse contacten geweest buiten de reguliere 

BMWT-vergaderingen om. 

 

10. Gedurende de overtredingsperiode hebben de bij sectie 3A aangesloten importeurs MTZ 

gehanteerd conform de afgesproken systematiek. In de praktijk kwamen beperkte verschillen 

in MTZ voor, omdat sommige importeurs eigen of klant specifieke MTZ-lijsten hanteerden. Het 

kwam daarnaast ook voor dat importeurs toch korting gaven op de MTZ. De kern van de 

afspraak werd evenwel nageleefd. 

 

11. Dit gehele complex van gedragingen wordt, net zoals in het sanctiebesluit, voor de 

leesbaarheid aangeduid als MTZ-afspraak.  

 

12. In de bezwaargronden stelt [onderneming X] dat de overtreding een uniforme “BMWT-

loodtoeslag” zou betreffen. Dit is gelet op het voorgaande onjuist. Het gaat om het principe 

 
3 Hoppecke, Enersys, Exide, BAT, DETA (inmiddels Celectric), R&W en IBG waren aanwezig. [Onderneming X] was in die 
periode nog niet als importeur actief op de Nederlandse markt. 
4 Hoppecke, Enersys, Exide, Faam, Gracon, IBG, R&W en DETA waren bij de bespreking van het persbericht in de 
BMWT-vergadering aanwezig. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

van doorberekenen van de schommelingen in de loodprijs aan de afnemer door middel van 

een aparte loodtoeslag die volgens dezelfde principes wordt vastgesteld. Het betekende niet 

noodzakelijkerwijs dat alle importeurs precies dezelfde MTZ-lijst hanteerden. Bovendien was 

er ook verschil in het loodgehalte van batterijen van verschillende fabrikanten die tot beperkte 

verschillen in MTZ kon leiden. 

 

13. De afspraak om MTZ door te berekenen aan de (eind)afnemer duurde tot en met 30 

september 2013, de laatste dag waarop de door de BMWT verspreide MTZ-lijst voor het 

derde kwartaal van 2013 nog geldig was. 

1.1.2 Bewijs van betrokkenheid [onderneming X] bij MTZ-afspraak 

14. [Onderneming X] stelt dat zij niet betrokken is geweest bij het ontstaan van de MTZ-afspraak 

in 2004 en de gedragingen die hebben plaatsgevonden voor de oprichting van [onderneming 

X1] in [vertrouwelijk]. [Onderneming X] zou daarom niet bekend zijn met de MTZ-afspraak. 

Daarnaast zou de ACM de betrokkenheid van [onderneming X] ten onrechte hebben 

vastgesteld op grond van de kennis van haar directeur uit zijn eerdere dienstbetrekkingen.5 

 

15. In het bestreden besluit wordt niet gesteld dat [onderneming X] direct betrokken was bij het 

maken van de MTZ-afspraak in 2004 of uit dien hoofde bekend was met de MTZ-afspraak. 

[Onderneming X1] bestond toen ook nog niet. Wel leverde [onderneming X2] (als fabrikant) 

tractiebatterijen in Nederland aan [vertrouwelijk] onafhankelijke importeur. De huidige 

directeur van [onderneming X1], de heer [A], was destijds in dienst bij R&W en in die 

hoedanigheid wel reeds betrokken bij het maken van de MTZ-afspraak.6 In januari 2004 heeft 

de heer [A] in het kader van de afnemersrelatie ook [onderneming X2] op de hoogte gesteld 

van de afspraak die in BMWT-verband was gemaakt. De heer [C] van [onderneming X2] 

ontving een kopie van het e-mailbericht waarmee dit is gebeurd.7 In [vertrouwelijk] heeft 

[onderneming X2] een eigen dochteronderneming in Nederland opgericht voor de verkoop van 

[onderneming X]-tractiebatterijen. Bij de oprichting zijn de heer [A] en de heer [C] aangesteld 

als statutair bestuurders. In oktober 2012 is [onderneming X1] lid geworden van sectie 3A van 

de BMWT.  

 

16. In het bestreden besluit heeft de ACM vastgesteld dat [onderneming X] zich vanaf 1 januari 

2013 heeft aangesloten bij de reeds bestaande MTZ-afspraak in Nederland. Dit is gebaseerd 

op het volgende:8 

o Het telefonisch contact tussen de heer [A], als directeur van [onderneming X1], en de 

heer [B] van Exide in Nederland op 12 december 2012, waarbij is gesproken over de 

prijsstijging van legeringen (premium) en de relatie tot de MTZ; en 

o het daarop volgende e-mailbericht van de heer [A] aan de heer [B] van 12 december 

2012. 

o Het zonder commentaar in ontvangst nemen door [onderneming X] van de door de  

 
5 Bezwaar [onderneming X] rnr. 15, 19 en 20 e.v. 
6 Dossierstuk 7615/84, p. 4 en dossierstuk 7615/299, bijlage 35, document 1. 
7 Dossierstuk 7615/384, document ID_725212239225. 
8 Rnr. 120 van het sanctiebesluit. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

BMWT toegezonden MTZ-lijsten voor het eerste, tweede en derde kwartaal van 2013 

met daarbij het verzoek deze door te geven aan de verkoopafdeling. 

 

17. Anders dan [onderneming X] stelt, berust de vaststelling van betrokkenheid van [onderneming 

X] bij de MTZ-afspraak derhalve niet op de enkele kennis van de MTZ-afspraak die bij de 

directeur van [onderneming X1] aanwezig was uit zijn eerdere dienstbetrekkingen. Deze 

kennis is ook niet als zodanig aan [onderneming X1] ‘toegerekend’, zoals [onderneming X] 

meent. De vaststelling van betrokkenheid van [onderneming X] berust op bovenvermelde 

gedragingen van [onderneming X1] en haar directeur de heer [A] in december 2012 en 

gedurende het jaar 2013. Bij de beoordeling van deze gedragingen heeft de ACM mede in 

aanmerking genomen dat de heer [A] niet onkundig was van de MTZ-afspraak, zoals die in 

2004 was gemaakt en nadien in stand is gehouden door de leden van sectie 3A van de 

BMWT. Immers, de heer [A] was daar uit hoofde van vorige dienstverbanden bij R&W en 

Exide zelf bij aanwezig geweest. Bovendien had hij destijds namens R&W hun toeleverancier 

[onderneming X2] op de hoogte gesteld van de MTZ-afspraak.9 

 

18. De ACM zal hieronder toelichten op welke wijze zij de bewijzen voor betrokkenheid van 

[onderneming X] waardeert in het licht van de bezwaargronden van [onderneming X]. 

 

Bewijs van betrokkenheid 

19. Vanaf het moment dat [onderneming X] in oktober 2012 lid werd van de BMWT werd 

[onderneming X] op de BMWT-vergaderingen vertegenwoordigd door de heer [A].10 De eerste 

vergadering waar de heer [A] namens [onderneming X] aan heeft deelgenomen vond plaats 

op 27 november 2012. Daar kwam de heer [A] de vertegenwoordigers van andere importeurs 

van tractiebatterijen tegen, waaronder de heer [B] van Exide.11 

 

20. Niet veel later, op 12 december 2012, heeft de heer [A] telefonisch en via mail contact 

gezocht met de heer [B] van Exide. De ACM heeft deze contacten aangemerkt als bewijs dat 

[onderneming X] zich aansloot bij de reeds bestaande MTZ-afspraak.  

 

21. [Onderneming X] stelt dat deze contacten niets van doen hadden met de MTZ-afspraak in 

Nederland. Dit wordt volgens [onderneming X] bevestigd door het feit dat [onderneming X] in 

de clementieverklaring van de heer [B] en van Exide niet wordt aangemerkt als deelnemer 

aan de MTZ-afspraak.12 Ook zou de heer [B] kunnen bevestigen dat het contact van 12 

december 2012 niets van doen had met een MTZ-afspraak. Daarnaast betwist [onderneming 

X] dat de MTZ-afspraak eind 2012 nog zou hebben bestaan. De heer [A] wist in ieder geval 

niet of dit (nog) het geval was toen hij in[vertrouwelijk] directeur werd van [onderneming X1]. 

Ook wijst [onderneming X] erop dat de heer [B] blijkens zijn verklaring niet wist van een 

afspraak waarbij andere leveranciers van tractiebatterijen dezelfde MTZ zouden hanteren als 

 
9 Dossierstuk 225 (7615/384), document ID_725212239225 , hieraan voorafgaand dossierstuk 225 (7615/384), document 
ID_72521223946083. 
10 Dossierstuk 89 (7615/299), Bijlage 1, (647-1); dossierstuk 95 (7615/300), bijlage 3, p. 1247 en dossierstuk 80 
(7615/202). Dit betreft de vergaderingen op 27 november 2012, 5 februari 2013 en 6 juni 2013. 
11 Dossierstuk 7615/202, p. 19. 
12 Bezwaar [onderneming X] rnr. 27 e.v. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

Exide. 

