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1 Samenvatting 

 Met dit besluit legt de ACM Samsung Electronics Benelux B.V. een boete op van 39.875.500 euro 

voor het afstemmen van verkoopprijzen van Samsung-televisies met verschillende detailhandelaren. 

Deze afstemming vond plaats vanaf januari 2013 tot en met december 2018. Hiermee overtreedt 

Samsung het kartelverbod uit artikel 6 Mw en artikel 101 VWEU.  

 

 Uit communicatie tussen medewerkers van Samsung en de detailhandelaren volgt dat Samsung 

gedurende de inbreukperiode actief invloed uitoefende op de online-verkoopprijzen van 

detailhandelaren en verwachtte dat de detailhandelaren zich hielden aan de door Samsung 

gecommuniceerde prijzen. De detailhandelaren gingen daarin mee, maar het was Samsung die bij 

de afstemming de centrale rol vervulde. 

 

 Samsung monitorde de prijzen van detailhandelaren onder meer via prijsvergelijkingswebsites en 

webshops van detailhandelaren. Zij verzamelde deze prijsdata door middel van zogenaamde 

spidersoftware en analyseerde prijsbewegingen van haar eigen televisiemodellen nauwgezet. Indien 

Samsung verkoopprijzen zag die te zeer afweken van de door Samsung gewenste marktprijs, nam 

Samsung contact op met detailhandelaren en spoorde zij hen aan hun verkoopprijs aan te passen. 

Medewerkers van Samsung bespraken intern met welke detailhandelaren contact opgenomen moest 

worden. Zij deden dat onder meer via e-mail of Whatsapp. Daarbij liet Samsung weten dat zij 

dezelfde prijs ook aan concurrerende detailhandelaren had gecommuniceerd, vaak met de 

boodschap dat zij ook hun prijzen zouden verhogen. Detailhandelaren konden er op basis van deze 

communicatie op vertrouwen dat zij zichzelf niet uit de markt zouden prijzen als zij de door Samsung 

gewenste prijzen hanteerden.  

 

Enkele voorbeelden: 

 

Samsung verzoekt een detailhandelaar om zijn online-verkoopprijs voor een televisiemodel te 

verhogen naar EUR 329. Samsung laat de detailhandelaar ook weten dat “alle andere partner 

partijen zijn geadviseerd”. De detailhandelaar laat Samsung weten: “Done, over 15 min 

zichtbaar”. 

 

E-mail van Samsung aan een detailhandelaar:  

“Hi […], 

Advies prijs [model]: Eur 999,00   

alle partners worden deze week geadviseerd”.  

Uit een schermafbeelding in de e-mail blijkt dat de betreffende detailhandelaar en enkele andere 

detailhandelaren het model nu nog voor een lagere prijs aanbieden.  

Reactie van de detailhandelaar: “Done, zichtbaar over 15 minuten”. 

 

Samsung neemt contact op met een detailhandelaar over een televisiemodel en laat weten: “[…] 

schakelt1 vandaag naar 429 euro..kan jij dit ook volgen?”  

Samsung laat hierop volgen: “Ook meer marge      ”  

Even later laat Samsung weten dat zij ook met een derde detailhandelaar nog contact opneemt: 

“[…] krijgt uiteraard hetzelfde advies”.  

Samsung vraagt de eerste detailhandelaar vervolgens: “Gaat dit lukken?”  

 
1 “Schakelen” is jargon voor de online-prijs aanpassen. 
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Reactie: “is aangepast”.  

Samsung: “Topper! 👍👍👍”.  

 

 

 Detailhandelaren klaagden regelmatig bij Samsung over de prijszetting voor Samsung-

televisietoestellen door andere detailhandelaren. Uit de stukken blijkt dat Samsung dit dan oppakte 

door de betreffende detailhandelaar te benaderen en deze te vragen de prijs naar het door Samsung 

gewenste niveau aan te passen. Samsung gaf hierover vervolgens een terugkoppeling aan de 

klagende detailhandelaar. Ook kwam het voor dat Samsung detailhandelaren vroeg te wachten met 

het volgen van een (te lage) prijs van een concurrerende detailhandelaar tot zij contact met deze 

detailhandelaar had gezocht.  

 

Enkele voorbeelden: 

 

Een detailhandelaar stuurt Samsung een afbeelding waaruit blijkt dat een concurrent met een 

toestel niet op de gewenste prijs zit. 

Samsung: “Pff. Ga er weer achteraan” 

Detailhandelaar: “Graag. Dit echt zonde.”  

Later die dag stuurt de betrokken accountmanager van Samsung aan collega-accounthouders 

het verzoek: “Please urgently advise 1299 euro!” 

 

Een detailhandelaar verhoogt de prijs van een televisiemodel naar het door Samsung gewenste 

niveau en laat Samsung weten: “Ik zie nog wel een aantal partijen die niet geschakeld zijn op 

[model]!” 

Reactie van Samsung: “Hebben wij ook gezien, wordt aan gewerkt!” 

 

Samsung aan detailhandelaar: “De prijssituatie op de […] is nogsteeds niet optimaal… het is echt 

niet nodig om met de model geld te ‘verbranden’. Zou je hier nogmaals naar willen kijken? Advies 

verkoop Eur 799,00. Alvast bedankt.” 

Detailhandelaar: “dank voor de tip”  

Samsung: “Graag gedaan. De spider op dit model verwijderen zou erg helpen ;-) 

Natuurlijk hebben wij de andere partijen ook geadviseerd.” 

 

Samsung aan detailhandelaar: “Zou ik je nogmaals een aantal prijzen mogen adviseren? Graag 

zo snel mogelijk. [modellen en prijzen]. Graag even vastzetten tot het weekend. Er zijn er gisteren 

al een hoop geschakeld en de rest volgt zo snel mogelijk. Thanks!” 

Reactie van de detailhandelaar: “Done”. 

 

 Het gedrag van Samsung en de verschillende detailhandelaren ziet op alle televisiemodellen van 

Samsung. In haar contracten met detailhandelaren staat dat Samsung adviesprijzen hanteert en dat 

het de detailhandelaren vrij staat om zelfstandig hun verkoopprijzen te bepalen. Het geven van 

indicatieve prijsadviezen en het monitoren door Samsung van verkoopprijzen is op zichzelf niet in 

strijd met het kartelverbod als detailhandelaren werkelijk vrij zijn om hun eigen verkoopprijzen te 

bepalen. De contacten tussen Samsung en de individuele detailhandelaren gingen echter duidelijk 

verder dan het enkel verstrekken van indicatieve lijstprijzen of vrijblijvende adviesprijzen. Samsung 

maakte in feite marktprijzen bekend en stuurde daar ook op, in plaats van de detailhandelaren in 

vrijheid hun eigen verkoopprijzen te laten bepalen.  
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 Met deze handelswijze probeerde Samsung een neerwaartse prijsspiraal te voorkomen. Hiermee 

greep zij op ongeoorloofde wijze direct in op de concurrentie tussen de detailhandelaren. Voor deze 

prijsafstemming is naar het oordeel van de ACM geen commerciële noodzaak of grond aanwezig. De 

praktijk dient bovenal het behoud van de marges van detailhandelaren en het beschermen van de 

marges van Samsung zelf. Dit gedrag beperkt de concurrentie en is verboden.  

 

 Samsung heeft in haar zienswijze betwist dat sprake is van een verboden gedraging. Volgens 

Samsung adviseerde zij de detailhandelaren slechts en oefende zij geen dwang uit noch gaf zij 

prikkels om de prijs daadwerkelijk aan de adviesprijs aan te passen. Voorts zou Samsung naast het 

algemeen bekend maken van de advies-verkoopprijzen slechts ad hoc en reactief adviesprijzen 

communiceren. Samsung zou altijd duidelijk hebben gemaakt dat detailhandelaren geheel vrij zijn 

om hun eigen prijs te bepalen en dat zij detailhandelaren nooit heeft gedwongen haar prijzen te 

hanteren. Volgens Samsung zou haar praktijk daarom geen inbreuk maken op het kartelverbod.  

 

 De ACM volgt Samsung hierin niet. Zowel de monitoring, Samsungs interne coördinatie, als 

Samsungs externe communicatie zijn gericht op het controleren en minimaliseren van 

prijsafwijkingen binnen het Samsung assortiment. Samsung nam – als spin in het web – dusdanig 

frequent en individueel contact op over verkoopprijzen van de betreffende detailhandelaren en over 

prijsvoornemens van andere detailhandelaren dat kan worden gesproken van een stelselmatige 

praktijk van afstemming tussen Samsung en deze detailhandelaren. 

 

 Het gedrag van Samsung had tot doel om de mededinging te beperken. Naast het direct ingrijpen in 

de prijs door detailhandelaren telkens te wijzen op de door Samsung gewenste verkoopprijs, 

ontstond er ook een klimaat waarbij detailhandelaren ontmoedigd werden om het initiatief te nemen 

tot prijsverlagingen. In het besluit stelt de ACM vast dat Samsung verboden handelde in relatie tot 

zeven (grote) detailhandelaren die samen goed waren voor een ruime meerderheid van de verkoop 

van televisietoestellen van Samsung in Nederland. Deze prijsafstemming is ten nadele van de 

consument. Het “toezicht” dat Samsung op alle prijsbewegingen uitoefende, vond plaats in een toch 

al zeer transparante markt, door de gemakkelijke vindbaarheid van de producten en hun prijzen op 

internet en de activiteit van vergelijkingssites. 

 

 Met dit besluit legt de ACM een boete op aan Samsung. De ACM neemt bij de boete in aanmerking 

dat Samsung stelselmatig ingreep op de verkoopprijzen van televisies. Als grote speler op de 

televisiemarkt had Samsung moeten weten dat dit gedrag ongeoorloofd is. In de boete werkt door 

dat het om een jarenlange praktijk ging waarmee een hoge omzet was gemoeid. De ACM laat in het 

voordeel van Samsung meewegen dat het in dit geval gaat om prijsafstemming waarbij geen sprake 

is van (dreiging met) sancties of het toepassen van (financiële) prikkels. Daarnaast weegt de ACM 

mee dat dit de eerste keer is dat de ACM voor dit type overtreding een boete oplegt. Samsung krijgt 

een boete van 39.875.500 euro. 
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2 Samsung 

 Samsung Electronics Benelux B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair 

gevestigd te Delft. Samsung Electronics Benelux B.V. houdt zich onder meer bezig met de verkoop 

en distributie van Samsung televisies aan detailhandelaren, distributeurs en inkooporganisaties in 

Nederland. Deze televisies worden door andere onderdelen van het Samsung concern 

geproduceerd. Samsung Electronics Benelux B.V. maakt onderdeel uit van een groot internationaal 

concern met aan het hoofd Samsung Electronics Co. Limited.2 

 

 Samsung Electronics Benelux B.V. is vanaf 9 januari 2013 rechtstreeks betrokken geweest bij de 

gedragingen die voorwerp zijn van dit besluit. De ACM duidt Samsung Electronics Benelux B.V. in dit 

besluit aan als Samsung. 

 
2 Zie antwoord op vraag 1 en 2, dossierstuk 72, IN/433763, p. 3-4; dossierstuk 105, INT/406320, p.1-2. 
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3 Het verloop van de procedure 

 De ACM is in 2018 naar aanleiding van diverse signalen en verklaringen over mogelijk 

mededingingsbeperkend gedrag van Samsung een onderzoek gestart naar mogelijke overtredingen 

van artikel 6, eerste lid, Mededingingswet (Mw) en/of artikel 101, eerste lid, Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (‘VWEU’). Deze mogelijke overtredingen hadden betrekking op 

overeenkomsten en/of afgestemde feitelijke gedragingen tussen Samsung en detailhandelaren, 

waarbij Samsung een vaste of minimumdetailhandelsprijs voor televisies in Nederland aan de 

detailhandelaren oplegde in de periode vanaf januari 2013 tot en met december 2018.3 

 

 De ACM heeft in december 2018 onderzoek verricht op de bedrijfslocatie van Samsung.4 In 

december 2018 en februari 2019 is ook onderzoek verricht op de bedrijfslocaties van een aantal 

detailhandelaren.5 

 

 Gedurende het onderzoek hebben ambtenaren van de ACM mondelinge verklaringen afgenomen 

van vertegenwoordigers van bovenbedoelde ondernemingen. Ook heeft de ACM schriftelijke 

inlichtingen verzocht bij Samsung en bij diverse detailhandelaren. 

 

 De ACM heeft voldaan aan de verplichtingen op grond van artikel 11, derde en vierde lid, van 

Verordening 1/2003. 

 

 Op 7 juli 2020 heeft de directie Mededinging van de ACM een rapport opgemaakt (hierna: Rapport) 

als bedoeld in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene Wet bestuursrecht (hierna: Awb). Het 

Rapport is geadresseerd aan Samsung en op dezelfde dag aan deze onderneming verzonden. 

Daarna is het Rapport voor behandeling overgedragen aan de directie Juridische Zaken van de 

ACM. Het Rapport bevat een vermoeden van overtreding van artikel 6 Mw en/of artikel 101 VWEU 

bestaande uit een complex aan verschillende gedragingen en contacten waarbij Samsung 

detailhandelaren beperkt in hun mogelijkheden zelfstandig hun online verkoopprijzen te bepalen, in 

de periode 1 januari 2013 tot en met 7 december 2018. De gedragingen vormen volgens het Rapport 

een enkele en voortdurende inbreuk van de genoemde verbodsbepalingen. 

 

 De directie Juridische Zaken heeft het bij het Rapport horende dossier op 16 juli 2020 ter inzage 

gelegd en Samsung in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. De termijn voor het indienen van 

een schriftelijke zienswijze heeft de directie Juridische Zaken vastgesteld op 10 september 2020. Na 

ontvangst van een uitstelverzoek heeft de directie Juridische Zaken de datum aangepast naar 20 

september 2020.6  

 

 Samsung heeft op 20 september 2020 een schriftelijke zienswijze ingediend.7 Op 20 oktober 2020 

heeft de ACM een hoorzitting gehouden, waarin Samsung haar zienswijze mondeling heeft 

toegelicht. Van de hoorzitting is een verslag gemaakt, dat op 18 december 2020 aan Samsung is 

 
3 Dossierstuk 12, UIT/502804. 
4 Dossierstuk 13, UIT/502806. 
5 Zie dossierstuk 26, UIT/504066; dossierstuk 31, UIT/504068; dossierstuk 45, UIT/506060, dossierstuk 43; UIT/506055, 
dossierstuk 49, UIT/506053; dossierstuk 50, UIT/506061 en dossierstuk 54, UIT/510933. 
6 Brief 16 juli 2020, UIT/537263 en e-mail van 9 september 2020, UIT/540959. 
7 Zienswijze op Rapport Zaak ACM/18/034145 – Samsung televisies, IN/538322.  
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toegezonden.8 Op 14 januari 2021 heeft Samsung opmerkingen bij het verslag gemaakt, die aan het 

dossier zijn toegevoegd.9  

 

 Bij brief van 29 juli 2020 heeft Samsung verzocht om toegang tot al het digitale onderzoeksmateriaal 

verkregen bij de bedrijfsbezoeken bij de detailhandelaren (hierna: de onderzoeksdatasets).10 

 

 De ACM heeft de gemachtigden van Samsung in de gelegenheid gesteld om gemotiveerd stukken 

uit deze onderzoeksdatasets aan te wijzen die naar hun mening relevant zijn voor de verdediging 

van hun cliënt, maar die niet in het dossier zitten. De ACM heeft hiertoe de onderzoeksdatasets in 

een dataroom ten kantore van de ACM beschikbaar gesteld. Deze dataroom heeft voor de 

gemachtigden van Samsung opengestaan vanaf 19 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020. De 

gemachtigden van Samsung hebben hiervan gebruik gemaakt en gemotiveerd verschillende stukken 

gemarkeerd die zij relevant vinden voor de verdediging van hun cliënt. 

 

 Op 2 oktober 2020 heeft de ACM Samsung laten weten welke stukken uit de onderzoeksdatasets 

aan het dossier worden toegevoegd. Samsung heeft op 8 oktober 2020 en 13 november 2020 deze 

stukken ontvangen. Op 13 november 2020 heeft de ACM Samsung in de gelegenheid gesteld om 

een aanvullende schriftelijke zienswijze in te dienen, waar Samsung op 4 december 2020 gebruik 

van heeft gemaakt.11 

 

 Op 8 en 9 maart 2021 heeft de ACM een tweede dataroom met aanvullende onderzoeksdatasets 

opengesteld. De gemachtigden van Samsung hebben hier op 8 en 9 maart 2021 gebruik van 

gemaakt. De ACM heeft op 14 april 2021 Samsung bericht welke geselecteerde stukken uit deze 

dataroom in het dossier worden opgenomen en deze stukken aan Samsung toegezonden. De ACM 

heeft Samsung daarbij in de gelegenheid gesteld om een tweede aanvullende zienswijze in te 

dienen. Samsung heeft deze zienswijze op 29 april 2021 ingediend.12 

 

 De ACM is van oordeel dat met de bovengenoemde stappen de bezwaren die Samsung heeft geuit 

tegen de in haar ogen gebrekkige mogelijkheden tot inzage in het dossier, zijn ondervangen.13 

Samsung heeft al het onderzoeksmateriaal kunnen inzien en heeft voldoende tijd gekregen voor een 

gedegen reactie.14 Voor de veronderstelling dat de ACM nog steeds relevante stukken zou hebben 

achtergehouden, bestaat geen enkele grond. De procedure van de ACM is in overeenstemming met 

de geldende rechtspraak over een eerlijk proces (artikel 6 EVRM en artikel 47 Handvest van de 

grondrechten van de EU).15 Vanwege de twee datarooms is Samsung in deze procedure extra in de 

gelegenheid gesteld haar verdediging te voeren en hiervan heeft zij ook gebruik gemaakt. 

 

 De ACM wijst voorts van de hand dat Samsung is benadeeld omdat het Rapport niet is gericht tot 

detailhandelaren die bij de in het Rapport omschreven inbreukmakende gedragingen zijn betrokken. 

Samsung wijst er op dat zij niet in de sanctieprocedure zijn betrokken en ook niet de mogelijkheid 

hebben gekregen om bewijs aan te dragen dat tot voordeel strekt van Samsung.16 De ACM heeft 

 
8 Verslag van de hoorzitting, UIT/546227. 
9 Brief van 14 januari 2021, reactie op verslag hoorzitting, ACM/IN/573859. 
10 Zie ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014, 
https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/12594_acm-werkwijze-digitaal-onderzoek-2014-02-06.pdf 
11 Aanvullende zienswijze 4 december 2020, IN/563372. 
12 Tweede Aanvullende zienswijze 29 april 2021, IN/630274. 
13 Punten 2.3-2.15 van Aanvullende zienswijze, IN/563372, p. 5-8; Punten 1.4-1.6 van Tweede aanvullende zienswijze, 
IN/63027, p. 3. 
14 Uiteraard voor zover het niet om bedrijfsvertrouwelijke gegevens van andere ondernemingen gaat. 
15 Vzr. rechtbank Rotterdam 21 september 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:8452. 
16 Punten 7.524-7.532 van Zienswijze, IN/538322, p. 185-187. 
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haar handhaving gericht op de specifieke en centrale rol die Samsung als fabrikant en leverancier 

van televisietoestellen bij de gedragingen bleek te vervullen. Gezien deze spilfunctie en uit een 

oogpunt van doelmatigheid heeft de ACM zich beperkt tot het uitbrengen van een Rapport jegens 

Samsung.17 De ACM is niet verplicht tegen afnemers die bij het onderzoek zijn betrokken rapport op 

te maken, ook niet als zij op enig moment “in beeld” waren als mogelijke overtreder. Bovendien is 

gebleken dat Samsung in staat is om materiaal aan te dragen dat zij nodig acht om zich tegen de 

weergave van de feiten en de duiding en de beoordeling daarvan in het Rapport te verweren. 

  

 
17 De ACM merkt op dat de Europese Commissie en andere mededingingsautoriteiten in soortgelijke zaken zich eveneens bij 
de handhaving beperken tot het aanspreken van de leveranciers in kwestie. 
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4 Markt en marktomstandigheden  

4.1 Het product 

Televisies 

 Het mededingingsbeperkende gedrag van Samsung ziet op afstemming over de prijzen van 

televisies. Onder televisie wordt hier verstaan een beeldscherm vanaf 11 inch met een ingebouwde 

of bijgeleverde TV-tuner.18 Televisies zijn te onderscheiden aan de hand van verschillende 

kenmerken, zoals beeldformaat, beeldresolutie, beeldschermtechniek en de bijbehorende 

prijsklassen.  

 

 Televisies worden aangeboden in verschillende beeldformaten. De meest gebruikte beeldformaten 

(in inches) zijn: 32”, 40”, 49”, 55”, 65” en 75”. De beeldformaten van televisies die Samsung tussen 

2013 en heden in Nederland heeft verkocht variëren tussen 19 inch en 105 inch.19 Overigens 

hanteren fabrikanten niet allemaal exact dezelfde categorieën voor inchmaten. 20 Onderzoeksbureau 

GfK hanteert sinds 2015 negen beeldformaatsegmenten.21 

 

 De beeldresolutie (het aantal pixels) bepaalt de scherpte van het beeld. Er zijn diverse soorten 

beeldresolutie: HD Ready (1366 x 768), Full HD (1920 x 1080), 4K Ultra HD (3840 x 2160) en 8K 

Ultra HD (7680 x 4320). De eerste Ultra HD-televisies zijn rond 2013 verschenen en inmiddels is dit 

het meest verkochte type televisie.22 

 

 De beeldschermtechniek zoals LCD, Plasma en OLED is een bijkomend element voor bepaalde 

beeldmaten. Door innovatie is de techniek, kwaliteit en design hiervan verbeterd. Samsung 

produceert LCD-schermen, waarvan QLED de verbeterde versie is. 

 

 Een ander mogelijk onderscheid is te maken op grond van prijsklassen. Fabrikanten en 

detailhandelaren hanteren ieder een eigen categorisering van de prijzen, er is derhalve geen 

marktbrede segmentering. Over het algemeen geldt dat de verkoopprijs van een televisie wordt 

bepaald aan de hand van het beeldformaat en/of beeldresolutie en/of beeldschermtechniek.23  

 

 Naast televisies gebruiken consumenten ook bepaalde andere producten om televisie-uitzendingen 

weer te geven. Denk hierbij aan beamers, pc-monitoren (zonder ingebouwde of bijgeleverde TV-

tuner) en mobiele apparaten zoals laptops, tablets of smartphones. Detailhandelaren beschouwen 

deze apparaten niet als een reëel alternatief voor televisies vanwege verschillen in 

gebruiksmogelijkheden en gemak voor de consument. Zo kunnen bijvoorbeeld beamers en pc-

 
18 Zie dossierstuk 74, IN/433722, p. 991; dossierstuk 71, IN/433599; dossierstuk 72, IN/433763. 
19 Zie dossierstuk 72, IN/433763, Bijlage 3 (vraag 11).  
20 Zie antwoord op vraag 5, dossierstuk 72, IN/433763, p. 6; zie tevens antwoorden op vraag 3 dossierstuk 85, IN/438717, p. 
6-8, dossierstuk 89, IN/438722, p. 4, dossierstuk 93, IN/438748, p. 11.  
21 GfK is een onderzoeksbureau dat industriedata verkoopt, zie dossierstuk 75, UIT/514136. Zie tevens antwoord op vraag 3, 
dossierstuk 93, IN/438748, p. 10-15. 
22 Zie antwoord op vraag 5, dossierstuk 72, IN/433763, p. 7; zie tevens antwoorden op vraag 3 dossierstuk 85, IN/438717, p. 
6-8, dossierstuk 89, IN/438722, p. 4, dossierstuk 92, IN/438745, p. 4-5, dossierstuk 93, IN/438748, p. 10-15.  
23 Zie antwoord op vraag 5 dossierstuk 72, IN/433763, p. 6-7; zie tevens antwoorden op vraag 3 dossierstuk 85, IN/438717, p. 
6-8, dossierstuk 89, IN/438722, p. 4, dossierstuk 93, IN/438748, p. 10-12. 
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monitoren geen geluid afspelen en zijn de schermen van de meeste mobiele apparaten kleiner dan 

televisies. In dit besluit blijven deze andere producten buiten beschouwing.24 

 

Modellen en levensduur 

 Fabrikanten introduceren ieder voorjaar nieuwe televisiemodellenmodellen en lijnen, ook wel ‘line-up’ 

genoemd. Daarnaast introduceren fabrikanten soms rond september nog extra televisiemodellen. 

Een televisiemodel heeft een levensduur van ongeveer één jaar. Gedurende de levensduur van een 

televisiemodel daalt de prijs van een televisie. Televisiemodellen uit de oude line-up, de 

zogenaamde end-of-life (‘EOL’) modellen, worden bij de introductie van nieuwe modellen geleidelijk 

uitgefaseerd. De EOL-modellen verdwijnen enkele maanden na de introductie van nieuwe 

modellen.25 

 

 De meeste televisiefabrikanten hebben een reeks televisiemodellen die onder een selectief 

distributiebeleid vallen. Een selectief distributiestelsel is een stelsel waarbij een fabrikant zijn 

wederverkopers selecteert op grond van vastgestelde kwalitatieve criteria, bijvoorbeeld op het gebied 

van productpresentatie. Daarbij is het voor erkende wederverkopers verboden om te verkopen aan 

niet-erkende wederverkopers. Dit betekent dat in beginsel alleen wederverkopers met een selectief 

distributiecontract de betreffende televisiemodellen kunnen afnemen en verkopen. De 

televisiemodellen binnen deze line-up worden ook wel ‘contractmodellen’ genoemd. Modellen die 

niet onder een selectief distributiebeleid vallen worden ook wel ‘open modellen’ genoemd.26 

 

 Fabrikanten hebben daarnaast (semi)-exclusieve modellen. Semi-exclusieve modellen zijn modellen 

die door fabrikanten worden geleverd aan een beperkt aantal detailhandelaren. Exclusieve modellen 

worden door de fabrikanten aan slechts één detailhandelaar geleverd. De (semi-) exclusieve 

modellen hebben kleine afwijkingen in kleur en/of specificaties ten opzichte van een regulier model.27  

 

 Ook Samsung maakt dit onderscheid naar modellen. Samsung noemt haar open modellen ook wel 

“basismodellen”. [VERTROUWELIJK].28  

 

 De AV Elite-televisiemodellen vallen onder het selectieve distributiebeleid van Samsung. Samsung 

sluit jaarlijks vanaf ongeveer april (rond de introductie van nieuwe televisiemodellen) AV Elite 

contracten met detailhandelaren die daarvoor in aanmerking komen.29  

 

 Samsung heeft ook (semi-) exclusieve modellen ofwel ‘selectieve’ modellen: dit zijn designvarianten 

op de basismodellen, dat wil zeggen dat een dergelijk designmodel vanuit technologisch oogpunt 

identiek is aan het basismodel, maar bijvoorbeeld is voorzien van een ander type pootje of een 

andere kleur buitenrand. Samsung verdeelt de selectieve modellen over de verschillende 

verkoopkanalen (bijvoorbeeld online of offline) of verschillende groepen detailhandelaren.30 Sommige 

 
24 Zie antwoord op vraag 6, dossierstuk 72, IN/433763, p. 8; dossierstuk 101, IN/455738, p. 2. Zie tevens antwoord op vraag 4 
dossierstuk 85, IN/438717, p. 8, dossierstuk 88, IN/438721, p. 5-6, dossierstuk 89, IN/438722, p. 4-5, dossierstuk 92, 
IN/438745, p. 5, dossierstuk 93, IN/438748, p. 15.  
25 Zie antwoord op vraag 11, dossierstuk 85, IN/438717, p. 23-24, dossierstuk 88, IN/438721, p. 15, dossierstuk 89, 
IN/438722, p. 16-17, dossierstuk 92, IN/438745, p. 14, dossierstuk 93, IN/438748, p. 36. Zie tevens dossierstuk 70, 
UIT/512171, p. 8; dossierstuk 75, UIT/514136, p. 6; dossierstuk 95, UIT/520138, p. 5. 
26 Zie dossierstuk 70, UIT/512171, p. 24; dossierstuk 75, UIT/514136, p. 4, 9; dossierstuk 76, UIT/514474, p. 5. Zie ook 
antwoord op vraag 3 dossierstuk 92, IN/438745; en antwoord op vraag 1 dossierstuk 88, IN/438721. 
27 Zie dossierstuk 75, UIT/514136, p. 4, 9 en 15; antwoord op vraag 7, dossierstuk 93, IN/438748. 
28 Zie antwoord op vraag 18 en 19, dossierstuk 72, IN/433763. Zie ook dossierstuk 94, UIT/520140, p. 8; dossierstuk 95, 
UIT/520138, p. 7-8. 
29 Zie antwoord op vraag 18 en 19, dossierstuk 72, IN/433763, p. 15-19. Zie ook dossierstuk 75, UIT/514136, p. 9; dossierstuk 
95, UIT/520138, p. 6.  
30 Zie in dit kader paragraaf 4.3.3. 
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televisiemodellen kunnen bijvoorbeeld alleen worden ingekocht door inkooporganisaties, en andere 

televisiemodellen door ketens of online verkoopkanalen.31 Aan de typenummers is te herleiden wat 

voor soort model het is.32 

4.2 Geografische dimensie 

 Samsung optimaliseert haar televisies voor het gebruik binnen een geografisch gebied om goede 

ontvangst van zenders van lokale aanbieders te verzekeren. Samsung-televisies die binnen de 

Benelux worden verkocht hebben een eigen modelnummer en zijn geoptimaliseerd voor het gebruik 

binnen de Benelux. Samsung distribueert deze televisies in de Benelux.33  

 

 Samsung-televisies die zijn geoptimaliseerd voor andere geografische gebieden kunnen in beginsel 

nog steeds worden gebruikt in de Benelux. Echter, slechts een klein aantal detailhandelaren koopt 

televisiemodellen buiten de Benelux in. Zij doen aanpassingen in de instellingen en optimaliseren de 

televisie voor lokaal gebruik zodat deze aangeboden kunnen worden aan Nederlandse 

consumenten.34 

 

 Samsung heeft in Nederland een eigen kantoor met accountmanagers die de Nederlandse 

detailhandelaren bedienen.35 De Nederlandse detailhandelaren verkopen en distribueren televisies 

aan consumenten binnen Nederland. Detailhandelaren richten zich vanuit hun Nederlandse 

vestigingen en websites namelijk op Nederlandse consumenten en niet actief op buitenlandse 

consumenten. Enkele detailhandelaren hebben laten weten dat het op hun Nederlandse website niet 

mogelijk is om (grote) televisies te kopen en te laten bezorgen buiten Nederland.36 In grensgebieden 

komt het wel voor dat consumenten uit het buitenland in fysieke Nederlandse vestigingen producten 

kopen. Diverse detailhandelaren schatten het aandeel van buitenlandse consumenten in hun omzet 

laag in.37 

 

 Nederlandse detailhandelaren ervaren ook geen of beperkte concurrentiedruk van buitenlandse 

detailhandelaren zoals Amazon bij de verkoop van televisies aan Nederlandse consumenten. 

Diverse detailhandelaren schatten het marktaandeel van buitenlandse concurrenten laag in (hooguit 

op 2 à 3 procent).38 

 

 
31 Dossierstuk 72, IN/433763, Bijlage 1 (vraag 4) en antwoord op vraag 18 en 19 van dossierstuk 72, IN/433763, p. 15-19. Zie 
ook dossierstuk 70, UIT/512171, p. 7, dossierstuk 75, UIT/514136, p. 6; dossierstuk 94, UIT/520140, p. 8; dossierstuk 95, 
UIT/520138, p. 7-8; dossierstuk 97, UIT/520144, p. 23. Zie ook antwoord op vraag 7b dossierstuk 88, IN/438721, p. 11; 
dossierstuk 89, IN/438722, p. 12; dossierstuk 93, IN/438748, p. 23. Zie tevens dossierstuk 115, UIT/535654, bijlage 535 (ID nr 
70222); dossierstuk 115, UIT/535654, bijlage 924 (ID nr 381796). 
32 Het typenummer UE40KU6400 is bijvoorbeeld het open model en het typenummer UE40KU6470 het selectieve model voor 
Expert. Zie ook dossierstuk 115, UIT/535654, bijlagen 447 (ID nr 70385), 574 (ID nr 473810) en 805 (ID nr 721533); en 
dossierstuk 4, UIT/502537, p. 6. Zie voor enkele “channeling 2018” ontwikkelingen ook dossierstuk 115, bijlage 969 (ID nr 
531944). 
33 Zie antwoord op vraag 1 en 7, dossierstuk 72, IN/433763, p. 3, 8-9; dossierstuk 70, UIT/512171, p. 6. 
34 Zie antwoord op vraag 7, dossierstuk 72, IN/433763, p. 8-9; dossierstuk 76, UIT/514474, p. 5-6. 
35 De praktijk van Samsung wordt beschreven in paragraaf 5.2. 
36 Zie antwoord op vraag 1e, dossierstuk 85, IN/438717, p. 4, dossierstuk 88, IN/438721, p. 4, dossierstuk 89, IN/438722, p. 3, 
dossierstuk 91, IN/438744, p. 3, dossierstuk 92, IN/438745, p. 2, dossierstuk 93, IN/438748, p. 7. Zie ook dossierstuk 70, 
UIT/512171, p. 6; dossierstuk 76, UIT/514474, p. 4. [VERTROUWELIJK] (dossierstuk 106, IN/406328, p. 33-35)). 
[VERTROUWELIJK] (dossierstuk 115, Bijlage 780 (ID 429153). 
37 Zie antwoord op vraag 1e, dossierstuk 85, IN/438717, p. 4, dossierstuk 88, IN/438721, p. 4, dossierstuk 93, IN/438748, p. 7. 
Zie ook dossierstuk 70, UIT/512171, p. 6; dossierstuk 78, UIT/514868, p. 5. 
38Zie antwoord op vraag 6c, dossierstuk 85, IN/438717, p. 14, dossierstuk 88, IN/438721, p. 8, dossierstuk 89, IN/438722, 
p.10, dossierstuk 92, IN/438745, p. 8, dossierstuk 93, IN/438748, p. 22-23. Zie ook dossierstuk 114, Bijlage 36 (ID 2266090). 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 

Zaaknr. ACM/20/040569 / Documentnr. ACM/UIT/567212 

 

 

13/120 

 Prijsvergelijkingssites zijn gericht op de nationale (Nederlandse) markt.39 Nederlandse 

prijsvergelijkingssites maken voornamelijk melding van Nederlandse detailhandelaren.40 Voor 

Tweakers.net geldt dat de consument moet instellen van welke webshops er prijzen getoond worden: 

of van webshops die leveren in Nederland of van webshops die leveren in België.41 42  

4.3 Marktspelers en marktwerking  

 De bedrijfskolom voor de verkoop en distributie van televisies aan consumenten in Nederland 

bestaat upstream uit fabrikanten die televisies produceren en downstream uit detailhandelaren en 

inkooporganisaties van televisies. Hier tussenin bevinden zich distributeurs, maar deze schakel 

wordt ook wel overgeslagen. Samsung levert haar televisies via distributeurs, inkooporganisaties, 

detailhandelaren en (zeer beperkt) via haar eigen online kanaal. 