22. Deze door [onderneming X] aangevoerde gronden brengen de ACM niet tot een ander 

oordeel over het contact van 12 december 2012. 

 

23. De heer [B] heeft als voormalig werknemer van Exide een clementieverklaring afgelegd. Hij 

verklaart daarin dat de heer [A] op 12 december 2012 telefonisch contact met hem opnam.13 

De heer [B] stelt dat de heer [A] in dit gesprek zijn zorgen uitte over de verhoging van de prijs 

voor legeringen (premium). De heer [A] was benieuwd naar de intenties van Exide op dit 

gebied; zou Exide deze verhoging aan de klant doorberekenen en op welke wijze? De heer 

[B] verklaart dat hij op dat moment niets aan de heer [A] heeft prijsgegeven.  

 

24. Diezelfde dag heeft de heer [A] aan de heer [B] een mail gestuurd:14 

 

‘Hallo [vertrouwelijk], 

In de bijlage beide lijsten. 

Het spreekt voor zich dat wij een voorkeur hebben om uniform de nieuwe lijst cf Enersys 

te gaan gebruiken. Ik begreep inmiddels uit België dat aldaar door Enersys en Hoppecke 

deze nieuwe lijst zo ingevoerd wordt.’ 

 

25. De zin “In de bijlage beide lijsten” duidt erop dat de heer [A] eerder met de heer [B] heeft 

gesproken over deze lijsten. Het betreft Duitstalige lijsten van GNB (onderdeel van Exide) en 

van Enersys. De heer [A], als directeur van [onderneming X1], spreekt zijn voorkeur uit om 

“uniform de lijst cf Enersys te gaan gebruiken”. In de bijgevoegde lijst van Enersys is de 

prijsstijging van legeringen (premium) opgenomen in de MTZ; in die van GNB niet. Ten slotte 

geeft de heer [A] aan dat Enersys en Hoppecke in België ook de premium gaan opnemen in 

de MTZ. 

 

26. De heer [B] heeft verklaard dat [vertrouwelijk], nog geen beslissing was genomen over de 

mate waarin de prijsstijging van legeringen (premium) aan de klant doorberekend moest 

worden, noch over de wijze waarop dit aan de klant kon worden doorberekend bovenop de 

MTZ. Het betrof een breder levend vraagstuk onder Nederlandse importeurs van 

tractiebatterijen, want het onderwerp was ook in algemene zin aan de orde gekomen in één 

van de BMWT-vergaderingen in 2012.15  

 

27. Exide in Nederland moest dus nog een beslissing nemen over wat te doen met premium. 

[vertrouwelijk].16 [vertrouwelijk].17 De heer [B] ontving de mail van de heer [A] en [vertrouwelijk].18 

[B] besloot na ontvangst van deze informatie om de premium voor Exide in Nederland, net als in 

de door de heer [A] toegezonden Enersys MTZ-lijst, op te nemen in de MTZ.19 

 
13 Dossierstuk 7615/299, bijlage 37,p .6-8. 
14 Dossierstuk 7615/299, bijlage 35, document 54. 
15 Dossierstuk 7615/299, bijlage 37, p. 5-6 en bijlage 20, p. 29. 
16 Dossierstuk 7615/299, bijlage 37, p. 6-7 en 7615/246, p. 4. [vertrouwelijk]. 
17 Dossierstuk 7615/299, bijlage 35, onder 2 - [vertrouwelijk]. 
18 Dossierstuk 7615/299, bijlage 35, document 54; 7615/299, bijlage 35, document 55. 
19 Dossierstuk 7615/299, bijlage 37, p. 6 en 7615/246, p. 7. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

28. [vertrouwelijk].20 [vertrouwelijk].  

 

29. De heer [B] heeft verklaard dat de MTZ-lijsten van Exide normaliter naar de BMWT werden 

gestuurd en door de BMWT aan de leden van sectie 3A werd toegezonden.21 Dit was ook die 

keer het geval. Er is op dezelfde dag een mailing vanuit de BMWT uitgegaan naar de leden 

van sectie 3A met daarin [vertrouwelijk], samen met informatie afkomstig van de MTZ-lijst van 

Exide.22 Daaruit blijkt dat de mail en de van Exide afkomstige MTZ-lijst is gebruikt om de rest 

van de BMWT-leden te informeren over het opnemen van de premium in de MTZ.  

 

De mail luidt als volgt: 

 

“De loodtoeslagen zoals in de afgelopen jaren gehanteerd werden zijn gebaseerd op de 

gemiddelde waarde voor basis lood volgens de LME van 3 maanden – 1 voorafgaand 

aan het nieuwe kwartaal.  

 

Aan dit basis lood moeten legeringen toegevoegd worden om de juiste kwaliteit lood 

nodig voor het produceren van tractiebatterijen te verkrijgen. 

Deze legeringen zijn in de afgelopen tijd aanzienlijk gestegen. De meerprijs voor deze 

legeringen, ook wel premium genoemd, zal voortaan in de loodtoeslagen meegenomen 

worden. 

 

Bijgaand zenden wij u de nieuwe loodtoeslaglijsten voor het 1e kwartaal van 2013, van 

de BS cellen. Eén voor BS “Nat” en één voor BS “Dryfit”. 

 

Deze loodtoeslagen gelden voor alle orders ontvangen per 1 januari 2013.  

 

Gelieve deze lijsten door te geven aan uw medewerkers van uw In- en 

verkoopafdeling.’23 

 

30. Dit bericht is ook ontvangen door de heer [A] van [onderneming X]. De heer [A] kon hieruit 

afleiden dat het opnemen van een premium in de MTZ in BMWT-verband werd doorgevoerd. 

De mailing was immers gericht aan alle leden van sectie 3A van de BMWT met de 

mededeling dat die loodtoeslagen gelden voor alle orders vanaf 1 januari 2013 en met het 

verzoek om de lijsten door te geven aan de verkoopafdeling. Anders dan [onderneming X] 

stelt is de premium dus niet los van de MTZ-afspraak afgestemd. De premium werd in het 

MTZ-systeem geïncorporeerd, zoals in de Enersys lijst die [A] aan [B] had toegezonden en 

waarvoor hij de voorkeur had uitgesproken om deze ‘uniform te gaan gebruiken’. 

 

31. De heer [A] had moeten weten dat het contact met [B] op 12 december 2012 en zijn e-mail 

van diezelfde datum invloed kon hebben op de beslissing van Exide omtrent het opnemen van 

 
20 Dossierstuk 7615/299, bijlage 37, document 6 en 7615/299, bijlage 1, document 15. 
21 Dossierstuk 7615/299, bijlage 37, p. 4. 
22 Dossierstuk 7615/291, p. 6 e.v. 
23 Dossierstuk 7615/291, p. 6, onderstreping toegevoegd. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

de premium in de MTZ. Daarmee had hij ook moeten begrijpen dat dit invloed kon hebben op 

de MTZ-lijst die in BMWT-verband werd rondgestuurd aan de leden van sectie 3A. De heer 

[A] was immers in zijn eerdere dienstverbanden zelf aanwezig geweest bij de diverse BMWT-

vergaderingen waar de MTZ-afspraak is besproken. Hij was uit dien hoofde op de hoogte dat 

de lijsten door Exide aan de BMWT werden aangeleverd en vervolgens via de BMWT aan de 

leden van sectie 3A werden verspreid. De heer [A] had tenminste kunnen vermoeden dat dit 

eind 2012 nog steeds het geval was. 

 

32. In ieder geval kreeg de heer [A] bevestiging daarvan toen hij het bericht van de BMWT met de 

MTZ-lijst voor het eerste kwartaal 2013 ontving. Daaruit had hem ook duidelijk moeten zijn dat 

zijn contact met de heer [B] op 12 december 2012 en de informatie die hij had toegezonden, 

invloed hadden gehad op de onder de BMWT-leden verspreide MTZ-lijst voor het eerste 

kwartaal 2013. Dit zorgde ervoor dat ook [onderneming X], net als de overige leden van de 

BMWT, in Nederland een premium kon opnemen in de loodtoeslag en zo kon doorberekenen 

aan de afnemers. De betrokken ondernemingen konden zo de druk op hun marge 

verminderen en het risico beperken dat zij op hun marge moesten inleveren. Daarmee heeft 

[onderneming X] bewust een bijdrage geleverd aan de instandhouding en goede werking van 

de MTZ-afspraak in Nederland en zich daarbij aangesloten.  