 
Schema 1: bedrijfskolom verkoop en distributie van televisies aan consumenten in Nederland 

 

 
 

4.3.1 Fabrikanten  

 

 
39 Voor Kieskeurig, Beslist en Vergelijk geldt dat zij aparte prijsvergelijkingswebsites hebben voor Nederland en België. Zie 
afdrukken websites Kieskeurig.nl, Kieskeurig.be, Beslist.nl, Beslist.be, Vergelijk.nl en Vergelijk.be, dossierstuk 106, 
INT/406328. 
40 In verschillende stukken zijn diverse schermafbeeldingen van Nederlandse prijsvergelijkingssites aantroffen, hierop staan 
vrijwel alleen Nederlandse detailhandelaren vermeld, zie bijvoorbeeld randnummer 109. 
41 Zie afdruk website Tweakers.net d.d. 6 januari 2020 (dossierstuk 106, INT/406328). 
42 [VERTROUWELIJK] (dossierstuk 38, UIT/504353, p. 6). 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 

Zaaknr. ACM/20/040569 / Documentnr. ACM/UIT/567212 

 

 

14/120 

 Samsung, LG, Sony en Philips, vier grote internationaal opererende televisiefabrikanten, verkochten 

gedurende de periode waarop dit besluit betrekking heeft de meeste televisies in Nederland.43 Zij 

hadden in deze periode een gezamenlijk marktaandeel van 80 à 90 procent van de verkopen van 

televisies aan consumenten in Nederland. Daarnaast waren er in Nederland nog een aantal 

fabrikanten actief met een relatief klein marktaandeel.44 Het individuele marktaandeel op de totale 

televisiemarkt in Nederland van Samsung lag tussen de 41,7 en 51,4 procent. In de onderstaande 

tabel zijn de marktaandelen van de verschillende fabrikanten voor de verkopen van televisies aan 

consumenten in Nederland over de jaren 2013 tot en met 2018 weergeven. 
 

Tabel 1: Overzicht van marktaandelen fabrikanten voor televisies in Nederland over 2013-201845 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Samsung 43,1% 50,5% 51,4% 49,5% 46,2% 41,7% 

LG 11,2% 11,7% 12,1% 14,8% 17,6% 18,8% 

Philips 22,9% 14,8% 14,2% 14,1% 13,8% 15,3% 

Sony 7,4% 11,4% 12,5% 13,7% 15,7% 15,8% 

Overig 15,4% 11,6% 9,8% 7,9% 6,7% 8,4% 

Tot.verk. 
(EUR mio) 

EUR 671 EUR 682 EUR 622 EUR 624 EUR 625 EUR 617 

 

 De tabel laat zien dat Samsung in de periode 2013-2018 de grootste fabrikant is op het gebied van 

verkoop van televisies aan consumenten in Nederland. Daarna volgen LG met een marktaandeel 

tussen de 11,2 en 18,8 procent, Sony met een marktaandeel tussen de 7,4 en 15,8 procent en 

Philips met een marktaandeel tussen de 13,8 en 22,9 procent. Nu fabrikanten een eigen indeling 

voor categorieën beeldformaten hanteren, is er geen eenduidige categorisering te maken naar 

beeldformaatsegment, bijvoorbeeld een beeldformaatsegment tot en met 24” of een 

beeldformaatsegment vanaf 65”.46 Zelfs indien er onderscheid zou worden gemaakt naar 

beeldformaatsegment dan is Samsung een van de grotere fabrikanten.  

 

 Sommige fabrikanten verkopen televisies direct aan de consument. Samsung heeft een eigen online 

webshop waar zij televisies verkoopt aan consumenten. Het aandeel van deze eigen webshop in de 

verkoop van Samsung-televisies aan consumenten in Nederland is zeer beperkt (namelijk minder 

dan [VERTROUWELIJK]%).47 

 

4.3.2 Distributeurs 

 

 In Nederland zijn er verschillende distributeurs actief. Grote distributeurs gedurende de periode 

waarop dit besluit betrekking heeft zijn Amacom, Schuurman en Tech Data. Distributeurs hebben 

een tweetal functies. Allereerst heeft een distributeur van televisies een groothandelsfunctie. Dit 

 
43 De ACM duidt in dit besluit de diverse internationaal opererende fabrikanten met hun in Nederland gangbare merknaam 
aan. 
44 Gedurende de periode waarop dit besluit betrekking heeft zijn dat onder meer Panasonic, Loewe, Salora, Toshiba, Hitachi, 
Finlux, Telefunken, JVC, Hisense, Grundig en Sharp. 
45 Op basis van GfK-cijfers. Zie antwoord op vraag 13d, dossierstuk 72, IN/433763, p. 11-12, Bijlage 5 en 6 (vraag 13.d – GFK 
2018 – week 52, p. 35 en vraag 13.d – GFK 2017 – week 52, p. 37); dossierstuk 74, IN/433722, p. 24, 292, 589 en 1.107.
  
46 Zie ook randnummer 28. 
47 Zie antwoord op vraag 1 en 17, dossierstuk 72, IN/433763, p. 3, 15 en Bijlage 9 (vraag 17); antwoord op vraag 5 
dossierstuk 85, IN/438717, p. 9-12, dossierstuk 88, IN/438721, p. 6-7, dossierstuk 89, IN/438722, p. 5-6, dossierstuk 92, 
IN/438745, p. 5-6, dossierstuk 93, IN/438748, p. 16-18. Zie voor berekening percentage dossierstuk 107, UIT/536061. 
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houdt in dat de distributeurs televisies inkopen bij de fabrikant en deze vervolgens verkopen aan 

detailhandelaren.48 Daarnaast kan een distributeur de functie van logistieke dienstverlener hebben. 

De distributeur koopt de televisies niet zelf in bij de fabrikant, maar verleent logistieke diensten, zoals 

opslag en distributie, aan de detailhandelaar die de televisies zelf inkoopt bij de fabrikant.49 

 

 Samsung levert een relatief beperkt deel van de televisies, circa [VERTROUWELIJK]%, via 

distributeurs Amacom en Tech Data aan de detailhandelaren. Dit betreft distributie die (zowel) ziet op 

de groothandelsfunctie en de logistieke dienstverleningsfunctie. De overige televisies levert 

Samsung direct aan (inkooporganisaties van) detailhandelaren.50 

 

4.3.3 Detailhandelaren 

 

 Detailhandelaren verkopen televisies aan eindgebruikers. Detailhandelaren die Samsung televisies 

verkopen aan consumenten kopen de desbetreffende televisies in bij Samsung of een distributeur.51 

Of detailhandelaren rechtstreeks bij Samsung mogen inkopen, hangt volgens Samsung af van 

verschillende omstandigheden waaronder inkoopvolume, het potentieel van de detailhandelaar en 

kwaliteit van de fysieke vestiging of website.52 

 

 Samsung onderscheidt drie groepen detailhandelaren, te weten (1) detailhandelsketens, (2) mass 

market (waaronder Samsung ook “pure online spelers” schaart) en (3) 

inkooporganisaties/onafhankelijke detailhandelaren.53  

 

 In de relevante periode waren verschillende detailhandelsketens op de markt actief, zoals 

MediaMarkt, BCC en Scheer & Foppen54. Deze detailhandelsketens hebben tientallen fysieke 

winkels verspreid door Nederland en een centrale webwinkel.  

 

 Belangrijke detailhandelaren in de groep mass market zijn Bol.com, Coolblue, Televisiewinkel55 en 

Wehkamp. Sommige van deze detailhandelaren, zoals Coolblue en Televisiewinkel, hebben één of 

meerdere fysieke vestigingen. Een aantal detailhandelaren, zoals Bol.com en Wehkamp, heeft enkel 

een online verkoopkanaal (“pure online spelers”). 

 

 Detailhandelaren kunnen zich aansluiten bij buying groups ofwel inkooporganisaties en gebruik 

maken van inkoopvoordeel, de franchise- of verkoopformule (waaronder een webshop) en de 

marketing van de inkooporganisatie. Voor kleine detailhandelaren kan het interessant zijn om zich 

 
48 Zie antwoord op vraag 5, dossierstuk 85, IN/438717, p. 9-12, dossierstuk 88, IN/438721, p. 6-7, dossierstuk 89, IN/438722, 
p. 5-6, dossierstuk 92, IN/438745, p. 5-6, dossierstuk 93, IN/438748, p. 16-18. Zie antwoord op vraag 12, dossierstuk 72, 
IN/433763, p. 10-11; dossierstuk 78, UIT/514868, p. 6; dossierstuk 95, UIT/520138, p. 6; dossierstuk 98, UIT/520947, p. 8-9. 
49 Zie antwoord op vraag 5, dossierstuk 88, IN/438721, p. 6-7, dossierstuk 91, IN/438744, p. 7-9. Zie ook dossierstuk 94, 
UIT/520140, p. 6-8. 
50 Zie antwoord op vraag 12 en 17, dossierstuk 72, IN/433763, p. 9-10, 15 en bijlage 9. Deze bijlage geeft de directe en 
indirecte verkopen van televisies van Samsung weer de periode waarop dit besluit betrekking heeft. Het percentage van circa 
[VERTROUWELIJK]% betreft het bedrag aan directe verkopen van Samsung aan distributeurs Amacom en Tech Data 
afgezet tegen het totaalbedrag aan directe verkopen van Samsung. 
51 Zie antwoord op vraag 5, dossierstuk 85, IN/438717, p. 9-12, dossierstuk 88, IN/438721, p. 6-7, dossierstuk 89, IN/438722, 
p. 5-6, dossierstuk 92, IN/438745, p. 5-6, dossierstuk 93, IN/438748, p. 16-18. 
52 Zie antwoord op vraag 18, dossierstuk 72, IN/433763, p. 16-18. 
53 Zie antwoord op vraag 14, dossierstuk 72, IN/433763, p. 12-14 en Bijlage 7 - 2017-04 - [VERTROUWELIJK]_NL deck_v01, 
p. 3; dossierstuk 95, UIT/520138, p. 7-8. Zie ook randnummer 38. 
54 [VERTROUWELIJK], zie dossierstuk 105, INT/406320, p. 17. 
55 [VERTROUWELIJK], zie dossierstuk 72, IN/433763, vraag 14, BIJLAGE 7 - 2018-08 - SEBN Business 
Report_201808_TV_v5.0, p. 14. [VERTROUWELIJK]. Zie ook dossierstuk 105, INT/406320, p. 81 e.v. 
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aan te sluiten bij een inkooporganisatie omdat ze weinig omzet maken op een bepaald merk om 

commercieel interessant genoeg te zijn voor rechtstreekse ondersteuning van de fabrikant. Expert, 

Electronic Partner (EP) en United Retail (onder andere Electro World en Euronics) zijn voorbeelden 

van grote inkooporganisaties in de periode waarop dit besluit betrekking heeft.56 

 

 De inkooporganisaties waren gedurende de betrokken periode voor ongeveer [VERTROUWELIJK]% 

verantwoordelijk voor de verkoop van Samsung televisies. Samsung schat dat deze 

inkooporganisaties in Nederland ongeveer 800 winkellocaties hebben. Gezien de grote hoeveelheid 

winkellocaties is voor Samsung een inkooporganisatie interessant omdat het distribueren van 

televisies logistiek voordeel oplevert.57 

 

 Sommige detailhandelaren zijn enkel als inkooplid aangesloten bij een inkooporganisatie en 

opereren voor het overige onafhankelijk, zoals Platte TV en Hifi-corner.58 

 

 De marktaandelen van detailhandelaren voor Samsung-televisies (naar inkoopwaarde) in de periode 

2013-2018 zijn weergegeven in onderstaande tabel.59 

 
Tabel 2: Aandelen detailhandelaren voor Samsung-televisies in Nederland (inkoopwaarde) 

[TABEL VERTROUWELIJK] 

 

 [VERTROUWELIJK]. 

 

Partnerschap 

 Samsung duidt detailhandelaren ook wel aan als ‘partners’. Gedurende het onderzoek hebben 

verschillende medewerkers van Samsung een verklaring afgelegd over wie als partner van Samsung 

worden beschouwd. Wat er precies onder partners wordt verstaan loopt volgens de verklaringen 

uiteen tussen ‘een partner is een detailhandelaar waarmee Samsung een jaarafspraak / 

distributieovereenkomst heeft gesloten’60 tot ‘detailhandelaren waarmee Samsung rechtsreeks 

business doet’.61 Tijdens de hoorzitting heeft Samsung nader toegelicht dat een detailhandelaar die 

indirect bij Samsung inkoopt, bijvoorbeeld via een inkooporganisatie, ook een partner kan zijn en dat 

in beginsel alle detailhandelaren met wie Samsung regelmatig zaken doet, als partner kwalificeren; 

daartussen bestaat geen hiërarchie. Daarnaast heeft Samsung toegelicht dat partners aan specifieke 

acties mee kunnen doen.62 Ook verklaart Samsung dat partners een vaste accountmanager van 

Samsung krijgen toegewezen. De accountmanager onderhoudt een vaste en persoonlijke relatie met 

de desbetreffende detailhandelaar.63 Het begrip ‘partners’ is vooral een informeel begrip, waaronder 

de ACM in dit besluit verstaat dat het detailhandelaren betreft die hun televisies direct of indirect bij 

Samsung afnemen en die een vaste accountmanager krijgen toegewezen. De ACM gaat in het 

vervolg van dit besluit van deze definitie uit. 

 
56 Zie antwoord vraag 14, dossierstuk 72, IN/433763, p. 13-14 en Bijlage 7 - 2017-04 - [VERTROUWELIJK]_NL deck_v01, p. 
3 en Bijlage 7 - 2018-08 - SEBN Business Report_201808_TV_v5.0, p. 14; zie ook antwoord op vraag 5, dossierstuk 85, 
IN/438717, p. 9-12, dossierstuk 88, IN/438721, p. 6-7, dossierstuk 89, IN/438722, p. 5-6, dossierstuk 92, IN/438745, p. 5-6. 
Zie tevens dossierstuk 78, UIT/514868, p. 6. 
57 Punten 2.34-2.35 van Zienswijze, IN/538322, p. 20; Verslag van de hoorzitting, UIT/546227, p. 36-37. 
58 [VERTROUWELIJK], zie dossierstuk 4, UIT/502537, p. 5. [VERTROUWELIJK], zie dossierstuk 75, UIT/514136, p. 5-6.  
59 Dossierstuk 107, UIT/536061 op basis van antwoord op vraag 17, dossierstuk 72, IN/433763, p. 15 en Bijlage 9 (vraag 17). 
Overigens geeft Samsung aan dat jaarlijkse kortingen in deze cijfers niet zijn meegenomen. 
60 Dossierstuk 94, UIT/520140, p. 9. 
61 Dossierstuk 95, UIT/520138, p. 6; dossierstuk 96, UIT/520142, p. 6-7. 
62 Verslag van de hoorzitting, UIT/546227, p. 37, 38-39. 
63 Verslag van de hoorzitting, UIT/546227, p. 41. 
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4.4 Prijsvorming Samsung televisies 

 Voor zowel Samsung als de detailhandelaren is de marge op een televisie van belang. De marge is 

het verschil tussen de inkoopprijs en de wederverkoopprijs. Een lage inkoopprijs is voor 

detailhandelaren noodzakelijk om voldoende marge te behalen op de Samsung televisie. Dit 

stimuleert een detailhandelaar om de televisies van Samsung in zijn assortiment op te nemen, te 

promoten en te verkopen. De marge is afhankelijk van de adviesverkoopprijs op een Samsung-

televisie, de commerciële afspraken tussen de detailhandelaar en Samsung en uiteindelijk het 

prijsbeleid van de detailhandelaar. 

4.4.1 Prijsbeleid Samsung 

 Samsung bepaalt de adviesprijs van een televisiemodel aan de hand van de “RRP guideline” die het 

hoofdkantoor veelal op maandelijkse basis en bij de introductie van een nieuw product stuurt. De 

RRP guideline verlaagt de adviesverkoopprijzen van een televisiemodel gemiddeld twee- tot 

driemaal per jaar.64 Aan de hand van een aantal factoren bepaalt Samsung in hoeverre zij deze 

richtsnoeren volgt en of ze in Nederland hiervan afwijkt. De introductie-adviesprijs en daarop 

volgende officiële prijsverlagingen die Samsung communiceert aan detailhandelaren hoeft niet gelijk 

te zijn aan de adviesverkoopprijzen in deze RRP guideline. De officiële RPP (adviesverkoopprijs) is 

voor iedere detailhandelaar gelijk.65 Belangrijke parameter bij het vaststellen van de prijs is de 

adviesverkoopprijs voor televisiemodellen van concurrenten.66  

 

 Zoals weergegeven in randnummer 33 van dit besluit heeft een televisiemodel een gemiddelde 

verkoop-levensduur van een jaar en daalt de prijs gedurende dit jaar. In hoeverre de prijs daalt is 

mede afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt. Deze ontwikkelingen betrekt Samsung bij het 

vaststellen van een volgens haar optimale adviesprijs, die zij communiceert aan detailhandelaren.67 

Deze optimale adviesprijs wordt ook wel de marktprijs genoemd of met ”advies going” aangeduid. Dit 

zijn de adviezen waar dit besluit betrekking op heeft.68 Daarnaast geeft Samsung voor de duur van 

een (gezamenlijke) actie een promotieadviesverkoopprijs voor het televisiemodel af, ook wel Markt 

Advies Prijs of Marketing Advies Prijs (MAP) genoemd. Deze promotieadviesverkoopprijs is lager 

dan de geldende adviesverkoopprijs.69 

 

4.4.2 Commerciële afspraken Samsung - detailhandelaar 

 Samsung maakt afspraken met distributeurs en detailhandelaren in de vorm van 

distributieovereenkomsten of jaarafspraken. Daarnaast maakt Samsung ook afspraken die niet zijn 

opgenomen in dergelijke overeenkomsten of jaarafspraken. Al deze afspraken hebben invloed op de 

inkoopprijs voor de detailhandelaar en daarmee op de potentiële marge die de detailhandelaar 

 
64 Zie antwoord op vraag 14 en 15 van dossierstuk 72, IN/433763, p. 12-14. Zie ook dossierstuk 115, Bijlage 504 (ID 
1181336). 
65 Zie dossierstuk 94, UIT/520140, p. 16, 18. 
66 Zie antwoord op vraag 14 en 15 van dossierstuk 72, IN/433763, p. 12-14. 
67 Samsung spreekt in dit verband over “het adviseren van retailers over de optimale prijs rekening houdend met de prijs van 
concurrerende televisiemodellen van andere fabrikanten, de dan geldende marktprijs voor dat televisiemodel, de potentiële 
marge voor de geadviseerde retailers en de voorraad”, Zienwijze, IN/538322, punt 3.11, p. 31. 
68 Zie antwoord op vraag 14 en 15, dossierstuk 72, IN/433763, p. 12-14; antwoord op vraag 12, dossierstuk 85, IN/438717, p. 
24-27, dossierstuk 88, IN/438721, p. 15-17, dossierstuk 89, IN/438722, p. 17-19, dossierstuk 92, IN/438745, p. 14-16, 
dossierstuk 93, IN438748, p. 36-39. Zie ook dossierstuk 94, UIT/520140, p. 5-6; dossierstuk 95, UIT/520138. 
69 Zie dossierstuk 94, UIT/520140, p. 18; dossierstuk 95, UIT/520138, p. 13; dossierstuk 97, UIT/520144, p. 4, 7. Zie voor 
communicatie over MAP bijvoorbeeld dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 448 (ID 754211) en dossierstuk 115, UIT/535654, 
Bijlage 513 (ID 108570) in combinatie met Bijlage 515 (ID 427532), Bijlage 516 (ID 758761), Bijlage 517 (ID 759776), Bijlage 
518 (ID 1115425), Bijlage 519 (ID 430478), Bijlage 520 (ID 107371) en Bijlage 682 (ID 427533); Bijlage 921 (ID 775735).  
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behaalt. Voor detailhandelaren is het van belang om aanspraak te kunnen maken op dergelijke 

afspraken om succesvol en winstgevend Samsung televisies in Nederland te verkopen.70 

 

Rekenfactor en voorraadbescherming 

 [VERTROUWELIJK]. 

 

 Over het algemeen geldt dat duurdere televisiemodellen een hogere rekenfactor hebben dan 

goedkopere televisiemodellen. Bij officiële adviesprijsverlagingen verandert de rekenfactor niet 

waardoor er sprake is van een evenredige inkoopprijsverlaging. Gedurende de levensduur van een 

televisiemodel kan Samsung met de detailhandelaar een hogere rekenfactor afspreken, zodat de 

detailhandelaar meer marge op het televisiemodel haalt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan end-of-cycle 

promoties.71 

 

 Een hieraan gerelateerde commerciële afspraak is de zogenaamde voorraadbescherming of 

prijsbescherming. Dit is een compensatie die Samsung betaalt vanwege de aanwezige voorraad van 

Samsung-televisies op het moment dat Samsung een lagere adviesprijs adviseert. Deze voorraad is 

door de detailhandelaar tegen de oude, hogere, inkoopprijs ingekocht. Als voorraadcompensatie past 

Samsung in dat geval de inkoopprijs voor deze voorraad feitelijk aan naar de nieuwe, lagere 

inkoopprijs.72 

 

Doorverkooppremies en inkooppremies 

 Bij tijdelijke actiemomenten, het uitfaseren van oude televisiemodellen (zogenaamde EOL 

modellen73) en prijsschommelingen in de markt kan Samsung detailhandelaren ‘doorverkooppremies’ 

(of sell-out bonus) en ‘inkooppremies’ (of sell-in bonus) geven om daarmee de marge van een 

detailhandelaar te verruimen en om Samsung-televisies te blijven verkopen aan consumenten.74 Een 

doorverkooppremie houdt in dat Samsung aan de detailhandelaar een premie per verkocht 

televisiemodel geeft tijdens een bepaalde periode. Een inkooppremie houdt in dat Samsung aan de 

detailhandelaar een premie geeft per ingekocht televisiemodel in een bepaalde periode. Samsung 

maakt hierover ad hoc afspraken met de detailhandelaar.75 

 

Marketingbijdrage 

 Een andere commerciële afspraak is de zogenaamde marketingbijdrage.76 Een detailhandelaar krijgt 

deze bijdrage om gezamenlijke marketingcampagnes op te zetten, productkennis te verbeteren en 

consumenten van een beter product en betere service te voorzien. Een voorbeeld daarvan is het 

 
70 Zie antwoord op vraag 14, 18, 19 en 21, dossierstuk 72, IN/433763, p. 12-14, p. 16-18, p. 18-19 en p. 19-20; antwoord op 
vraag 7b en 8c, dossierstuk 85, IN/438717, p. 16-17 en p. 19-20, dossierstuk 88, IN/438721, p. 11 en p. 12-13, dossierstuk 
89, IN/438722, p. 11-12 en p. 13-14, dossierstuk 92, IN/438745, p. 10 en p. 11, dossierstuk 93, IN/438748, p. 25-26. Zie ook 
dossierstuk 75, UIT/514136, p. 8; dossierstuk 98, UIT/520947, p. 7; Punt 3.6 van Zienswijze, IN/538322, p. 30 en Verslag van 
de hoorzitting, UIT/546227, p. 43-44. 
71Zie antwoord op vraag 14, dossierstuk 72, IN/433763, p. 12-14 en bijlage 12 en 13; dossierstuk 94, UIT/520140, p. 5 en 7-
14; dossierstuk 95, UIT/520138, p. 5 en 11;antwoord op vraag 9, dossierstuk 89, IN/438722, p. 14-16, dossierstuk 92, 
IN/438745, p. 12-14. 
72 Zie antwoord op vraag 14 en 18, dossierstuk 72, IN/433763, p. 12-14 en p. 16-18 en bijlage 12 en 13; dossierstuk 94, 
UIT/520140, p. 5-7, 14 en 15; dossierstuk 95, UIT/520138, p. 5 en 11; zie ook antwoord op vraag 9, dossierstuk 85, 
IN/438717, p. 20-22, dossierstuk 88, IN/438721, p. 13-14, dossierstuk 89, IN/438722, p. 14-16, dossierstuk 92, IN/438745, p. 
12-14, dossierstuk 93, IN/438748, p. 32-34.  
73 Zie randnummer 33. 
74 Afspraken over deze premies maken in het algemeen geen onderdeel uit van jaarafspraken/distributieovereenkomst. 
75 Zie antwoord op vraag 14, dossierstuk 72, IN/433763, p. 12-14; dossierstuk 94, UIT/520140, p. 10-13, 16-17, dossierstuk 
95, UIT/520138, p. 8, 9, 12, 13; dossierstuk 98, UIT/520947, p. 15-16; antwoord op vraag 7b, 8, 12, dossierstuk 85, 
IN/438717, p. 16-17, p. 17-19, dossierstuk 88, IN/438721, p. 11, p. 11-14, p. 15-17, dossierstuk 89, IN/438745, p. 11-12, p. 
12-14, p. 17-19, dossierstuk 92, IN/438745, p. 10, p. 11, p. 14-16, p. 24-27, dossierstuk 91, IN/438744, p. 12-13, p. 12-14, p. 
18-20, dossierstuk 93, IN/438748, p. 22-23, p. 28-32, p. 33-36.  
76 De marketingbijdrage is onderdeel van de jaarafspraken/distributieovereenkomst. 
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zichtbaarder maken van producten door middel van reclame-uitingen zowel offline als online. De 

hoogte van de marketingbijdrage is onafhankelijk van de hoeveelheid verkochte televisies. Uit de 

distributieovereenkomsten blijkt dat de marketingbijdrage wordt bepaald aan de hand van een 

percentage van de netto-omzet.77 

 

Overige commerciële afspraken 

 Om de verkopen bij de detailhandelaren te stimuleren zet Samsung nog een aantal commerciële 

afspraken in. Zo is in de jaarafspraken doorgaans een streefomzet opgenomen.78 Ook zijn er 

afspraken opgenomen over bonussen, shopdisplaykortingen en het mogen meedoen aan 

consumentenacties. De hoogte van de bonus is afhankelijk van de netto-omzet. Voor de 

shopdisplaykorting geldt dat een detailhandelaar een korting dan wel vergoeding krijgt voor het 

plaatsen van Samsung-displays in de winkel. 

 

 Er zijn verschillende consumentenacties zoals cashback-acties of het weggeven van gratis 

producten. Voor Samsung zijn deze acties van belang om de eigen verkoopdoeleinden (in relatie tot 

concurrerende merken) te bereiken.79 

 

 De bonussen en shopdisplaykortingen zijn onderdeel van de jaarafspraken/distributieovereenkomst. 

Hierin wordt afgesproken hoe de bonussen / kortingen worden berekend. 

 

4.4.3 Prijsbeleid detailhandelaar – transparantie door prijsvergelijkingswebsites en 

spiders 

 De prijs is voor de consument een relevante concurrentieparameter bij de keuze tussen 

detailhandelaren voor een bepaald televisiemodel. Consumenten kunnen zich online oriënteren voor 

de aankoop van een televisie en maken daarbij gebruik van prijsvergelijkingswebsites, waarbij ook 

kenmerken over de detailhandelaar staan vermeld (bijvoorbeeld of een detailhandelaar een officiële 

dealer is80).81 

 

 Detailhandelaren melden zich aan bij een prijsvergelijkingswebsite. Vervolgens bieden 

detailhandelaren een zogenaamde feed aan, een koppeling waarmee de prijsvergelijkingswebsite 

per aangeboden televisiemodel de actuele (online-) verkoopprijzen van de detailhandelaar verkrijgt. 

Bij veranderingen in aanbod (van model of (online-)verkoopprijs) duurt het over het algemeen enige 

tijd voordat dit op de prijsvergelijkingswebsite zichtbaar is. De detailhandelaar betaalt per ‘klik’ van 

een consument een vergoeding aan de betreffende prijsvergelijkingswebsite.82 

 

 
77 Zie antwoord op vraag 14 en 18, dossierstuk 72, IN/433763, p. 12-14, p. 15-18 en bijlage 12 en 13; dossierstuk 70, 
UIT/512171, p. 8; dossierstuk 94, UIT/520140, p. 10-11; antwoord op vraag 7b en 8, dossierstuk 85, IN/438717, p. 16-17, p. 
17-19, dossierstuk 88, IN/438741, p. p. 11, p. 11-14, dossierstuk 89, IN/438722, p. 11-12, p. 12-14, dossierstuk 92, 
IN/438745, p. 10, p. 11, dossierstuk 93, IN/438748, p. 22-23, p. 28-32. 
78 Zie dossierstuk 75, 514136, p. 11-12; dossierstuk 94, UIT/520140, p. 7; dossierstuk 72, IN/433763, Bijlage 13 - 
Distributieovereenkomst_YA_2014_-_[detailhandelaar 1], p. 2. 
79 Zie dossierstuk 70, UIT/512171, p. 8; dossierstuk 94, UIT/520140, p. 10-11; dossierstuk 95, UIT/520138, p. 8; antwoord op 
vraag 14 en 18, dossierstuk 72, IN/433763, p. 12-14, p. 15-18 en bijlage 12 en 13; antwoord op vraag 7b en 8, dossierstuk 85, 
IN/438717, p. 16-17, p. 17-19, dossierstuk 88, IN/438741, p. p. 11, p. 11-14, dossierstuk 89, IN/438722, p. 11-12, p. 12-14, 
dossierstuk 92, IN/438745, p. 10, p. 11, dossierstuk 93, IN/438748, p. 22-23, p. 28-32. 
80 Zie voor het belang van een officieel dealer randnummer 82. 
81 Zie antwoord op vraag 7a, dossierstuk 85, IN/438717, p. 15-16, dossierstuk 89, IN/438722, p. 10-11, dossierstuk 92, 
IN/438745, p. 9-10, dossierstuk 93, IN/438748, p. 24-25 en dossierstuk 88, IN/438721, p. 9-10; dossierstuk 70, UIT/512171, p. 
6, 7, 9, 10; dossierstuk 75, UIT/514136, p. 9-10; dossierstuk 78, UIT/514868, p. 5, 8 en 11; dossierstuk 76, UIT/514474, p. 7; 
dossierstuk 4, UIT/502537, p. 4; dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 965 (ID 197457), p. 13-30. 
82 Dossierstuk 70, UIT/512171, p. 6-7 en 10-11.  
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 Het is voor detailhandelaren belangrijk om op (verschillende) prijsvergelijkingssites te staan, omdat 

een belangrijk deel van de klanten via deze sites naar de eigen website of fysieke winkel komt. De 

belangrijkste prijsvergelijkingswebsites zijn Kieskeurig.nl, Tweakers.net, Beslist.nl, Vergelijk.nl. en 

Kieskeurig.nl.83 

 

 Voor detailhandelaren is het daarnaast belangrijk om bovenin de lijst te staan op 

prijsvergelijkingssites. Consumenten klikken immers het meeste op de detailhandelaren die 

bovenaan staan. Bovendien laat Kieskeurig op de mobiele website per model alleen een top drie 

zien van detailhandelaren; voor lager geplaatste detailhandelaren moet een consument eerst 

doorklikken.84  

 

 Prijsvergelijkingswebsites zorgen voor transparantie op de markt voor de verkoop van televisies. 

Detailhandelaren houden de prijs van verschillende televisiemodellen bij concurrent-detailhandelaren 

in de gaten door zogenaamde spiderprogramma’s. Niet ieder spiderprogramma is hetzelfde maar 

over het algemeen verzamelen spiderprogramma’s online-verkoopprijsdata van concurrent-

detailhandelaren op prijsvergelijkingswebsites en van de websites die zij aanmerken als concurrent-

detailhandelaren. Aan de hand van de verzamelde verkoopdata van concurrent-detailhandelaren 

passen detailhandelaren, automatisch dan wel handmatig, de eigen verkoopprijs aan (zowel naar 

boven als beneden). 

 

 In beginsel hanteren detailhandelaren een volgstrategie bij het bepalen van de verkoopprijs. Dit 

houdt in dat ze bij de vaststelling van hun eigen verkoopprijs de laagste online-verkoopprijs of 

(gewogen) gemiddelde online-verkoopprijs volgen van één of meer specifieke andere concurrent-

detailhandelaren (met eventueel een index of percentage daarboven). Sommige detailhandelaren 

beschouwen het initiëren van online prijsverlagingen als weinig zinvol, omdat concurrent-

detailhandelaren vaak (automatisch) hun prijs daarop aanpassen. De detailhandelaren kunnen het 

prijssysteem handmatig overrulen, bijvoorbeeld bij actiemomenten.85 

 

4.4.4 Online en offline verkoopprijzen 

 Het overgrote deel van de in het onderzoek betrokken detailhandelaren86 verklaart dat zij gedurende 

de inbreukperiode dezelfde verkoopprijs hanteren voor zowel de online (webshop) als offline (fysieke 

winkels) kanalen.87 

 

 In de periode van 2013-2018 is het aantal online verkochte televisies gestaag toegenomen. In 

waarde is de online verkoop van televisies gegroeid van 16,5% in 2013 naar 24,9% in 2018. In de 

onderstaande tabel is de verhouding tussen online en offline verkopen (in waarde) opgenomen over 

de periode 2013-2018. 

 
83 Zie antwoord op vraag 1c, 7a en 13c, dossierstuk 85, IN/438717, p. 2-3, p. 17 en p. 27-28, dossierstuk 88, IN/438721, p. 3, 
p. 9-10 en p. 17, dossierstuk 89, IN/438722, p. 2, p. 10-11 en p. 19-20, dossierstuk 92, IN/438745, p. 3, p. 9-10 en p. 17, 
dossierstuk 93, IN/438748, p. 4-5, p. 24-25 en p. 41-43; dossierstuk 70, UIT/512171, p. 6, dossierstuk 75, UIT/514136, p. 7-8; 
7 en 10; dossierstuk 76, UIT/514474, p. 4; dossierstuk 78, UIT/514868, p. 5, 8 en 11; dossierstuk 96, UIT/520142, p. 9-10.  
84 Zie dossierstuk 4, UIT/502537, p. 4; dossierstuk 70, UIT/512171, p. 7 en 9; dossierstuk 75, UIT/514136, p. 9-10; 
dossierstuk 78, UIT/514868, p. 8 en 11. 
85 Zie antwoord op vraag 2, 13 en 14, dossierstuk 85, IN/438717, p. 4-5 en p. 27-30, dossierstuk 88, IN/438741, p. 4 en p. 17-
19, dossierstuk 89, IN/438722, p. 3-4 en p. 19-21, dossierstuk 92, IN/438745, p. 3 en p. 16-18, dossierstuk 93, IN/438748, p. 
8-10 en p. 39-45; zie ook dossierstuk 75, UIT/514136, p. 14-16; dossierstuk 76, UIT/514474, p. 7; dossierstuk 78, 
UIT/514868, p. 8-9. 
86 [VERTROUWELIJK] Zie antwoord op vraag 2 en 13d, dossierstuk 93, IN/438748, p. 5-7 en p. 40. 
87 Zie antwoord op vraag 2 en 13d, dossierstuk 85, IN/438717, p. 4-5 en p. 27-28, dossierstuk 88, IN/438721, p. 4 en p. 18, 
dossierstuk 89, IN/438722, p. 3-4 en p. 20, dossierstuk 92, IN/438745, p. 3 en p. 17. Zie ook dossierstuk 75, UIT/514136, p. 4 
en p. 9; dossierstuk 70, UIT/512171, p. 10; dossierstuk 76, UIT/514474,p. 7; dossierstuk 78, UIT/514868, p. 8 en p. 11. 
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Tabel 3: Verhouding tussen traditionele verkopen en internet verkopen (2013-2018)88 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Traditionele 

verkopen 

83,5% 81,4% 79,3% 75,4% 75,2% 75,1% 

Internet 

verkopen 

16,5% 18,6% 20,7% 24,6% 24,8% 24,9% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

4.4.5 Overige concurrentieparameters – service en betrouwbaarheid 

 Naast de prijs, zijn service en betrouwbaarheid van de detailhandelaar belangrijke 

concurrentieparameters bij de keuze van een consument voor een bepaalde detailhandelaar. 

 

 Er zijn enkele aspecten van service en betrouwbaarheid van de detailhandelaar die een rol spelen 

vóór aanschaf van een televisie. Het kunnen aanbieden van een volledig/volwaardig assortiment 

televisies is relevant om als volwaardig televisie-aanbieder te worden gezien. Met name in de 

duurdere segmenten is ook het hebben van een fysieke winkel relevant, omdat consumenten zo 

kwaliteitsverschillen tussen televisies kunnen ervaren en een beroep kunnen doen op deskundig 

advies van de verkoper. Zo is het hebben van een fysieke winkel één van de vereisten die Samsung 

aan detailhandelaren stelt voor het mogen verkopen van (de doorgaans duurdere) AV Elite-

televisiemodellen.89 

 

 Daarnaast zijn er enkele aspecten van service en betrouwbaarheid van de detailhandelaar die een 

rol spelen bij levering van een televisie. Relevant zijn onder meer de snelheid en betrouwbaarheid 

van de levering en het aanbieden van een installatieservice. Detailhandelaren geven daarbij aan dat 

de consument het zijn van een officiële dealer van een televisiemerk als een soort keurmerk van 

betrouwbaarheid ziet. 

 

 Tot slot zijn er enkele aspecten van service en betrouwbaarheid van de detailhandelaar die een rol 

spelen na levering van een televisie. Relevant zijn onder meer goede retourmogelijkheden, een 

goede klantenservice en garantie. Voor alle detailhandelaren geldt de wettelijke verplichte 

garantietermijn van twee jaar. Enkele detailhandelaren geven aan dat de wijze waarop zij garantie 

verlenen relevant is: voor middelgrote en grote televisies bieden zij (via afspraken met fabrikanten) 

“aan-huis-garantieservice” aan in plaats van het retourneren van een defect product.90 

  

 
88 Op basis van GfK-cijfers. Antwoord op vraag 13d, dossierstuk 72, IN/433763, p. 11-12 en Bijlage 5 en 6, GFK rapport 2018, 
p. 322, dossierstuk 74, IN/433722, p. 78, 579 en 1.008. 
89 Zie antwoord op vraag 18, dossierstuk 72, IN/433763, p. 15-18 en Bijlage 11. 
90 Zie antwoord op vraag 7a en 8c, dossierstuk 85, IN/438717, p. 14-15 en p. 19-20, dossierstuk 88, en IN/438721, p. 9-10 en 
p. 12, dossierstuk 89, IN/438722, p. 10 en p. 13-14, dossierstuk 92, IN/438745, p. 9-10 en p. 11-12, dossierstuk 93, 
IN/438748, p. 21-22 en p. 27-29; zie ook dossierstuk 75, UIT/514136, p. 10; dossierstuk 70, UIT/512171, p. 9; dossierstuk 78, 
UIT/514868, p. 8-9; dossierstuk 76, UIT/514474, p. 5. 
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5 Gedragingen 

5.1 Inleiding 

 

 Dit hoofdstuk beschrijft de jarenlange praktijk van monitoring en beïnvloeding door Samsung van 

online verkoopprijzen voor Samsung televisies, waarbij Samsung actief invloed uitoefende op de 

online consumentenprijzen die detailhandelaren bij de verkoop van televisies hanteren. De periode 

waarin deze gedragingen plaatsvonden is 9 januari 2013 tot en met 7 december 2018. 

 

 In de contracten en jaarafspraken tussen Samsung en detailhandelaren is een standaardbepaling 

opgenomen die inhoudt dat Samsung enkel verkoop-adviesprijzen adviseert (de zogenaamde 

“RRP”) en dat het de detailhandelaar vrij staat zelf zijn verkoopprijzen te bepalen. Daarnaast is 

opgenomen dat Samsung op generlei wijze kan en mag interveniëren in de prijszetting tussen de 

detailhandelaar en zijn concurrenten.91 Samsung heeft tijdens het onderzoek op vragen van de ACM 

verklaard dat detailhandelaren volledig vrij zijn in hun prijszetting op de retailmarkt.92 Verschillende 

detailhandelaren bevestigen dat beeld. Zo verklaren [detailhandelaar 1], [detailhandelaar 2] en 

[detailhandelaar 6] dat zij vrij zijn bij het bepalen van de verkoopprijzen voor Samsung-televisies.93 

 

 In het kader van haar complianceprogramma heeft Samsung in december 2013 een 

standaardreactie opgesteld die medewerkers kunnen sturen aan detailhandelaren teneinde de 

risico's in verband met verticale prijsbinding te beperken.94 De Nederlandstalige tekst daarvan luidt 

(letterlijk): 

 

“Ik verwijs naar uw e-mail hieronder en naar de jaarovereenkomst tussen uw bedrijf en 

Samsung. Zoals u weet, kan Samsung alleen maar adviesprijzen adviseren, winkeliers zijn vrij 

om hun verkoopprijzen te bepalen. Volgens het Europese mededingingsrecht en het interne 

compliancebeleid, Samsung kan en zal niet tussenkomen op welke wijze dan ook in de 

prijszetting van haar business partners. Eveneens is het orkestreren van verkoopsprijzen 

tussen Samsungs business partners ten strengste verboden. 

 

De inhoud van de onderstaande e-mail wordt daarom niet door Samsung aanvaard en zal 

onmiddellijk worden verwijderd; Samsung zal deze e-mail beschouwen als niet-bestaande. 

Gelieve zulke e-mails niet meer te sturen in de toekomst.” 95 

 

 Het dossier bevat verschillende e-mails waarin Samsung-medewerkers deze standaardreactie sturen 

aan detailhandelaren. Het dossier bevat ook materiaal waaruit blijkt dat dezelfde Samsung-

medewerkers desondanks contact blijven opnemen met de betreffende detailhandelaren over hun 

online-verkoopprijzen.96 

 

 
91 Zie bijvoorbeeld dossierstuk 72, IN/433763, bijlage 13 - Distributieovereenkomst_YA_ 2014_-_[detailhandelaar 1], p. 5 
92 Zie antwoord op vraag 21, dossierstuk 72, IN/433763, p. 20. 
93 Zie antwoord op vraag 13, dossierstuk 89, IN/438722, p. 19-20; vraag 12 en 16, dossierstuk 85, IN/438717, p. 25-27 en 32-
25; vraag 16, dossierstuk 93, IN/438748, p. 47-52. 
94 Zie antwoord op vraag 1 en 2 van dossierstuk 103, IN/502562, p. 8. 
95 Zie dossierstuk 103, bijlage C3, IN/502562. 
96 Zie bijvoorbeeld randnummer 212. Zie ook dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 753 (ID 776294); dossierstuk 109, 
UIT/535641, Bijlage 12 (ID 13725) en dossierstuk 70, UIT/512171, p. 31 en p. 56-59. 
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  Uit de frequentie, intensiteit en inhoud van de communicatie tussen de account- en salesmanagers 

van Samsung en hun ‘klanten’ volgt dat Samsung gedurende de inbreukperiode actief invloed 

uitoefende op de online-verkoopprijzen van detailhandelaren en verwachtte dat de detailhandelaren 

zich hielden aan de door Samsung geadviseerde prijzen. Deze praktijk van Samsung had tot doel 

margebehoud van de detailhandelaren en om daarmee tevens de eigen omzet en marge te 

beschermen. 

 

 Samsung nam geregeld contact op met detailhandelaren om over geconstateerde afwijkingen van de 

adviesprijzen te spreken. Daarbij deelde Samsung ook informatie over contacten met concurrerende 

detailhandelaren en gaf daarbij ook aan dat deze detailhandelaren hun prijzen conform advies 

zouden gaan aanpassen. Op basis van dit inzicht konden detailhandelaren erop vertrouwen dat 

afwijkingen slechts uitzonderlijk en kortstondig zouden zijn. 

  

 De detailhandelaren wisten op hun beurt hun weg naar Samsung te vinden om haar te bewegen om 

concurrerende detailhandelaren aan te spreken op van de adviesprijs afwijkende prijzen en zij 

accepteerden dat Samsung ook henzelf aansprak als prijzen afweken. Detailhandelaren klaagden 

regelmatig over de prijszetting van andere detailhandelaren bij Samsung. Uit de stukken blijkt dat 

Samsung dit dan oppakte en terugkoppeling gaf aan de desbetreffende detailhandelaren. 

 

 In het navolgende beschrijft de ACM aan de hand van voorbeelden de algemene praktijk van 

Samsung met betrekking tot online verkoopprijzen van detailhandelaren. In de paragrafen 5.2.4 tot 

en met 5.2.10 geeft de ACM een beschrijving van de communicatie van Samsung met zeven 

detailhandelaren. 

 

 De medewerkers van Samsung die betrokken waren bij de gedragingen die onderwerp zijn van dit 

besluit hebben verschillende functieaanduidingen, zoals [VERTROUWELIJK], [VERTROUWELIJK] 

of accountmanager. In Bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de verschillende medewerkers van 

Samsung die bij de beschrijving van de gedragingen terugkomen.97 

5.2 Samsungs praktijk aangaande online-verkoopprijzen 

5.2.1 Prijsmonitoring 

 

 Samsung monitorde continu de (online) prijzen van detailhandelaren. Samsung gebruikte hiertoe 

verschillende middelen. In de periode vanaf in ieder geval [VERTROUWELIJK] tot en met 

[VERTROUWELIJK] gebruikte Samsung de software tool [VERTROUWELIJK] om dagelijks de 

online-verkoopprijzendata van haar detailhandelaren te verkrijgen. In ieder geval vanaf 

[VERTROUWELIJK] monitorde Samsung de online-verkoopprijzen van detailhandelaren door middel 

van een [VERTROUWELIJK].98 

 

 
97 De ACM maakt derhalve geen onderscheid tussen bijvoorbeeld productmanagers, accountmanagers, senior 
accountmanagers, key accountmanagers en field sales managers. Zie in dit licht ook Verslag van de hoorzitting, UIT/546227, 
p. 57 en IN/573859. 
98 In 2012 hield Samsung overzichten bij met door detailhandelaren gehanteerde online-verkoopprijzen versus de Samsung-
adviesverkoopprijzen, zie dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 2 (ID 770647), p. 3. Eind december 2012 introduceert 
Samsung een nieuw prijsmonitoringssysteem, zie dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 14 (ID 1126746). Zie ook dossierstuk 
115, UIT/535654, Bijlage 13 (ID 1126740). 
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 Op basis van de data verkregen door deze prijsmonitoringssystemen, ook wel spider-software99 

genoemd, stelde Samsung zogenaamde benchmarks op. Hierbij zette Samsung de door 

detailhandelaren gehanteerde online-verkoopprijzen voor Samsung-televisies af tegen de 

adviesprijzen die Samsung eerder had gecommuniceerd. Deze benchmarks verspreidde Samsung 

intern onder de accountmanagers. 

 

 Een voorbeeld hiervan is de volgende benchmark, bijgevoegd bij een intern e-mailbericht van 

Samsung van 6 mei 2013.100 De benchmark toont101: 

• Product: televisie 

• Model: Samsung-televisiemodellen 

• Channel: de prijsvergelijkingswebsite waarop de online-verkoopprijs van de detailhandelaar op 

dat moment zichtbaar is 

• Shop: de detailhandelaar die de online-verkoopprijs hanteert 

• Price: de online-verkoopprijs die de detailhandelaar hanteert 

• RRP (Online): de advies online-verkoopprijs van Samsung  

• Delta: het percentage dat de online-verkoopprijs van de detailhandelaar lager ligt dan de RRP 

(Online) van Samsung 

• AM: de accountmanager van Samsung die verantwoordelijk is voor de detailhandelaar 

 

[AFBEELDING VERTROUWELIJK] 

 

 Samsung gebruikte de verkoopprijsgegevens ook voor het opstellen van zogenaamde 

‘schakelanalyses’. Een schakelanalyse geeft een grafische weergave van de online-verkoopprijzen 

voor een bepaald televisiemodel voor een bepaalde (historische) periode van verschillende 

detailhandelaren, waarmee in beeld wordt gebracht welke detailhandelaar een online-prijsverlaging 

‘initieerde’, oftewel als eerste de online-verkoopprijs verlaagde. 

 

 Een voorbeeld hiervan is de onderstaande schakelanalyse, bijgevoegd bij een intern e-mailbericht 

van Samsung van 1 oktober 2013.102 De schakelanalyse toont het prijsverloop voor model 

UE40F6400 in de periode 15 september tot en met 1 oktober 2013: 

 

[AFBEELDING VERTROUWELIJK] 

 

 

 Door continu deze prijsvergelijkingswebsites in de gaten te houden, kwam Samsung snel en 

eenvoudig te weten welke online-verkoopprijzen de detailhandelaren hanteerden. Samsung heeft 

verschillende redenen gegeven voor het monitoren van prijzen van detailhandelaren:103  

 

• Het stelt Samsung in staat een beeld te krijgen van het prijsniveau op de markt en de positie 

van haar producten ten opzichte van concurrerende producten; 

• Het helpt Samsung bij het bepalen van haar adviesverkoopprijzen; 

 
99 Zie ook paragraaf 4.4.3. 
100 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 84 (ID 276166). 
101 Zie hiervoor ook dossierstuk 94, UIT/520140, p. 21. 
102 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 280 (ID 773531), p.2. 
103 Zie antwoord op vraag 22, dossierstuk 72, IN/433763, p. 21-22. 
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• Het helpt Samsung in haar onderhandelingen met detailhandelaren over de inkoopprijs die 

Samsung rekent. Detailhandelaren brengen in die onderhandelingen veelal het argument 

naar voren dat een lagere inkoopprijs noodzakelijk is om voldoende marge te behalen op een 

Samsung televisie. Detailhandelaren kunnen enerzijds klagen over een te lage marge en 

tegelijkertijd een lage online-verkoopprijs hanteren. 

 

 De prijsgegevens die Samsung verkreeg door monitoring gebruikte Samsung om te achterhalen 

welke detailhandelaren online-prijzen hanteerden die lager waren dan de adviesprijzen van 

Samsung. Ook monitorde Samsung de online-prijzen van haar detailhandelaren om te achterhalen 

welke detailhandelaar de verlaging van de online-prijs had geïnitieerd en die detailhandelaar 

vervolgens aan te spreken.104 Zoals later nog zal worden toegelicht gebruikte Samsung voor dit 

aanspreken het eufemisme “adviseren”. 

5.2.2 Interne coördinatie van contact met detailhandelaren 

 

 Samsung stemde intern af of er aanleiding was om detailhandelaren aan te spreken. Deze interne 

coördinatie verliep steeds min of meer langs dezelfde lijnen. Samsung-(account)managers stelden 

intern de verantwoordelijke accountmanagers op de hoogte van de prijsafwijkingen. De Samsung-

medewerkers riepen elkaar vervolgens op om contact op te nemen met de detailhandelaren waar zij 

verantwoordelijk voor waren en zij gaven intern een terugkoppeling over hun contact met 

detailhandelaren. 

 

 Samsung-accountmanagers stuurden elkaar onderling bijvoorbeeld schermafbeeldingen van 

prijsvergelijkingswebsites of de eigen website van detailhandelaren. Deze contacten vonden 

bilateraal of in groepsverband plaats, bijvoorbeeld via e-mail of in WhatsApp-groepsgesprekken. Uit 

de schermafbeeldingen blijkt dat detailhandelaren lagere verkoopprijzen hanteerden dan de 

adviesprijs van Samsung. Ook bespraken Samsung-medewerkers hierbij regelmatig wie de initiator 

was van een prijsverlaging. 

 

 Ook grotere adviesrondes werden intern besproken, bijvoorbeeld tijdens de wekelijkse Key 

Accountmanagement Meeting (KAM-meeting)105, per e-mail of in WhatsApp-groepsgesprekken. 

Accountmanagers ontvingen dan intern instructies om voor een of enkele televisiemodellen op een 

bepaalde datum tegelijk meerdere detailhandelaren aan te spreken om hun online-verkoopprijzen te 

verhogen naar de adviesprijs. 

 

 Ter illustratie volgen hierna enkele voorbeelden van intern gecoördineerde contactrondes. 

 

Voorbeeld 1 Contactronde mei 2013 

 Op 14 mei 2013 stuurt een Samsung-accountmanager een benchmark rond met daarbij het verzoek: 

“Zoals gister in KAM besproken, graag jullie aandacht voor de bijlage. Graag ontvang ik van iedereen 

feedback voor vanmiddag 16:00.”106 De bijgevoegde benchmark bevat een overzicht met online-

 
104 Zie bijvoorbeeld de WhatsApp-conversatie op 14 januari 2017 om 09:23 in dossierstuk 111, UIT/535650, Bijlage 4 - 
WhatsApp-chat [accountmanager] ([[detailhandelaar 7]) – [accountmanager 10] (Samsung), p. 7: “Hoor graag wie je gevolgd 
bent, dan kan ik die ook adviseren”. 
105 Een wekelijks overleg op maandag over commerciële zaken. [VERTROUWELIJK]. Zie dossierstukken 97, UIT/520144, p. 8 
en 96, UIT/520142, p. 5. Zie ook dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 109 (ID 749642), Bijlage 125 (ID 1128813), Bijlage 258 
(ID 114596), Bijlage 378 (ID 276225), Bijlage 383 (ID 276217), Bijlage 440 (ID 104093), Bijlage 478 (ID 1111116), Bijlage 486 
(ID 104079), Bijlage 513 (ID 108570), Bijlage 525 (ID 531017), Bijlage 704 (ID 63222) en Bijlage 708 (ID 731542); dossierstuk 
116, UIT/535655, Bijlage 37 - WhatsApp-chat [accountmanager 2] (Samsung) – [accountmanager 10] (Samsung), p. 1, 
Bijlage 29 - WhatsApp-chatgroep “KAM AVD” - bron [accountmanager 2] (Samsung), p. 3. 
106 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 99 (ID 949117). 
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verkoopprijzen van detailhandelaren die lager zijn dan de RRP (Online). Daarbij is opgenomen in 

hoeverre de gehanteerde online-verkoopprijs afwijkt van de adviesprijs. Ook staat bij elke 

detailhandelaar de naam van de verantwoordelijke Samsung-accountmanager opgenomen: 

 

 [AFBEELDING VERTROUWELIJK] 

 

Voorbeeld 2 Contactronde juni en juli 2013 

 Uit intern e-mailverkeer van Samsung uit juni 2013 volgt dat Samsung nauwgezet de online-prijzen 

van modellen uit de 6400-lijn monitort en een contactronde coördineert voor deze lijn. Op 25 juni 

2013 stuurt een [VERTROUWELIJK] van Samsung intern een e-mail aan accountmanagers over de 

“Rendementspricing” van de 6400-lijn: 

 

“Zoals gisteren besproken heeft de 6400-lijn een cruciale functie in de line-ups van vrijwel al onze 

partners. 

Hoewel meerdere producten onder prijsdruk staan, graag jullie dagelijkse focus op deze lijn bij 

jullie klanten! 

M.a.w. graag zelf dagelijks pro-actief de site website controleren, zodat we deze lijn goed blijven 

managen. Anders lopen we enorm veel schade op, wat we ons niet kunnen veroorloven in een 

situatie waar ons marktaandeel reeds onder druk staat…… 

@[Samsung-accountmanager 6]: zou jij op deze lijn extra focus willen leggen en iedereen 

dagelijks pro-actief willen benaderen (sms, bellen)? 

We zullen deze lijn nu wekelijks op de agenda zetten (of op KAM of op SCM)107. 

1. 32F6400 : Eur 679,00 

2. 40F6400: Eur 799,00 

3. 46F6400: Eur 989,00 

Dank jullie wel! 

p.s. [Detailhandelaar 3C] en [detailhandelaar 3A]108 zijn geadviseerd!” 109 

 

 Uit deze e-mail blijkt dat een Samsung [VERTROUWELIJK] de accountmanagers oproept om de 

online-prijzen voor de ‘cruciale’ 6400-lijn dagelijks te monitoren. Ook volgt uit deze e-mail dat 

Samsung-medewerkers elkaar oproepen om contact op te nemen met de detailhandelaren waar zij 

verantwoordelijk voor zijn. Tevens volgt uit deze e-mail en e-mails die Samsung-accountmanagers in 

reactie hierop sturen dat zij intern een terugkoppeling geven over hun contact met 

detailhandelaren.110 

 

 Op 3 juli 2013 stuurt een Samsung-accountmanager een nieuwe benchmark voor de 6400-lijn aan 

de andere accountmanagers.111 Deze benchmark is voor accountmanagers aanleiding om contact op 

te nemen met hun accounts, zie bijvoorbeeld een e-mail van 4 juli 2013 met als onderwerp ‘Samsung 

internet adviesprijzen’, waarin de accountmanager aan [detailhandelaar 3] laat weten: “Hierbij mijn 

verzoek om naar de volgende advies prijs te kijken”. Bij het bericht is een deel van de benchmark 

gevoegd:112 

 

[AFBEELDING VERTROUWELIJK] 

 
107 SCM staat voor Supply Chain Meeting. Bij dit overleg zitten naast alle key accountmanagers, [VERTROUWELIJK] en 
[VERTROUWELIJK] ook medewerkers sales support (dossierstuk 97, UIT/520144, p. 8 en dossierstuk 96, UIT/520142, p. 5). 
108 [Detailhandelaar 3C] en [detailhandelaar 3A] zijn onderdeel van [detailhandelaar 3], zie randnummer 189. 
109 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 153 (ID 773932). 
110 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 124 (ID 949181). 
111 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 129 (ID 949099). 
112 Dossierstuk 115, Bijlage 133 (ID 773590). 
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 Op 11 juli 2013 laat de Samsung [VERTROUWELIJK] de accountmanagers weten dat er 

vorderingen zijn gemaakt met betrekking tot de prijzen van de 6400-lijn. Hij roept de 

accountmanagers op de prijzen te blijven monitoren en om, indien nodig, direct contact met de 

detailhandelaren op te nemen:  

 

“We hebben grote slagen gemaakt, complimenten daarvoor! 

Echter, er zijn nog steeds logo partners welke onderstaand beleid (gedeeltelijk) negeren. 

Graag dagelijks (ook in het weekend omdat dan vaak de onrust ontstaat) zelf pro-actief de site 

bekijken en direct actie ondernemen. We zijn hiervoor niet afhankelijk van het overzicht van 

[Samsung-accountmanager 6]……. 

Gele kaart, rode kaart principe……”113 

 

Voorbeeld 3 Contactrondes februari en maart 2014 

 Een ander voorbeeld van interne coördinatie van een contactronde dateert uit februari en maart 

2014. Op 25 februari 2014 stuurt een Samsung-accountmanager een e-mailbericht aan twee andere 

accountmanagers met onderwerp “F6510” en bijgevoegd twee schermafbeeldingen van 

prijsvergelijkingswebsite Kieskeurig. Uit de schermafbeeldingen blijkt dat detailhandelaren prijzen 

hanteren die lager zijn dan de adviesprijs. In het bericht schrijft de accountmanager: 

“Heren, 

Graag jullie hulp met een adviesronde, 679,- voor de 40 inch & 799,- voor de 46 inch:”114 

 

[AFBEELDING VERTROUWELIJK] 

 

 Uit vervolgcorrespondentie blijkt dat de accountmanagers vervolgens afstemmen met welke 

detailhandelaren contact moet worden opgenomen, waarna zij elkaar laten weten met welke 

detailhandelaren zij daadwerkelijk contact hebben opgenomen of zullen opnemen. Op 1 maart 2014 

verzoekt een accountmanager : “Please advice: [detailhandelaar 4], [detailhandelaar 7], 

[detailhandelaar 13], [detailhandelaar 19] (geadviseerd)”. In reactie hierop laat een andere 

accountmanager op 3 maart 2014 weten: “[detailhandelaar 7] advised!” 115 

 

Voorbeeld 4 Contactronde november 2016 

 Een ander voorbeeld van de interne coördinatie van een (grote) contactronde dateert van november 

2016. Op 14 november 2016 kondigt een Samsung-accountmanager in de WhatsApp-chatgroep 

"KAM - AVD" een contactronde voor TV en audio aan: “Morgen adviesronde. Woensdag check.” 

Daarbij stuurt hij een foto met een lijstje modellen en adviesprijzen: 116 

 

[AFBEELDING VERTROUWELIJK] 

 

  Een dag later herinnert de Samsung [VERTROUWELIJK] zijn collega’s in de WhatsApp-groep aan 

de adviesronde: “Denken we allemaal aan de adviesronde?" In vervolgberichten laten 

accountmanagers weten met welke detailhandelaren contact is opgenomen: “[detailhandelaar 26]✔”, 

“[detailhandelaar 2] ✅”, “[detailhandelaar 12] / [detailhandelaar 6]/ [detailhandelaar 1] ✅” en 

 
113 Dossierstuk 115, Bijlage 153 (ID 773932). 
114 Dossierstuk 115, Bijlage 385 (ID 774232). 
115 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 385 (ID 774232). 
116 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 29 - WhatsApp-chatgroep "KAM AVD" – bron [accountmanager 2] (Samsung), p. 4 
en IMG-20161114-WA0003.jpg. 
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“[detailhandelaar 4]/ [detailhandelaar 5]/ [detailhandelaar 7]/ [detailhandelaar 7A]/ [detailhandelaar 

7A] ✅”117 

 

Voorbeeld 5 interne coördinatie 

  Een laatste voorbeeld van interne coördinatie dateert van 17 mei 2018. Op die dag deelt een 

accountmanager van Samsung een foto in de Whatsapp-groep “AVD Profit Heroes”, waaruit blijkt dat 

een aantal detailhandelaren voor model 55Q7F lagere prijzen hanteren dan de Samsung-

accountmanager wenselijk acht.118 De accountmanager roept zijn collega’s op om met spoed contact 

op te nemen: “Urgente advisering 55q7f 2018 ivm 2100 euro en hoger categorie!!” Een andere 

accountmanager reageert: “Pfff waar komt die nu weer vandaan, pakken we natuurlijk op!” De 

accountmanager die de foto doorstuurde geeft vervolgens aan met welke detailhandelaren contact 

moet worden opgenomen.119 

 

 Samsung-medewerkers koppelen elkaar terug over hun contacten met detailhandelaren, waarbij zij 

expliciet maken dat zij verwachten dat de detailhandelaren gehoor geven aan de verzoeken van 

Samsung. Zo bespreken twee accountmanagers op 23 november 2018 hun communicatie met 

detailhandelaren [detailhandelaar 7] en [detailhandelaar 4]. Eén van hen laat weten: 

“[Detailhandelaar 7] wordt nu aan gewerkt is op alles geadviseerd. ik hou hem in de gaten en blijf 

hem stalken waar nodig!”. Even later verzucht de andere accountmanager: “Het zijn net kinderen..je 

moet ze blijven opvoeden opvoeden”.120 

 

 Het dossier bevat meerdere voorbeelden van vergelijkbare interne communicatie waarin 

contactrondes werden gecoördineerd.121 

5.2.3 Communicatie tussen Samsung en detailhandelaren over online-verkoopprijzen 

 

Belangrijkste kenmerken van de communicatie van Samsung met detailhandelaren 

 De communicatie tussen Samsung en de individuele detailhandelaren vond via diverse kanalen 

plaats, bijvoorbeeld telefonisch, via e-mail, via WhatsApp en tijdens besprekingen. 

 

 Verzoeken van Samsung de verkoopprijs van detailhandelaren aan te passen waren doorgaans niet 

expliciet. Vaak bestaat een bericht uit een schermafbeelding van een prijsvergelijkingssite met 

actuele prijzen waaruit blijkt dat een bepaalde detailhandelaar een andere (vaak lagere) prijs 

hanteert. In een begeleidende e-mail of in vervolg van een WhatsApp-chat geeft Samsung aan wat 

de adviesprijs is. Er zijn ook gevallen waarbij een accountmanager van Samsung bilateraal een 

berichtje via e-mail of WhatsApp naar een detailhandelaar stuurt met het verzoek om naar enkele 

prijzen te 'kijken'. Ook sturen Samsung-accountmanagers (delen van) benchmarks door aan de 

detailhandelaren waar zij verantwoordelijk voor zijn. Uit de benchmark volgt dan welke verkoopprijs 

Samsung aanhoudt voor de in het overzicht opgenomen modellen. 

 

 
117 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 29 - WhatsApp-chatgroep "KAM AVD" – bron [accountmanager 2] (Samsung), p. 4. 
118 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 21 - WhatsApp-chatgroep "AVD Profit Heroes" - bron [VERTROUWELIJK] 
(Samsung), p. 9 en IMG-20180517-WA0000.jpg. 
119 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 21 - WhatsApp-chatgroep "AVD Profit Heroes" - bron [VERTROUWELIJK] 
(Samsung), p. 9. 
120 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 50 - WhatsApp-chat [accountmanager 4] (Samsung) – [accountmanager 9] 
(Samsung)). 
121 Zie bijvoorbeeld de WhatsApp-conversatie d.d. 27 juli 2016 vanaf 19:15 uur (dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 27 - 
WhatsApp-chat [accountmanager 2] (Samsung) – [accountmanager 5] (Samsung)) en de WhatsApp-conversatie d.d. 26 mei 
2017 vanaf 21:11 uur (dossierstuk 116 UIT/535655, Bijlage 37 - WhatsApp-chat [accountmanager 2] (Samsung) – 
[accountmanager 10] (Samsung)). 
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 Uit verschillende bewijsmiddelen volgt dat Samsung verwacht dat de detailhandelaren hun prijzen op 

de adviesprijs houden. Samsung herhaalt een verzoek indien een detailhandelaar (nog) geen 

opvolging heeft gegeven of indien een aanpassing nog niet zichtbaar is op de website van een 

detailhandelaar of op een prijsvergelijkingswebsite. Hieruit blijkt nadrukkelijk dat Samsung opvolging 

verlangt. 

 

 In een groot aantal gevallen geven detailhandelaren opvolging aan het contact van Samsung. Soms 

door een expliciet bericht dat het wordt of is geregeld, soms door een korte reactie zoals een 

emoticon van een opgestoken duimpje (“👍”)122, een vinkje (“✔”)123, “aangepast”124, “check”125, 

“done”126 of “geregeld”127. Het komt ook voor dat een detailhandelaar Samsung laat weten de prijs te 

hebben aangepast door een schermafbeelding te sturen van de eigen website waarop zichtbaar is 

dat inmiddels de door Samsung geadviseerde prijs wordt gehanteerd.128 

 

 Het door Samsung opgenomen contact is er hoofdzakelijk op gericht om online verkoopprijzen aan te 

passen. Uit het dossier blijkt dat Samsung ook communiceert bepaalde aanbiedingen van 

prijsvergelijkingswebsites of eigen websites te halen of om bepaalde modellen niet online maar 

alleen in de fysieke winkel aan te bieden. Ook vraagt Samsung detailhandelaren om niet ‘mee te 

schakelen’ met door andere detailhandelaren geïnitieerde of gevolgde prijsverlagingen, bijvoorbeeld 

door het (tijdelijk) uitzetten van spider- en trackingsoftware voor bepaalde modellen. 

 

Reikwijdte van de contacten tussen Samsung en detailhandelaren 

 De contacten van Samsung die betrekking hebben op wederverkoopprijzen zijn gericht op alle 

detailhandelaren met wie Samsung (regelmatig) zaken doet. Samsung heeft dit in haar zienswijze en 

tijdens de hoorzitting op zich niet bestreden. Het Rapport identificeerde in totaal 34 partner-

detailhandelaren die bij de gedragingen waren betrokken. Mede naar aanleiding van de zienswijze 

van Samsung heeft de ACM het inzagedossier aan een nadere analyse onderworpen, om na te gaan 

in hoeverre bij bedoelde contacten sprake is van wederkerigheid, zoals besloten ligt in de begrippen 

“overeenkomsten” en ”onderling afgestemde feitelijke gedragingen” in artikel 6, eerste lid, Mw en 

artikel 101, eerste lid, VWEU. Op basis hiervan komt de ACM in dit besluit tot een nadere afbakening 

van de kring van de in deze zin “betrokken” detailhandelaren. 

 

 De ACM heeft bij zeven detailhandelaren communicatie met Samsung aangetroffen die duidt op een 

overtreding van de mededingingsregels.129 De zeven detailhandelaren vertegenwoordigen in de 

periode 2013-2018 tussen de [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] procent van de totale 

verkoop van Samsung-televisies in Nederland.130 

 

 
122 Zie bijvoorbeeld de WhatsApp-conversatie d.d. 30 mei 2017 tussen 21:26 uur en 21:28 uur in dossierstuk 111, 
UIT/535650, Bijlage 4 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 7]) – [accountmanager 10] (Samsung)), p. 15. 
123 Zie bijvoorbeeld de WhatsApp-conversatie d.d. 11 juni 2018 tussen 17:07 uur en 17:24 uur in dossierstuk 117, UIT/535666, 
Bijlage 6 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 5]) – [VERTROUWELIJK] (Samsung)), p. 1. 
124 Zie bijvoorbeeld de WhatsApp-conversatie d.d. 1 augustus 2018 tussen 14:21 uur en 14:25 uur in dossierstuk 116, 
UIT/535655, Bijlage 54 (WhatsApp-chat [accountmanager 4] (Samsung) – accountmanager ([detailhandelaar 11])), p. 3. 
125 Zie bijvoorbeeld de WhatsApp-conversatie d.d. 25 maart 2015 tussen 8:53 uur en 8:58 uur in dossierstuk 114, UIT/535653, 
Bijlage 38 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 2]) – [accountmanager 7] (Samsung)), p. 2. 
126 Zie bijvoorbeeld de WhatsApp-conversatie d.d. 27 november 2018 tussen 19:49 uur en 19:52 uur in dossierstuk 109, 
UIT/535641, Bijlage 15 (WhatsApp-chatgroep “Samsung – [detailhandelaar 4]”), p. 6. 
127 Zie dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 272 (ID 1127896). 
128 Zie bijvoorbeeld de WhatsApp-conversatie d.d. 29 mei 2017, 15:55u in dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 41 
(WhatsApp-chat accountmanager ([detailhandelaar 2]) – [VERTROUWELIJK] (Samsung)), p. 1 en Afbeelding 2017-05-
29_15_55_21_UTC. 
129 Bij andere detailhandelaren is dergelijke communicatie niet of zeer beperkt aangetroffen. 
130 Zie dossierstuk 107, UIT/536061. 
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 De communicatie tussen Samsung en deze zeven detailhandelaren blijft niet beperkt tot de prijzen 

die zij ieder zelf hanteren. Samsung stelt detailhandelaren (al dan niet als terugkoppeling op een 

klacht van een detailhandelaar over de online-prijzen van een andere detailhandelaar) ook op de 

hoogte van haar contacten met andere detailhandelaren over de gewenste verkoopprijzen. Hierbij 

laat Samsung weten welke actie zij heeft ondernomen om de prijzen aangepast te krijgen en in 

voorkomend geval laat Samsung zelfs weten exact wanneer een andere detailhandelaar haar 

verkoopprijs weer verhoogt – of zal verhogen – naar de adviesprijs. De ‘andere’ detailhandelaar of 

detailhandelaren waarover de betreffende communicatie gaat, hoeft overigens niet één van de zeven 

te zijn; in zoverre is de bredere kring van detailhandelaren waarmee Samsung een relatie 

onderhoudt, wel weer relevant. 

 

 Onderstaande tabel bevat een overzicht van communicatie tussen Samsung en deze zeven 

detailhandelaren in de periode 2013-2018. Naast de directe communicatie tussen Samsung en 

detailhandelaren is in het overzicht ook de interne communicatie opgenomen waar Samsung-

medewerkers een terugkoppeling geven over contacten met detailhandelaren. De communicatie met 

individuele detailhandelaren is in de paragrafen 5.2.4 tot en met 5.2.10 per retailer in een apart 

overzicht opgenomen. Verschillende communicatiemomenten maken deel uit van dezelfde 

adviesronde en lopen soms in elkaar over. Ook lopen verschillende adviezen en klachten soms in 

elkaar over en er wordt over langere periodes over dezelfde modellen en/of series gecommuniceerd. 