 

33. [Onderneming X] stelt dat de heer [B] op verzoek van [onderneming X] heeft aangegeven dat 

hij zou kunnen bevestigen dat het contact op 12 december 2012 niets van doen had met de in 

BMWT-verband gemaakte MTZ-afspraak.24 Deze gestelde subjectieve beleving van de heer 

[B] verandert niets aan hetgeen objectief kan worden afgeleid uit bovenvermelde feiten, zoals 

hierboven uiteen is gezet.25 Overigens stelt de heer [B] ook in zijn verklaring dat in zijn 

beleving geen sprake was van een afspraak dat andere leveranciers van tractiebatterijen 

dezelfde MTZ zouden hanteren als Exide. Echter, uit zijn verklaring blijkt dat hij wel wist dat 

de MTZ-lijst van Exide in BMWT-verband werd gedeeld. Hij wist ook dat de in BMWT-verband 

gedeelde MTZ-lijst van het eerste kwartaal van 2013 afkomstig was van Exide en dat daarin 

de premium was opgenomen, zoals hij die had vastgesteld. [B] heeft deze lijst ook zelf van de 

BMWT ontvangen. Voorts betreft de MTZ-afspraak niet een uniforme “BMWT-loodtoeslag”. 

Kern van de MTZ-afspraak was dat alle importeurs veranderingen in de prijs van lood 

rechtstreeks en op transparante wijze in de verkooprijzen van tractiebatterijen tot uitdrukking 

zouden brengen volgens een zelfde systematiek (naar Duits voorbeeld). Uit de verklaring blijkt 

dat deze kern van de afspraak wel bekend was bij de heer [B], ondanks dat hij dit als een 

benchmark beschouwde. De ACM kwalificeert dit als een afspraak. 

 

34. Dat de clementieverzoekers [onderneming X] niet als bij de afspraak betrokken onderneming 

hebben aangewezen, is gezien bovenstaande net zo min relevant. De ACM beschikt immers 

over bewijsmiddelen waaruit de betrokkenheid van [onderneming X] objectief blijkt. 

35. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen staat vast dat het contact van 12 december 2012 

plaatsvond in het kader van de MTZ-afspraak, dan wel daar in ieder niet volledig los van kan 

 
24 E-mail van de gemachtigde van [onderneming X] aan de ACM van 9 februari 2018. 
25 Zie ook dossierstuk 7615/299, bijlage 35, rnr. 60. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

worden gezien. De stelling van [onderneming X] dat er geen MTZ-afspraak meer bestond of 

dat die niet kenbaar was voor [onderneming X] en haar directeur is eveneens onjuist.  

 

36. De heer [A] heeft namens [onderneming X] het risico aanvaard dat op het contactmoment op 

12 december 2012 met Exide de MTZ-afspraak nog bestond. Voor zover de heer [A] nog 

twijfels had over de geldigheid van de MTZ-afspraak, zouden deze twijfels op 14 december 

2012 met de ontvangst van de lijst voor het eerste kwartaal van 2013 zeker weggenomen 

moeten zijn. De mailing bevat een duidelijke boodschap: de loodtoeslagen gelden voor alle 

orders vanaf 1 januari 2013 en moeten worden doorgegeven aan de medewerkers van de in- 

en verkoopafdeling. Bovendien kon de heer [A] constateren dat in de verspreide MTZ-lijst de 

door hem aan Exide geuite voorkeur omtrent de premium was opgenomen. Niettemin heeft de 

heer [A] het bericht van de BMWT en de MTZ-lijst zonder commentaar in ontvangst genomen. 

Daarmee heeft hij namens [onderneming X] ingestemd met en zich aangesloten bij de MTZ-

afspraak en is de wederkerigheid gegeven.  

 

37. In de loop van 2013 heeft de heer [A] namens [onderneming X] nog twee keer de door de 

BMWT toegezonden MTZ-lijsten zonder commentaar in ontvangst genomen. Op deze twee 

lijsten stond eveneens vermeld vanaf wanneer de lijsten golden en de oproep om de lijsten 

door te geven aan de in- en verkoopafdeling.26 Op 6 juni 2013 is in een BMWT-vergadering 

aan de orde gekomen dat er navraag is gedaan over de loodtoeslag bij een groot 

advocatenkantoor.27 De daarna op 17 juni 2013 toegezonden MTZ-lijst heeft [onderneming X] 

ook zonder commentaar in ontvangst genomen.28 Gelet hierop vormen ook de drie ontvangen 

MTZ-lijsten bewijs voor betrokkenheid van [onderneming X]. 

 

38. [Onderneming X] is, gezien de contacten op 12 december 2012 en de ontvangst van drie 

MTZ-lijsten, betrokken geweest bij de MTZ-afspraak. [Onderneming X] heeft hier niet expliciet 

en op voor de andere BMWT-leden kenbare wijze afstand van genomen. 

 

Contact met de heer [B] niet (enkel) Europees 

39. [Onderneming X] stelt daarnaast dat het contact tussen de heer [A] en de heer [B] op 12 

december 2012 Europees van aard was. Dit zou ook Hoppecke in haar zienswijze bevestigen. 

De heer [A] zou op 12 december 2012 namens [onderneming X2] achter het Europese beleid 

van Exide hebben willen komen.  

 

40. De heer [A] was op 12 december 2012 de directeur van[onderneming X1], dus sprak hij in 

ieder geval ten opzichte van Exide Nederland ook zijn voorkeur uit namens [onderneming X1]. 

Uit de bewijsmiddelen blijkt niet dat de heer [A] in de contacten heeft gesproken over het 

achterhalen van de plannen van Exide op Europees niveau/fabrikanten niveau voor 

[onderneming X2]. Dat de heer [A] wel over de plannen van Enersys en Hoppecke met 

betrekking tot de opname van de premium in de MTZ in België sprak, duidt er juist op dat het 

ging om de intentie van Exide op nationaal niveau en niet op Europees niveau door 

 
26 Dossierstuk 7615/291, p. 12 en 7615/291, p. 17. 
27 Dossierstuk 7615/300, bijlage 3 , p. 1247. 
28 Dossierstuk 7615/291, p. 17. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

fabrikanten. Bovendien sprak hij met Exide Nederland en niet met het hoofdkantoor van Exide 

in Duitsland.  

 

41. Zoals hierboven bij het bewijs van betrokkenheid van [onderneming X] is beschreven, had de 

heer [A] moeten weten dat hij met de contacten op 12 december 2012 invloed kon hebben op 

de in BMWT-verband gestuurde MTZ-lijst. De ACM heeft vastgesteld dat deze beïnvloeding 

ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. [Onderneming X] heeft met haar gedrag bijgedragen 

aan de goede werking en instandhouding van de MTZ-afspraak. Daarmee heeft zij een 

bijdrage willen leveren aan de afspraak die in Nederland bestond. 

 

42. Dat Hoppecke in haar zienswijze heeft aangegeven dat het contact tussen [onderneming X1] 

en Exide Nederland niet ziet op de praktijk van Hoppecke in Nederland is juist. De mails 

hebben niet direct betrekking op het beleid van Hoppecke in Nederland, maar op het beleid 

van Hoppecke België. Dit neemt echter niet weg dat de heer [A] bewust moest zijn van het feit 

dat met de doorgestuurde informatie, dus ook met de informatie over het beleid van Hoppecke 

België, de MTZ-lijst van Exide in Nederland en dus de in BMWT-verband rondgestuurde lijst 

kon beïnvloeden. 

 

De afspraak was relevant voor [onderneming X] 

43. [Onderneming X] stelt ten slotte dat de MTZ-afspraak in BMWT-verband niet relevant zou zijn 

geweest voor [onderneming X1], omdat [vertrouwelijk].29 Zoals beschreven in randnummer 45 

van het besluit in primo hanteerde niet elke betrokken onderneming de MTZ-lijst die in BMWT-

verband werd rondgestuurd. Sommige ondernemingen werkten met een eigen MTZ-lijst. In 

zoverre zou de in BMWT-verband rondgestuurde lijst kunnen worden gezien als een 

‘benchmark’. [Onderneming X1] hanteerde inderdaad de lijst [vertrouwelijk]. Daarbij hanteerde 

[onderneming X1] zowel een [vertrouwelijk] als een [vertrouwelijk] MTZ. Het is duidelijk dat 

alle betrokkenen, en ook [onderneming X], het principe van de afspraak hanteerden. De kern 

van de afspraak was dat alle importeurs de schommelingen in de prijs van een belangrijke 

kostencomponent – lood – aan de afnemers doorberekenden op eenvormige wijze. Dit ter 

bescherming van hun marges en om het risico te beperken dat zij marge zouden moeten 

inleveren.  