 

Aantal 

contacten van 

Samsung met 

detailhandelare

n over 

verkoopprijzen 

Aantal 

contacten 

waar 

Samsung 

informatie 

geeft over 

contacten 

met andere 

detailhandela

ren 

Aantal 

aanpassingen 

naar 

aanleiding van 

contacten 

Aantal 

aanpassingen van 

detailhandelaren 

in de wetenschap 

dat met andere 

detailhandelaren 

contact is 

opgenomen 

Aantal 

klachten van 

detailhandelar

en bij 

Samsung 

Aantal klachten 

opgepakt door 

Samsung 

Aantal 

terugkoppeling

en op klacht 

560 124 335 78 336 136 139 

 

 

 De ACM gaat in de volgende paragrafen nader in op de communicatie van Samsung met elk van 

deze zeven detailhandelaren. Andere detailhandelaren kunnen in de beschrijving van deze 

communicatie ter sprake komen, omdat Samsung ook met deze detailhandelaren contact opneemt. 

 

5.2.4 Communicatie Samsung – [Detailhandelaar 1]  

 [Detailhandelaar 1] is [VERTROUWELIJK]. In de periode waar dit besluit betrekking op heeft 

verkocht [detailhandelaar 1] zo’n [VERTROUWELIJK]% van alle Samsung-televisies in Nederland. 

Uit het dossier blijkt dat Samsung herhaaldelijk contact heeft opgenomen over de te hanteren online-

verkoopprijzen van specifieke televisiemodellen. In de periode 2013 tot en met 2018 neemt Samsung 

in ieder geval 57 keer contact op over verkoopprijzen, waarbij [detailhandelaar 1] in de jaren 2013-

2014 steeds vrijwel onmiddellijk de prijzen aanpast. Er is beperkt bewijs voor opvolging in de jaren 

2015–2018. 
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 [Detailhandelaar 1] heeft tijdens het onderzoek op vragen van de ACM geantwoord dat de adviesprijs 

van Samsung niet de enige factor is die meeweegt in de prijsstelling en dat [detailhandelaar 1] ook 

wel afwijkt van de adviesprijs van Samsung.131 

 

“De adviesprijs van Samsung is het startpunt bij het bepalen van onze verkoopprijzen 

van Samsung televisies, maar niet van doorslaggevend belang. Er spelen namelijk 

verschillende andere (belangrijker) factoren mee bij onze prijsstelling. Als de 

marktwerking ertoe noopt dat er een andere verkoopprijs gehanteerd moet worden, dan 

wijken wij af van de adviesprijs van Samsung (…)” 

 

 Bijlage 2 bij dit besluit bevat een overzicht van de communicatie tussen Samsung en 

[detailhandelaar 1] die de ACM tijdens haar onderzoek heeft aangetroffen. Verschillende contacten 

en klachten lopen soms in elkaar over en er wordt over langere periodes over dezelfde modellen 

en/of series gecommuniceerd. Het overzicht in de bijlage laat zien dat [detailhandelaar 1] na contact 

met Samsung zijn prijzen aanpaste als deze te laag waren, in de wetenschap dat andere 

detailhandelaren hetzelfde gedrag zouden volgen. Uit het overzicht volgt ook dat [detailhandelaar 1] 

zich bij Samsung beklaagt over de prijsstelling van andere detailhandelaren. Dat doet hij met name 

in de jaren 2013 en 2014. In deze paragraaf geeft de ACM nadere duiding aan verschillende 

communicatiemomenten. 

 

Aantal 
contacten 
van 
Samsung 
met 
[detailhandel
aar 1] over 
verkoopprijz
en 

Aantal contacten 
waar Samsung 
informatie geeft 
over contacten 
met andere 
detailhandelaren 

Aantal 
aanpassingen 
naar 
aanleiding van 
contacten 

Aantal 
aanpassingen 
van 
[detailhandelaar 
1]  in de 
wetenschap dat 
met andere 
detailhandelaren 
ook contact is 
opgenomen 

Aantal 
klachten van 
[detailhandela
ar 1]  bij 
Samsung 

Aantal klachten 
opgepakt door 
Samsung 

Aantal 
terugkoppeling
en op klacht 

57 14 22 10 25 7 3 

 

Samsung verstrekt informatie over andere detailhandelaren 

 Uit de communicatie blijkt dat Samsung bij haar contact met [detailhandelaar 1] over de te hanteren 

verkoopprijzen [detailhandelaar 1] herhaaldelijk informeerde over de inhoud van contacten van 

Samsung met andere detailhandelaren of over contacten die nog zouden plaatsvinden, en welk 

gevolg deze detailhandelaren daaraan zouden geven of reeds hadden gegeven. De ACM heeft in het 

dossier 14 gevallen aangetroffen waar dit aan de orde was. [Detailhandelaar 1] kreeg met deze 

informatie vroegtijdig inzicht in prijsbewegingen van zijn concurrenten. 

 

 De contacten tussen Samsung en [detailhandelaar 1] vonden voor 2013 al plaats. Zo nam Samsung-

accountmanager [4] op 19 december 2012 contact op met [detailhandelaar 1] over gehanteerde 

verkoopprijzen. Samsung laat daarbij weten dat ook met andere detailhandelaren contact is 

opgenomen. Uit het bij de e-mail meegestuurde overzicht blijkt dat [detailhandelaar 1] met lagere 

prijzen op prijsvergelijkingswebsites staat dan de adviesprijs: 

"Hierbij mijn verzoek om naar de volgende advies prijs te kijken (alle andere partijen zijn 

geadviseerd )".132  

 
131 Antwoord op vraag 13 in dossierstuk 89, IN/438722, p. 19-20. 
132 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 27 (ID 432124). 
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 Op 23 januari 2013 stelt de accountmanager van [detailhandelaar 1] Samsung-accountmanager [4] 

en de Samsung [VERTROUWELIJK] per e-mail op de hoogte van een kortingsactie van 

detailhandelaar [3]. Vervolgens hebben [detailhandelaar 1] en Samsung contact over de actie, 

waarbij is besproken dat Samsung contact met [detailhandelaar 3] zal opnemen. Later die dag laat 

Samsung [detailhandelaar 1] weten dat Samsung contact met [detailhandelaar 3] heeft opgenomen 

om hen te wijzen op de afwijking van de adviesprijs: "Zoals besproken heb ik contact gehad met 

[detailhandelaar 3] en heb hen geadviseerd…".133 Uit dit voorbeeld maakt de ACM op dat 

[detailhandelaar 1] zich bij Samsung beklaagt over een actie van [detailhandelaar 3]. In reactie 

daarop stelt Samsung [detailhandelaar 1] op de hoogte van haar contact met [detailhandelaar 3]. 

 

 Op 23 mei 2013 stuurt Samsung een benchmark aan haar accountmanagers met het verzoek om 

met hun klanten, waaronder [detailhandelaar 1], contact op te nemen.134 Op 23 mei 2013 verzoekt 

Samsung-accountmanager [4] [detailhandelaar 1] in een e-mail om voor een aantal modellen naar de 

prijzen te kijken.135 Samsung laat [detailhandelaar 1] tevens weten: “alle andere partijen zijn 

geadviseerd”. Uit een overzicht in de e-mail blijkt dat [detailhandelaar 1] voor de betreffende 

modellen lagere prijzen hanteerde dan de adviesprijs van Samsung. In de ochtend van 24 mei 2013 

laat [detailhandelaar 1]  Samsung weten: “Bedankt voor het advies. We zullen deze opvolgen”.136 

Door dit bericht van Samsung krijgt [detailhandelaar 1] inzicht in de advisering aan andere 

detailhandelaren en dat geeft het comfort dat hij zijn prijzen kan verhogen naar het door Samsung 

verlangde niveau. 

 

 In randnummer 105 hiervoor is de interne coördinatie van de prijzen voor de F6400-lijn beschreven. 

Nadat de prijzen intern zijn afgestemd stuurt Samsung-accountmanager [4] op 25 juli 2013 het 

volgende e-mailbericht aan [detailhandelaar 22]:  

 

“Vanwege de afwezigheid van [accountmanager van detailhandelaar 22] even deze mail aan 

jou gericht. 

De Samsung F6400 serie is bedoeld als rendementlijn om online geld mee te verdienen. 

Hierbij mijn verzoek om naar onderstaande advies prijzen te kijken voor [detailhandelaar 

22D] en [detailhandelaar 22B]137.  

 

 
 

 
133 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 38 (ID 772703). 
134 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 106 (ID 773923). 
135 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 105 (ID 113185). Het overzicht bevat het deel van de benchmark dat op 
[detailhandelaar 1] betrekking heeft. 
136 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 108 (ID 113168). 
137 [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] zijn onderdeel van [detailhandelaar 22], zie dossierstuk 115, UIT/535654, 
Bijlage 29 (ID 766584). 
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Het verzoek vanuit Samsung om m.b.t. F6400 de ‘spider’ mogelijkheid op deze serie niet te 

activeren. Natuurlijk zijn alle andere officiële Samsung dealers ook geadviseerd. 

Alvast dank voor je bemiddeling.”138 

 

 Uit deze e-mail blijkt dat Samsung de detailhandelaar verzoekt om de online-prijzen voor de F6400-

lijn aan te passen naar de Samsung-adviesprijzen. Samsung verzoekt de detailhandelaar tevens om 

de spider uit te zetten, zodat de detailhandelaar niet automatisch meeschakelt met lagere online-

prijzen. Samsung laat de detailhandelaar daarbij weten dat ook met alle andere officiële Samsung-

dealers contact is opgenomen. 

 

 Dat met andere detailhandelaren, waaronder [detailhandelaar 1], inderdaad ook contact is 

opgenomen blijkt uit een e-mail met onderwerp "Adviesprijs Samsung UE40F6400" die dezelfde 

Samsung-accountmanager [4] van Samsung dezelfde dag stuurt aan [detailhandelaar 1]: 

 

"Hierbij mijn verzoek om naar de volgende advies prijs te kijken (alle andere partner partijen 

zijn geadviseerd)."139 

 

 Bij deze e-mail stuurt de accountmanager een schermafbeelding van Kieskeurig van het model 

40F6400 mee met online-verkoopprijzen van detailhandelaren die prijzen hanteren die lager zijn dan 

de adviesprijs. 

 

 Op 12 augustus 2013 spreekt Samsung-accountmanager [4] [detailhandelaar 1] aan op de prijs die 

[detailhandelaar 1] op een prijsvergelijkingswebsite vraagt voor model 46ES8000: “Allereerst vind ik 

het niet verstandig om nu al, dus een week vóórdat het officiële [detailhandelaar 1] actiemoment 

ingaat, op KK de prijs van Eur 1.099,00 te uiten. Hiermee haal je, mijns inziens, de kracht weg van 

jullie uitingsmoment voor de weken 34 en 35. Tevens creëer je nu zelf een ‘schakelmoment’ voor alle 

(online) partijen die nog voorraad hebben op dit model en dus gaan(mee)schakelen op prijs”.140 

 

 Op 12 november 2013 stuurt Samsung-accountmanager [4] aan de accountmanager van 

[detailhandelaar 1] in een e-mail de adviesprijs voor model UE46F6510. Samsung laat 

[detailhandelaar 1] daarbij weten: “alle partners worden deze week geadviseerd”. Uit een 

schermafbeelding in de e-mail blijkt dat [detailhandelaar 1] en andere detailhandelaren voor het 

betreffende model een lagere prijs hanteren dan de door Samsung gewenste prijs. [Detailhandelaar 

1] laat Samsung weten: “Done, zichtbaar over 15 minuten”.
141 

 

 Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat Samsung [detailhandelaar 1] het comfort geeft dat de 

marktprijs kan worden aangepast naar de (hogere) adviesprijs dateert van november 2016. 

 

 Op 14 november 2016 deelt Samsung-accountmanager [4] in een KAM-Whatsapp-groep een 

overzicht met modellen en adviesprijzen. Hij merkt daarbij op: “Morgen adviesronde. Woensdag 

check”. De ochtend daarop vraagt de Samsung [VERTROUWELIJK]: “Denken we allemaal aan de 

adviesronde?”142 

 

 
138 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 182 (ID 113613).  
139 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 181 (ID 772672). 
140 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 223 (ID 1102992). 
141 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 333 (ID 1127890). 
142 Zie ook randnummer 112. 
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 Een dag later, op 15 november 2016, communiceren Samsung en [detailhandelaar 1] over model 

UE40K5600, een model dat in het hiervoor aangehaalde overzicht is opgenomen. Samsung-

accountmanager [4] laat [detailhandelaar 1] weten: “we hebben afgesproken een DVK premie ad. 

Eur 15,00 te zetten op de UE40K5600 zolang de marktprijs bij Samsung partners niet is hersteld op 

basis van advies Eur 499,00. Vandaag volgt een grote adviesronde dus ik verwacht dat we deze 

premie niet lang hoeven in te zetten.” Hierop reageert [detailhandelaar 1]: zou mooi zijn als die 

premie niet meer nodig is. Te mooi product voor een te lage prijs nu”.143 Later die dag laat Samsung-

accountmanager [4] in de KAM-WhatsApp-groep weten dat contact met [detailhandelaar 1] is 

opgenomen. Ook andere Samsung-accountmanagers laten weten dat met detailhandelaren contact 

is opgenomen.144 Uit een WhatsApp-gesprek tussen twee Samsung-accountmanagers volgt dat 

(ook) [detailhandelaar 1] de prijs voor het model heeft aangepast naar de adviesprijs.145 

 

 Uit dit voorbeeld leidt de ACM af dat Samsung [detailhandelaar 1] informeert dat alle 

detailhandelaren die dag worden verzocht om hun online-verkoopprijzen te verhogen naar het door 

Samsung verlangde niveau. Daarmee wordt de marktprijs ‘hersteld’ en is het niet langer nodig om 

[detailhandelaar 1] een doorverkooppremie te betalen voor dit model. 

 

 Een laatste voorbeeld waaruit volgt dat Samsung-accountmanager [4] de accountmanager van 

[detailhandelaar 1] informeert over contacten met andere detailhandelaren over de te hanteren 

verkoopprijs dateert van 11 juni 2017. Die dag informeert [detailhandelaar 1] bij Samsung naar de 

invulling van flyers voor week 28 tot en met week 35. Op 12 juni 2017 stuurt Samsung een voorstel. 

Voor model LT28E310 geeft Samsung, naast een actieprijs, de huidige adviesprijs door. Samsung 

verzoekt [detailhandelaar 1] naar die prijs te kijken en laat weten dat er ook contact is geweest met 

andere detailhandelaren: “De adviesprijs is Eur 229,00. Zouden jullie hiernaar kunnen kijken? 

[Detailhandelaar 2] en [detailhandelaar 6]146 zijn geadviseerd.”147 

 

[Detailhandelaar 1] neemt contact op met Samsung over de verkoopprijzen van andere detailhandelaren 

 Daarnaast blijkt uit de communicatie dat [detailhandelaar 1] Samsung regelmatig benaderde met 

informatie over concurrerende detailhandelaren die van de adviesprijzen van Samsung afwijkende 

(te lage) online verkoopprijzen hanteerden. De ACM heeft in het dossier 25 situaties aangetroffen 

waar dit aan de orde was. In de meeste gevallen deed [detailhandelaar 1] dit door een 

schermafbeelding te sturen, waarin de desbetreffende detailhandelaar, het televisiemodel en de 

geadverteerde prijs zichtbaar waren. In 7 gevallen gebruikte Samsung deze informatie om de 

desbetreffende detailhandelaar te adviseren om de geadverteerde prijs aan te passen en in 3 

gevallen informeerde Samsung [detailhandelaar 1] over de uitkomst van haar contact met de 

detailhandelaar waarover [detailhandelaar 1] klaagt. 

 

 Zo stuurt een accountmanager van [detailhandelaar 1] op 16 april 2013 een e-mail met een 

schermafbeelding naar Samsung-accountmanager [4]. De e-mail bevat geen tekst, maar uit de 

schermafbeelding blijkt dat [detailhandelaar 27] een lagere online-prijs vraagt voor model 

32F5000.148 De e-mail van [detailhandelaar 1] aan Samsung van 16 april 2013 is aanleiding voor 

Samsung om intern te bespreken dat [detailhandelaar 27] verzocht moet worden om zijn online-

verkoopprijs te verhogen. De Samsung-accountmanager van [detailhandelaar 27] laat weten te 

 
143 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 916 (ID 1132896) en Bijlage 917 (ID 1138286). 
144 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 29 - WhatsApp-chatgroep "KAM AVD" – bron [accountmanager 2] (Samsung), p. 4. 
145 Dossierstuk 116, Bijlage 37 – WhatsApp-chat [accountmanager 2] (Samsung) – [accountmanager 10] (Samsung), p. 4. Uit 
het gesprek volgt dat alleen [detailhandelaar 21] een lagere prijs dan de door Samsung verlangde prijs hanteert. 
146 Met ‘[VERTROUWELIJK]’ wordt [detailhandelaar 6] bedoeld. 
147 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 955 (ID 436915), p. 7. 
148 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 70 (ID 113191). 
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zullen adviseren: “Check, had hem al geadviseerd voor wat betreft de 6 serie vandaag maar dit is 

ook niet helemaal de bedoeling, al is het een open model..”.149 

 

 Op 14 mei 2013 stuurt de accountmanager van [detailhandelaar 1] een schermafbeelding van een 

prijsvergelijkingswebsite naar Samsung-accountmanager [4] en de Samsung [VERTROUWELIJK]. 

Uit de schermafbeelding blijkt dat [detailhandelaar 6] een lagere online-prijs vraagt voor model 

40F6400.150 De e-mail van 14 mei 2013 is voor Samsung aanleiding om [detailhandelaar 6] te 

verzoeken de online-prijs van model 40F6400 te verhogen naar het door Samsung verlangde niveau. 

Samsung-accountmanager [4] vraagt aan Samsung-accountmanagers [2] en [5]: “Zouden jullie 

[detailhandelaar 6] kunnen a.u.b. adviseren m.b.t. UE40F6400?” Hierop laat Samsung-

accountmanager [5] weten: “899 euro is vandaag geadviseerd”.151 Uit dit voorbeeld volgt dat de 

communicatie van [detailhandelaar 1] voor Samsung aanleiding is om contact op te nemen met 

[detailhandelaar 6] over de te hanteren verkoopprijs. 

 

 In september 2013 verzoekt Samsung-accountmanager [4] [detailhandelaar 1] om zijn online-

verkoopprijs voor het model 32F5000 te verhogen naar EUR 329.152 Samsung laat [detailhandelaar 

1] ook weten dat “alle andere partner partijen zijn geadviseerd”.153 [Detailhandelaar 1] laat Samsung 

weten de prijs te zullen aanpassen.154 De prijsontwikkeling van het betreffende model blijft de 

gemoederen bezig houden, omdat niet alle detailhandelaren de adviesprijs van Samsung 

aanhouden. 

 

 De accountmanager van [detailhandelaar 1] neemt op 1 en 2 oktober 2013 nogmaals contact op met 

Samsung-accountmanager [4]. [Detailhandelaar 1] stuurt Samsung e-mails, waarin [detailhandelaar 

1] zich beklaagt over de prijzen die andere detailhandelaren hanteren voor het model 32F5000. 

Bijgevoegd zijn schermafbeeldingen van de prijsvergelijkingswebsite Kieskeurig van het model met 

online-verkoopprijzen van detailhandelaren die lager zijn dan het door Samsung geadviseerde 

niveau. In reactie op de e-mails laat Samsung [detailhandelaar 1] weten dat enkele detailhandelaren 

hun prijzen verhogen naar de adviesprijs. Verder informeert Samsung [detailhandelaar 1] dat 

Samsung geen invloed heeft op de online-verkoopprijzen van webshop [detailhandelaar 24], omdat 

deze detailhandelaar “geen partner” is van Samsung: “[Detailhandelaar 6] en [detailhandelaar 14] 

gaan schakelen ([detailhandelaar 24] is geen partner).” 155 [Detailhandelaar 1] laat Samsung enkele 

minuten later weten dat zij de prijs voor het betreffende model weer verhoogt naar de adviesprijs: 

“ZOJUIST OOK NAAR 329 GESCHAKELD”.156 

 

 Een laatste voorbeeld waaruit volgt dat een klacht door [detailhandelaar 1] voor Samsung aanleiding 

is om een adviesronde te initiëren dateert van april 2014. Op 7 april 2014 neemt de accountmanager 

van [detailhandelaar 1] via een e-mail contact op met Samsung-accountmanager [4] over model 

40F6400. [Detailhandelaar 1] laat weten: “Wat advieseer je in deze? Rendement op huidig prijspunt 

erg onder druk . 4.95%”. Bijgevoegd is een link naar de website van Kieskeurig.157 Later die dag 

verzoekt Samsung haar accountmanagers in een interne e-mail het betreffende model te adviseren 

op EUR 549. Uit een schermafbeelding in de e-mail blijkt dat enkele detailhandelaren het betreffende 

 
149 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 71 (ID 749896). 
150 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 89 (ID 772684) en Bijlage 98 (ID 772719). 
151 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 97 (ID 772711). 
152 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 258 (ID 114596), p. 4 en Bijlage 275 (ID 113171). 
153 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 260 (ID 1127901). 
154 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 260 (ID 1127901) en Bijlage 277 (ID 772707). 
155 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 283 (ID 113182). 
156 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 283 (ID 113182) en Bijlage 285 (ID 1127923). 
157 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 411 (ID 755031). 
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model adverteren voor een lagere prijs dan de adviesprijs van Samsung. Boven de 

schermafbeelding staat: “Graag adviseren”.158 Uit dit voorbeeld volgt dat de klacht van 

[detailhandelaar 1] voor Samsung aanleiding is voor een adviesronde gericht op de detailhandelaren 

die het model adverteren voor een lagere prijs. 

 

Conclusie communicatie Samsung – [Detailhandelaar 1] 

 Naar aanleiding van het bovenstaande stelt de ACM vast dat Samsung en [detailhandelaar 1] 

communiceerden over andere detailhandelaren waarbij het ging om zowel prijzen als andere 

informatie. Samsung had herhaaldelijk contact met [detailhandelaar 1] over de contacten van 

Samsung met andere detailhandelaren over hun verkoopprijzen. Daarnaast beklaagde 

[detailhandelaar 1] zich bij Samsung over andere detailhandelaren. In reactie hierop gaf Samsung 

[detailhandelaar 1] een terugkoppeling over Samsungs communicatie met de desbetreffende 

detailhandelaren. 

5.2.5 Communicatie Samsung – [Detailhandelaar 2]  

 [Detailhandelaar 2] is [VERTROUWELIJK]].159 Gedurende de periode waar dit besluit betrekking op 

heeft is zijn aandeel in de verkoop van Samsung-televisies [VERTROUWELIJK]. Uit het dossier blijkt 

dat Samsung herhaaldelijk met [detailhandelaar 2] contact heeft opgenomen over de te hanteren 

online-verkoopprijzen van specifieke televisiemodellen. [Detailhandelaar 2]  heeft tijdens het 

onderzoek verklaard dat Samsung [detailhandelaar 2] doorgaans per e-mail, telefonisch, in persoon 

of via WhatsApp aan adviesprijzen herinnerde.160 Uit e-mailberichten en WhatsApp-chats in het 

dossier blijkt dat Samsung in de periode 2013-2018 in ieder geval 56 keer contact opnam met 

[detailhandelaar 2] over de te hanteren verkoopprijs. 

 

 [Detailhandelaar 2] heeft tijdens het onderzoek op vragen van de ACM verklaard dat hij zijn eigen 

(verkoop)prijsstrategie voor Samsung-televisies in Nederland hanteert: 

“De adviesverkoopprijzen van Samsung worden in dit kader voor kennisgeving aangenomen. De 

doelstellingen van [detailhandelaar 2] zijn bepalend voor de verkoopprijs.” 

(…) 

“Het belang van de door Samsung verstrekte adviesverkoopprijzen is beperkt. Het is niet 

ongebruikelijk om producten op adviesprijs te introduceren, maar omdat [detailhandelaar 2] 

doorgaans binnen haar eigen doelstellingen prijsvolgend is naar [VERTROUWELIJK] en doordat de 

prijsstelling van deze concurrenten frequent wijzigt voor het producttype televisies, past 

[detailhandelaar 2] de verkoopprijzen snel aan de markt aan (…)”161 

 

 [Detailhandelaar 2] verklaart dat zij niet te maken heeft gehad met acties vanuit Samsung wanneer 

de adviesprijs door [detailhandelaar 2] niet is opgevolgd en dat [detailhandelaar 2] geen nadelige 

consequenties ervaart vanuit Samsung ten aanzien van het niet hanteren van de 

adviesverkoopprijzen. [Detailhandelaar 2] verklaart ook dat Samsung adviesverkoopprijzen verstrekt 

bij de introductie van een model, middels prijslijsten, en ad hoc op model niveau, waarbij wijzigingen 

in adviesverkoopprijzen worden gecommuniceerd.162 

 

 Bijlage 3 bij dit besluit bevat een overzicht van de communicatie tussen Samsung en 

[detailhandelaar 2] die de ACM tijdens haar onderzoek heeft aangetroffen. Uit de communicatie leidt 

 
158 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 410 (ID 1128676). 
159 Zie antwoord op vraag 1a dossierstuk 85, IN/438717; dossierstuk 105, INT/406320, p. 207-208. 
160 Antwoord op vraag 12 en 16 in dossierstuk 85, IN/438717, p. 24-27 en 32-35. 
161 Antwoord op vraag 13 en 16 in dossierstuk 85, IN/438717, p. 27-28 en 32-35. 
162 Antwoord op vraag 12 en 16 in dossierstuk 85, IN/438717, p. 24-27 en 32-35. 
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de ACM af dat [detailhandelaar 2] de prijsadviezen van Samsung steeds vrijwel onmiddellijk 

opvolgde en dat [detailhandelaar 2] zich regelmatig bij Samsung beklaagde over online-prijzen van 

andere detailhandelaren, waarbij het de bedoeling was dat Samsung met de betreffende 

detailhandelaren contact zou opnemen. In deze paragraaf geeft de ACM nadere duiding aan 

verschillende communicatiemomenten. 

 

Aantal 
contacten 
van 
Samsung 
met 
[detailhandel
aar 2] over 
verkoopprijz
en 

Aantal contacten 
waar Samsung 
informatie geeft 
over contacten 
met andere 
detailhandelaren 

Aantal 
aanpassingen 
naar 
aanleiding van 
contacten 

Aantal 
aanpassingen 
van 
[detailhandelaar 
2] in de 
wetenschap dat 
met andere 
detailhandelaren 
ook contact is 
opgenomen 

Aantal 
klachten van 
[detailhandela
ar 2] bij 
Samsung 

Aantal klachten 
opgepakt door 
Samsung 

Aantal 
terugkoppeling
en op klacht 

56 8 38 6 34 15 8 

 

Samsung verstrekt informatie over andere detailhandelaren 

 Uit de communicatie blijkt dat Samsung bij haar contact over te hanteren verkoopprijzen 

[detailhandelaar 2] herhaaldelijk informeerde over de inhoud van contacten van Samsung met 

andere detailhandelaren of over contacten die nog zouden plaatsvinden, en welk gevolg deze 

detailhandelaren daaraan zouden geven of reeds hadden gegeven. De ACM heeft in het dossier 8 

gevallen aangetroffen waar dit aan de orde was. [Detailhandelaar 2] kreeg met deze informatie 

vroegtijdig inzicht in prijsbewegingen van zijn concurrenten. Verschillende bewijsmiddelen laten zien 

dat [detailhandelaar 2] met deze informatie het comfort kreeg om zijn prijzen te kunnen handhaven of 

om deze aan te passen aan het door Samsung gewenste niveau. 

 

 Zo laat Samsung-accountmanager [7] [detailhandelaar 2] op 9 januari 2013 weten: “De 6900 serie 

waren we juist aan het adviseren en zie dat je net met de 50 inch bent geschakeld. De adviesprijs 

van dit toestel zit op 1999,-. FYI [detailhandelaar 6] en [detailhandelaar 6A] hebben deze inmiddels 

van hun site verwijderd”. Bij de e-mail is een schermafbeelding van Kieskeurig gevoegd waaruit blijkt 

dat detailhandelaren het betreffende model adverteren voor een lagere prijs dan de adviesprijs van 

Samsung.163 

 

 In reactie op de e-mail van Samsung van 9 januari 2013 laat de accountmanager van 

[detailhandelaar 2] Samsung weten dat de prijs voor het betreffende model is aangepast. In hetzelfde 

bericht verzoekt [detailhandelaar 2] Samsung om te zorgen dat [detailhandelaar 12] en 

[detailhandelaar 1] hun prijzen voor het betreffende model aanpassen: “Prijs is aangepast, regel jij 

ook [detailhandelaar 12] en [detailhandelaar 1]?”. Bij de e-mail is een schermafbeelding gevoegd 

waaruit blijkt dat onder meer [detailhandelaar 12] en [detailhandelaar 1] het betreffende model 

adverteren voor een lagere prijs dan de adviesprijs van Samsung.164 Uit dit voorbeeld volgt dat 

Samsung [detailhandelaar 2] laat weten dat er een adviesronde plaatsvindt voor de 6900 serie. 

[detailhandelaar 2] geeft vrijwel onmiddellijk opvolging aan het verzoek van Samsung om de online-

prijs aan te passen. Daarnaast volgt uit dit voorbeeld dat [detailhandelaar 2] zich bij Samsung 

beklaagt over de prijsstelling van andere detailhandelaren in de verwachting dat Samsung hen 

aanspreekt. 

 
163 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 1 (ID 2287441). 
164 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 1 (ID 2287441). 
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 Op 1 augustus 2013 stuurt Samsung-accountmanager [7] aan de accountmanager van 

[detailhandelaar 2] een e-mail met onderwerp “Adviesprijzen”. In het bericht staat: “(…) graag je hulp 

met onderstaande adviesprijzen”. Daaronder is een overzicht opgenomen met modellen uit de 6400-

lijn en adviesprijzen.165 In een interne e-mailwisseling van [detailhandelaar 2] op 13 augustus 2013 

laat een medewerker van [detailhandelaar 2] een collega weten dat hij op 2 augustus 2013 opvolging 

heeft gegeven aan het verzoek van Samsung van 1 augustus 2013 en dat de prijzen zijn aangepast. 

 

 In de interne e-mailwisseling van [detailhandelaar 2] van 13 augustus 2013 wordt de medewerker die 

de prijzen heeft aangepast gevraagd of hij de prijzen daarna nog heeft gecontroleerd: “heb je deze 

daarna nog gecontroleerd. Maw hebben concurrenten ook geschakeld?”. De betreffende 

medewerker laat weten dat hij de prijzen na aanpassing niet meer heeft gecontroleerd. Hierop stuurt 

[detailhandelaar 2] de mailwisseling door aan Samsung. [Detailhandelaar 2] stuurt daarin 

koppelingen naar 65” en 75” modellen uit de 6400-serie op de website van Kieskeurig en vraagt aan 

Samsung: “Wat is het plan?”.166 

 

 Op 30 januari 2014 stuurt Samsung-accountmanager [7] een e-mail aan de accountmanager van 

[detailhandelaar 2] met als onderwerp: “[Detailhandelaar 6] inmiddels afgevallen”. In de e-mail staat: 

“Gezien [detailhandelaar 6] op Kieskeurig niet meer zichtbaar is met onderstaande modellen zou ik 

het volgende adviseren: [volgt lijst met modellen en adviesprijzen]”.167 Uit een e-mail die 

[detailhandelaar 2] op 31 januari 2014 intern verstuurt blijkt dat er nog geen opvolging aan het advies 

van Samsung wordt gegeven. [Detailhandelaar 2] wil eerst zien dat andere detailhandelaren de 

prijzen verhogen alvorens zijn eigen prijzen aan te passen: “Onderstaande prijzen heb ik nog niet 

aangepast, omdat ik denk dat de rest ook niet omhoog gaat. Zouden julie rond 13uur vanmiddag 

willen kijken of onze concurrenten al geschakeld zijn. Als iedereen geschakeld is, graag de prijzen 

aanpassen.” Uit dit bericht volgt dat [detailhandelaar 2] weet dat Samsung andere detailhandelaren 

ook adviseert om hun prijzen te verhogen naar het door Samsung geadviseerde niveau. 

 

 Een ander voorbeeld waaruit volgt dat Samsung [detailhandelaar 2] informeert dat met andere 

detailhandelaren contact is opgenomen begint op 23 maart 2015. Die dag vraagt een Samsung-

medewerker andere Samsung-medewerkers om met diverse detailhandelaren contact op te nemen 

om de prijs van twee modellen van de H6200-lijn te verhogen: “Graag adviseren: Advies 40H6200 – 

549,- Advies 48H6200 – 699,-“. Bijgevoegd zijn twee afbeeldingen van prijsvergelijkingswebsite 

Tweakers, waar uit blijkt dat diverse detailhandelaren de betreffende modellen aanbieden voor een 

lagere prijs dan de adviesprijs.168 

 

 Op 25 maart 2015 stuurt Samsung-accountmanager [7] de accountmanager van [detailhandelaar 2] 

in een WhatsApp-chat adviesprijzen voor twee modellen uit de 6200-serie: “Advies h620040 – 549 

48 – 699”. [Detailhandelaar 2] geeft aan de prijzen te zullen aanpassen. Samsung verzoekt 

[detailhandelaar 2] hierop om de online prijzen in de gaten te houden: “Kijk vrijdag einde dag ook nog 

even hoe het erbij staat zou mijn advies zijn..” Hierop laat [detailhandelaar 2] weten: “Doe ik.”169 

 

 Uit dit voorbeeld blijkt dat Samsung [detailhandelaar 2] niet alleen beweegt om de prijzen aan te 

passen, maar dat zij hetzelfde doet bij andere detailhandelaren en dat Samsung verwacht dat zij hun 

 
165 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 14 (ID 2262203). 
166 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 14 (ID 2262203). 
167 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 21 (ID 2286948). 
168 Dossierstuk 114, UIT/535654, Bijlage 532 (ID 429396). 
169 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 38 - WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 2]) – [accountmanager 7] 
(Samsung), p. 2. 
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prijzen zullen aanpassen. Samsung geeft aan dat het tot “vrijdag einde dag” kan duren voordat 

aangepaste prijzen online zichtbaar en dat [detailhandelaar 2] dan kan verifiëren dat andere 

detailhandelaren ook hun prijzen aanpassen. 

 

 Op 9 juli 2015 stelt Samsung [detailhandelaar 2] op de hoogte dat [detailhandelaar 6] zijn prijs voor 

een specifiek model zal aanpassen naar het door Samsung verlangde niveau. Samsung-

accountmanager [1] verzoekt de accountmanager van [detailhandelaar 2] om ook de prijs aan te 

passen: ‘’[Detailhandelaar 6] schakelt vandaag naar 429 euro..kan jij dit ook volgen?”. Even later laat 

Samsung [detailhandelaar 2] weten dat ook [detailhandelaar 12] wordt verzocht om de prijs aan te 

passen: “[Detailhandelaar 12] krijgt uiteraard hetzelfde advies”. Samsung vraagt [detailhandelaar 2] 

vervolgens of hij de prijs aanpast, waarop [detailhandelaar 2] laat weten dat de prijs is aangepast.170 

 

 In vervolg op de communicatie van 9 juli 2015 hebben Samsung en [detailhandelaar 2] op 13 juli 

2015 contact over de verkoopprijzen van [detailhandelaar 12]. Samsung-accountmanager [1] laat de 

accountmanager van [detailhandelaar 2] weten dat [detailhandelaar 12] zijn prijs voor een bepaald 

model niet aanpast naar de adviesprijs, vanwege een lopende actie van [detailhandelaar 12] in 

België: “Vanwege de solden in België krijgen we [detailhandelaar 12] niet op 549 met de 40h6200”. 