 

44. Anders dan [onderneming X] stelt, was de MTZ-afspraak in verband met het hanteren van de 

[onderneming X2])-lijst dus niet irrelevant. [Onderneming X]1 en haar moeder konden op de 

MTZ-afspraak in Nederland vertrouwen. [Onderneming X1] en [onderneming X2] wisten dus 

dat de andere BMWT-leden in Nederland ook een MTZ zouden hanteren. Door het bestaan 

van de MTZ-afspraak kon ook [onderneming X1] zonder weerstand van de afnemers de 

loodtoeslag in Nederland rechtstreeks in rekening brengen en haar beleid aanpassen aan dat 

van haar concurrenten.  

 

45. [Onderneming X] heeft in de overtredingsperiode haar beleid ook kunnen aanpassen aan de 

afspraak die binnen BMWT-verband gold. Zoals hierboven beschreven, gold de MTZ-afspraak 

 
29 Bezwaar[onderneming X] rnr. 50. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

in 2013 nog en daar had [onderneming X] zich ten minste vanaf de ontvangst van de MTZ-lijst 

voor het eerste kwartaal bewust van moeten zijn. Voor het eerste kwartaal van 2013 is er een 

MTZ-lijst verspreid waarin een premium was opgenomen. Ook [onderneming X1] en 

[onderneming X2] wilden een premium hanteren. Dankzij het bestaan van deze MTZ-afspraak 

binnen BMWT-verband kon [onderneming X1] in 2013 ook de premium in rekening te brengen 

bij de Nederlandse afnemers, zonder dat haar concurrentiepositie op het gebied van 

doorberekenen van premium op de Nederlandse markt verslechterde ten opzichte van de 

andere BWMT-leden. [Onderneming X] bracht dan ook een premium bij haar afnemers in 

rekening door middel van een verhoging van de MTZ.30 

 

Conclusie 

46. [Onderneming X] is vanaf 1 januari 2013 betrokken geweest bij de in BMWT-verband 

gemaakte MTZ-afspraak. Dit heeft de ACM kunnen baseren op de contacten met Exide op 12 

december 2012 en de drie door [onderneming X] ontvangen MTZ-lijsten. Daardoor kon 

[onderneming X1] zonder weerstand van de afnemers de loodtoeslag (en premium) in 

Nederland rechtstreeks in rekening brengen en haar beleid aanpassen aan dat van haar 

concurrenten. [Onderneming X] had hier alle belang bij. 

1.1.3 Overtreding  

47. Zoals beschreven in het bestreden besluit, kwalificeren de gedragingen aangeduid als de 

MTZ-afspraak als een overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging in de zin 

van artikel 6, eerste lid, Mw en artikel 101, eerste lid, VWEU. De ACM heeft vastgesteld dat 

de gedragingen aan te merken zijn als één enkele voortdurende overtreding.31  

 

48. [Onderneming X] stelt dat de ACM niet heeft bewezen dat [onderneming X] betrokken is 

geweest bij deze één enkele voortdurende overtreding. [Onderneming X] zou niet betrokken 

zijn geweest bij één of meer overeenkomsten/onderling afgestemde feitelijke gedragingen en 

kon het gedrag van andere importeurs daarom ook niet kennen of redelijkerwijs voorzien, 

zodat zij niet bereid was het risico te aanvaarden.32 Daarnaast zou het contact tussen 

[onderneming X] en Exide op 12 december 2012 geen onderdeel uitmaken van het totaalplan 

en niet gericht zijn op het gemeenschappelijke doel.33 Daarbij zou [onderneming X] met haar 

gedrag niet hebben willen bijdragen aan het gemeenschappelijke doel. [Onderneming X] stelt 

dat de ACM daarbij de subjectieve intentie van [onderneming X] had moeten aantonen.34  

 

49. Zoals in de vorige paragraaf vastgesteld, is [onderneming X] betrokken geweest bij de in 

BMWT-verband gemaakte MTZ-afspraak, omdat zij op 12 december 2012 telefonisch en via 

e-mail contact had met Exide. Zij wist dat de MTZ-lijsten die binnen BMWT-verband werden 

gedeeld, werden aangeleverd door Exide. Daarnaast heeft [onderneming X] drie MTZ-lijsten 

vanuit de BMWT ontvangen die betrekking hadden op de eerste drie kwartalen van 2013 met 

 
30 Dossierstuk 7615/291, deel 1, p. 565. 
31 HvJ EU 19 december 2013, C-239/11P, C-489/11P en C-498/11P (Siemens), ECLI:EU:C:2013:866, r.o. 247-248 en 
CBb 14 juli 2009, C-8-08 ECLI:NL:CBB:2016:188 (Meel), r.o. 5.3.24. 
32 Bezwaar [onderneming X] rnr. 26 en 59. 
33 Bezwaar [onderneming X] rnr. 47. 
34 Bezwaar [onderneming X] rnr. 42 e.v. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

daarop de duidelijke boodschap. Zij heeft ook kunnen zien dat de andere BMWT-leden de 

MTZ-lijsten ontvingen. Daarbij heeft [onderneming X] het principe van de afspraak ook 

daadwerkelijk gehanteerd. Door deelname aan deze gedragingen kon [onderneming X] het 

gedrag van andere importeurs kennen of voorzien en was zij bereid het risico hiervan te 

aanvaarden. 

 

50. De gedragingen waaraan [onderneming X] heeft deelgenomen droegen alle bij aan het doel 

zoals in paragraaf 6.1.2 van het sanctiebesluit is beschreven. De MTZ-afspraak was erop 

gericht de schommelingen in de prijs van een belangrijke kostencomponent – lood en ook 

premium – aan de afnemers door te berekenen op een wijze die door de afnemers 

geaccepteerd zou worden. Daardoor konden de betrokken ondernemingen marges behouden 

en het risico beperken dat zij marge zouden moeten inleveren.  

 

51. De contacten op 12 december 2012 hadden zoals in paragraaf 2.1 vastgesteld niet (enkel) het 

doel het Europese loodprijsbeleid (en dus het beleid met betrekking tot premium) bij Exide te 

achterhalen. De contacten hebben plaatsgevonden in het kader van de MTZ-afspraak. Dit 

geldt ook voor de drie MTZ-lijsten die [onderneming X] heeft ontvangen. Op de MTZ-lijsten 

stond een duidelijke boodschap gericht aan alle BMWT-leden: de loodtoeslagen gelden voor 

alle orders en moeten worden doorgegeven aan de medewerkers van de in- en 

verkoopafdeling. Het rondsturen van deze lijsten was er dus direct op gericht af te stemmen 

op welke wijze de kosten van lood (en de noodzakelijke legeringen) aan afnemers van 

tractiebatterijen in Nederland doorberekend zouden worden. 

 

52. [Onderneming X] heeft ook willen bijdragen aan het gemeenschappelijke doel. Anders dan 

[onderneming X] stelt moet de ACM de intentie van [onderneming X] aan de hand van 

objectieve bewijsmiddelen kunnen vaststellen. Zoals in Toshiba is verwoord: 

 

‘Alleen indien de onderneming, toen zij aan een overeenkomst deelnam, wist of moest 

weten dat deze deelname paste in een ruimer kartel, kan haar deelname aan de 

betrokken overeenkomst dus als een uiting van haar toetreding tot dit kartel worden 

gezien (…). De Commissie dient met andere woorden aan te tonen dat deze 

onderneming met haar eigen gedrag heeft willen bijdragen aan het bereiken van de 

gemeenschappelijke doelstellingen van alle deelnemers en dat zij de inbreukmakende 

gedragingen die de andere ondernemingen met het oog op de verwezenlijking van die 

doelstellingen planden of in praktijk brachten, kende of redelijkerwijs kon voorzien en 

bereid was het risico ervan te aanvaarden.’35 

 

53. Oftewel, de ACM dient aan te tonen dat [onderneming X] wist of moest weten dat zij deelnam 

aan gedragingen die pasten in een ruimer kartel. Op het moment dat dat het geval is, kan dat 

als een uiting (lees: de wil om bij te dragen) worden gezien. Zoals hierboven beschreven heeft 

de heer [A] namens [onderneming X] het risico aanvaard dat op het moment dat hij contact 

zocht met de heer [B], er nog een MTZ-afspraak bestond. [Onderneming X] moest weten dat 

 
35 Gerecht 9 september 2015 (Toshiba/Commissie), T-104/13, r.o. 53 e.v., onderstreping toegevoegd. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

haar handelen kon bijdragen aan de MTZ-afspraak. Toen [onderneming X] het bericht met de 

MTZ-lijsten van de BMWT ontving, kreeg [onderneming X]bevestiging dat de MTZ-afspraak 

nog bestond en dat zij zich daarbij aansloot door het bericht van de BMWT en de MTZ-lijsten 

zonder commentaar in ontvangst te nemen. [Onderneming X] heeft daarbij geen enkel 

moment afstand genomen van de MTZ-afspraak, terwijl dit wel in de rede had gelegen als het 

niet haar bedoeling was geweest om zich bij de MTZ-afspraak aan te sluiten. [Onderneming 

X] had moeten weten dat zij bijdroeg aan hetzelfde doel als alle betrokken ondernemingen en 

daarmee heeft de ACM kunnen vaststellen dat zij heeft willen bijdragen.  

  

Conclusie 

54. [Onderneming X] heeft deelgenomen aan de één enkele voortdurende inbreuk zoals 

vastgesteld in paragraaf 6.1 van het bestreden besluit. 

3   Procedurele bezwaargronden 

1.2 Gebruik verklaring de heer [A] over vorige dienstbetrekkingen 

55. De ACM zou volgens [onderneming X] de rechten van verdediging en het 

vertrouwensbeginsel hebben geschonden, omdat de ACM ten onrechte de informatie uit de 

verklaring van de heer [A] van 14 september 2014, die betrekking had op vorige 

dienstverbanden, zou hebben gebruikt om de wetenschap van het gedrag van [onderneming 

X] aan te tonen. Dit zou het geval zijn omdat de ACM geen cautie heeft gesteld voor deze 

periode en de ACM heeft toegezegd de informatie uit de verklaring niet te gebruiken om de 

wetenschap van de gedraging aan de zijde van [onderneming X1] aan te tonen. Daarnaast 

stelt [onderneming X] dat de ACM de kennis van de heer [A] uit eerdere dienstbetrekkingen 

sowieso niet aan haar mag toerekenen.36 

 

56. De ACM heeft de heer [A] de cautie gegeven voor zover hij zichzelf of zijn huidige werkgever 

[onderneming X] zou kunnen incrimineren. De cautieplicht strekt zich niet uit tot voorgaande 

dienstbetrekkingen.37 De informatie uit de verklaring met betrekking tot de voorgaande 

dienstbetrekkingen mag echter niet aan de heer [A] in persoon of aan [onderneming X] 

worden tegengeworpen.  

 

57. De ACM heeft de informatie uit de verklaring van de heer [A] van 14 september 2014 dan ook 

niet gebruikt als bewijs ten aanzien van [onderneming X]. Zoals beschreven onder paragraaf 

2.1 onder het kopje betrokkenheid [onderneming X], blijkt uit andere bewijsstukken dat de 

heer [A] aanwezig was bij de totstandkoming van de MTZ-afspraak. Daarnaast kreeg hij de 

agenda’s van de BMWT-vergaderingen en was hij aanwezig bij BMWT-vergaderingen waar 

over de MTZ-afspraak gesproken werd, mailde hij met anderen over de MTZ-afspraak en 

kreeg hij de MTZ-lijsten vanuit de BMWT toegestuurd.  

 

 
36 Bezwaar [onderneming X] rnr. 23 en 60-66. 
37 Artikel 5:10a Awb en 12i Iw ACM. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

58. Vanwege betrokkenheid bij deze gedragingen wist de heer [A] wat de MTZ-afspraak inhield. 

De ACM heeft dit kunnen vaststellen op grond van de stukken die voorafgaand aan de 

verklaring van de heer [A] al in het dossier aanwezig waren. De stukken waarover de ACM 

beschikt spreken objectief gezien voor zich en kunnen niet van kleur verschieten door de 

verklaring van de heer [A]. De ACM heeft de rechten van verdediging en het 

vertrouwensbeginsel dan ook niet geschonden. 

 

59. De ACM heeft de kennis uit vorige dienstverbanden van de heer [A] inderdaad in aanmerking 

genomen bij de waardering van de gedragingen van [onderneming X] in december 2012 en in 

de loop van 2013. De ACM heeft de betrokkenheid van [onderneming X] dan ook niet (enkel) 

vastgesteld op basis van de kennis van de heer [A] over de MTZ-afspraak. De ACM heeft wel 

meegewogen dat de heer [A] tijdens zijn dienstverband bij [onderneming X] heeft 

deelgenomen aan enkele gedragingen, terwijl hij al wist van de MTZ-afspraak. Daardoor wist 

de heer [A] heel goed waar hij namens [onderneming X] aan deelnam. Er staat geen 

rechtsregel aan in de weg dat de ACM dit bij de waardering van het bewijs tegen 

[onderneming X] kan meewegen. 

 

Conclusie 

60. De ACM heeft de rechten van verdediging en het vertrouwensbeginsel niet geschonden en 

heeft de kennis van de heer [A] kunnen meenemen in de waardering van het bewijs tegen 

[onderneming X]. 

1.3 Verschil met rapport 

61. [Onderneming X] stelt dat de ACM gedragingen die in het rapport niet zijn aangemerkt als 

onderdeel van de één enkele voortdurende inbreuk, het contact tussen [onderneming X1] en 

Exide Nederland op 12 december 2012, in het besluit niet alsnog als onderdeel daarvan mag 

aanmerken. Dit zou in strijd zijn met de rechten van verdediging en het beginsel van hoor- en 

wederhoor.38 

 

62. Zoals ook [onderneming X] aangeeft, is het contact van 12 december 2012 voor [onderneming 

X] niet nieuw en werd het in paragraaf 5.3.5.5.3 van het rapport al benoemd. Daarnaast staat 

in randnummer 267 van het rapport onder het kopje een enkele voortdurende inbreuk vermeld 

dat het gaat om de in hoofdstuk 5 vermelde feiten en omstandigheden, dus ook het contact 

van 12 december 2012. [Onderneming X] heeft op deze feiten kunnen reageren. Zij is dan ook 

niet in haar rechten van verdediging geschaad en het beginsel van hoor- en wederhoor is 

evenmin geschonden. 

1.4 Duur 

63. [Onderneming X] stelt dat een eventuele overtreding niet langer kan hebben geduurd dan tot 

en met juni 2013 of hoogstens 9 juli 2013. Ten eerste zou uit het dossier blijken dat er al in 

 
38 Bezwaar [onderneming X] rnr. 16. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

juni 2013 contact was tussen de BMWT en de leden over het ACM-onderzoek en dat binnen 

de BMWT de vraag werd gesteld of de BMWT-lijsten geoorloofd waren. Ten tweede stelt 

[onderneming X] dat een overtreding normaliter eindigt met het bedrijfsbezoek. [Onderneming 

X] stelt dat het niet aannemelijk is dat betrokken partijen zich vanaf dat moment nog 

gehouden zouden voelen aan een afspraak. Clementieverzoeker Hoppecke zou daarnaast 

hebben aangegeven dat de leden van sectie 3A van de BWMT na juli 2013 hebben besloten 

te stoppen met de verspreiding van de BMWT-lijsten.  

 

64. De ACM heeft vastgesteld dat de MTZ per kwartaal werd vastgesteld. Dit werd ook 

gecommuniceerd aan afnemers. De MTZ-periode waarover afstemming had plaatsgevonden, 

het derde kwartaal van 2013, eindigde op 30 september 2013. De gevolgen van deze 

afstemming werden door een eventuele beslissing om in de toekomst te stoppen met het 

gezamenlijk toepassen van de MTZ en het daarmee rondsturen van MTZ-lijsten niet 

teruggedraaid. Gelet op het voorgaande is hetgeen [onderneming X] aandraagt niet relevant 

en slaagt de bezwaargrond niet. 

 

65. Ten overvloede merkt de ACM op dat binnen BMWT-verband op 6 juni 2013 de 

geoorloofdheid van het gedrag aan de orde is geweest.39 Desondanks is er op 17 juni 2013 

nog een MTZ-lijst verspreid.40 Dit duit er niet op dat de betrokken partijen bij de eerste twijfel 

over de geoorloofdheid van het gedrag, de afstemming niet hebben willen voortzetten. 

1.5 Gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur 

66. [Onderneming X] stelt dat er een ongerechtvaardigd verschil in behandeling is ten opzichte 

van de onderneming [vertrouwelijk]. Om deze ongelijke behandeling op te heffen zou de ACM 

volgens [onderneming X] af moeten zien van het beboeten van [onderneming X], dan wel 

alsnog een rapport moeten opmaken jegens [vertrouwelijk]. 