Samsung adviseert [detailhandelaar 2] “om te schakelen naar 499 en dan per 1 aug naar 549 

euro".171 

 
 Op 16 maart 2016 verzoekt Samsung-accountmanager [5] de accountmanager van [detailhandelaar 

2] om model 43J5600 van zijn website te halen: “Is een exclusief model voor de buying groups. Dus 

ligt nogal gevoelig.” [Detailhandelaar 2] laat weten het model van de website te halen.172 

 

 Op 23 maart 2016 stuurt Samsung-accountmanager [5] naar de accountmanager van 

[detailhandelaar 2] tweemaal een bericht met adviesprijzen voor twee modellen. Samsung herhaalt 

haar tweede verzoek, [detailhandelaar 2] geeft hierop aan dat een prijsverhoging niet wenselijk is, 

maar past toch de prijzen aan: “ivm [VERTROUWELIJK] niet wenselijk (…) wel gedaan”. Samsung 

laat [detailhandelaar 2] hierop weten: “Ik begrijp wat je bedoelt maar we adviseren om iedereen weer 

wat te laten verdienen”. [Detailhandelaar 2] reageert hierop: “verhoging is super, maar wel als 

iedereen schakelt”.173 Uit dit voorbeeld maakt de ACM op dat [detailhandelaar 2] zijn prijzen aanpast 

aan het door Samsung gewenste niveau, terwijl hij dit niet wenselijk acht voor zijn eigen strategie. 

 

 Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat Samsung [detailhandelaar 2] informeerde over contacten met 

andere detailhandelaren dateert van januari 2017. Op 25 januari 2017 informeert [detailhandelaar 5] 

Samsung dat [detailhandelaar 2] en [detailhandelaar 4] vanwege de 'BTW-dagen'-actie hun online-

verkoopprijzen, eerder dan de bedoeling was, hebben verlaagd naar de actie-online-

verkoopprijzen.174 Samsung bespreekt op 26 januari 2017 intern dat [detailhandelaar 2] online-

verkoopprijzen, die lager zijn dan het door Samsung gewenste niveau, zichtbaar heeft gemaakt op 

de prijsvergelijkingswebsites: "(…) Feed van [detailhandelaar 2] stond aan naar de vergelijkers...is in 

 
170 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 39 - WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 2]) – [accountmanager 1] 
(Samsung).  
171 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 39 - WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 2]) – [accountmanager 1] 
(Samsung). 
172 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 37 - WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 2]) – [accountmanager 5] 
(Samsung), p. 6. 
173 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 37 - WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 2]) – [accountmanager 5] 
(Samsung), p. 7. 
174 Dossierstuk 117, UIT/535666, Bijlage 8 - WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 5]) – [accountmanager 10] 
(Samsung), p. 1. 
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alles de 1e geweest....".175 Volgens Samsung is [detailhandelaar 2] de initiator van de 

prijsverlagingen. 

 

 Samsung-accountmanager [5] verzoekt de accountmanager van [detailhandelaar 2] in de ochtend 

van 26 januari 2017 om actie te ondernemen en de actie-online-verkoopprijzen te verwijderen van de 

prijsvergelijkingswebsite. Samsung laat [detailhandelaar 2] weten dat ook andere detailhandelaren 

hun prijzen zullen aanpassen: 

"26-01-17 09:03 - Samsung: Prijsvergelijkers feed ligt zeer gevoelig, dus graag jouw actie op dat vlak. 

26-01-17 09:13 -: ✅ 

26-01-17 09:25 - Samsung: Dank je wel 

26-01-17 10:12 - Samsung: Het beeld wat je nu op de prijsvergelijkers ziet gaat nog veranderen"176 

 

 Uit dit voorbeeld blijkt dat Samsung [detailhandelaar 2] niet alleen verzoekt om prijzen van de 

prijzenvergelijkingswebsite te halen, maar dat zij ook laat weten dat met andere detailhandelaren 

contact is opgenomen en dat Samsung verwacht dat zij hun prijzen zullen aanpassen. Samsung 

geeft aan dat de prijzen van andere detailhandelaren op de prijsvergelijkers worden aangepast en 

dat [detailhandelaar 2] dan kan verifiëren dat andere detailhandelaren ook terugschakelen. 

 

 Een laatste voorbeeld waar Samsung [detailhandelaar 2] informeert over advisering aan andere 

detailhandelaren dateert van 29 mei 2017. Die dag informeert de Samsung [VERTROUWELIJK] een 

accountmanager van [detailhandelaar 2] dat [detailhandelaar 11] is verzocht de online-verkoopprijs 

voor model 43KU6000 te verhogen naar het door Samsung verlangde niveau: “Advies 43KU6000 

499 heeft net plaatsgevonden. (…) Ik verwacht morgenvroeg zichtbaar.” Uit schermafbeeldingen 

blijkt dat [detailhandelaar 11] een lagere prijs hanteert dan de adviesprijs. In de loop van 30 mei 2017 

verhoogt [detailhandelaar 11] de prijs naar het door Samsung verlangde niveau.177 

 

[Detailhandelaar 2] neemt contact op met Samsung over de verkoopprijzen van andere detailhandelaren 

 Daarnaast blijkt uit de communicatie dat [detailhandelaar 2] Samsung regelmatig benaderde met 

informatie over concurrerende detailhandelaren die van de adviesprijzen van Samsung afwijkende 

(te lage) online verkoopprijzen hanteerden. De ACM heeft in het dossier 34 situaties aangetroffen 

waar dit aan de orde was. In de meeste gevallen deed [detailhandelaar 2] dit door een 

schermafbeelding te sturen, waarin de desbetreffende detailhandelaar, het televisiemodel en de 

geadverteerde prijs zichtbaar waren. In 15 gevallen gebruikte Samsung deze informatie om de 

desbetreffende detailhandelaar te bewegen om prijzen aan te passen en in 8 gevallen informeerde 

Samsung [detailhandelaar 2] over de uitkomst van haar contact met de desbetreffende 

detailhandelaar. 

 

 Op 14 mei 2013 stuurt Samsung-accountmanager [6] een benchmark aan een aantal Samsung-

accountmanagers met het verzoek contact op te nemen met hun accounts over de prijzen voor 

diverse in de benchmark opgenomen modellen. [Detailhandelaar 2] is een van de te adviseren 

detailhandelaren.178 Later die dag stuurt Samsung-accountmanager [7] een e-mail met als onderwerp 

“Adviesprijzen 6xxx serie” naar [detailhandelaar 2]. Het deel van de benchmark dat betrekking heeft 

op [detailhandelaar 2] is in de e-mail opgenomen, vergezeld van de tekst: “Momenteel laten jullie 

 
175 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 27 - WhatsApp-chat [accountmanager 2] (Samsung) – [accountmanager 5] 
(Samsung), p. 16. 
176 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 37 - WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 2]) – [accountmanager 5] 
(Samsung), p. 12. 
177 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 41 - WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 2]) – [VERTROUWELIJK] 
(Samsung), p. 1. Afbeeldingen 2017-05-30_07_25_02_UTC, 2017-05-30_09_50_04_UTC en 2017-05-30_10_10_03_UTC 
178 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 99 (ID 949117). 
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marge liggen op de onderstaande modellen ten opzichte van de adviesprijs”. Hierop vraagt 

[detailhandelaar 2] aan Samsung: “Hoe fanatiek gaan jullie hier mee aan de slag?” Samsung 

antwoordt: “Heeel”. De accountmanager van [detailhandelaar 2] stuurt vervolgens het overzicht met 

modellen en adviesprijzen intern door met het verzoek de bijgevoegde prijzen aan te passen.179 Uit 

dit voorbeeld maakt de ACM op dat [detailhandelaar 2] bij Samsung nagaat of andere 

detailhandelaren eveneens worden bewogen om hun prijzen voor de betreffende modellen aan te 

passen. Nadat Samsung bevestigt dat dat het geval is, past [detailhandelaar 2] de prijzen aan. 

 

 Een volgend voorbeeld waarbij [detailhandelaar 2] zich bij Samsung beklaagt over de online prijzen 

van andere detailhandelaren dateert uit maart 2014. Op 12 maart 2014 stuurt de accountmanager 

van [detailhandelaar 2] een e-mail aan Samsung-accountmanager [7] met als onderwerp “eh5300”. 

De e-mail bevat hyperlinks naar de prijzen van twee modellen uit de eh5300-serie op kieskeurig.nl. 

Boven de links staat “Wenselijk?”. Uit vervolgcommunicatie blijkt dat [detailhandelaar 2] met 

‘wenselijk?’ doelt op detailhandelaren die voor de betreffende modellen een lagere prijs hanteren. 

Samsung laat [detailhandelaar 2] in reactie op de e-mail weten dat het niet wenselijk is dat 

detailhandelaren lagere prijzen hanteren dan de adviesprijs en dat Samsung de detailhandelaren zal 

bewegen hun prijzen aan te passen: “Nope! Work in progress”.180 

 

 Op 14 maart 2014 laat de accountmanager van [detailhandelaar 2] Samsung-accountmanager [7] 

nogmaals weten dat de online-prijzen nog niet zijn aangepast en vraagt hij Samsung om een update 

van de contacten met andere detailhandelaren: “Nog weinig progress. updatetje?!”. Samsung laat 

[detailhandelaar 2] weten dat zij de detailhandelaren die een afwijkende prijs hanteren nogmaals zal 

verzoeken de prijzen aan te passen: “Nogmaals opgepakt. 40 inch nog wat werk, 32 inch niet 

toch?”.181 

 

 Op 13 juli 2015 stuurt [detailhandelaar 2] aan Samsung-accountmanagers [1] en [15] via WhatsApp 

een schermafbeelding van de website van [detailhandelaar 5], waaruit blijkt dat model 48HU7500 

wordt aangeboden voor een lagere prijs dan de adviesprijs. Samsung-accountmanager [1] laat 

[detailhandelaar 2] hierop weten dat zij contact zal opnemen met [detailhandelaar 5]: “Pff. Ga er weer 

achteraan”, waarop [detailhandelaar 2] positief reageert: “Graag. Dit echt zonde”.182 Later die dag 

vraagt Samsung-accountmanager [1] andere Samsung-accountmanagers om detailhandelaren te 

bewegen hun online-verkoopprijzen voor model 48HU7500 te verhogen: “Please urgently advise 

1299 euro!”183 Uit dit voorbeeld maakt de ACM op dat de klacht van [detailhandelaar 2] voor 

Samsung aanleiding is om een adviesronde te initiëren voor dit betreffende model. 

 

 Een volgend voorbeeld waarbij Samsung opvolging geeft aan een klacht van [detailhandelaar 2] over 

een andere detailhandelaar dateert uit april 2016. Op 1 april 2016 stuurt een accountmanager van 

[detailhandelaar 2] een schermafbeelding aan Samsung-accountmanager [5], waaruit blijkt dat 

[detailhandelaar 3] model 48HU7500 aanbiedt voor een lagere prijs dan de adviesprijs. Op 5 april 

2016 klaagt hij weer bij Samsung over dit model en merkt daarbij op “Morgen gaan we mee” en 

“officiële Samsung dealer”. Uit het antwoord van Samsung blijkt dat zij [detailhandelaar 3] al heeft 

aangesproken op de prijs en dat zij dat nogmaals zal doen: Ik heb het nogmaals door gegeven en 

dat is voor nu wat ik kan doen. Ik heb begrip voor jou handelen hierin.” Op 11 april laat Samsung 

 
179 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 8 (ID 2287105). 
180 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 24 (ID 2287658). 
181 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 24 (ID 2287658). 
182 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 39 - WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 2]) – [accountmanager 1] 
(Samsung) en Bijlage 40. 
183 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 623 (ID 107359). 
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[detailhandelaar 2] weten: “[Detailhandelaar 3] is offline met de 48hu7500”.184 Uit dit voorbeeld maakt 

de ACM op dat de klacht van [detailhandelaar 2] ertoe leidt dat Samsung contact met 

[detailhandelaar 3] opneemt en zorgt dat [detailhandelaar 3] het model niet meer voor de lagere prijs 

adverteert. 

 

 Op 26 januari 2017 stuurt de accountmanager van [detailhandelaar 2] een afbeelding aan Samsung-

accountmanager [5]. De afbeelding bevat een schermafbeelding van een prijsvergelijkingswebsite 

waaruit blijkt dat [detailhandelaar 6] voor een specifiek model een lagere online-verkoopprijs hanteert 

dan de adviesprijs van Samsung. Samsung laat [detailhandelaar 2] weten dat zij contact met 

[detailhandelaar 6] opneemt en dat zij er bij [detailhandelaar 2] op terugkomt: “Bovenstaande 

afbeelding is voor mij een reden geweest om even bij desbetreffende navraag te doen. Ik praat je 

morgen bij.”185 

 

 Op 29 mei 2017 verzoekt de Samsung [VERTROUWELIJK] de accountmanager van 

[detailhandelaar 2] de prijs voor model 55KS7000 aan te passen naar EUR 1399. [Detailhandelaar 2] 

stuurt een schermafbeelding terug waaruit blijkt dat de prijs is aangepast naar EUR 1399. Op 30 mei 

2017 stuurt [detailhandelaar 2] Samsung via Whatsapp een foto van de website van [detailhandelaar 

4], waaruit blijkt dat [detailhandelaar 4] voor model 55KS7000 een prijs van EUR 1299 hanteert. Het 

bericht van [detailhandelaar 2] is voor Samsung reden om contact met [detailhandelaar 4] op te 

nemen, zo laat Samsung [detailhandelaar 2] weten: “Pffff (…) Geadviseerd”. Uit een foto van de 

website van [detailhandelaar 4] die Samsung later die dag stuurt aan [detailhandelaar 2] blijkt dat 

[detailhandelaar 4] gehoor heeft gegeven aan de wens van Samsung en de prijs voor het betreffende 

model heeft aangepast. [Detailhandelaar 2] geeft aan tevreden te zijn met het antwoord van 

Samsung: “Lekker, fijne avond!”186 

 

 Op 18 september 2017 stuurt de accountmanager van [detailhandelaar 2] een foto van de website 

van [detailhandelaar 6] naar Samsung-accountmanager [5]. Uit de foto blijkt dat [detailhandelaar 6] 

model 55KS7000 aanbiedt voor EUR 999,-. [Detailhandelaar 2] informeert bij Samsung naar de 

voorraad van [detailhandelaar 6] van het betreffende model: “Hebben zij nog veel voorraad?” 

Samsung laat [detailhandelaar 2] weten: “Voorraad rapportage van een week geleden laat zien dat 

ze in totaal nog 48 stuks hebben liggen. Waarvan 14 bij Online.Vanmiddag volgt een nieuwe 

rapportage. Dan laat ik je weten hoe het er nu bij staat.Ze doen dit overigens zonder bijdrage”.187 Uit 

dit voorbeeld volgt dat Samsung [detailhandelaar 2] desgevraagd op de hoogte stelt van de voorraad 

van [detailhandelaar 6] en zij laat [detailhandelaar 2] tevens weten dat [detailhandelaar 6] voor deze 

specifieke actie geen bijdrage van Samsung ontvangt. 

 

 Op 21 maart 2018 stuurt een accountmanager van [detailhandelaar 2] een foto van de website van 

[detailhandelaar 7A] ([detailhandelaar 7]) aan Samsung-accountmanager [5]. Uit de afbeelding blijkt 

dat [detailhandelaar 4] voor model QE49Q7F een prijs van EUR 1699 hanteert. [Detailhandelaar 2] 

laat Samsung weten: “Had je deze actie al gezien? [Detailhandelaar 7A]”. Samsung geeft aan: “Ik ga 

hem doorzetten en kom erbij je op terug."188 [Detailhandelaar 2] stelt Samsung in kennis dat 

 
184 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 37 - WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 2]) – [accountmanager 5] 
(Samsung), p. 8. 
185 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 37 - WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 2]) – [accountmanager 5] 
(Samsung), p. 12. 
186 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 41 - WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 2]) – [VERTROUWELIJK] 
(Samsung), p. 2. 
187 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 37 - WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 2]) – [accountmanager 5] 
(Samsung), p. 13. 
188 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 37 - WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 2]) – [accountmanager 5] 
(Samsung), p. 15. 
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[detailhandelaar 7] het betreffende model adverteert voor een lagere online-verkoopprijs dan de 

adviesprijs. Samsung laat [detailhandelaar 2] hierop weten dat zij binnen Samsung zal vragen om 

[detailhandelaar 7] te verzoeken zijn online-verkoopprijs te verhogen. 

 

Bewustzijn bij [detailhandelaar 2] dat Samsung ‘partners’ beweegt adviesprijzen te volgen 

 Het dossier bevat tevens voorbeelden waaruit volgt dat het voor [detailhandelaar 2] vanzelfsprekend 

is dat hij zich conformeert aan de adviesprijzen en verzoeken van Samsung, in de wetenschap dat 

ook andere detailhandelaren worden geadviseerd en zullen ‘meeschakelen’. 

 

 In één geval klaagt [detailhandelaar 2] bij Samsung over de online-prijzen van andere 

detailhandelaren en geeft hij aan dat andere detailhandelaren eerst hun prijzen moeten verhogen, 

voordat [detailhandelaar 2] de prijzen aanpast. [Detailhandelaar 2] laat Samsung daarbij tevens 

weten dat hij verwacht dat Samsung de regie pakt en harder moet optreden tegen detailhandelaren 

die geen opvolging geven aan de adviezen of achterblijven met ‘terugschakelen’. Op 22 februari 

2016 stuurt Samsung-accountmanager [5] aan de accountmanager van [detailhandelaar 2] in een 

WhatsApp-chat adviesprijzen. Omdat een reactie van [detailhandelaar 2] uitblijft, herhaalt Samsung 

het verzoek op 23 februari 2016. [Detailhandelaar 2] laat Samsung weten: “mbt pricing, ik vind dat wij 

niet altijd als eerste moeten gaan. hoeft ook geen dagen te duren, stel n duidelijke deadline en acteer 

ook op diegene die er nooit iets mee doen”. Samsung geeft hierop aan dat zij het standpunt van 

[detailhandelaar 2] begrijpt. Samsung geeft daarbij ook aan dat [detailhandelaar 2] op de site van 

[detailhandelaar 5] moet kijken. De ACM leidt hieruit af dat Samsung contact heeft opgenomen met 

[detailhandelaar 5], dat [detailhandelaar 5] opvolging geeft aan de adviezen en dat [detailhandelaar 

2] volgens Samsung niet ‘als eerste gaat’.189 

 

 In andere gevallen beklaagt [detailhandelaar 2] zich bij Samsung over het feit dat het 

detailhandelaren zijn die “officiële Samsung dealer” zijn die zich niet aan de adviesprijzen houden. 

[Detailhandelaar 2] wijst Samsung op de status als “officiële Samsung dealer” bij klachten over de 

online-prijzen van detailhandelaren. Uit verschillende voorbeelden volgt dat [detailhandelaar 2] op de 

hoogte is van de contacten met andere detailhandelaren en dat hij er van uit gaat dat een 

detailhandelaar die “officiële Samsung dealer” is zich aan de adviesprijs van Samsung houdt. 

 

 Zo stuurt een accountmanager van [detailhandelaar 2] op 29 november 2013 een e-mail aan 

Samsung-accountmanager [7] met als onderwerp “mooi stukje partnership”. In de e-mail is een 

schermafbeelding van de website van [detailhandelaar 20] opgenomen waarin [detailhandelaar 20] 

model UE46F8000 adverteert voor een lagere prijs dan de adviesprijs.190 Uit dit voorbeeld maakt de 

ACM op dat [detailhandelaar 2] zich beklaagt dat [detailhandelaar 20] - officieel Samsung-dealer - 

zich niet aan de adviesprijs houdt. 

 

 Ook in een klacht op 10 oktober 2016 over [detailhandelaar 7A] wijst [detailhandelaar 2] Samsung-

accountmanager [5] er op dat [detailhandelaar 7A] een officiële Samsung-dealer is.191 Uit deze klacht 

leidt de ACM af dat [detailhandelaar 2] er van uit gaat dat officiële dealers zich aan de adviesprijzen 

dienen te houden. 

 

 
189 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 37 - WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 2]) – [accountmanager 5]  
(Samsung), p. 4.  
190 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 18 (ID 2287258). 
191 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 37 - WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 2]) – [accountmanager 5] 
(Samsung), p. 10. 
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 Ook uit het hiervoor in randnummer 177 beschreven voorbeeld benadrukt [detailhandelaar 2] dat het 

een officiële Samsung-dealer is die een televisiemodel adverteert voor een lagere prijs dan de 

adviesprijs. 

 

Conclusie communicatie Samsung – [detailhandelaar 2] 

 De ACM stelt gelet op het voorgaande vast dat Samsung en [detailhandelaar 2] communiceerden 

over andere detailhandelaren waarbij het ging om zowel prijzen als andere informatie. Samsung 

informeerde [detailhandelaar 2] herhaaldelijk over de contacten van Samsung met andere 

detailhandelaren over hun verkoopprijzen. Daarnaast beklaagde [detailhandelaar 2] zich bij Samsung 

over de prijzen van andere detailhandelaren. Samsung gaf in reactie op de klachten van 

[detailhandelaar 2] een terugkoppeling over het contact met de desbetreffende detailhandelaar. 

Tevens bevat het dossier voorbeelden waaruit volgt dat het voor [detailhandelaar 2] vanzelfsprekend 

was dat hij zich conformeerde aan de verzoeken van Samsung, ervan uit gaande dat andere 

detailhandelaren werden bewogen om hetzelfde te doen. 

 

5.2.6 Communicatie Samsung – [Detailhandelaar 3] 

 [Detailhandelaar 3] was [detailhandelaar 3A][detailhandelaar 3B][detailhandelaar 3C][detailhandelaar 

3D][detailhandelaar 3].[VERTROUWELIJK].192.193 [Detailhandelaar 3][VERTROUWELIJK].194 

[Detailhandelaar 3] was gedurende de periode [VERTROUWELIJK] actief met de verkoop van 

televisies en verkocht ongeveer []VERTROUWELIJK]% van alle Samsung televisies in Nederland. 

Uit het dossier blijkt dat Samsung herhaaldelijk met [detailhandelaar 3] contact heeft opgenomen 

over de te hanteren online-verkoopprijzen van specifieke televisiemodellen. In de periode 2013 tot en 

met 2016 neemt Samsung in ieder geval 55 keer contact op over verkoopprijzen. 

 

 Bijlage 4 bij dit besluit bevat een overzicht van de communicatie tussen Samsung en 

[detailhandelaar 3] die de ACM tijdens haar onderzoek heeft aangetroffen. Uit de communicatie blijkt 

dat [detailhandelaar 3] regelmatig prijsadviezen ontving en deze ook opvolgde. Daarnaast beklaagde 

[detailhandelaar 3] zich regelmatig bij Samsung over de online-verkoopprijzen van andere 

detailhandelaren, waarbij het de bedoeling was dat Samsung contact op zou nemen met de 

betreffende detailhandelaren. 

 

Aantal 
contacten van 
Samsung met 
[detailhandelaar 
3] over 
verkoopprijzen 

Aantal contacten 
waar Samsung 
informatie geeft 
over contacten 
met andere 
detailhandelaren 

Aantal 
aanpassingen 
naar aanleiding 
van contacten 

Aantal 
aanpassingen 
van 
[detailhandelaar 
3] in de 
wetenschap dat 
met andere 
detailhandelaren 
ook contact is 
opgenomen 

Aantal klachten 
van 
[detailhandelaar 
3] bij Samsung 

Aantal 
klachten 
opgepakt 
door 
Samsung 

Aantal 
terugkoppelingen 
op klacht 

55 15 8 1 37 7 22 

 

 

 
192 Zie voor de diverse webshops van [detailhandelaar 3] bijvoorbeeld dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 227 (ID 114277). 
193 Zie voor de diverse webshops van [detailhandelaar 3] bijvoorbeeld dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 227 (ID 114277). 
194 Zie dossierstuk 105, INT/406320, p. 17. 
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 In deze paragraaf geeft de ACM nadere duiding aan verschillende contacten, waarbij de ACM start 

met de periode mei-augustus 2013. De communicatie in deze periode is uitvoerig aan bod gekomen 

tijdens de hoorzitting. Daarna gaat de ACM in op communicatie in de periode na augustus 2013. 

 

Communicatie Samsung – [detailhandelaar 3] - mei - augustus 2013 

 Samsung neemt in de periode mei-augustus 2013 22 keer contact op met [detailhandelaar 3] over 

voornamelijk de televisiemodellen van de F6400 en F6500 serie. Samsung stuurt in een korte 

periode frequent prijsadviezen, vraagt om spiders uit te schakelen195 en geeft aan dat verschillende 

televisiemodellen niet verkocht mogen worden op bepaalde verkoopkanalen van [detailhandelaar 3]. 

Samsung verstrekt daarbij geregeld informatie over andere detailhandelaren. Daarnaast maakt 

Samsung schakelanalyses om te achterhalen wie de initiator is van prijsverlagingen. Deze deelt zij 

met [detailhandelaar 3] en vraagt tevens aan [detailhandelaar 3] een verklaring voor zijn 

marktgedrag. [Detailhandelaar 3] geeft vaak gehoor aan de verzoeken van Samsung, maar verlaagt 

zijn prijzen weer indien andere detailhandelaren lagere prijzen blijven hanteren. Samsung voert aan 

het einde van de periode de druk op, door adviezen te blijven herhalen en verzoeken steeds 

dwingender te formuleren.196 [Detailhandelaar 3] blijft in deze periode op het door Samsung 

verlangde niveau en schakelt niet meer terug indien een andere detailhandelaar een lagere prijs 

hanteert. Tegelijkertijd klaagt [detailhandelaar 3] over de prijsstelling van andere detailhandelaren. 

 

 Op 23 mei 2013 laat Samsung-accountmanager [4] aan [detailhandelaar 3] weten: “Als ik kijk naar 

mijn vorige mail m.b.t. online pricing dan is er door nagenoeg geen een online formule geschakeld. Ik 

ben benieuwd naar de achtergrond hiervan, zonder natuurlijk nu al te oordelen. Met name de pricing 

op de F6400 serie waarbij Samsung een [VERTROUWLIJK]% rendementsstrategie hanteert en de 

F6500 serie waarbij Samsung een selectieve distributie toepast vallen erg op (los nog van de 

waanzinnige specificaties die de advies prijzen rechtvaardigen in mijn optiek).Hopelijk kun jij alvast 

kijken naar onderstaande forse afwijkingen m.b.t. pricing van onze nieuwe line up modellen?".197 In 

de weken hierna vindt veelvuldig contact plaats tussen Samsung en [detailhandelaar 3]. 

 

  Op 8 juli 2013 stuurt Samsung-accountmanager [4] het volgende verzoek naar [detailhandelaar 3]: 

“De prijssituatie op de UE40F6400 is nog steeds niet optimaal...het is echt niet nodig om met dit 

model geld te ‘verbranden’. Zou jij hier nogmaals naar willen kijken? Advies verkoop Eur 799,00”.198 

Samsung laat op deze wijze [detailhandelaar 3] weten dat hij de prijs van televisiemodel UE40F6400 

moet aanpassen.199 Als [detailhandelaar 3] daarop reageert met “dank voor de tip”200, reageert 

Samsung: “Graag gedaan. De spider op dit model verwijderen zou erg helpen ;-) Natuurlijk hebben 

wij de andere partijen ook geadviseerd”.201 

 

 Als blijkt dat [detailhandelaar 3] zijn prijzen verhoogt, maar vervolgens ook weer verlaagt, bespreekt 

Samsung intern de vervolgstappen. Op 10 juli 2013 laat Samsung-accountmanager [4] intern weten: 

“[Detailhandelaar 3] past de F6400 en F6500 prijzen aan voor 16.00 vanmiddag (zojuist als een ware 

politieman wederom gebeld en druk tot een ultimum opgevoerd…). [Accountmanager 

detailhandelaar 3] geeft aan tijdens mijn vakantie reeds 4x omhoog te hebben geschakeld op deze 

 
195 Samsung verzoekt in deze periode meerdere malen de spider te verwijderen, zie bijvoorbeeld dossierstuk 115, 
UIT/535654, Bijlage 172 (ID 114059) en Bijlage 200 (ID 95207). 
196 Zie bijvoorbeeld dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 190 (ID 1132665). 
197 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 104 (ID 114312). 
198 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 134 (ID 773559). 
199 Samsung neemt vaker contact op met detailhandelaar 3 over de te hanteren verkoopprijzen op bijvoorbeeld 6, 14, 23 en 
28 mei 2013, en 4, 8 en 9 juli 2013. Zie dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 81 (ID 773593), Bijlage 94 (ID 114330), Bijlage 
104 (ID 114312), Bijlage 112 (ID 114331), Bijlage 133 (ID 773590), Bijlage 137 (ID 773560), Bijlage 141 (ID 114324). 
200 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 134 (ID 773559). 
201 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 136 (ID 114282). 
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series. Vanwege het uiblijven van opvolging bij andere Abench patijen heeft men de prijzen hierop 

aangepast (lees: verlaagd). Ik heb geen inzicht in hoeverre deze melding op waarheid is berust! 

Hoofd officier [Samsung-accountmanager 6] heeft dit denk ik wel op zijn netvlies.”202 Een dag later, 

op 11 juli 2013, stuurt Samsung schakelanalyses naar [detailhandelaar 3]. Eén van de 

schakelanalyses bevat de volgende begeleidende tekst: “Hierbij de prijsbewegingen binnen de 

diverse [detailhandelaar 3] online formules. Volgende week willen wij eerst dit bespreken alvorens 

over te gaan naar eventuele commerciële invullingen”.203 Uit de schakelanalyse blijkt dat in de 

periode 1 mei - 10 juli 2013 prijsverhogingen enkele dagen later worden gevolgd door 

prijsverlagingen. Ter illustratie is hieronder een van de schakelanalyses toegevoegd: 

 

[AFBEELDING VERTROUWELIJK] 

 

 

 [Detailhandelaar 3] houdt de prijszetting van andere detailhandelaren in de gaten en beklaagt zich bij 

Samsung indien andere detailhandelaren van de door Samsung verlangde prijs afwijken. Dit doet hij 

door middel van het versturen van hyperlinks204 en schermafbeeldingen van Kieskeurig.205 Zo stuurt 

een accountmanager van [detailhandelaar 3] op 24 juli 2013 naar Samsung-accountmanager [4] een 

schermafbeelding van Tweakers met een televisiemodel van de F6500 serie en vraagt “Wat is 

[detailhandelaar 11] aan het doen?”. Uit de schermafbeelding volgt dat [detailhandelaar 11] een 

verkoopprijs hanteert die ligt dan de prijs die Samsung twee dagen eerder communiceerde aan 

[detailhandelaar 3].206 Samsung-accountmanager [4] pakt deze klacht intern op en vraagt collega 

Samsung-accountmanagers [7] en [6] of er enig zicht is op “reparatie”.207 Vervolgens laat Samsung-

accountmanager [7] Samsung-accountmanager [4] weten: “Heb [detailhandelaar 6] nav jouw mail 

gebeld. Wordt vandaag aangepast dus zal hopelijk morgen al zichtbaar zijn.”208 Uit dit voorbeeld 

volgt dat Samsung naar aanleiding van de klacht van [detailhandelaar 3] actie onderneemt jegens 

[detailhandelaar 11] en dat [detailhandelaar 11] zijn prijzen vervolgens aanpast. 

 

 Zoals aangegeven in randnummer 195, geeft [detailhandelaar 3] in eerste instantie gehoor aan de 

(herhaalde) prijsadviezen van Samsung, maar schakelt hij weer terug als blijkt dat de concurrentie 

niet meeschakelt. Naarmate de druk vanuit Samsung toeneemt past [detailhandelaar 3] zijn prijzen 

weer aan. Op 2 augustus 2013 stuurt [detailhandelaar 3] bijvoorbeeld “Zoals wij hebben afgesproken 

gaan we dit direct aanpassen stond niet volgens afspraak. Rest staat al goed […]”.209 

[Detailhandelaar 3] past zijn prijzen aan naar het door Samsung gewenste niveau. [Detailhandelaar 

3] prijst zich hierdoor uit de markt en beklaagt zich daarover bij Samsung: “Wij staan op dit moment 

door onze prijsstelling ver onder de top 15. We hebben weinig tot geen beweging gezien bij andere. 

Marge maken is leuk maar als we niks verkopen hebben we hier weinig aan. Maandag even contact 

hoe we dit gaan oplossen.”210 [Detailhandelaar 3] stelt in dit geval vast dat andere detailhandelaren 

niet schakelen en verwacht dat Samsung de detailhandelaren aanspreekt. Ondanks dat andere 

detailhandelaren niet de door Samsung gewenste prijs hanteren doet [detailhandelaar 3] dit wel in de 

wetenschap dat het ten koste gaat van zijn verkopen. 

 

 
202 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 144 (ID 1128665). Zie ook dossierstuk 97, UIT/520144, p. 16. 
203 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 152 (ID 114305). 
204 Zie bijvoorbeeld dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 150 (ID 114232), Bijlage 162 (ID 773447) en Bijlage 163 (ID 
773443). 
205 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 157 (ID 114295) en Bijlage 158 (ID 773491). 
206 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 176 (ID 773561). 
207 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 177 (ID 114285). 
208 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 177 (ID 114285). 
209 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 205 (ID 114245). 
210 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 206 (ID 114269). 
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 Uit notulen van een KAM vergadering van 5 augustus 2013 blijkt dat vrijwel alle detailhandelaren hun 

online-verkoopprijzen hebben verhoogd naar het door Samsung gewenste niveau en dat de laatste 

detailhandelaren die nog op een lagere adviesprijs staan verzocht worden om hun online-

verkoopprijs aan te passen: “Adviezen op de F6400 hebben effect gehad, laatste partijen worden 

door de verantwoordelijken geadviseerd."211 

 

 Op 20 augustus 2013 beklaagt een [detailhandelaar 3] medewerker zich in een interne e-mail over 

concurrenten die zich niet aan de door Samsung verlangde prijzen houden voor de lijnen F6400 en 

F6500. Eén van de accountmanagers van [detailhandelaar 3] stuurt de e-mail door naar Samsung-

accountmanager [4]. De Samsung-accountmanager reageert dezelfde dag nog: “M.b.t. onderstaand 

het volgende: F6400 hebben we naar mijn mening prima onder controle en staat volgens mij in de 

breedte op advies prijzen. De F65** serie staat inderdaad(nog) niet goed maar hier wordt natuurlijk 

aan gewerkt door in gesprek te blijven met de partijen waar Samsung direct aan levert.”212 Uit dit 

voorbeeld volgt dat [detailhandelaar 3] klaagt over de prijszetting van andere detailhandelaren, 

waarop Samsung laat weten dat zij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdt en dat zij 

hierover ook contact heeft met andere detailhandelaren. 

 

Zienswijze Samsung 

 Over een deel van de communicatie in de periode mei tot en met augustus 2013 heeft Samsung zich 

uitgelaten tijdens de hoorzitting van 20 oktober 2020 en in haar zienswijze. Over het advies met 

betrekking tot het inzetten van spiders verklaart Samsung dat indien een retailer ervoor kiest om een 

prijsadvies van Samsung te volgen, het nauwelijks zin heeft als een spider de geadviseerde prijs 

automatisch weer ongedaan maakt. Dit is de reden waarom Samsung, als onderdeel van een 

prijsadvies, adviseerde om de spiders voor de betreffende producten uit te zetten.213 

 

 Daarnaast verklaart Samsung dat er binnen [detailhandelaar 3] slechte interne afstemming en 

communicatie was. Door [detailhandelaar 3] te adviseren om de spiders uit te zetten anticipeerde 

Samsung op de tegengestelde richtingen waarin de afdelingen inkoop en online zich soms 

bewogen.214 Het advies was tevens ingegeven doordat detailhandelaren soms ook spideren op 

partijen die volgens Samsung geen goede benchmark waren voor een competitieve prijs. Samsung 

stelt dat [detailhandelaar 3] te allen tijde vrij was om zijn eigen prijzen te bepalen en om adviezen al 

dan niet op te volgen. 