 

67. [Onderneming X] herhaalt in dit verband ten eerste dat het contact tussen de heer [A] en de 

heer [B] van 12 december 2012 geen verband hield met de MTZ-afspraak tussen de 

Nederlandse importeurs van tractiebatterijen. Op dit punt zou dan ook geen verschil bestaan 

met [vertrouwelijk], in die zin dat ook aan [onderneming X] niet zou kunnen worden verweten 

dat zij actief contact heeft gezocht met een van de andere importeurs van tractiebatterijen in 

verband met de MTZ-afspraak. Ten tweede zou de directeur van [vertrouwelijk] uit vorig 

dienstverband ook wetenschap hebben gehad van de MTZ-afspraak. Ten derde stelt 

[onderneming X] dat er aanwijzingen in het dossier zouden zitten waaruit blijkt dat 

[vertrouwelijk] op de hoogte zou zijn geweest van de MTZ-afspraak. 

 

68. De ACM zal hieronder toelichten waarom zij niet in strijd met het verbod van willekeur of het 

gelijkheidsbeginsel heeft gehandeld.  

 

Contacten 12 december 2012 

 
39 Dossierstuk 7615/300, bijlage 3, p. 1247. 
40 Dossierstuk 7615/291, p. 17. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

69. Zoals hierboven uiteen is gezet, hebben de contacten van 12 december 2012 in ieder geval 

mede plaatsgevonden in het kader van de MTZ-afspraak. [Onderneming X] heeft zelf actief 

contact gezocht met Exide, welk contact er in ieder geval mede op was gericht om te 

vernemen hoe Exide in Nederland om zou gaan met de prijsstijging van legeringen (premium) 

in relatie tot de MTZ. Dit in de wetenschap dat de opstelling van Exide, gelet op de MTZ-

afspraak en de werking daarvan, mede richtinggevend zou zijn voor de andere Nederlandse 

importeurs. De directeur van [onderneming X] had zich op dat moment ten minste bewust 

moeten zijn van de mogelijkheid dat de MTZ-afspraak nog bestond en kreeg in ieder geval 

bevestiging daarvan toen hij op 14 december 2012 van de BMWT de MTZ-lijst voor het eerste 

kwartaal van 2013 ontving.41 [Onderneming X] heeft dus een actieve bijdrage geleverd aan de 

MTZ-afspraak. Dit onderscheidt [onderneming X] van [vertrouwelijk]. 

 

Wetenschap uit vorig dienstverband bij directeur 

70. Bewijs van wetenschap uit vorig dienstverband bij de directeur van [vertrouwelijk], de heer [D], 

kan de ACM evenmin vaststellen op grond van het dossier. Zoals in het bestreden besluit 

uiteen is gezet, kan uit de dossierstukken waar [onderneming X] op wijst (interne e-mails 

binnen [vertrouwelijk] van 19 maart 2004 en 31 maart 2004), niet worden afgeleid dat de 

directeur van [vertrouwelijk] destijds, toen hij bij [vertrouwelijk] werkte, op de hoogte was van 

de MTZ-afspraak tussen de bij sectie 3A aangesloten importeurs. 

 

71. In de interne mailwisseling van 19 maart 2004 krijgen de diverse [vertrouwelijk] 

ondernemingen een loodtoeslag lijst toegestuurd. Eén van de geadresseerden reageert met 

de opmerking “Moeten wij ook niet een artikelnummer aanmaken “Loodtoeslag volgens 

voorwaarden BMWT” is gedaan”. Het bericht met deze opmerking is niet afkomstig van de 

heer [D] en evenmin aan hem gericht. Het betreft een opmerking van de persoon die namens 

[vertrouwelijk] betrokken was bij het maken van de MTZ-afspraak en die enkel is gericht aan 

de persoon die de [vertrouwelijk] loodtoeslag lijsten rond stuurde. De heer [D] heeft dit bericht 

enkel ontvangen als onderdeel van een e-mailreeks onder een later bericht dat hij in cc 

ontving. Bovendien kan uit bovenvermeld citaat en het bericht niet worden afgeleid dat de 

door [vertrouwelijk] te hanteren loodtoeslag voortkwam uit een afspraak met de andere bij de 

BMWT aangesloten importeurs van tractiebatterijen. 

 

72. Uit de interne mailwisseling van 31 maart 2004, waar de heer [D] in cc stond, volgt dat de 

diverse [vertrouwelijk] ondernemingen op dezelfde wijze wilden reageren op vragen van 

afnemers over de loodtoeslag die de [vertrouwelijk] ondernemingen per 1 april 2004 gingen 

hanteren. Ook hieruit kan niet worden afgeleid dat de heer [D] op de hoogte was van de 

afspraak met de andere bij de BMWT aangesloten importeurs van tractiebatterijen omtrent de 

invoering van een loodtoeslag. 

73. Het voorgaande geldt te meer nu de heer [D] niet aanwezig was bij het maken van de MTZ-

afspraak en evenmin bij andere BMWT-vergaderingen waar de MTZ aan de orde is geweest. 

De [vertrouwelijk] werd daar door andere personen vertegenwoordigd. Dit is een relevant 

verschil met (de directeur van) [onderneming X]. 

 
41 Dossierstuk 7615/291, p. 6. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

Aanwijzingen jegens [vertrouwelijk] 

74. Volgens [onderneming X] bevat het dossier nog andere aanwijzingen waaruit blijkt dat 

[vertrouwelijk] op de hoogte zou zijn geweest van de MTZ-afspraak, die in het onderzoek van 

de ACM onvoldoende aandacht zouden hebben gekregen. Zo stelt [onderneming X] dat een 

vertegenwoordiger van [vertrouwelijk] aanwezig was op de BMWT vergadering van juni 2008 

waar blijkens het verslag het MTZ-systeem is besproken. Ook stelt [onderneming X] dat 

[vertrouwelijk] vanaf het begin van haar lidmaatschap in 2008 notulen van vergaderingen en 

MTZ-lijsten van de BMWT toegestuurd heeft gekregen. Voorts zou [vertrouwelijk] altijd een 

loodtoeslag hebben gehanteerd, ondanks dat [vertrouwelijk] dit in de antwoorden op vragen 

van de ACM niet met de term MTZ aanduidt. 

 

75. Deze aanwijzingen leiden er echter niet toe dat de ACM ten tijde van het onderzoek niet de 

keuze had mogen maken [onderneming X] wel en [vertrouwelijk] niet verder te onderzoeken. 

 

76. In het onderzoek bekijkt de ACM welke ondernemingen mogelijk betrokken zijn geweest bij 

een mogelijke overtreding. Daarbij maakt zij keuzes in het al dan niet verder onderzoeken van 

partijen. In de clementieverklaringen bestonden aanwijzingen voor de betrokkenheid van 

[onderneming X]. Het clementieverzoek van Exide en de clementieverklaring van de heer [B] 

maken melding van het contact tussen de heer [A] van [onderneming X] en de heer [B] van 

Exide op 12 december 2012 omtrent de premium.42 Daarin wordt ook vermeld dat de heer [A] 

als voormalig werknemer van Exide en R&W betrokken was bij de MTZ-afspraak en hij op dat 

moment werkzaam zou zijn bij [onderneming X].43 De toezichtdirectie heeft naar aanleiding 

van deze aanwijzingen kunnen besluiten betrokkenheid van [onderneming X] verder te 

onderzoeken. 

 

77. Bovengenoemde omstandigheden maken dat geen sprake is van een willekeurig onderscheid 

tussen [onderneming X] en [vertrouwelijk] bij het onderzoek van de ACM. Vergelijkbare 

omstandigheden of aanwijzingen ontbraken ten aanzien van [vertrouwelijk]. [vertrouwelijk] 

noch haar directeur de heer [D] worden in de clementieverklaringen genoemd. Er waren ook 

geen aanwijzingen dat [vertrouwelijk] actief contact had gezocht met een van de andere 

tractiebatterijen importeurs omtrent de MTZ of daarmee verband houdende onderwerpen. Het 

is in dit opzicht niet willekeurig noch in strijd met het gelijkheidsbeginsel dat de ACM 

genoemde aanwijzingen voor betrokkenheid van [onderneming X] nader heeft onderzocht en 

op dat moment geen aanleiding zag om mogelijke betrokkenheid van [vertrouwelijk] (nader) te 

onderzoeken. Het bezwaar is dan ook ongegrond.  

 
4   Boete 

1.6 Toepassing Boetebeleidsregels 2013  

78. [Onderneming X] stelt dat de ACM in strijd met het legaliteitsbeginsel heeft gehandeld door de 

 
42 Dossierstuk 7615/299, bijlage 37, p. 6-8; bijlage 35, p. 26-27. 
43 Dossierstuk 7615/299, bijlage 1, p. 4 en 9; bijlage 35, p. 5 en 10. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

Boetebeleidsregels 2013 te hanteren. Gezien de totale duur van de overtreding hebben de 

gedragingen voor een groot deel plaatsgevonden in de periode waarin de Boeterichtsnoeren 

2001 of de Boetecode 2007 van toepassing was. Dit is relevant gezien het verschil in de 

maximale ernstfactor die vanaf 2009 is verhoogd van drie naar vijf. 

 

79. Volgens [onderneming X] had de ACM de Boetebeleidsregels 2013 moeten toepassen met 

inachtneming van de maximale ernstfactor conform de Boeterichtsnoeren 2001 of de 

Boetecode 2007. Of de ACM had deze beleidsregels direct moeten toepassen in plaats van 

de Boetebeleidsregel 2013. Daarbij verwijst [onderneming X] naar het besluit van de ACM in 

de zaak Vrieshuizen. 

 

80. [Onderneming X] is betrokken geweest bij de afspraak van 1 januari 2013 tot en met 30 

september 2013. De gehele afspraak duurde van 15 januari 2004 tot en met 30 september 

2013. De ACM heeft de Boetebeleidsregels 2013 toegepast, omdat deze in werking zijn 

getreden voorafgaand aan de beëindiging van de overtreding. De betrokken ondernemingen, 

en ook [onderneming X], hebben op het moment dat de nieuwe beleidsregels in werking 

traden (19 april 2013) geen aanleiding gezien hun gedrag te wijzigen. Daarnaast is de 

maximale ernstfactor al verhoogd van drie naar vijf voordat [onderneming X]actief werd op de 

Nederlandse markt. De maximale ernstfactor van vijf gold tijdens de gehele periode waarin 

[onderneming X] betrokken was bij de afspraak.  

 

81. De vergelijking die [onderneming X]maakt met de zaak Vrieshuizen gaat niet op. In die zaak is 

het verboden gedrag kort na de inwerkingtreding van de nieuwe beleidsregels beëindigd en 

de mededingingsbeperkende gedragingen vonden voor het grootste deel plaats in de periode 

waarin de Boetecode 2007 gold.44  

 

82. Gelet op het voorgaande heeft de ACM terecht de Boetebeleidsregels 2013 toegepast. 

1.7 Betrokken omzet 

83. [Onderneming X] stelt dat de ACM alleen de omzet behaald met de verkoop van 

tractiebatterijen, waarbij een [vertrouwelijk]loodtoeslag is gehanteerd, had mee mogen nemen 

bij de vaststelling van de betrokken omzet. Het grootste gedeelte van de omzet is volgens 

[onderneming X] in volle concurrentie tot stand gekomen en had niets met de lijsten van de 

BMWT van doen. [Onderneming X] wijst in dit kader op het niet verhogen van de 

[vertrouwelijk] loodtoeslaglijst van [onderneming X]met de premium.45 

 

84. De betrokken omzet word in artikel 2.2, onder b, van de Boetebeleidsregels 2013 gedefinieerd 

als de opbrengst die door een overtreder tijdens de totale duur van een overtreding is behaald 

met levering van goederen en diensten waarop die overtreding betrekking heeft, onder aftrek 

van kortingen en dergelijke, alsmede van over de omzet geheven belastingen.' Het gaat 

 
44 Zie besluit van 22 december 2015, ACM/DJZ/2015/207566_OV, randnummers 67 en 85. De overtreding in de zaak 
Vrieshuizen gestart op 31 juli 2006 en geëindigd op 16 november 2009. 
45 Bezwaar [onderneming X] rnr. 83 e.v.. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

daarbij dus om de omzet die direct of indirect verband houdt met de vastgestelde overtreding. 

Zoals het College ook heeft bevestigd ‘gaat het bij het bepalen van de betrokken omzet 

immers om het economisch belang van het betreffende product voor de individuele 

onderneming. ACM hoeft zich niet louter te beperken tot omzet die aantoonbaar door de 

overtreding is besmet of aangetast.’46 [Onderneming X] heeft gedurende de 

overtredingsperiode omzet behaald met de levering van tractiebatterijen in Nederland. Dat 

[onderneming X] stelt bij een groot gedeelte van haar afnemers geen 

[vertrouwelijk]loodtoeslag te hebben gehanteerd, maakt niet dat de ACM deze omzet niet mag 

meenemen.  

 

85. Zoals in paragraaf 2.1 en 2.2 beschreven, hanteerde [onderneming X] het principe van de 

MTZ-afspraak. De afspraak was er namelijk op gericht de schommelingen in de prijs van een 

belangrijke kostencomponent – lood en ook de premium – aan de afnemers door te 

berekenen op een wijze die door de afnemers geaccepteerd zou worden. [Onderneming X] 

communiceerde, ook in het geval zij een [vertrouwelijk] prijs hanteerde waarbij een 

[vertrouwelijk] loodtoeslag werd toegepast, aan haar afnemers dat zij de loodtoeslag in haar 

[vertrouwelijk] prijs meeneemt.47 [Onderneming X] heeft daarnaast zelf aangegeven dat zij de 

voorkeur had de premium direct door te berekenen aan de klant door middel van opname in 

de loodtoeslag.48 Deze voorkeur had zij niet hoeven uitspreken als zij dit zelf in het grootste 

gedeelte van haar leveringen toch niet zou willen doorberekenen. 

 

86. [Onderneming X2] zou begin januari 2013 de verhoging van de prijs van legeringen niet 

hebben opgenomen in de lijsten met daarop de fluctuatie van de loodprijs [vertrouwelijk]. 

Hieruit blijkt niet dat [onderneming X] deze verhoging niet direct aan de klant heeft 

doorberekend in de [vertrouwelijk] prijs. De prijsverhoging van legeringen (premium) werd in 

ieder geval direct aan de klant doorberekend als het [vertrouwelijk]systeem van toepassing 

was.49 Bovendien bood [onderneming X], ook in 2013, klanten de keuze of een loodtoeslag 

[vertrouwelijk] of een loodtoeslag [vertrouwelijk] werd gehanteerd.50 Ten slotte wist 

[onderneming X] dat alle andere Nederlandse BMWT-leden de premium (voor verhoging van 

legeringen) via de MTZ zouden doorberekenen aan de afnemer. Hier kon [onderneming X] 

rekening mee houden in haar prijsbeleid. 

1.8 Ernstfactor 

87. [Onderneming X] stelt dat de ACM een te hoge ernstfactor voor de overtreding zou hebben 

gehanteerd. [Onderneming X] voert zes inhoudelijke argumenten aan. Ten eerste wordt 

volgens [onderneming X] een ernstfactor van 2,25 doorgaans gehanteerd in het geval van 

klassieke en heimelijke marktverdelingsafspraak of prijsafspraken die zien op de totale 

verkoopprijs, en dit hier niet het geval zou zijn.51 Ten tweede zag de MTZ-afspraak volgens 

 
46 CBb 6 oktober 2016, ECLI:NL:CBB:2016:272, r.o. 7.3.12 (Plantuien). 
47 Dossierstuk 7615/291, p. 366 en 7615/291, p. 837. 
48 Zie par. 2.1. 
49 Dossierstuk 7615/300, bijlage 3, p. 663. 
50 Dossierstuk 7615/291, p. 366. 
51 Daarbij verwijst [onderneming X] naar de zaken Leesmappen (ECLI:NL:RBROT:2017:5744), Eerstejaars Plantuien 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

[onderneming X] op een relatief beperkt deel van de totale prijs van een tractiebatterij en was 

er op een groot gedeelte van de prijs nog concurrentie. Ten derde stelt [onderneming X] dat 

de MTZ-afspraak de onrust van afnemers wegnam met betrekking tot de sterk fluctuerende 

loodprijs. Ten vierde zou de ernstfactor te hoog zijn omdat de toeslag gebaseerd was op een 

objectieve en transparante -in de markt ook gangbare- variabele. Ten vijfde stelt 

[onderneming X] dat er vanaf 2009 geen (directe) contacten meer waren tussen de 

importeurs. Ten slotte is er volgens [onderneming X] sprake van een te hoge ernstfactor 

omdat de MTZ-lijst geëvolueerd zou zijn naar een benchmark.52 [Onderneming X] verwijst 

daarbij naar diverse zienswijzen van andere betrokken partijen die hebben ingestemd met 

vereenvoudigde afdoening die het bezwaar van [onderneming X] zouden ondersteunen.53 

 

88. De ernstfactor zou voor wat betreft [onderneming X] bovendien te hoog zijn omdat 

[onderneming X] in 2004 nog niet bestond en pas in oktober 2012 lid is geworden van de 

BMWT, zij maar drie MTZ-lijsten van de BMWT heeft ontvangen, zij de BMWT-lijst niet kon 

volgen en een groot deel van de afnemers niet met een [vertrouwelijk]lijst werkte. 