 

 De ACM stelt voorop dat [detailhandelaar 3] vrij moet zijn om een eigen invulling te geven aan haar 

commerciële beleid. Doordat Samsung continue contact opneemt en [detailhandelaar 3] verzoekt om 

prijzen aan te passen en niet op bepaalde partijen te spideren, oefent Samsung ongeoorloofde 

invloed uit op de commerciële invulling van het beleid van [detailhandelaar 3].215 Zie ook de 

juridische beoordeling in Hoofdstuk 6 van dit besluit. 

 

 Wat betreft de mogelijke slechte afstemming binnen [detailhandelaar 3] stelt de ACM voorop dat een 

dergelijke afstemming geen rechtvaardiging kan zijn voor het aandringen op het verwijderen van 

spiders. 

 

Communicatie Samsung [detailhandelaar 3] periode [VERTROUWELIJK] 

 
211 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 216 (ID 114597). 
212 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 238 (ID 114250). 
213 Zie punt 3.35 van Aanvullende zienswijze, IN/563372, p. 33. 
214 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 104 (ID 114312). 
215 Zie ook paragraaf 6.3.2. 
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Samsung verstrekt informatie over andere detailhandelaren 

 Uit de communicatie blijkt dat Samsung bij haar contact met [detailhandelaar 3] over te hanteren 

verkoopprijzen [detailhandelaar 3] herhaaldelijk informeerde over de inhoud van contacten van 

Samsung met andere detailhandelaren en over contacten die nog zouden plaatsvinden, en welk 

gevolg deze detailhandelaren daaraan zouden geven of reeds hadden gegeven. De ACM heeft in het 

dossier in de periode september 2013 tot en met medio 2016 18 gevallen aangetroffen waarin dit 

aan de orde was. [Detailhandelaar 3] kreeg met deze informatie vroegtijdig inzicht in de 

prijsbewegingen van zijn concurrenten. Uit het bewijs volgt tevens dat [detailhandelaar 3] tweemaal 

zijn prijzen aanpaste in de wetenschap dat Samsung contact had gehad met andere 

detailhandelaren. 

 

 Op 16 september 2013 verzoekt Samsung-accountmanager [4] via de e-mail om in het kader van de 

‘Q4 strategie’ te kijken naar de online prijs van het televisiemodel UE32F5000. Samsung laat 

daarnaast weten: “Deze adviseren wij per direct op Eur 329,00 (alle andere partijen zijn 

geadviseerd). Voorbeeld: [detailhandelaar 1] is vandaag geschakeld van Eur 284,05 naar EUR 

329,00)”.216 Samsung laat [detailhandelaar 3] weten dat [detailhandelaar 1] naar aanleiding van het 

contact met Samsung zijn prijs heeft aangepast. [Detailhandelaar 3] stuurt de volgende dag: “Wij zijn 

geschakeld […]”.217 Op 30 september 2013 herhaalt Samsung in een e-mail het verzoek aan 

[detailhandelaar 3]: “Advies: Eur 329”. Aan de e-mail is een schermafbeelding toegevoegd waarop is 

te zien dat detailhandelaren, waaronder [detailhandelaar 3], de desbetreffende televisie aanbieden 

voor een lagere prijs. Samsung laat weer weten: “Alle partijen zijn geadviseerd”.218  

 

 Op 30 oktober 2013 is er binnen Samsung contact over de prijszetting van het televisiemodel 

UE46F6200, waaruit volgt dat Samsung aan [detailhandelaar 7] een adviesprijs heeft 

gecommuniceerd van EUR 699. Samsung-accountmanager [7] roept zijn collega Samsung-

accountmanager [4] op om contact op te nemen met [detailhandelaar 3].219 Vervolgens verzoekt 

Samsung-accountmanager [4] de accountmanager van [detailhandelaar 3] om de verkoopprijs van 

de UE46F6200 aan te passen. Hij verwijst daarbij naar het contact tussen Samsung en 

[detailhandelaar 7] over dit model: “[Detailhandelaar 7] is geadviseerd op Eur 699,00 en gaat hierin 

schakelen. Doen jullie mee met [detailhandelaar 3A/ detailhandelaar 3C/ detailhandelaar 3D]?”220 

[Detailhandelaar 3] laat Samsung vervolgens weten: “Wij houden dit in de gaten”.221 

 

 In de periode 28 augustus – 3 september 2015, verzoekt Samsung detailhandelaar [3] om naar de 

verkoopprijs van een bepaald televisiemodel te kijken en verstrekt zij informatie over haar contacten 

met andere detailhandelaren. Ook beklaagt [detailhandelaar 3] zich over de verkoopprijs van andere 

detailhandelaren. Op 28 augustus 2015 stuurt Samsung-accountmanager [4] een e-mail aan de 

accountmanager van [detailhandelaar 3]: “De UE40J6300 is een voor [detailhandelaar 3] (winkels) 

belangrijk model. Ik wil dit model dan ook voor Q4 benoemen als strategisch model voor de winkels. 

[detailhandelaar 3] staat op Eur 699,00 en dat wordt voor mij het uitgangspunt om de Q4plannen 

verder op uit te rollen. Natuurlijk is [detailhandelaar 4] geadviseerd.” Op de bijgevoegde 

schermafbeelding is te zien dat [detailhandelaar 4] maar ook [detailhandelaar 3A] de televisie voor 

EUR 599 aanbieden.222 

 
216 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 261 (ID 773504). 
217 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 261 (ID 773504). 
218 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 273 (ID 773502). 
219 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 322 ID 114185 en Bijlage 324 (ID 113587). 
220 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 325 (ID 773508). 
221 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 325 (ID 773508). 
222 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 677 (ID 427559). 
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 Op 2 september 2015 beklaagt [detailhandelaar 3] zich vervolgens over de prijsstelling van andere 

detailhandelaren voor het betreffende televisiemodel. Uit interne communicatie blijkt dat, in 

tegenstelling tot het bericht aan [detailhandelaar 3], Samsung nog contact moet opnemen met 

[detailhandelaar 4].223 

 

 In reactie op de klacht van [detailhandelaar 3] laat Samsung aan hen weten dat de prijsverlaging is 

geïnitieerd door [detailhandelaar 3A]/[detailhandelaar 3]. [Detailhandelaar 3] gaat vervolgens intern 

na of hij inderdaad heeft geïnitieerd en maakt zijn eigen schakelanalyse waaruit blijkt dat niet hij 

maar [detailhandelaar 11] de initiator is. [Detailhandelaar 3] laat Samsung weten: “Wij waren 1 van 

de laatste die naar  €599,- zakten: [detailhandelaar 11] is de aanstichter: €569,- + 29,95 vzk”.224 

 

[Detailhandelaar 3] neemt contact op met Samsung over de verkoopprijzen van andere detailhandelaren 

 Uit de communicatie blijkt dat [detailhandelaar 3] zich ook in de periode na augustus 2013 regelmatig 

beklaagde bij Samsung over de prijzen van andere detailhandelaren. De ACM heeft in het dossier 

minimaal 26 situaties aangetroffen waar dit aan de orde was. In de meeste gevallen stuurde 

[detailhandelaar 3] een schermafbeelding van een (prijsvergelijkings-)website waarop de 

verkoopprijs, het televisiemodel en de detailhandelaar is te zien. In 7 gevallen gebruikte Samsung 

deze informatie om de desbetreffende detailhandelaren te bewegen hun prijzen aan te passen en in 

19 gevallen gaf Samsung [detailhandelaar 3] een terugkoppeling over de uitkomst van het contact. In 

antwoord op een klacht van [detailhandelaar 3] stuurde Samsung tweemaal een standaardreactie als 

bedoeld in randnummer 86 van dit besluit. 

 

 Op 1 oktober 2013 klaagt [detailhandelaar 3] bij Samsung over de prijszetting van [detailhandelaar 

6]. [Detailhandelaar 3] stuurt een schermafbeelding van een prijsvergelijkingswebsite waarop is te 

zien dat [detailhandelaar 6] het televisiemodel UE32F5000 verkoopt voor EUR 299 in plaats van de 

door Samsung gecommuniceerde adviesprijs van EUR 329.225 Samsung-accountmanager [4] laat 

[detailhandelaar 3] weten: “Alle hens aan dek bij [detailhandelaar 6]. Men is geadviseerd en ik 

verwacht bij de volgende run op KK zichtbaar.”226 Samsung laat [detailhandelaar 3] op deze wijze 

weten dat [detailhandelaar 6] zijn prijs aanpast en dat dit op Kieskeurig nog niet zichtbaar is. 

 

 Op 29 januari 2014 beklaagt de accountmanager van [detailhandelaar 3] zich bij Samsung-

accountmanager [4] over de prijszetting van een Samsung LED televisie bij [detailhandelaar 6] door 

een e-mail door te sturen met daarin een [detailhandelaar 6] dagaanbieding met de begeleidende 

tekst: “Van 699,- naar 495 ex btw ????? Graag jouw reactie.” In reactie op de klacht van 

[detailhandelaar 3] stuurt Samsung-accountmanager [4] een standaardreactie waarin hij laat weten 

niet op de klacht te zullen ingaan (zie ook randnummer 86).227 

 

 Op 25 februari 2014, verzoekt Samsung-accountmanager [4] de accountmanager van 

[detailhandelaar 3] om naar de adviesprijs van het televisiemodel UE40F6510 te kijken. Samsung 

stuurt een schermafbeelding van een prijsvergelijkingswebsite waaruit blijkt dat [detailhandelaar 3] 

de televisie verkoopt voor EUR 619. In de onderwerpregel staat: “Advies going: Eur 679,00”. Op 28 

februari 2014 reageert [detailhandelaar 3] met een schermafbeelding van de prijsvergelijkingswebsite 

 
223 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 678 (ID 109452) en Bijlage 679 (ID 109180). 
224 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 677 (ID 427559), Bijlage 678 (ID 109452), Bijlage 679 (ID 109180), Bijlage 680 (ID 
1118557), Bijlage 682 (ID 427533), Bijlage 684 (ID 759784) en Bijlage 690 (ID 1115426). 
225 Dit is de prijs die Samsung op 30 september 2013 aan [detailhandelaar 3] heeft gecommuniceerd. Zie randnummer 205. 
226 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 278 (ID 114268). 
227 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 371 (ID 114287). Eenzelfde soort e-mail stuurt Samsung-accountmanager [4] op 24 
november 2015 naar [detailhandelaar 3], zie dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 753 (ID 776294).  
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waaruit volgt dat [detailhandelaar 3] zijn prijs heeft verhoogd naar EUR 669,50. In de 

schermafbeelding is de prijs van [detailhandelaar 7] (EUR 619) geel gearceerd. Op 1 maart 2014 laat 

Samsung weten: “Allen zijn geadviseerd.”228 

 

 Op 6 mei 2014 meldt een medewerker van [detailhandelaar 3] intern: “Ik kom er vandaag achter dat 

[detailhandelaar 4] onderstaande TV voor een veel lagere prijs in de winkel heeft staan als bij ons, 

waarschijnlijk heeft dit ons al 1 klant gekost die hem daar heeft besteld. (…)”. [Detailhandelaar 3] 

stuurt deze e-mail door naar Samsung-accountmanager [4]. Samsung-accountmanager [4] stuurt de 

e-mail intern door. Samsung-accountmanager [15] reageert: “Pak ik op…”.229 

 

 Op 8 augustus 2014 stuurt een accountmanager van [detailhandelaar 3] een e-mail naar Samsung-

accountmanager [4] met het onderwerp “H6200 en H7000”. Aan de e-mail zijn schermafbeeldingen 

van een prijsvergelijkingswebsite toegevoegd waarop is te zien dat verschillende detailhandelaren, 

waaronder [detailhandelaar 1] en [detailhandelaar 6]  de desbetreffende televisies aanbieden voor 

een prijs van EUR 579 en EUR 1479. [Detailhandelaar 3] stuurt daarbij het volgende bericht: “Zou je 

eens naar onderstaand willen kijken”. Vervolgens reageert Samsung: “Alle Samsung officiele dealers 

zijn geadviseerd per heden m.b.t. H6200 serie. De status m.b.t. UE46H7000 is als volgt 

([detailhandelaar 6] zal reageren op [detailhandelaar 1])”.230 Er is een schermafbeelding toegevoegd 

van een prijsvergelijkingswebsite waarop is te zien dat [detailhandelaar 1] de prijs voor model H7000 

inmiddels heeft aangepast. Uit dit voorbeeld volgt dat Samsung de klacht van [detailhandelaar 3] 

oppakt en hem op de hoogte stelt van de contacten met andere detailhandelaren. 231 

 

 Op 25 maart 2015 klaagt een accountmanager van [detailhandelaar 3] bij Samsung-accountmanager 

[4] over televisiemodel UE40H6200. De doorgestuurde e-mail met als onderwerp “[Detailhandelaar 4] 

en [detailhandelaar 6] blijven hangen” bevat een schermafbeelding van een prijsvergelijkingswebsite, 

waaruit blijkt dat [detailhandelaar 4] en [detailhandelaar 6] de televisie voor EUR 495 aanbieden. 

Samsung laat [detailhandelaar 3] weten:  

“Update: geschakelt binnen 2 dagen: 

[Detailhandelaar 3] 

[Detailhandelaar 19] 

[Detailhandelaar 1] 

 

[Detailhandelaar 1] is vanochtend geschakeld. [Detailhandelaar 6] zal hierop anticiperen. 

[Detailhandelaar 4] is eveneens benaderd.”232 
 

Hieruit volgt dat Samsung de klacht oppakt van [detailhandelaar 3] en dat Samsung [detailhandelaar 

3] terugkoppeling geeft over haar contacten met andere detailhandelaren. 

 

Concluderende opmerkingen communicatie Samsung – [detailhandelaar 3]  

 De ACM stelt gelet op het voorgaande vast dat Samsung en [detailhandelaar 3] communiceerden 

over andere detailhandelaren waarbij het ging om zowel prijzen als andere informatie. Samsung 

informeerde [detailhandelaar 3] herhaaldelijk over de prijsadviezen die Samsung aan andere 

detailhandelaren had gegeven of nog zou geven. Daarnaast beklaagde [detailhandelaar 3] zich bij 

Samsung over de prijzen van andere detailhandelaren. Samsung gaf in reactie op de klachten van 

 
228 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 384 (ID 773499). 
229 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 436 (ID 114288). 
230 Zie in dit kader ook randnummer 26969. 
231 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 463 (ID 422886). 
232 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 533 (ID 762749). 
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[detailhandelaar 3] terugkoppeling over het contact met de desbetreffende detailhandelaren. In twee 

gevallen liet Samsung met de standaardreactie aan [detailhandelaar 3] weten dat zij niet mag ingaan 

op klachten over verkoopprijzen van andere detailhandelaren. De ACM ziet evenwel dat dezelfde 

accountmanagers van Samsung en [detailhandelaar 3] in de relevante periode blijven communiceren 

over verkoopprijzen van en contacten met andere detailhandelaren. 

5.2.7 Communicatie Samsung – [Detailhandelaar 4]  

 

 Detailhandelaar 4 is [VERTROUWELIJK]233 [VERTROUWELIJK]. 234 Het marktaandeel van 

[detailhandelaar 4] voor Samsung-televisies is gedurende de inbreukperiode [VERTROUWELIJK]. 

Uit het dossier blijkt dat Samsung herhaaldelijk met [detailhandelaar 4] contact heeft opgenomen 

over de te hanteren online-verkoopprijzen van specifieke televisiemodellen. Uit e-mailberichten en 

WhatsApp-chats in het dossier blijkt dat Samsung in de periode 2013-2018 in ieder geval 187 keer 

contact opnam over verkoopprijzen.  

 

 Tijdens het onderzoek heeft [detailhandelaar 4] verklaard dat Samsung van de detailhandelaren 

verwacht dat zij de adviesprijzen van Samsung hanteren: 

 

“Als je een televisie tegen scherpere voorwaarden aanbiedt aan de consument, dan kun je dat 

ook doen door het beperkt aan te bieden. Dat wil zeggen dat je de gunstiger voorwaarden voor 

de consument niet zichtbaar laat zijn voor de prijsvergelijkers en de concurrentie. Dat deden wij 

als [detailhandelaar 4] ook wel. Samsung ziet graag dat je als retailer de adviesprijs hanteert. 

 

De afhankelijkheid van [detailhandelaar 4] van de fabrikanten, als kleine retailer, en dus ook van 

Samsung, brengt met zich mee dat je voorzichtig bent om de relatie niet op het spel te zetten en 

daarmee jouw aanvoer van televisies die voor jou heel belangrijk zijn. Bij [detailhandelaar 4] 

hebben we vanaf het begin zo’n voorzichtige houding leren innemen. In het begin werden we echt 

als een ''disturber” in de markt gezien. Die voorzichtige houding behoud je ook als je een paar 

jaar later een wat grotere partij bent geworden. Samsung heeft mij wel eens gevraagd om de 

verkoopprijzen van [detailhandelaar 4] te verhogen. (…..) 

 

U vraagt mij hoe vaak ik een verzoek van Samsung heb gekregen om onze prijs voor een 

Samsung televisie te verhogen. In mijn herinnering gebeurde dit wel enkele keren per jaar. Met 

de term gevraagd, bedoel ik dat ik het zo had ervaren dat Samsung mij vroeg om een bepaald 

toestel support te geven. Dat kon Samsung op verschillende directere en indirectere manieren 

duidelijk maken. Het kon bijvoorbeeld gebeuren dat Samsung mij vroeg of Ik wel voldoende 

marge maakte op een bepaald type televisie.”235 

 

 Bijlage 5 bij dit besluit bevat een overzicht van de communicatie tussen Samsung en 

[detailhandelaar 4] die de ACM tijdens haar onderzoek heeft aangetroffen. [Detailhandelaar 4] volgde 

de verzoeken van Samsung steeds vrijwel onmiddellijk op. Ook liet [detailhandelaar 4] Samsung in 9 

gevallen weten de prijs voor een bepaalde duur vast te zetten, waardoor prijsverlagingen niet 

automatisch werden gevolgd. Daarnaast monitorde [detailhandelaar 4] zelf ook de prijzen waarmee 

concurrerende detailhandelaren adverteren. [Detailhandelaar 4] beklaagde zich regelmatig bij 

Samsung over de prijzen van de andere detailhandelaren, waarbij het de bedoeling was dat 

 
233 [VERTROUWELIJK], zie randnummer 55. 
234 Dossierstuk 105, INT/406320, p. 7. 
235 Zie dossierstuk 75, UIT/514136, p. 15. 
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Samsung contact zou opnemen met de betreffende detailhandelaren. Het zwaartepunt van de 

contacten ligt in de periode 2016-2018, waarbij de contacten vrijwel uitsluitend via Whatsapp 

verliepen. In de periode 2013-2015 was er minder frequent contact tussen Samsung en 

[detailhandelaar 4]. In deze paragraaf geeft de ACM nadere duiding aan verschillende 

communicatiemomenten. 

 

Aantal contacten 
van Samsung 
met 
[detailhandelaar 
4] over 
verkoopprijzen 

Aantal contacten 
waar Samsung 
informatie geeft 
over advisering 
contacten met 
andere 
detailhandelaren 

Aantal 
aanpassingen 
naar 
aanleiding van 
contacten 

Aantal 
aanpassingen 
van 
[detailhandelaar 
4] in de 
wetenschap dat 
met andere 
detailhandelaren 
ook contact is 
opgenomen 

Aantal klachten 
van 
[detailhandelaar 
4] bij Samsung 

Aantal 
klachten 
opgepakt 
door 
Samsung 

Aantal 
terugkoppelingen 
op klacht 

187 48 127 34 139 72 56 

 

Samsung verstrekt informatie over andere detailhandelaren 

 Uit de communicatie blijkt dat Samsung [detailhandelaar 4] herhaaldelijk informeerde over de inhoud 

van contacten van Samsung met andere detailhandelaren of over contacten die nog zouden 

plaatsvinden, en welk gevolg deze detailhandelaren daaraan zouden geven of reeds hadden 

gegeven. De ACM heeft in het dossier 48 gevallen aangetroffen waar dit aan de orde was. 

[Detailhandelaar 4] verkreeg zo vroegtijdig inzicht in prijsbewegingen van zijn concurrenten. 

Hieronder zet de ACM enkele van deze contacten uiteen. 

 

 Op 9 mei 2016 neemt Samsung-accountmanager [10] via WhatsApp contact op met [detailhandelaar 

4] over de prijs van televisiemodel 55JS8500. Samsung laat daarbij weten: “[Detailhandelaar 28] en 

[detailhandelaar 25] zijn geadviseerd” en: “Ook bij dezen voor jou het advies.” [Detailhandelaar 4] 

bevestigt binnen vijf minuten dat hij zijn prijs aanpast. Een dag later herhaalt de Samsung-

accountmanager het verzoek: “(…) nogmaals het verzoek om naar bovenstaande te kijken. Dank!”. 

Hierop laat [detailhandelaar 4] weten: “Sorry is dan niet opgepakt ga meteen doorgeven.”236  

 

 Op 22 augustus 2016 stuurt Samsung-accountmanager [10] de accountmanager van 

[detailhandelaar 4] een schermafbeelding van prijsvergelijkingswebsite Kieskeurig waaruit blijkt dat 

[detailhandelaar 8] en prijs van EUR 399 hanteert voor televisiemodel 32K5670, terwijl 

[detailhandelaar 4] en [detailhandelaar 9] een prijs van EUR 499 hanteren. Samsung schrijft bij deze 

schermafbeelding: “Ter info: wordt aan gewerkt”.237 Uit dit voorbeeld blijkt dat Samsung 

[detailhandelaar 4] laat weten dat zij contact heeft opgenomen of nog zal opnemen met een 

concurrerende detailhandelaar. 

 

 Op 29 mei 2017 stuurt Samsung-accountmanager [10] een bericht aan [detailhandelaar 4]: 

“UE55KS7000 wordt geadviseerd naar 1399,-. Dank voor je medewerking”.238 [Detailhandelaar 4] 

laat Samsung-accountmanager [10] weten dat [detailhandelaar 2] initiator is van de lagere prijs voor 

dit model en dat [detailhandelaar 2] eerst zijn prijs moet verhogen: ‘dus laat die eerst maar gaan 

 
236 Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 19 (WhatsApp-chat accountmanager ([detailhandelaar 4]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 2. 
237 Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 19 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 4]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 7. 
238 Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 19 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 4]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 29. 
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samen met [detailhandelaar 6]’. Samsung antwoordt dat [detailhandelaar 6] elke ochtend 

automatisch zijn prijzen aanpast aan de laagste prijs, dus dat [detailhandelaar 6] automatisch zal 

volgen als iedereen EUR 1399 hanteert.239 [Detailhandelaar 4] beklaagt zich hierover: “Das een 

mooie regel en lekker makkelijk.. die wil ik ook wel..” waarop de Samsung-accountmanager [10] 

antwoordt: “Dat is geen regel, zo werkt hun systeem. Volgens mij positief, niet alleen omlaag 

schakelen maar ook omhoog. Als je morgenochtend schakelt loop je niks mis toch…?”240 De senior 

salesmanager van Samsung, [VERTROUWELIJK] neemt contact op met [detailhandelaar 2] over het 

betreffende televisiemodel 55KS7000.241 Later die dag stuurt Samsung-accountmanager [10] een 

schermafbeelding van de website van [detailhandelaar 2] aan [detailhandelaar 4] waaruit blijkt dat 

[detailhandelaar 2] de prijs voor het model heeft verhoogd naar EUR 1399.242 

 

 Op 16 juni 2017 stuurt Samsung-accountmanager [10] een schermafbeelding aan [detailhandelaar 4]  

waaruit blijkt dat [detailhandelaar 2] en [detailhandelaar 4] voor televisiemodel 55KS7000 een lagere 

prijs (EUR 1397) hanteren dan de door Samsung verlangde prijs (EUR 1399). De Samsung-

accountmanager vraagt aan [detailhandelaar 4] wie de lagere prijs heeft geïnitieerd.243 De Samsung-

accountmanager gaat dit ook intern na en concludeert dat [detailhandelaar 1] de lagere prijs heeft 

ingezet en dat [detailhandelaar 2] en [detailhandelaar 4] [detailhandelaar 1] gevolgd zijn.244 De 

Samsung-accountmanager schrijft vervolgens aan [detailhandelaar 4]: “UE55KS7000 was 

[detailhandelaar 1] zie ik op dinsdag. Zijn weer terug. 1399,- advies”. Die avond verzoekt Samsung-

accountmanager [10] [detailhandelaar 4] nogmaals om de prijs aan te passen. [Detailhandelaar 4] 

antwoordt een uur later dat de prijs is aangepast. Hij laat daarbij tevens weten dat [detailhandelaar 4] 

op 15 juni omlaag is geschakeld na een prijsaanpassing van [detailhandelaar 2]. Samsung-

accountmanager [10] antwoordt: “13 juni [detailhandelaar 1] volgens mij”. Hierop reageert 

[detailhandelaar 4]: “Dan hebben wij 2 dagen zitten slapen”.245 

 

 In de periode 1 tot en met 11 januari 2018 communiceren Samsung en [detailhandelaar 4] over 

prijsverhogingen van [detailhandelaar 4] voor diverse televisiemodellen. Op 1 januari 2018 bespreekt 

[detailhandelaar 4] intern de prijs voor televisiemodellen 75MU7000 en 75MU8000 niet te verhogen: 

“deze 2 types “vergeten” mee omhoog te schakelen totdat we van Samsung wat horen. We hebben 

vrd staan die ik graag verkocht zie worden”.246 Samsung-accountmanager [13] verzoekt 

[detailhandelaar 4] meermaals de prijzen voor deze televisiemodellen te verhogen en stelt 

[detailhandelaar 4] daarbij op de hoogte van Samsungs contacten met andere detailhandelaren en of 

deze detailhandelaren hun prijzen hebben verhoogd of zullen verhogen. 

 

 Op 3 januari 2018 beklaagt [detailhandelaar 4] zich over de prijs van televisiemodel 55Q6F: “1699 

voor de q6? Moet die niet gewoon 1499 blijven? Leuk prijspunt toch". Samsung-accountmanager 

 
239 Zie ook communicatie [detailhandelaar 6] – Samsung randnummer 186; 29 mei 2017 
240 Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 19 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 4]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 29. 
241 Dossierstuk 114, UIT/535653, Bijlage 41 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 2]) – [VERTROUWELIJK] 
(Samsung)), p. 1. 
242 Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 19 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 4]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 29 en 00001004-PHOTO-2017-05-29-17-58-50.jpg. 
243 Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 17 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 4]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 14. 
244 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 37 (WhatsApp-chat [accountmanager 2] (Samsung) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 17. 
245 Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 17 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 4]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 15. 
246 Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 5 (ID 33051). 
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[13] antwoordt: “Er staan einde van de maand wat zaken te gebeuren he. Even de basics weer recht 

trekken zodat iedereen marge kan maken”.247 

 

 Op 5 januari 2018 stuurt Samsung-accountmanager [13] twee schermafbeeldingen van Kieskeurig 

aan [detailhandelaar 4], waaruit blijkt dat detailhandelaren [detailhandelaar 6] en [detailhandelaar 11] 

lagere prijzen hanteren voor televisiemodellen 75MU8000 en 75MU7000, onder vermelding dat 

‘Bovenstaande worden aangepast’. Vervolgens vraagt Samsung-accountmanager [13] aan 

[detailhandelaar 4]: “Wil jij aub voor 14:00 ook schakelen met onderstaande modellen aub?” 

Anderhalf uur later herhaalt de Samsung-accountmanager zijn verzoek. [Detailhandelaar 4] 

antwoordt: “Staat allemaa weer goed nu”. Samsung verzoekt [detailhandelaar 4] vervolgens: “Graag 

even zou houden tm in elk geval maandag”. [Detailhandelaar 4] antwoordt: “Kan ze niet vastzetten 

helaas, maar iedereen zich gedraagt zal het goedkomen. En ik zal zelf ook in de gaten proberen te 

houden”.248 

 

 Op 10 en 11 januari 2018 bespreken Samsung-accountmanagers [8] en [2] de prijzen van 

[detailhandelaar 2] voor televisiemodellen 75MU7000 en 65Q8C. De accountmanagers constateren 

dat [detailhandelaar 4] de initiator is van de prijsverlagingen voor deze modellen.249 Samsung-

accountmanager [13] neemt contact op met [detailhandelaar 4] en verstrekt prijsadviezen voor 

televisiemodellen 75MU7000, 75Q8C, 65Q8C en 49MU8000. Tevens verzoekt Samsung 

[detailhandelaar 4] om niet automatisch alle prijsverlagingen in de markt te volgen, maar om deze 

eerst te melden aan Samsung: “Graag op av elite en premium uhd niet schakelen op die kleine 

partijen. Als jij ziet dat zij de prijs onder druk zijn, geef mij dan de tijd om even t e schakelen met die 

klanten voordat jullie schakelen”. [Detailhandelaar 4] stemt daar mee in.250 

 

 Op 14 februari 2018 verzoekt Samsung-accountmanager [13] [detailhandelaar 4] : “Graag nog even 

schakelen: 55q6f 1599, 65mu7070 1999”. [Detailhandelaar 4] antwoordt dat hij dat de volgende 

ochtend vroeg doet. De volgende ochtend verzoekt Samsung-accountmanager [13] nogmaals: “Wil 

je voor half 10 even schakelen aub? Anders schakelt de rest weer terug”. Detailhandelaar 4 reageert: 

“Done” en vraagt: “Maar hoezo de rest weer terug?” Bij het bericht stuurt hij een schermafbeelding 

van Kieskeurig waaruit blijkt dat detailhandelaren [detailhandelaar 1], [detailhandelaar 6], 

[detailhandelaar 8] en [detailhandelaar 9] een lagere prijs hanteren voor televisiemodel 55Q6F. 

Samsung-accountmanager [13] antwoordt: “[Detailhandelaar 8] staat goed. [Detailhandelaar 9] en 

[detailhandelaar 1] zometeen zichtbaar”.251 

 

[Detailhandelaar 4] neemt contact op met Samsung over de verkoopprijzen van andere detailhandelaren 

 Uit de contacten volgt ook dat [detailhandelaar 4] zich frequent bij Samsung beklaagt over online 

verkoopprijzen van andere detailhandelaren. De ACM heeft in het dossier 139 contactmomenten 

aangetroffen waarin [detailhandelaar 4] zich bij Samsung beklaagt, of informatie verstrekt over de 

door hem waargenomen prijsbewegingen. Daarnaast laat [detailhandelaar 4] in een aantal gevallen 

direct nadat hij een adviesprijs heeft ontvangen van Samsung weten welke detailhandelaar hij 

gevolgd is op een lagere prijs. In 72 gevallen gebruikte Samsung deze informatie om de 

 
247 Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 14 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 4]) – [accountmanager 13] 
(Samsung)), p. 5.  
248 Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 14 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 4]) – [accountmanager 13] 
(Samsung)), p. 6. 
249 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 32 (WhatsApp-chat [accountmanager 2] (Samsung) – [accountmanager 8] 
(Samsung)), p. 32. 
250 Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 14 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 4]) – [accountmanager 13] 
(Samsung)), p. 7.  
251 Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 14 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 4]) – [accountmanager 13] 
(Samsung)), p.10-11. 
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desbetreffende detailhandelaren te bewegen hun prijzen aan te passen en in 56 gevallen gaf 

Samsung aan [detailhandelaar 4] een terugkoppeling over de uitkomst van haar contact met de 

desbetreffende detailhandelaar. Het dossier bevat slechts één geval waarbij Samsung in antwoord 

op een klacht van [detailhandelaar 4] een standaardreactie terugstuurt.252 

 

 Op 13 juli 2013 beklaagt [detailhandelaar 4] zich per e-mail bij Samsung-accountmanagers [14] en 

accountmanager [1] over de prijzen van andere detailhandelaren voor televisiemodel 46F5000: "Even 

voor de duidelijkheid, ik ben omhoog in prijs gegaan zoals gevraagd maar de rest niet 

??????????????????????? Wie is er nu zn logo voor een week kwijt? (.....) Ik neem aan dat ik een 

omzetderving factuur naar jullie kan sturen, welk ref nr kan ik er aan toevoegen?" Bijgevoegd is een 

schermafbeelding van Kieskeurig van model 46F6500. Met rood omcirkeld zijn onder meer 

[detailhandelaar 7], [detailhandelaar 5] en [detailhandelaar 11] en daarbij staat een rood 

uitroepteken. Samsung-accountmanager [1] stuurt de e-mail intern door en verzoekt haar collega’s 

direct actie te ondernemen. 253 

 

 Op 3 juni 2016 stuurt Samsung-accountmanager [10] [detailhandelaar 4] meerdere prijsadviezen, 

waaronder een prijsadvies voor televisiemodel 48J5500. Samsung vraagt daarbij: “Kun jij aangeven 

wie jij gevolgd bent op UE48J5500 op 533,-?” [Detailhandelaar 4] antwoordt dat hij [detailhandelaar 

5] is gevolgd.254 De Samsung-accountmanager [10] bespreekt vervolgens intern met een andere 

Samsung-accountmanager [2] dat [detailhandelaar 5] de lagere prijs voor televisiemodel 48J5500 

heeft geïnitieerd. Drie uur later koppelt Samsung-accountmanager [10] intern terug dat 

[detailhandelaar 5] televisiemodel 48J5500 offline haalt.255 

 

 Op 18 april 2017 stuurt [detailhandelaar 4] een schermafbeelding aan Samsung-accountmanager 

[10] blijkt dat [detailhandelaar 17] voor televisiemodel 40KU6020 een lagere prijs (EUR 459) hanteert 

dan de door Samsung verlangde prijs (EUR 549). Samsung-accountmanager [10] antwoordt: “Dat 

komt mooi uit, daar kom ik. Zie je nog meer gekke dingen daar?”. [Detailhandelaar 4] reageert: “Niet 

zo 1 2 3 maar ze zitten heel vaak te kutten met weergave op vergelijkers uit”, waarop de Samsung 

antwoordt: “Zij zijn niet op vergelijkers actief idd. Daarom soms onoverzichtelijk. Gewoon aangeven 

als je wat ziet.” Vervolgens stuurt de Samsung een adviesprijs voor televisiemodel 55KS8000 (EUR 

1999) en vraagt: “wie gevolgd op de UE55KS8000?”. [Detailhandelaar 4] antwoordt dat hij 

[detailhandelaar 25] gevolgd is en vraagt: “Gaan zij vanavond nog? Zo nee, gaan wij morgenvroeg is 

dat goed?” waarop de Samsung-accountmanager antwoordt: “Morgenochtend heel vroeg dan. 

Anders gaan er anderen weer automatisch mee”.256 

 

 Op 17 januari 2018 schrijft [detailhandelaar 4] aan Samsung-accountmanager [13] dat 

[detailhandelaar 20] een lagere prijs hanteert voor televisiemodel 55Q7F: “En wanneer met 55q7f 

1799 starten? [Detailhandelaar 20] hanteert de prijs al en ik dacht ben zo aardig het even te melden 

ipv direct mee te schakelen      ” Samsung antwoordt: “Dank, ik heb het doorgegeven. Dit loopt via 

hoofdkantwoord dus  [Samsung-accountmanager 8] heeft het opgepakt en geappt. Echt belangrijk 

dat je niet schakelt met dit model. Dit gaat anders echt tot een hele hoop problemen leiden.” 