 

89. Deze specifiek op [onderneming X] betrekking hebbende factoren zien echter niet op de ernst 

van de overtreding, maar hebben betrekking op de periode van deelname aan de overtreding. 

Dat [onderneming X] in vergelijking met andere deelnemers pas later aan de overtreding is 

gaan deelnemen, zegt niets over de ernst van de overtreding als zodanig. [Onderneming X] 

heeft met haar deelname aan de overtreding willen bijdragen aan de instandhouding van het 

kartel. Met de periode van deelname aan de overtreding door [onderneming X] is rekening 

gehouden bij het vaststellen van de betrokken omzet.54 

 

90. Voor wat betreft de overige door [onderneming X] aangevoerde factoren wijst de ACM op het 

volgende. In paragraaf 8.3 van het bestreden besluit heeft de ACM beschreven welke 

omstandigheden zij heeft meegewogen bij het vaststellen van de ernstfactor van de 

overtreding. Daarbij heeft de ACM ook meegenomen dat de afspraak niet zag op de prijs van 

tractiebatterijen in zijn geheel, maar op een gedeelte van de prijs van tractiebatterijen. 

Hierdoor bleef er sprake van concurrentie op het overige gedeelte van de prijs. Ook heeft de 

ACM oog gehad voor het feit dat de loodtoeslag herleidbaar was tot een objectieve en 

transparante variabele, de koers van lood op de LME. Deze door [onderneming X] 

aangevoerde elementen zijn dus al door de ACM meegenomen in haar beoordeling.  

 

91. Daarnaast stelt [onderneming X] dat er in dit geval geen sprake is van een klassieke 

marktverdelingsafspraak of prijsafspraak, zoals volgens [onderneming X] wel het geval was in 

de zaken Plantuien, Leesmappen en Paprika’s, en er daarom een lagere ernstfactor 

vastgesteld had moeten worden. De ACM stelt voorop dat zaken zich onderling moeilijk laten 

 
(ECLI:NL:CBB:2016:272) en Paprika’s (ECLI:NL:RBROT:2015:4885). 
52 Zie rnr. 88 e.v. bezwaar [onderneming X]. 
53 Daarin wordt voornamelijk gewezen op het ontbreken van potentiële schade (ondernemingen hadden de fluctuatie in 
lood toch wel doorberekend), het hanteren van diverse ‘eigen’ (Europese) lijsten, het niet nakomen van de afspraak, het 
bestaan van hevige concurrentie (o.a. door hanteren kortingen op overige onderdelen) en de voordelen voor afnemers 
(transparantie en voorspelbaarheid d.m.v. een objectief systeem). 
54 Zie ook Rb. Rotterdam 27 juli 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5744, r.o. 21.3. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

vergelijken nu iedere zaak zijn eigen bijzondere feiten en omstandigheden kent. Elke zaak 

moet op zijn eigen merites worden beoordeeld en de geschiktheid om zaken onderling te 

vergelijken is om die reden beperkt.  

 

92. Daarnaast was er in twee van de drie aangehaalde zaken een maximale ernstfactor van drie 

van toepassing. In deze twee zaken, Plantuien en Paprika’s, is de ernstfactor vastgesteld op 

respectievelijk 1,5 door het CBb en 2 door de rechtbank Rotterdam. Relatief gezien was er in 

deze zaken binnen de toen geldende bandbreedte dus sprake van een hogere ernstfactor.55 

In de zaak Leesmappen, waar een maximale ernstfactor van vijf van toepassing was, heeft de 

rechtbank Rotterdam een ernstfactor van 2 bevestigd. Ook daar was er geen sprake van 

uitsluiting van de volledige concurrentie. Daarnaast heeft de ACM meegewogen dat er sprake 

was van een inbreuk die overwegend op het niet voeren van actieve acquisitie zag (het niet 

benaderen van elkaars klanten). Bij de MTZ-afspraak ging het om het gezamenlijk hanteren 

van een loodtoeslag om schommelingen in de prijs van lood (en ook premium) aan de 

afnemers door te berekenen op een wijze die door de afnemers geaccepteerd zou worden. Dit 

gedrag is erop gericht de schommeling van de prijs direct bij de afnemer neer te leggen en 

rechtvaardigt daarom een iets hogere ernstfactor. 

 

93. Zoals in paragraaf 2.1 beschreven bestond er eind 2012 en in 2013 nog een MTZ-afspraak. 

Wel was het zo dat niet elke betrokken onderneming de MTZ-lijst hanteerde die in BMWT-

verband werd rondgestuurd. Sommige ondernemingen werkten met een eigen MTZ-lijst. In 

zoverre kan men spreken van een soort ‘benchmark’. Dit doet echter niets af aan de essentie 

en dus de ernst van de overtreding. De MTZ-afspraak was er immers op gericht de 

schommelingen in de prijs van een belangrijke kostencomponent – lood en ook premium– aan 

de afnemers door te berekenen op een wijze die door de afnemers geaccepteerd zou worden. 

Dat er in 2009 geen directe contacten meer tussen de importeurs waren doet ook niets af aan 

de ernst van de overtreding. Het systeem dat er was ging nog steeds door.  

 

94. Het argument van [onderneming X] dat de afspraak onrust met betrekking tot de sterk 

fluctuerende loodprijs bij afnemers wegnam kan ook niet leiden tot een lagere ernstfactor. Dat 

afnemers wisten dat de importeurs een loodtoeslag gingen hanteren, maakt de overtreding 

niet minder ernstig.  

 

95. [Onderneming X] verwijst ten slotte naar diverse zienswijzen van andere betrokken partijen 

die hebben ingestemd met vereenvoudigde afdoening. Deze zienswijzen heeft de ACM in 

aanmerking genomen bij het vaststellen van de ernstfactor, waar partijen zich bij hebben 

neergelegd. De ACM ziet in deze zienswijzen dan ook geen aanleiding om de ernstfactor naar 

beneden te stellen. Overigens is een ernstfactor van 2,25 in de onderste helft van de 

bandbreedte tot maximaal vijf. 

 
55 Zie ook Rb. Rotterdam 16 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1907, r.o. 6.4 (Prefab). 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

1.9 Boeteverlagende omstandigheden 

96. [Onderneming X] wijst op Europese rechtspraak waaruit zou blijken dat het feit dat een 

onderneming die niet heeft deelgenomen aan bepaalde aspecten van een inbreuk moet 

worden meegenomen als verzachtende omstandigheid bij de boeteberekening. Daarnaast 

zou de intensiteit en de mate van participatie in de implementatie van de 

mededingingsbeperkende gedraging als verzachtend moeten worden meegenomen. 

 

97. Op grond van artikel 2.12 van de Boetebeleidsregels van de minister van Economische zaken 

van 19 april 2013 neemt de ACM bij de vaststelling van de bestuurlijke boete 

boeteverhogende of boeteverlagende omstandigheden in aanmerking. 

 

98. De omstandigheden die [onderneming X] aanvoert rechtvaardigen geen boeteverlaging. Dat 

[onderneming X] pas vanaf 1 januari 2013 heeft kunnen deelnemen aan de inbreuk, en dus 

ook niet aanwezig was bij het maken van de afspraak, ligt aan het feit dat [onderneming X1] 

later is opgericht en pas vanaf eind 2012 lid was (en kon zijn) van de BMWT. [Onderneming 

X] heeft daar geen bewuste keuze gemaakt. De kortere periode van betrokkenheid van 

[onderneming X] is, zoals in het bestreden besluit uiteengezet, al meegenomen bij de 

vaststelling van de betrokken omzet. In de periode van deelname heeft zij overigens zeker 

niet minder actief dan de andere deelnemers aan de inbreuk deelgenomen. [Onderneming X] 

heeft in haar periode van betrokkenheid zelf ook contact opgenomen met Exide in het kader 

van de MTZ-afspraak. Zij heeft daarnaast in de praktijk het principe van de afspraak 

toegepast. 
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Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan onderneming 

X1 en onderneming X2 (samen ook onderneming X) opgelegde boete vernietigd. 

De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. 

5   Besluit 
De Autoriteit Consument en Markt: 

 

I. verklaart het bezwaar van [onderneming X1] en [onderneming X2] ongegrond en 

handhaaft, onder aanvulling van de motivering, haar besluit van 30 juni 2017; 

II. wijst het verzoek van [onderneming X1] en [onderneming X2] om kostenvergoeding 

op grond van artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht af. 

 

 

Den Haag, 5 april 2018 

 

 

De Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

w.g. 

 

drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA 

Bestuurslid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking van dit 
besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam. Nadere informatie over de beroepsprocedure is te vinden op www.rechtspraak.nl.  
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