 
252 Dossierstuk 109. UIT/535641, Bijlage 12 (ID 13725), zie ook randnummer 86. 
253 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 160 (ID 114213). 
254 Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 19 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 4]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 4. 
255 Dossierstuk 116 (UIT/535655), Bijlage 37 (WhatsApp-chat [accountmanager 2] (Samsung) – [accountmanager 10] 
(Samsung)) 
256 Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 17 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 4]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p.8. 
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[Detailhandelaar 4] gaat akkoord, maar verzoekt Samsung “wel actief met die lui aan de slag” te 

gaan, waarop Samsung reageert met “100%”.257 

 

 Op 14 oktober 2018 beklaagt [detailhandelaar 4] zich in een de Whatsapp-groep “Samsung-

[detailhandelaar 4]” (een Whatsapp-groep met accountmanagers van Samsung en detailhandelaar 4) 

over de prijsstelling van [detailhandelaar 16] en [detailhandelaar 22] voor televisiemodellen 55Q9F 

2018, 65Q9F 2018, 65Q8FN en 55Q8FN door enkele schermafbeeldingen van de websites van 

detailhandelaren [detailhandelaar 16] en [detailhandelaar 22] te delen. Samsung-accountmanager [4] 

pakt de klacht van [detailhandelaar 4] op en geeft op 17 oktober 2018 een terugkoppeling: 

“[Detailhandelaar 23] (modellen niet meer zichtbaar) – [detailhandelaar 16]: 55Q9 en 65Q9 nog niet 

zichtbaar- [detailhandelaar 21] wordt vandaag geadviseerd op 65Q7F”. [Detailhandelaar 4] laat 

vervolgens weten dat [detailhandelaar 16] nog steeds lagere prijzen hanteert op de eigen website. 

[Detailhandelaar 4] schrijft dat de lagere prijzen van [detailhandelaar 16] niet zomaar zichtbaar zijn, 

maar alleen via een door [detailhandelaar 16] verstuurde nieuwsbrief: “Hebben expres vanuit de 

nieuwsbrief andere landingspagina dan vanuit de normale site. Creatieve jongens”. Samsung-

accountmanager [4] stuurt enkele uren later de volgende terugkoppeling aan [detailhandelaar 4]: 

“Update: [Detailhandelaar 16] heb ik opgenomen met [Samsung-accountmanager 3]. Is zometeen 

zichtbaar.[Detailhandelaar 21] geadviseerd op 65Q7F". Hierbij stuurt Samsung schermafbeeldingen 

van de website van [detailhandelaar 16] en [detailhandelaar 21].258 

 

 Op 17 en 18 november 2018 is er contact tussen Samsung en [detailhandelaar 4] over 

[detailhandelaar 9] die eerder dan afgesproken start met lagere prijzen voor diverse 

televisiemodellen in het kader van ‘Black Friday’.259 [Detailhandelaar 4] beklaagt zich op 17 

november 2018 in de Whatsapp-groep “Samsung-[detailhandelaar 4]” over de prijstelling van 

[detailhandelaar 9] voor televisiemodellen 49Q6F, 55Q6F, 55Q8F en 55Q9F.260 Samsung besluit 

intern contact op te nemen met [detailhandelaar 9] over deze televisiemodellen.261 Wanneer 

[detailhandelaar 9] niet direct bereikbaar is, overleggen Samsung-accountmanagers intern over 

consequenties: “Ik ga ervan uit dat dit consequenties gaat hebben of niet?” “Sowieso”.262 Samsung-

accountmanager [4] koppelt vervolgens terug aan [detailhandelaar 4]: “Nee, geen twijfel. 

[Detailhandelaar 13] is de initiator. Consequenties zullen volgen. Alle stakeholders binnen Samsung 

zijn inmiddels geïnformeerd. Maandag beraad over de vervolgstappen.”263 

 

 Op 18 november 2018 stuurt Samsung-accountmanager [4] vervolgens een schermafbeelding van 

de website van [detailhandelaar 9] aan [detailhandelaar 4] om [detailhandelaar 4] te informeren dat 

[detailhandelaar 9] zijn prijs heeft verhoogd voor televisiemodel 55Q8F. Enkele uren later stuurt 

Samsung ook een schermafbeelding van de website van [detailhandelaar 8] aan [detailhandelaar 4] 

om [detailhandelaar 4] in te lichten dat [detailhandelaar 8] de adviesprijs hanteert voor televisiemodel 

55Q8F 2018. Wanneer Samsung vraagt wanneer [detailhandelaar 4] zijn prijs voor dit model aanpast 

 
257 Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 14 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 4]) – [accountmanager 13] 
(Samsung)), p. 8. 
258 Dossierstuk 109 (UIT/535641), Bijlage 15 (WhatsApp-chatgroep "Samsung – ([detailhandelaar 4]”), p.1 
259 Zie in dit kader ook randnummer 278 en 2799. 
260 Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 15 (WhatsApp-chatgroep "Samsung – ([detailhandelaar 4]“), p. 4-5 
261 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 19 (WhatsApp-chat [accountmanager 12] (Samsung) – [accountmanager 2] 
(Samsung)), p. 90 en Bijlage 13 (WhatsApp-chat [accountmanager 12] (Samsung) - accountmanager (detailhandelaar 9)), p. 
13. 
262 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 20 (WhatsApp-chat [accountmanager 12] (Samsung) – [accountmanager 4] 
(Samsung)), p. 9. 
263 Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 15 (WhatsApp-chatgroep “Samsung – ([detailhandelaar 4]“), p. 4. 
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(“wanneer gaan jullie?”), antwoordt [detailhandelaar 4]: “Wij willen het goeie voorbeeld wel geven, 

hopelijk volgt de rest uiterlijk morgenvroeg. Ik pas binnen half uurtje aan”.264 

 

Bewustzijn bij [detailhandelaar 4] dat ‘partners’ zich aan de Samsung-adviesprijs houden 

 Het dossier bevat tevens voorbeelden waaruit volgt dat [detailhandelaar 4] er vanuit gaat dat officiële 

dealers zich conformeren aan de adviesprijzen Samsung en dat detailhandelaren die geen officieel 

dealer zijn vrij zijn om hun eigen prijzen te bepalen. 

 

 Zo bespreken twee medewerkers van [detailhandelaar 4] in een e-mailwisseling van 4 juli 2013 dat 

[detailhandelaar 4] een bepaald model niet online mag verkopen omdat hij nog geen officieel dealer 

is. Uit de e-mail blijkt dat [detailhandelaar 4] zich meermaals bij Samsung heeft beklaagd over de 

prijzen van [detailhandelaar 29] en dat Samsung in reactie daarop aangeeft niets aan de prijzen te 

kunnen doen, omdat [detailhandelaar 29] “geen dealer” is. Daarbij merkt [detailhandelaar 4] op dat hij 

met hun formule ‘[VERTROUWELIJK]’ af zouden moeten zien van dealerschap om zo zelf de prijzen 

te kunnen bepalen: “Dus misschien [VERTROUWELIJK] geen dealer laten zijn en wel alles met de 

prijs kunnen doen”.265 

 

Concluderende opmerkingen communicatie Samsung – [detailhandelaar 4] 

 De ACM stelt vast dat Samsung en [detailhandelaar 4] communiceerden over andere 

detailhandelaren waarbij het ging om zowel prijzen als andere informatie. Samsung had geregeld 

contact met [detailhandelaar 4] over de contacten van Samsung met betrekking tot de prijzen van 

andere detailhandelaren. Daarnaast beklaagde [detailhandelaar 4] zich bij Samsung over de prijzen 

van andere detailhandelaren. Samsung gaf in reactie op die klachten van [detailhandelaar 5] een 

terugkoppeling over het contact met de desbetreffende detailhandelaar. 

 

5.2.8 Communicatie Samsung – [Detailhandelaar 5] 

 

 [Detailhandelaar 5] is[VERTROUWELIK]. In de periode waar dit besluit betrekking op heeft verkocht 

[detailhandelaar 5] ongeveer [VERTROUWELIJK] % van alle Samsung televisies in Nederland.266 

Voor de jaren 2013-2016 bevat het dossier uitsluitend interne communicatie van Samsung over 

contacten met [detailhandelaar 5]. Voor de jaren 2017 en 2018 bevat het dossier bewijs van direct 

contact tussen Samsung en [detailhandelaar 5]. In 2017 en 2018 neemt Samsung in ieder geval 114 

keer contact op met [detailhandelaar 5] over door Samsung verlangde prijzen, waarbij 

[detailhandelaar 5] zijn prijzen 83 keer aanpast naar aanleiding van het contact. De communicatie 

tussen Samsung en [detailhandelaar 5] verliep voornamelijk via WhatsApp. 

 

 [Detailhandelaar 5] heeft tijdens het onderzoek op vragen van de ACM verklaard de contacten met 

Samsung niet als vrijblijvend te beschouwen: 

 

“De verwachting van Samsung was dat we als officiële dealer de door Samsung verstrekte 

adviesverkoopprijzen ook daadwerkelijk zouden hanteren. Dat we loyaal zouden zijn. Dit ging echt 

om de verkoopprijzen waar je online mee adverteert. Dat was namelijk transparant voor iedereen. 

Het gold vooral voor de AV Elite contractmodellen dat het de bedoeling was om de 

 
264 Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 15 (WhatsApp-chatgroep “Samsung – ([detailhandelaar 4]“), p. 5. 
265 Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 2 (ID 32390). 
266[VERTROUWELIJK]. Zie dossierstuk 70, UIT/512171, p. 4-7. Zie ook dossierstuk 105, INT/406320, p. 81 e.v. 
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adviesverkoopprijzen online te hanteren. Voor de open modellen was dat minder het geval, maar de 

afgelopen jaren waren er weinig vrije open modellen waar je als retailer je gang mocht gaan.”267 

 

 Bijlage 6 bij dit besluit bevat een overzicht van de communicatie tussen Samsung en 

[detailhandelaar 5] die de ACM tijdens haar onderzoek heeft aangetroffen. Uit de communicatie leidt 

de ACM af dat [detailhandelaar 5] de prijsadviezen van Samsung doorgaans opvolgde. Ook beklaagt 

[detailhandelaar 5] zich regelmatig over de prijzen van de andere detailhandelaren, waarbij het de 

bedoeling is dat Samsung met de betreffende detailhandelaren contact zou opnemen. In deze 

paragraaf geeft de ACM nadere duiding aan verschillende communicatiemomenten. 

 

Aantal 
contacten van 
Samsung met 
[detailhandelaar 
5] over 
verkoopprijzen 

Aantal 
contacten waar 
Samsung 
informatie geeft 
over contacten 
met andere 
detailhandelaren 

Aantal 
aanpassingen 
naar aanleiding 
van contacten 

Aantal 
aanpassingen 
van 
[detailhandelaar 
5]  in de 
wetenschap dat 
andere 
detailhandelaren 
zijn geadviseerd 

Aantal klachten 
van 
[detailhandelaar 
5] bij Samsung 

Aantal 
klachten 
opgepakt 
door 
Samsung 

Aantal 
terugkoppelingen 
op klacht 

114 27 83 18 44 17 23 

 

 

Samsung verstrekt informatie over andere detailhandelaren 

 Uit de communicatie blijkt dat Samsung bij haar contact over te hanteren verkoopprijzen 

[detailhandelaar 5] herhaaldelijk informeerde over de contacten van Samsung met andere 

detailhandelaren over hun verkoopprijzen. De ACM heeft in het dossier 27 gevallen aangetroffen 

waar dit aan de orde was. [Detailhandelaar 5] kreeg met deze informatie vroegtijdig inzicht in 

prijsbewegingen van haar concurrenten. Verschillende bewijsmiddelen laten zien dat 

[detailhandelaar 5] met deze informatie het comfort kreeg om zijn prijzen te kunnen handhaven of om 

deze aan te passen aan het door Samsung gewenste niveau. 

 

 Op zondag 2 april 2017 stuurt Samsung-accountmanager [10] de accountmanager van 

[detailhandelaar 5] een schermafbeelding van een prijsvergelijkingswebsite van het televisiemodel 

40K5600, waarop is te zien dat [detailhandelaar 5] de televisie aanbiedt voor EUR 429. Samsung 

voegt daaraan toe: “Adviesprijs 499,-. Dank!”. [Detailhandelaar 5] stuurt een schermafbeelding terug, 

waaruit blijkt dat [detailhandelaar 6] het model aanbiedt voor EUR 429. Samsung reageert: “Ah! Is dit 

live? Dacht na flyer weer terug. Dan snap ik m”. Samsung laat daarna weten dat [detailhandelaar 5] 

zijn prijs kan aanpassen omdat [detailhandelaar 6] de prijs zal volgen: “[Detailhandelaar 6] gaat altijd 

automatisch mee op de laagste prijs. Als je einde dag naar 499 gaat draait [detailhandelaar 6] 

morgenochtend automatisch de update naar de prijs”.268 

 

 In de periode 8 tot en met 11 mei 2017 verzoekt Samsung [detailhandelaar 5] meerdere malen om 

de prijzen aan te passen. Op 8 mei 2017 stuurt Samsung-accountmanager [10] aan de 

accountmanager van [detailhandelaar 5] door Samsung gewenste prijzen voor verschillende 

televisiemodellen. Op 10 mei 2017 herhaalt Samsung het verzoek voor een groot deel van de 

televisiemodellen en laat daarbij weten: “[Detailhandelaar 11], [detailhandelaar 2] en [detailhandelaar 

 
267 Dossierstuk 70, UIT/512171, p. 24-25. 
268 Dossierstuk 117, UIT/535666, Bijlage 8 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 5]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 9-10. 
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12] zijn geschakeld/geadviseerd”. [Detailhandelaar 5] reageert met een omhooggestoken duim: 

“    ”.269 

 

 Een dag later, op 11 mei 2017, stuurt Samsung-accountmanager [10] de accountmanager van 

[detailhandelaar 5] schermafbeeldingen waaruit blijkt dat [detailhandelaar 5] met drie modellen nog 

steeds niet op de door Samsung gewenste prijs staat. Samsung meldt daarbij: “[Detailhandelaar 6] 

niet geschakeld op deze modellen doordat jullie zijn blijven hangen.” Samsung laat [detailhandelaar 

5] dezelfde dag weten dat [detailhandelaar 6] de prijs van twee televisiemodellen nog niet heeft 

aangepast omdat [detailhandelaar 5] de prijzen nog niet heeft aangepast. Samsung verzoekt 

[detailhandelaar 5] tevens de prijzen aan te passen: 32e310 en 40j5200 loop ik bij [detailhandelaar 5] 

tegenaan. Rest is geforceerd zoals jullie zien. @ [Samsung-accountmanager 10]: doe jij 

[detailhandelaar 5]  nog met deze 2”. Hij vervolgt: “Komt vanuit [detailhandelaar 6]”. En sluit af met: 

“We kunnen elkaar nu helpen om weer geld te verdienen. Grazie! 👌🏼”. De accountmanager van 

[detailhandelaar 5] antwoordt bevestigend.270 

 

 Op 30 mei 2017 stuurt de [VERTROUWELIJK] van Samsung in een interne groepschat een 

hyperlink naar het televisiemodel UE65MU9000 op Kieskeurig en voegt hieraan toe: “Kunnen we dit 

model morgen adviseren op EUR”.271 Samsung-accountmanager [10] verzoekt [detailhandelaar 5]  

hierop om de naar de verkoopprijs van de het betreffende model te kijken: “UE65MU9000 2999,- 

advies”. Hij corrigeert zichzelf: “Oh wacht, die staat al goed 😂”. [Detailhandelaar 5] reageert: “Ik ben 

de enige die goed staat 😱”. Samsung laat vervolgens weten: “Precies” en: “Rest ook snel      ”.272 

 

 Een ander voorbeeld waar Samsung [detailhandelaar 5] informatie verstrekt over andere 

detailhandelaren dateert van 19 tot en met 21 juli 2017. Op 19 juli 2017 stuurt Samsung-

accountmanager [10] naar [detailhandelaar 5] een schermafbeelding van een Excelbestand met 

daarin zes typenummers van televisiemodellen en hun prijzen. Vervolgens informeert Samsung 

[detailhandelaar 5] dat andere detailhandelaren hun prijzen al hebben aangepast of dat nog gaan 

doen: “[Detailhandelaar 11] is al [detailhandelaar 12] en [detailhandelaar 2] gaan ook morgen”. 

[Detailhandelaar 5] reageert: “Hahaha! Zal ik morgenochtend meteen nalopen.” De volgende ochtend 

laat [detailhandelaar 5] Samsung weten dat de prijzen conform het verzoek zijn aangepast: “Done”. 

[detailhandelaar 5] geeft daarbij aan in de gaten te houden of andere detailhandelaren dat ook doen: 

“Ik check wel einde dag of de meeste zijn meegegaan”.273 

 

 Een dag later, op 21 juli 2017, laat [detailhandelaar 5] Samsung weten dat hij van plan is zijn prijzen 

te verlagen, omdat detailhandelaren [detailhandelaar 11] en [detailhandelaar 6] hun prijzen nog niet 

hebben aangepast: “Voor het weekend zie ik [detailhandelaar 11] en [detailhandelaar 6] niet 

schakelen dus ga ik weer naar oude prijs met de J5200.” Samsung laat [detailhandelaar 5] weten dat 

[detailhandelaar 11] zijn prijzen heeft aangepast, maar dat dit nog niet overal zichtbaar is. Ook laat 

 
269 Dossierstuk 117, UIT/535666, Bijlage 8 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 5]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 14. 
270 Dossierstuk 117, UIT/535666, Bijlage 8 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 5]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 15. 
271 Verschillende accountmanagers geven aan welke detailhandelaar zij de volgende dag zullen adviseren. Zie Dossierstuk 
116, UIT/535655, Bijlage 28 - WhatsApp-chatgroep "KAM”, p. 9. 
272 Dossierstuk 117, UIT/535666, Bijlage 8 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 5]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 17. 
273 Dossierstuk 117, UIT/535666, Bijlage 8 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 5]) – [accountmanager 10]  
(Samsung)), p. 24. 
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Samsung weten: “[detailhandelaar 6] met alles zichtbaar binnen 30 minuten” en concludeert: “Dan 

kunnen we dus spreken van een geslaagde adviesronde”.274 

 

[Detailhandelaar 5] neemt contact op met Samsung over de verkoopprijzen van andere detailhandelaren 

 Daarnaast blijkt uit de communicatie dat [detailhandelaar 5] zich beklaagt bij Samsung over de 

prijzen van andere detailhandelaren. De ACM heeft in het dossier minimaal 44 situaties aangetroffen 

waar dit aan de orde was. In 17 gevallen gebruikte Samsung deze informatie om de desbetreffende 

detailhandelaren te bewegen hun prijzen aan te passen en in 23 gevallen informeerde Samsung 

[detailhandelaar 5] over de uitkomst van haar contact met de desbetreffende detailhandelaren. 

 

 Op 16 februari 2017 stuurt [detailhandelaar 5] Samsung-accountmanager [10] een schermafbeelding 

van een prijsvergelijkingswebsite waarop is te zien dat onder andere [detailhandelaar 4] en 

[detailhandelaar 21] voor televisiemodel 55KS7000 een prijs van EUR 1.569 hanteren. Samsung laat 

weten: “Zijn we mee bezig. Hold your horses 😉”.275 De klacht van [detailhandelaar 5] is aanleiding 

voor Samsung om contact op te nemen met [detailhandelaar 4] en [detailhandelaar 21].276 

 

 Op 1 september 2017 beklaagt de accountmanager van [detailhandelaar 5] zich bij Samsung-

accountmanager [10] over de online-verkoopprijs van [detailhandelaar 15] voor het televisiemodel 

55MU8000. [Detailhandelaar 5] stuurt een schermafbeelding van een prijsvergelijkingswebsite 

waaruit blijkt dat [detailhandelaar 15] het televisiemodel van UE55MU8000 verkoopt voor EUR 1.395. 

Nadat Samsung hierover contact met [detailhandelaar 15] heeft opgenomen, geeft Samsung-

accountmanager [10] [detailhandelaar 5] een terugkoppeling: “Op jullie demomodel geschakeld”. 

Samsung laat [detailhandelaar 5] tevens weten: “Zal vanaf nu geen benchmark meer zijn voor 

[detailhandelaar 15]: Tweedekansjes, buitenkansjes en demo modellen”.277 

 

 Op 20 oktober 2017 informeert een accountmanager van [detailhandelaar 5] Samsung-

accountmanager [10] over de prijs die [detailhandelaar 12] hanteert voor televisiemodel 

UE43MU6100. [Detailhandelaar 5] stuurt een schermafbeelding naar Samsung van de website 

[detailhandelaar 12] waarop is te zien dat [detailhandelaar 12] de televisie UE43MU6100 verkoopt 

voor EUR 599. Daaraan voegt [detailhandelaar 5] toe: “Foutje of actie?” Vervolgens laat Samsung 

[detailhandelaar 5] weten dat zij contact heeft opgenomen met [detailhandelaar 12]: “[detailhandelaar 

12] = geadviseerd”.278 

 

 Een volgend voorbeeld waaruit blijkt dat [detailhandelaar 5] klaagt over de prijzen van andere 

detailhandelaren dateert van 29 mei 2017. Op die dag stuurt de accountmanager van 

[detailhandelaar 5] aan Samsung-accountmanager [10] twee schermafbeeldingen van 

prijsvergelijkingswebsites waarop is te zien dat verschillende detailhandelaren televisiemodellen 

32J5200 en 40J5200 aanbieden voor een lagere prijs dan [detailhandelaar 5]. [Detailhandelaar 5]  

schrijft daarbij: “[Detailhandelaar 2] en [detailhandelaar 11] 285 voor 32j5200?” en vraagt Samsung 

om een premie voor deze modellen: “Premie [VERTROUWELIJK] euro op 40 inch en 

[VERTROUWELIJK] euro op 32 inch?” Samsung geeft aan dat de lagere prijs voor de 40J5200 een 

 
274 Dossierstuk 117, UIT/535666, Bijlage 8 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 5]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 25. 
275 Dossierstuk 117, UIT/535666, Bijlage 8 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 5]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 6. 
276 Zie voor de communicatie tussen [detailhandelaar 4] en Samsung Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 17 (WhatsApp-
chat accountmanager ([detailhandelaar 4]) – [accountmanager 10] (Samsung)), p. 4. 
277 Dossierstuk 117, UIT/535666, Bijlage 8 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 5]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 29. 
278 Dossierstuk 117, UIT/535666, Bijlage 8 (WhatsApp-chat accountmanager ([detailhandelaar 5]) – [acountmanager 10] 
(Samsung)), p. 37. 
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actieprijs is en voor het andere televisiemodel: “(…) 32j5200 laat ik je zo weten op [detailhandelaar 

11] wordt geadviseerd.”. Op 31 mei 2017 stuurt Samsung [detailhandelaar 5] een bericht: 

“Adviesprijs UE32J5200 299,-“ en vervolgt: “[detailhandelaar 11] en [detailhandelaar 12] al”. Hierop 

antwoordt [detailhandelaar 5] dat ook hij zijn prijs weer heeft verhoogd naar het door Samsung 

gewenste niveau. 

 

 Op 7 juni 2017 volgt een advies van Samsung-accountmanager [10] voor de televisiemodellen 

40J5200 en de 55KU6020 waarbij hij aangeeft: “Iedereen mee in de weer nu”. Op 8 juni 2017 klaagt 

[detailhandelaar 5] dat onder meer [detailhandelaar 6], [detailhandelaar 12] en [detailhandelaar 11] 

voor televisiemodel 40J5200 lagere prijzen hanteren. Samsung antwoordt:” We're busy       .” 

Vervolgens informeert Samsung [detailhandelaar 5] dat [detailhandelaar 12] zijn prijs heeft verhoogd 

voor de 40J5200. Op 9 juni 2017 herhaalt Samsung de adviesprijs voor de 55KU6020. Hierop past 

[detailhandelaar 5] zijn prijs voor het televisiemodel aan.279  

 

 Een ander voorbeeld waar [detailhandelaar 5] klaagt over de prijs van een concurrerende 

detailhandelaren dateert van 15 februari 2018. Op die dag stuurt een accountmanager van 

[detailhandelaar 5] twee schermafbeeldingen van een prijsvergelijkingswebsite waaruit blijkt dat 

verschillende detailhandelaren de televisiemodellen voor een lage prijs aanbieden. [Detailhandelaar 

5] vraagt of hij de lagere prijs mag volgen: “Andere aanpassen of nog even laten staan? Want staat 

nog niet goed zoals je ziet”. Samsung-accountmanager [5] geeft aan: “Hou aub nog even vol”. 

[Detailhandelaar 5] antwoordt: “Oké 👍🏼.280 

 

Overige relevante communicatie 

 Het dossier bevat ook communicatie waaruit blijkt dat Samsung en [detailhandelaar 5] contact 

hadden over andere zaken dan prijzen van andere detailhandelaren. Zo vraagt Samsung 

[detailhandelaar 5] bijvoorbeeld zijn prijsmonitoringssysteem te gebruiken om te achterhalen welke 

detailhandelaar initiator is van een prijsverlaging. 

 

 Op 6 februari 2017 vraagt Samsung-accountmanager [10] aan [detailhandelaar 5] welke 

detailhandelaar de initiator is geweest van een lagere online-verkoopprijs: "Zouden jullie in jullie 

systeem kunnen checken wie er dit weekend het eerst is geschakeld op de UE40KU6400? (749,- à 

649,-)". [Detailhandelaar 5] antwoordt dat [detailhandelaar 2] initiator van de prijsverlaging is 

geweest: “[detailhandelaar 2] staat volgens onze info al sinds 30 januari op die prijs. Die zijn van 

€618,99 (prijs van [detailhandelaar 12]) naar €649,- gegaan.” Op verzoek van Samsung verstrekt 

[detailhandelaar 5] een analyse van de prijsontwikkeling van het betreffende televisiemodel. 

[Detailhandelaar 5] informeert Samsung: “[Detailhandelaar 2] is na de BTW week naar €649,- 

gegaan, en daar heeft later iedereen op gereageerd.”281 

 

 Ook op 26 mei 2017 informeert Samsung-accountmanager [10] bij de accountmanager van 

[detailhandelaar 5] wie de initiator is van een prijsverlaging: “Wie heeft 1299 geïnitieerd op 

55ks7000? Vanmiddag nog 1399”. [Detailhandelaar 5] laat weten dat [detailhandelaar 2] initiator is. 

Vervolgens laat Samsung weten dat ze contact opneemt met [detailhandelaar 2]: “Ze worden 

geadviseerd. Houd het in de gaten svp”.282 Samsung stemt intern af dat contact met [detailhandelaar 

 
279 Dossierstuk 117, UIT/535666, Bijlage 8 (WhatsApp-chat accountmanager ([detailhandelaar 5]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 20. 
280 Dossierstuk 117, UIT/535666, Bijlage 7 (WhatsApp-chat accountmanager ([detailhandelaar 5]) –[accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 9. 
281 Dossierstuk 117, UIT/535666, Bijlage 5 (ID 5398454). 
282 Dossierstuk 117, UIT/535666, Bijlage 8 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 5]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 16. 
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2] wordt opgenomen.283 Nadat [detailhandelaar 2] zijn prijs heeft aangepast284 stuurt Samsung een 

schermafbeelding aan [detailhandelaar 5] waarop is te zien dat [detailhandelaar 2] de prijs van de 

UE55KS7000 heeft verhoogd naar EUR 1399: “was (…) om te laten zien dat de veroorzaker ook 

alweer terug was”.285 

 

 Daarnaast blijkt uit de communicatie dat Samsung ook andere informatie met [detailhandelaar 5] 

deelde, bijvoorbeeld over de marge of beschikbare voorraad van een andere detailhandelaar. 

 

 Zo stuurt op 16 mei 2017 Samsung-accountmanager [10] een schermafbeelding van een 

prijsvergelijkingswebsite waarop is te zien dat zowel [detailhandelaar 5] als [detailhandelaar 6] de 

UE32J5200 aanbieden voor EUR 279. Hierbij meldt Samsung dat [detailhandelaar 6] geen voorraad 

heeft van dit model: “[detailhandelaar 6] geen voorraad” en geeft aan: “299 advies”. Aan het eind van 

de middag vraagt Samsung of [detailhandelaar 5] de prijs heeft aangepast: “Bovenstaande 

opgepakt? Dank!.” [Detailhandelaar 5] antwoordt: “Yes al gedaan”.286 

 

 Op 28 juli 2017 laat Samsung-accountmanager [10] de accountmanager van [detailhandelaar 5] 

weten dat de prijs voor het model 55KS7000 van EUR 1299 niet gewenst is en vraagt 

[detailhandelaar 5] om zijn prijs te verhogen naar EUR 1399. Samsung laat weten: “UE55KS7000 is 

niet gewenst” en “Adviesprijs 1399,-“. Samsung laat tevens weten dat [detailhandelaar 6] geld toelegt 

op dit televisiemodel: “1299 is [VERTROUWELIJK] voor hen hoor ik net.”287 [Detailhandelaar 5] 

verhoogt hierop zijn prijs: “Net omgezet naar 1399”.288 

 

Concluderende opmerkingen communicatie Samsung – [detailhandelaar 5]  

 De ACM stelt gelet op het voorgaande vast dat Samsung en [detailhandelaar 5] communiceerden 

over andere detailhandelaren waarbij het ging om zowel prijzen als andere informatie. Samsung had 

geregeld contact met [detailhandelaar 5] over de contacten van Samsung over de prijzen van andere 

detailhandelaren. Daarnaast beklaagde [detailhandelaar 5] zich bij Samsung over de prijzen van 

andere detailhandelaren. Samsung gaf in reactie op die klachten van [detailhandelaar 5] een 

terugkoppeling over het contact met de desbetreffende detailhandelaar. 

 

5.2.9 Communicatie Samsung – [Detailhandelaar 6]  

  

 [Detailhandelaar 6] (ook wel aangeduid als ‘[VERTROUWELIJK]’289 en ‘[VERTROUWELIJK]’) is 

[VERTROUWELIJK]. In de periode waarop dit besluit betrekking heeft verkocht [detailhandelaar 6] 

ongeveer [VERTROUWELIJK]% van alle Samsung televisies in Nederland.290 

 
283 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 37 (WhatsApp-chat [accountmanager 2] (Samsung) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 15-16. 
284 Zie randnummer 179 van dit besluit. 
285 Dossierstuk 117, UIT/535666, Bijlage 8 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 5]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 17. 
286 Dossierstuk 117, UIT/535666, Bijlage 8 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 5]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 16. 
287 Zie hiervoor de Samsung interne chat tussen Samsung-accountmanager [10] en [2]. Zie dossierstuk 115, Bijlage 37, 
UIT/535654, (WhatsApp-chat [accountmanager 2] (Samsung) – [accountmanager 10] (Samsung)) 
288 Dossierstuk 117, UIT/535666, Bijlage 8 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 5]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 25. 
289 [VERTROUWELIJK]. Zie in dat kader dossierstuk 105, INT/406320, p. 178 en antwoord op vraag 1f dossierstuk 93, 
IN/438748, p. 7.  
290 Zie in dit kader ook paragraaf 4.3.3.  
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[VERTROUWELIJK].291 Uit het dossier blijkt dat Samsung herhaaldelijk met [detailhandelaar 6] 

contact heeft opgenomen over de te hanteren online-verkoopprijzen van specifieke 

televisiemodellen. In de periode 2013-2018 doet Samsung dat in ieder geval 44 keer. 

 

 Gedurende het onderzoek heeft [detailhandelaar 6] verklaard dat [detailhandelaar 6] zich vrij voelt 

om zijn eigen prijzen te bepalen: 

 

“(…) de adviesprijzen van Samsung [fungeren] (net als die van overige leveranciers van televisies en 

andere productgroepen) als plafondprijzen conform het prijsbeleid van [detailhandelaar 6] en kunnen 

door [detailhandelaar 6] naar beneden bijgesteld worden conform het relevante [detailhandelaar 6] 

prijsmodel.”292 

 

 In het onderzoek heeft [detailhandelaar 6] daarnaast toegelicht dat hij een ‘volgprijsbeleid’ heeft. Dit 

betekent dat [detailhandelaar 6] zelf geen prijsverlagingen initieert. Hij volgt de prijzen van bepaalde 

concurrenten en past zijn prijzen aan naar de prijzen van deze concurrenten.293 Vanaf september 

2015 gebruikt [detailhandelaar 6] een pricing softwaresysteem, genaamd ‘[VERTROUWELIJK]’ (ook 

wel: ‘[VERTROUWELIJK]’), waarmee hij onder meer de prijzen van geselecteerde concurrenten 

automatisch volgt.294 [detailhandelaar 6] kan het pricing softwaresysteem wel handmatig overrulen, 

bijvoorbeeld bij actiemomenten.295 

 

 Samsung was op de hoogte van het ‘volgprijsbeleid’ van [detailhandelaar 6] en zij betrok dit beleid bij 

haar contacten met zowel [detailhandelaar 6] als andere detailhandelaren.296 Samsung-

accountmanagers lieten elkaar weten dat zij andere detailhandelaren moesten bewegen om hun 

prijzen aan te passen in de wetenschap dat [detailhandelaar 6] automatisch meeschakelde. Deze 

accountmanagers lieten ook geregeld aan andere detailhandelaren weten dat zij moesten schakelen 

om te zorgen dat ook [detailhandelaar 6] zijn prijzen aanpaste. Hierna volgen ter illustratie enkele 

voorbeelden. 

  

  Op 20 juli 2016 vraagt Samsung-accountmanager [10] aan collega-accountmanager [2]: “wanneer is 

je verwachting dat [detailhandelaar 6] op de UE55JS8500 is geschakeld naar 1799,-? 

[Detailhandelaar 5] volgt hen nu weer, dan informeer ik ze dat het spoedig in korte komt.” Hierop 

reageert Samsung-accountmanager [2] binnen een minuut: “[VERTROUWELIJK] van 

[detailhandelaar 6] zegt dat [detailhandelaar 5] nooit veranderd is geweest. En [detailhandelaar 6] 

gaat niet voordat [detailhandelaar 5] gaat...dus we hebben een probleem denk ik. Krijg jij 

[detailhandelaar 5] zover?”.297 Uit deze communicatie volgt dat de Samsung-accountmanager zijn 

collega oproept om [detailhandelaar 7] te bewegen zijn prijs te verhogen, zodat [detailhandelaar 6] 

ook zijn prijs zal verhogen. 

 

 
291 Zie bijvoorbeeld dossierstuk 70, UIT/512171, p. 9; dossierstuk 75, UIT/514136, p. 8; dossierstuk 85, IN/438717, p. 12; 
dossierstuk 88, IN/438721, p. 8; dossierstuk 89, IN/438722, p. 8; dossierstuk 92, IN/438745, p. 7. 
292 Zie antwoord op vraag 16 in dossierstuk 93, IN/438748, p. 47. 
293 Zie antwoord op vraag 13 in dossierstuk 93, IN/438748, p. 40-41. 
294 Zie antwoord op vraag 13 in dossierstuk 93, IN/438748, p. 40-41. 
295 Zie antwoord op vraag 13 in dossierstuk 93, IN/438748, p. 40-41. 
296 Zie in dit kader ook randnummer 282 en 283 waarin [detailhandelaar 6] Samsung laat weten dat [detailhandelaar 3] en 
[detailhandelaar 30] een ‘direct volgen’ partij zijn. 
297 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 37 (WhatsApp-chat [accountmanager 2] (Samsung) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 2. 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 

Zaaknr. ACM/20/040569 / Documentnr. ACM/UIT/567212 

 

 

64/120 

 Op 8 augustus 2014 laat Samsung-accountmanager [4] een accountmanager van [detailhandelaar 3] 

weten dat [detailhandelaar 6] meeschakelt nadat [detailhandelaar 1] zijn prijs verhoogt298: “(…) De 

status m.b.t. UE46H7000 is als volgt ([detailhandelaar 6] zal reageren op [detailhandelaar 1]).” 299 

 

 Samsung informeert daarnaast nog verschillende malen andere detailhandelaren over het 

‘volgprijsbeleid’ van [detailhandelaar 6]. Zie bijvoorbeeld: 

• Op 11 mei 2017 laat Samsung aan [detailhandelaar 5] weten: “[detailhandelaar 6] niet 

geschakeld op deze modellen doordat jullie zijn blijven hangen” (zie ook randnummer 

248 van dit besluit).300 

• Op 29 mei 2017 informeert Samsung-accountmanager [10] de accountmanager van 

[detailhandelaar 4]: “Die is terug maar zal doorgeven.. [detailhandelaar 2] is initiator dus 

laat die eerst maar gaan samen met [detailhandelaar 6]”. Daarop reageert 

[detailhandelaar 4]: “Das een mooie regel en lekker makkelijk.. die wil ik ook wel..”. 

Samsung laat weten: “Dat is geen regel, zo werkt hun systeem. Volgens mij positief, niet 

alleen omlaag schakelen maar ook omhoog. Als je morgenochtend schakelt loop je niks 

mis toch. ?”301 (zie ook randnummer 224 van dit besluit).  

  

 Bijlage 7 bij dit besluit bevat een overzicht van de communicatie tussen Samsung en 

[detailhandelaar 6] die de ACM tijdens haar onderzoek heeft aangetroffen. Vanwege het 

‘volgprijsbeleid’ van [detailhandelaar 6] nam Samsung relatief weinig contact op met [detailhandelaar 

6]. Samsung verstrekte [detailhandelaar 6] 5 keer informatie over contacten met andere 

detailhandelaren. Uit het overzicht volgt tevens dat [detailhandelaar 6] zich in 30 gevallen bij 

Samsung beklaagde over de prijzen van andere detailhandelaren en dat Samsung hierop in ieder 

geval 9 keer actie ondernam. In deze paragraaf geeft de ACM duiding aan deze 

communicatiemomenten. 

 

Aantal contacten 
van Samsung 
met 
[detailhandelaar 
6] over 
verkoopprijzen 

Aantal contacten 
waar Samsung 
informatie geeft 
over contacten 
met andere 
detailhandelaren 

Aantal 
aanpassingen 
naar 
aanleiding 
van contacten 

Aantal 
aanpassingen 
van 
[detailhandelaar 
6] in de 
wetenschap dat 
met andere 
detailhandelaren 
contact is 
opgenomen 

Aantal klachten 
van 
[detailhandelaar 
6] bij Samsung 

Aantal 
klachten 
opgepakt 
door 
Samsung 

Aantal 
terugkoppelingen 
op klacht 

44 5 17 2 30 9 12 

 

 

Samsung verstrekt informatie over andere detailhandelaren 

 Uit de communicatie blijkt dat Samsung tijdens haar contacten over te hanteren verkoopprijzen 

[detailhandelaar 6] herhaaldelijk informeerde over de inhoud van contacten van Samsung met 

andere detailhandelaren over hun verkoopprijzen. De ACM heeft in het dossier 6 gevallen 

 
298 Zie ook randnummer 215. 
299 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 463 (ID 422886). 
300 Dossierstuk 117, UIT/535666, Bijlage 8 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 5]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 14. 
301 Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 19 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 4]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 29. 
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aangetroffen waar dit aan de orde was. [Detailhandelaar 6] kreeg met deze informatie vroegtijdig 

inzicht in prijsbewegingen van zijn concurrenten. 

 

 Zo informeert Samsung-accountmanager [4] zijn collega op 8 mei 2014 over het contact met 

[detailhandelaar 3] over het televisiemodel UE40F6320: “[Detailhandelaar 3] gaat morgen de feed 

voor de UE40F6320 op KK uitzetten. Zou jij a.u.b. [detailhandelaar 6] kunnen adviseren op Eur 

549,00? Alvast bedankt voor het snelle schakelen.”302 Daarop reageert Samsung-accountmanager 

[5]: “Ik heb ze geadviseerd”.303 Uit een interne e-mail van [detailhandelaar 6] blijkt dat Samsung 

[detailhandelaar 6] inderdaad heeft geadviseerd. Ook volgt uit deze e-mail dat Samsung 

[detailhandelaar 6] heeft laten weten dat [detailhandelaar 3] zal meeschakelen: 

 

“Zou jij de prijs van onderstaand artikel willen aanpassen. 

Artikel 1279875 

Samsung UE40F6320  

Prijs: € 549 

Dit model komt in flyer week 24…WK aanbieding. 

Om deze aanbieding nog aantrekkelijker te maken wil ik de huidige verkoopprijs verhogen. 

De gehele markt ([detailhandelaar 3]) gaat ook naar € 549, dus op kieskeurig staan we dan ook 

goed.”304 

 

 Samsung-accountmanager [2] stuurt op 14 september 2016 via WhatsApp een schermafbeelding 

van de prijsvergelijkingswebsite Kieskeurig naar een accountmanager van [detailhandelaar 6]. Op de 

schermafbeelding is te zien dat [detailhandelaar 6] het televisiemodel voor EUR 899 aanbiedt en 

daarmee in vergelijking met andere detailhandelaren voordelig is. Hierop reageert [detailhandelaar 

6]: “[Detailhandelaar 12]”. [Detailhandelaar 6] laat op deze wijze weten dat hij de prijs van 

[detailhandelaar 12] volgt. De accountmanager van Samsung reageert: “Die stond gisteravond al op 

999. Ik zal je een printscreen appen”. Samsung stuurt vervolgens twee schermafbeeldingen aan 

[detailhandelaar 6]. De eerste afbeelding bevat een deel van een WhatsApp-gesprek van 13 

september 2016 tussen Samsung-accountmanagers. In het interne bericht bespreekt Samsung dat 

contact wordt opgenomen met [detailhandelaar 12]. In de chat vraagt een medewerker van Samsung 

“Weet jij waarom [detailhandelaar 12] met de 49ku6400 naar 899 was gegaan? En zou je 999 willen 

adviseren? Thanks gap”. Het antwoord luidt als volgt: “Hi gappie, ik heb geen idee waarom maar ga 

direct adviseren”.305 De tweede schermafbeelding bevat een overzicht van vergelijkingswebsite 

Kieskeurig.nl waaruit blijkt dat [detailhandelaar 12] weer op de adviesprijs staat voor het model. 

Samsung laat [detailhandelaar 6] op deze wijze weten dat zij contact heeft gehad met 

[detailhandelaar 12] en dat hij weer de adviesprijs hanteert. 

 

 Ook op 2 juni 2018 stuurt [detailhandelaar 6] een schermafbeelding aan Samsung. Op de 

schermafbeelding staat het televisiemodel 40MU6400 voor een prijs van EUR 532 op de website van 

[detailhandelaar 12]. Samsung-accountmanager [2] reageert: “Heb advies uitgebracht”.306 Het bericht 

van [detailhandelaar 6] is voor Samsung dus aanleiding om [detailhandelaar 12] te bewegen zijn prijs 

 
302 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 432 (ID 527533). 
303 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 432 (ID 527533). 
304 Dossierstuk 113, UIT/535652, Bijlage 11 (ID 4252298). 
305 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 34 (WhatsApp-chat accountmanager 2 (Samsung) – accountmanager 
(detailhandelaar 6), p. 14, Bijlage 74 (2018-12-11_[Samsung-accountmanager 2]_Telefoon_WhatsApp_[accountmanager 
detailhandelaar 6]_007) en Bijlage 75 (2018-12-11_[Samsung-accountmanager 2]_Telefoon_WhatsApp__[accountmanager 
detailhandelaar 6]_008). 
306 Dossierstuk 113, UIT/535652, Bijlage 35 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 6]) – [accountmanager 2] 
(Samsung)), p. 153, p. 153. 
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aan te passen, waarbij Samsung [detailhandelaar 6] ook op de hoogte stelt van het contact met 

[detailhandelaar 12]. 

 

 Op 17 november 2018 begint [detailhandelaar 9] eerder dan afgesproken met de Black Friday actie 

voor Samsung televisies, met onder meer het model 55Q8F.307 [Detailhandelaar 9] hanteert voor dit 

model een lagere online-verkoopprijs, terwijl de afspraak was dat de (lagere) Black Friday 

verkoopprijs alleen ‘instore’ gehanteerd zou worden. 308 In reactie hierop zijn andere detailhandelaren 

[detailhandelaar 9] gevolgd met verlaagde prijzen.309 Ook [detailhandelaar 6] is [detailhandelaar 9] 

gevolgd op het model 55Q8F.310 Een accountmanager van [detailhandelaar 6] vraagt aan Samsung-

accountmanager [2]: “[Detailhandelaar 9] vandaag al live?!!”. Waarop Samsung reageert: “Hou maar 

op.. gisteravond al de hele avond mee bezig geweest.... maar niet alleen bij ons hoor...stonden 

gisterochtend al met de b8...ep ook..”. Daarop reageert [detailhandelaar 6]: “Wat is daar aan de hand 

joh”. Waarop Samsung weer reageert: “We zijn er mee bezig”. Samsung informeert op deze wijze 

[detailhandelaar 6] dat contact is of wordt opgenomen met [detailhandelaar 9].311 

 

 Nadat [detailhandelaar 9] zijn verkoopprijzen heeft aangepast312 verzoekt Samsung [detailhandelaar 

6] zijn prijs voor dit model te verhogen naar de adviesprijs en meldt daarbij dat [detailhandelaar 21] 

en [detailhandelaar 20] niet gevolgd zouden moeten worden: ”Kan jij morgen aub kijken naar de 

55q8f? Is nu alleen [detailhandelaar 21] en [detailhandelaar 20] nog...maar dat zijn geen 

[VERTROUWELIJK] benchmarks".313 [Detailhandelaar 6] volgt het advies op: “Ja doe ik”.314 Hieruit 

volgt dat Samsung weet hoe het prijsvolgsysteem werkt en welke detailhandelaren [detailhandelaar 

6] qua prijszetting volgt (“benchmarks”). 

 

[Detailhandelaar 6] neemt contact op met Samsung over de verkoopprijzen van andere detailhandelaren 

 Daarnaast blijkt uit de communicatie dat [detailhandelaar 6] zich beklaagt bij Samsung over de 

prijzen van andere detailhandelaren. De ACM heeft in het dossier minimaal 30 situaties aangetroffen 

waar dit aan de orde was. In 9 gevallen gebruikte Samsung deze informatie om de desbetreffende 

detailhandelaren te bewegen hun prijzen aan te passen en in 12 gevallen informeerde Samsung 

[detailhandelaar 6] over de uitkomst van haar contact met de desbetreffende detailhandelaren. Ter 

illustratie licht de ACM er enkele voorbeelden uit. 

 

 Op 30 maart 2013 beklaagt een accountmanager van [detailhandelaar 6] zich bij Samsung-

accountmanager [2] over de lage prijs die [detailhandelaar 24] hanteert voor het model 55F8000: “He 

[Samsung-accountmanager 2], Hoe is dit mogelijk [Samsung-accountmanager 2], wil jij dit zsm laten 

aanpassen en hoe kan het dan [detailhandelaar 24] 3 jaar garantie geeft?".315 [Detailhandelaar 6] 

stuurt een schermafbeelding van een prijsvergelijkingswebsite waarop is te zien dat model 55F8000 

 
307 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 52 (WhatsApp-chat [accountmanager 4] (Samsung) – [accountmanager 2] 
(Samsung)), p. 31. 
308 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 43 (WhatsApp-chat [accountmanager 4] (Samsung) – [VERTROUWELIJK] 
(Samsung)), p. 15. 
309 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 52 (WhatsApp-chat [accountmanager 4] (Samsung) – [accountmanager 2] 
(Samsung)), p. 32. 
310 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 19 (WhatsApp-chat [accountmanager 12] (Samsung) – [accountmanager 2] 
(Samsung)) en Bijlage 52 (WhatsApp-chat [accountmanager 4] (Samsung) – [accountmanager 2] (Samsung)), p. 32. 
311 Dossierstuk 113, UIT/535652, Bijlage 35 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 6]) – [accountmanager 2] 
(Samsung)), p. 182. 
312 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 52 (WhatsApp-chat [accountmanager 4] (Samsung)– [accountmanager 2] 
(Samsung)), p. 35. 
313 Dossierstuk 113, UIT/535652, Bijlage 35 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 6]) – [accountmanager 2] 
(Samsung)), p. 183. 
314 Dossierstuk 113, UIT/535652, Bijlage 35 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 6]) – [accountmanager 2] 
(Samsung)), p. 183. 
315 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 66 (ID 772166), p. 3. 
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door [detailhandelaar 24] wordt aangeboden voor EUR 2.799. Uit interne correspondentie van 

Samsung blijkt dat Samsung [detailhandelaar 24] heeft verzocht zijn prijs voor dit model aan te 

passen, Samsung-accountmanager [1] mailt: “[_]Ik heb ze verzocht deze te verwijderen.. Verwacht 

hier geen problemen.” Uit dit voorbeeld volgt dat Samsung de klacht van [detailhandelaar 6] oppakt 

en [detailhandelaar 24] aanspreekt. 

 

 Op 16 april 2014 informeert een accountmanager van [detailhandelaar 6] Samsung-accountmanager 

[2] over de prijs die [detailhandelaar 3] hanteert voor het model 46F6320: “De prijs van de 

UE46F6320 staat nu al op € 599. [Detailhandelaar 3] heeft de prijs aangepast naar € 599, wij hebben 

hierop gereageerd aangezien [detailhandelaar 3] een direct volgen partij is”.316 De klacht van 

[detailhandelaar 6] is aanleiding voor Samsung om [detailhandelaar 3] en [detailhandelaar 22] te 

bewegen hun prijs aan te passen.317 

 

 Een ander voorbeeld dateert van 12 augustus 2015. Samsung-accountmanager [5] stuurt een e-mail 

aan [detailhandelaar 6] met het onderwerp “Advies verkoopprijs 649 euro”. In de e-mail staan 

hyperlinks naar de websites van detailhandelaren voor model 40J6200. [Detailhandelaar 6] reageert: 

“Bedankt, onderstaande bedrijven hebben allemaal geschakeld… echter [detailhandelaar 30] staat 

nog steeds op 599. [Detailhandelaar 30] is een direct volgen partij”.318 Uit dit voorbeeld blijkt dat 

Samsung contact heeft met [detailhandelaar 6] en laat weten dat andere detailhandelaren op de 

adviesprijs staan. [Detailhandelaar 6] laat Samsung daarna weten dat hij zijn prijs pas zal aanpassen 

nadat [detailhandelaar 30] zijn prijs heeft aangepast naar de adviesprijs. 

 

 Op 25 juli 2017 stuurt een accountmanager van [detailhandelaar 6] via WhatsApp een aanbieding uit 

de digitale folder van [detailhandelaar 9] naar Samsung-accountmanager [2]. Op de 

schermafbeelding is te zien dat [detailhandelaar 9] model QE55Q7F adverteert met 400 euro korting. 

Daarop reageert Samsung met: “😡” gevolgd door “Ik ontplof letterlijk” en daarna “Ik ga bellen en bel 

je zo”. Hieruit volgt dat [detailhandelaar 6] Samsung informeert over een lage prijszetting van een 

televisiemodel bij [detailhandelaar 9]. Samsung laat vervolgens aan detailhandelaar 6 weten dat zij 

direct actie onderneemt en dat zij dit aan [detailhandelaar 6] zal terugkoppelen.319 

 

 Een ander voorbeeld vindt plaats op 21 december 2017. [Detailhandelaar 6] neemt via WhatsApp 

contact op met Samsung door een schermafbeelding met een aanbieding van [detailhandelaar 18] 

door te sturen. Het betreft het model UE40MU6102 voor EUR 449,- (geldende adviesprijs op dat 

moment is EUR 599) met de tekst: “Begint wel een beetje irritant te worden dit”. Samsung-

accountmanager [2] reageert met de mededeling actie te ondernemen: “Terecht punt. Zet hey gelijk 

door… zoek verkeer zal er niet tot weinig op zijn maar is idd irritant”.320 Hieruit volgt dat 

[detailhandelaar 6] klaagt bij Samsung over de lage prijs van een bepaald model door 

[detailhandelaar 18]. Samsung laat [detailhandelaar 6] weten actie te ondernemen. 

 

 Op 17 mei 2018321 stuurt een accountmanager van [detailhandelaar 6] in de WhatsAppgroep “QLED 

toppers 2018” (een WhatsAppgroep met Samsung en [detailhandelaar 6] medewerkers): “55q72018 

 
316 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 416 (ID 1215661) en 113, UIT/535652, Bijlage 5 (ID 4107037). 
317 Dossierstuk 115, UIT/535654, Bijlage 418 (ID 114323). 
318 Dossierstuk 113, UIT/535652, Bijlage 29 (ID 4107061). 
319 Dossierstuk 113, UIT/535652, Bijlage 35 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 6]) – [accountmanager 2] 
(Samsung)), p. 62. 
320 Dossierstuk 113, UIT/535652, Bijlage 35 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 6]) – [accountmanager 2] 
(Samsung)), p. 105. 
321 Een dag eerder informeert Samsung [detailhandelaar 6] over drie verkoopprijzen van verschillende televisiemodellen. Zie 
Dossierstuk 113, UIT/535652, Bijlage 35 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 6]) – [accountmanager 2] 
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naar beneden :(”. Daarop reageert Samsung-accountmanager [2]: “Is opgepakt” en daarna 

“Thanks”.322 Dezelfde Samsung-accountmanager [2] stuurt in een interne WhatsAppgroep “AVD 

Profit Heroes” op hetzelfde moment: “Urgente advisering 55q7f2018 ivm 2100 euro en hoger 

categorie!!” een andere accountmanager van Samsung ([accountmanager 3]) reageert: “Pfff waar 

komt die nu weer vandaan, pakken we natuurlijk op!”.323 Uit dit voorbeeld volgt dat de klacht van 

[detailhandelaar 6] voor Samsung aanleiding is om contact op te nemen met andere 

detailhandelaren. 

 

 Een laatste voorbeeld is van 22 november 2018. [Detailhandelaar 6] stuurt een schermafbeelding 

met daarop verschillende televisiemodellen van de Q8F serie met verschillende aanbiedingsprijzen. 

Daaraan voegt hij toe: “dit is wel echt een luizenstreek”. De volgende dag reageert Samsung-

accountmanager [2] vroeg in de ochtend: “Ben al in de weer voor jullie”.324 Hieruit volgt dat Samsung 

laat weten de klacht van [detailhandelaar 6] op te pakken. Uit interne correspondentie van Samsung 

blijkt tevens dat de desbetreffende accountmanager contact opneemt met zijn collega 

accountmanager over de actie van [detailhandelaar 4]. Daarin zegt de desbetreffende 

accountmanager in gelijke woorden: “Vind dit moet ik zeggen wel een luizestreek van ze...”.325 

 

Overige relevante communicatie 

 Uit de communicatie blijkt dat Samsung niet alleen informatie met [detailhandelaar 6] deelt over 

contacten met andere detailhandelaren, maar ook informatie over andere acties die Samsung 

onderneemt als het om afwijkende marktprijzen gaat. 

 

 Zo stuurt [detailhandelaar 6] op 6 december 2016 een schermafbeelding van de website van 

[detailhandelaar 31] met een het televisiemodel ‘Samsung 55” 8 series Quantum DOT SUHD’. Het 

televisiemodel is volgens de website afgeprijsd van EUR 2.499,00 naar EUR 1.499,95. Samsung 

reageert door te vragen welke aanbieder het betreft: “Wie is dit??”. [Detailhandelaar 6] laat weten dat 

dit [detailhandelaar 31] betreft waarop Samsung laat weten: “Proefaankopen gedaan. Ze zeggen 23 

december leveren.  Ben benieuwd. Thanks voor de info”.326 Hieruit volgt dat Samsung n.a.v. een 

klacht van [detailhandelaar 6] proefaankopen doet bij [detailhandelaar 31]. 

 

 Op 17 december 2017 stuurt een accountmanager van [detailhandelaar 6] een schermafbeelding 

van een televisiemodel van [detailhandelaar 12] naar Samsung-accountmanager [2] en voegt hier 

aan toe: “Heb steeds meer premie nodig”. Samsung laat [detailhandelaar 6] hierop weten dat deze 

aanbieding van [detailhandelaar 12] niet met Samsung is afgestemd en dat de premie die Samsung 

aan [detailhandelaar 12] uitkeerde voor dit model wordt stopgezet: “Dat denk ik niet als ik net van mn 

 
(Samsung)), p. 144; Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 81 (2018-12-11_[Samsung-accountmanager 
2]_Telefoon_WhatsApp_[accountmanager detailhandelaar 6]_124) en Bijlage 82 (2018-12-11_[Samsung accountmanager 
2]_Telefoon_WhatsApp_[accountmanager detailhandelaar 6]_125). 
322 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 33 (WhatsApp-chatgroep "QLED toppers 2018" - bron [accountmanager 2] 
(Samsung)), p. 2. 
323 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 21 (WhatsApp-chatgroep "AVD Profit Heroes" - bron [VERTROUWELIJK] 
(Samsung)), p. 9. 
324 Dossierstuk 113, UIT/535652, Bijlage 35 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 6]) – [accountmanager 2] 
(Samsung)), p. 186. 
325 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 52 (WhatsApp-chat [accountmanager 4] (Samsung) – [accountmanager 2] 
(Samsung)), p. 37. 
326 Dossierstuk 113, UIT/535652, Bijlage 35 (WhatsApp-chat accountmanager ([detailhandelaar 6]) – [accountmanager 2] 
(Samsung)), p. 20. 
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collega doorkrijg dat dit niet besproken is en de premie van [VERTROUWELIJK] euro stop gezet 

Word (…)”.327 

 

 Op 11 oktober 2018 stuurt een accountmanager van [detailhandelaar 6] via WhatsApp een 

schermafbeelding van de website van [detailhandelaar 9] aan Samsung-accountmanager [2]. Op de 

schermafbeelding staat het televisiemodel QE65Q900RALXXN voor EUR 4.999. Daar reageert 

Samsung met: “Geloof mij…[detailhandelaar 9] heeft niets (…)”.328 Uit dit voorbeeld volgt dat 

[detailhandelaar 6] zich bij Samsung beklaagt over de prijs van [detailhandelaar 9] en dat Samsung 

[detailhandelaar 6] een terugkoppeling geeft. 

 

Concluderende opmerkingen communicatie Samsung – [detailhandelaar 6]  

 De ACM stelt gelet op het voorgaande vast dat Samsung en [detailhandelaar 6] communiceerden 

over andere detailhandelaren waarbij het ging om zowel prijzen als andere informatie. Samsung had 

geregeld contact met [detailhandelaar 6] over de contacten van Samsung over de verkoopprijzen van 

andere detailhandelaren. Daarnaast beklaagde [detailhandelaar 6] zich bij Samsung over de prijzen 

van andere detailhandelaren. Samsung gaf in reactie op de klachten van [detailhandelaar 6] een 

terugkoppeling over het contact met de desbetreffende detailhandelaar. 

5.2.10 Communicatie Samsung – [Detailhandelaar 7] 

 

 [Detailhandelaar 7] is [VERTROUWELIJK].329 [Detailhandelaar 7] verkocht zijn producten 

voornamelijk online. In de periode van de overtreding heeft [detailhandelaar 7] een relatief beperkt 

marktaandeel. 

 

 [Detailhandelaar 7] heeft tijdens het onderzoek verklaard de advisering door Samsung niet als 

vrijblijvend te beschouwen. Een voormalig accountmanager van [detailhandelaar 7] (werkzaam bij 

[detailhandelaar 7] tot halverwege 2016)330 verklaart over de verwachting van Samsung dat 

detailhandelaren de geadviseerde online-verkoopprijzen hanteren als volgt: 

 

“[Accountmanager detailhandelaar 7] vertelt dat hij regelmatig bezig was met dat de fabrikanten de 

verkoopprijzen van [detailhandelaar 7]331 op bepaald niveau wilden krijgen of houden. Hij zegt dat hij 

bij [detailhandelaar 7] altijd de contacten met de accountmanagers (vertegenwoordigers) heeft 

gehad. Die stuurden hem dan bijvoorbeeld een bericht via WhatsApp met de strekking “ik adviseer je 

om de volgende prijs te hanteren om een gezonde marge te behalen.” Als je je eigen prijzen had 

verlaagd, werd je in de middag gebeld. Je kreeg orders pas geleverd als je de prijs aanpaste naar 

een door de fabrikanten gewenst niveau.”332 

 

 In 2016 krijgt [detailhandelaar 7] een nieuwe accountmanager. Hij verklaart dat er geen druk wordt 

uitgeoefend door Samsung richting [detailhandelaar 7] om (online-) verkoopprijzen te hanteren die 

Samsung wil.333  

 
327 Dossierstuk 116, UIT/535655, Bijlage 34 (WhatsApp-chat Accountmanager 2 (Samsung) – accountmanager 
(detailhandelaar 6), p. 91 en Bijlage 80 (2018-12-11_[Samsung-accountmanager 2]_Telefoon_WhatsApp_[accountmanager 
detailhandelaar 6]_085). 
328 Dossierstuk 113, UIT/535652, Bijlage 35 (WhatsApp-chat accountmanager (detailhandelaar 6) - Accountmanager 2 
(Samsung)), p. 174. 
329 Zie dossierstuk 78, UIT/514868, p. 4; dossierstuk 105, INT/406320, p. 77- 80 en p. 204 – 206. 
330 Dossierstuk 6, UIT/503819, p. 2. 
331 [VERTROUWELIJK]. 
332 Dossierstuk 6, UIT/503819, p. 2. In zijn verklaring geeft de accountmanager ([detailhandelaar 7]) aan dat dit antwoord ook 
betrekking heeft op Samsung. 
333 Dossierstuk 78, UIT/514868, p. 23. 
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 Bijlage 8 bij dit besluit bevat een overzicht van de communicatie tussen Samsung en 

[detailhandelaar 7] die de ACM tijdens haar onderzoek heeft aangetroffen. In de jaren 2013-2016 

bevat het dossier uitsluitend interne communicatie van Samsung over contacten met [detailhandelaar 

7].334 In de jaren 2016-2018 bevat het dossier direct contact tussen Samsung en [detailhandelaar 

7].335 Verschillende contacten van Samsung en klachten van [detailhandelaar 7] lopen soms in elkaar 

over en er wordt over langere periodes over dezelfde modellen en/of series gecommuniceerd. Het 

overzicht in de bijlage laat zien dat [detailhandelaar 7] prijzen aanpaste na contacten daarover met 

Samsung, in de wetenschap dat andere detailhandelaren hetzelfde gedrag zouden volgen. Uit het 

overzicht volgt ook dat [detailhandelaar 7] zich bij Samsung beklaagt over de prijsstelling van andere 

detailhandelaren. In deze paragraaf geeft de ACM nadere duiding aan verschillende 

communicatiemomenten. 

 

 

Samsung verstrekt informatie over andere detailhandelaren 

 Uit de communicatie blijkt dat Samsung bij haar contact met [detailhandelaar 7] over de te hanteren 

verkoopprijzen [detailhandelaar 7] herhaaldelijk informeerde over de inhoud van contacten van 

Samsung met andere detailhandelaren of over contacten die nog zouden plaatsvinden, en welk 

gevolg deze detailhandelaren daaraan zouden geven of reeds hadden gegeven. De ACM heeft in het 

dossier 7 gevallen aangetroffen waar dit aan de orde was en in 6 van die gevallen paste 

[detailhandelaar 7] de prijzen met deze informatie aan. [Detailhandelaar 7] kreeg met deze informatie 

vroegtijdig inzicht in prijsbewegingen van zijn concurrenten. 

 

 Op 6 december 2016 verzoekt Samsung-accountmanager [10] de accountmanager van 

[detailhandelaar 7] om naar de verkoopprijs van televisiemodel 49KU6400 te kijken. Hierbij geeft 

Samsung aan dat zij contact heeft met andere detailhandelaren over de te hanteren verkoopprijs: 

“969 zijn we aan het adviseren”. [Detailhandelaar 7] zegt toe zijn prijs aan te passen: “Oké. Regel ik.” 

336 

 

 Op 8 december 2016 verzoekt Samsung-accountmanager [10] de accountmanager van 

[detailhandelaar 7] om de prijs voor het model UE55KU6020 te verhogen naar EUR 849. De 

volgende dag past [detailhandelaar 7] de prijs aan, maar klaagt daarbij wel nog over andere 

detailhandelaren die nog onder de door Samsung verlangde prijs staan: “Ik zal hem aanpassen, 

maar er staan nog een aantal partijen op EUR 799,00 en iemand in [VERTROUWELIJK] op 789 en 

 
334 Zie bijvoorbeeld e-mailwisseling van 25 juni 2013 dossierstuk 114, bijlage 124 (ID 949181). 
335 Zie voor direct contact tussen [detailhandelaar 5] en Samsung paragraaf 5.2.8. 
336 Dossierstuk 111, UIT/535650, Bijlage 4 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 7]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 4. 
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van Samsung 
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Aantal 
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van  
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vlak voor het weekend schakelen terwijl anderen nog scherper staan is wel tricky denk ik.” Samsung 

laat weten: “Iedereen is geadviseerd in ieder geval. Dank!”.337 

 

 Op 14 december 2016 stuurt Samsung-accountmanager [10] op verzoek van de accountmanager 

van [detailhandelaar 7] de adviesprijzen voor een zestal televisiemodellen. De volgende ochtend 

vraagt [detailhandelaar 7] of de doorgegeven prijs voor één bepaald model wel klopt: “Weet je zeker 

dat de prijs van de 50ku6020 699 is?”. [Detailhandelaar 7] past de verkoopprijs voor de andere 

modellen aan, maar zet de prijs voor dit ene model op EUR 799 in plaats van EUR 699: “50KU6020 

heb ik op 799 gezet. Ik ga ervan uit dat dat de prijs is.” Samsung laat weten dat EUR 769 de juiste 

prijs is. Samsung geeft aan contact te hebben met andere detailhandelaren: “Dank voor de 

medewerking [accountmanager detailhandelaar 7], zijn nog met aantal concullegas bezig. :-) 

Verzoek om even geduld te hebben tot morgenmiddag”. 338 

 

 Een ander voorbeeld waar Samsung-accountmanager [10] de accountmanager van [detailhandelaar 

7] informeert over het contact met andere detailhandelaren dateert van 19 juli 2017. Samsung 

verzoekt [detailhandelaar 7] om naar de verkoopprijzen van twee televisiemodellen te kijken en laat 

daarbij weten: “[Detailhandelaar 11] al ✅ [detailhandelaar 12] en [detailhandelaar 2] ook morgen”. 

[Detailhandelaar 7] antwoordt dat ook hij de verkoopprijs aanpast: “Top. Gaan we mee.”339 

 

 Op 9 januari 2018 stuurt Samsung-accountmanager [11] een lijst met televisiemodellen. Daarop 

reageert de accountmanager van [detailhandelaar 7]: “Wat moet ik checken? De beschikbaarheid? 

     ”. Samsung antwoordt: “Ja         ”. [Detailhandelaar 7] laat vervolgens weten dat de verkoopprijzen 

zijn aangepast: “Ik ben de modellen langs gelopen en heb ze aangepast. Ik ga er wel van uit dat 

andere partijen ook gaan schakelen.” Samsung laat weten dat het de bedoeling is dat ook andere 

detailhandelaren de verkoopprijs van de televisiemodellen aanpassen: “Dat is wel de doelstelling” en 

“We houden t wel in de gaten”.340 

 

 Een laatste voorbeeld dateert van 19 november 2018. Samsung-accountmanager [9] stuurt die dag 

een schermafbeelding naar de accountmanager van [detailhandelaar 7], waarop is te zien dat 

[detailhandelaar 7] het televisiemodel UE55Q8F aanbiedt voor EUR 1399. [Detailhandelaar 7] laat 

hierop weten: “Ik denk dat [accountmanager detailhandelaar 7] deze net heeft meegeschakeld. Ik kijk 

er zo even naar.” Vervolgens stuurt [detailhandelaar 7] een schermafbeelding van een 

prijsvergelijkingswebsite waarop is te zien dat onder andere [detailhandelaar 6] en [detailhandelaar 

5] het model ook aanbieden voor EUR 1399. [Detailhandelaar 7] voegt toe: “Ik zie wel waarom hij 

geschakeld is. Ik wil hem best aanpassen, maar hoe groot acht je de kans dat [detailhandelaar 6] 

ook meeschakelt?” en “Ik heb hem op 1699 gezet. Kijk de rst wel even aan vandaag.      ”. 

[Detailhandelaar 7] past de prijs aan, ondanks dat concurrenten nog een lagere prijs hanteren. 

Daarop laat Samsung weten dat ze andere detailhandelaren probeert te bewegen om de 

verkoopprijs van het model aan te passen: “dank je [accountmanager detailhandelaar 7]. er wordt 

hard op andere vlakken gewerkt vandaag!     ”.341 

 

 
337 Dossierstuk 111, UIT/535650, Bijlage 4 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 7]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 4. 
338 Dossierstuk 111, UIT/535650, Bijlage 4 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 7]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 5. 
339 Dossierstuk 111, UIT/535650, Bijlage 4 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 7]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 16. 
340 Zie ook dossierstuk 111, UIT/535650, Bijlage 2 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 7]) – [accountmanager 
11] (Samsung)), p. 2. 
341 Dossierstuk 111, UIT/535650, Bijlage 3 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 7]) – [accountmanager 9] 
(Samsung)), p. 2. 
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[Detailhandelaar 7] neemt contact op met Samsung over de verkoopprijzen van andere 

detailhandelaren 

 Daarnaast blijkt uit de communicatie dat [detailhandelaar 7] zich beklaagt bij Samsung over de 

prijzen van andere detailhandelaren. De ACM heeft in het dossier minimaal 27 situaties aangetroffen 

waar dit aan de orde was. In 9 gevallen gebruikte Samsung deze informatie om de desbetreffende 

detailhandelaren te bewegen hun prijzen aan te passen en in 15 gevallen informeerde Samsung 

[detailhandelaar 7] over de uitkomst van haar contact met de desbetreffende detailhandelaren. 

 

 Op 14 december 2016 vraagt de accountmanager van [detailhandelaar 7] aan Samsung-

accountmanager [10] of hij de verkoopprijs mag verlagen op haar eigen website: “Mogen we 

schakelen? Buiten de vergelijkers uiteraard.” Hierop geeft Samsung aan dat dit niet de bedoeling is: 

“Mijn advies is om nooit te schakelen op niet officiële dealers. Dank voor het doorzetten.” 

[Detailhandelaar 7] geeft iets later aan niet geschakeld te zijn naar de lagere prijs maar laat wel 

weten: “Het vervelende is dat ze een niet dealer en een dealer ([detailhandelaar 32]) ineen zijn. Maar 

dat heb ik al eerder aangegeven.” Samsung antwoordt hierop: “Geloof me, wij zijn daar druk mee 

bezig.”.342 

 

 Op 15 november 2016 stuurt Samsung-accountmanager [10] een lijst met artikelnummers en 

verkoopprijzen van onder andere televisiemodellen aan de accountmanager van [detailhandelaar 7]. 

Nadat [detailhandelaar 7] zijn prijzen hierop heeft aangepast, klaagt [detailhandelaar 7] bij Samsung 

dat een aantal detailhandelaren hun prijzen nog niet hebben verhoogd naar de door Samsung 

verlangde verkoopprijs: “(…)Ik zie nog wel een aantal partijen die niet geschakeld zijn op de K5600.” 

Hierop antwoordt Samsung: “Hebben wij ook gezien, wordt aan gewerkt!”. 343 

 

 Op 4 januari 2017 vraagt een accountmanager van [detailhandelaar 7] aan Samsung-

accountmanager [10] of er vanuit Samsung sprake is van een prijsverlaging voor een bepaald model. 

Samsung antwoordt ontkennend: “Oeh nee dat gaat niet goed!” Samsung vraagt vervolgens wie de 

initiator is van deze lagere prijs: “Wie als eerste op 1399?” [Detailhandelaar 7] laat weten: 

“[detailhandelaar 4] als officieel dealer”. Samsung laat vervolgens weten: “Zeer vreemd. Dankvoor 

doorgeven”. Samsung laat kort daarna aan [detailhandelaar 7] weten dat het niet [detailhandelaar 4] 

maar [detailhandelaar 21] is die de lagere prijs heeft geïnitieerd.344 

 

 Op 14 maart 2017 klaagt een accountmanager van [detailhandelaar 7] bij Samsung-accountmanager 

[10] over de prijs van televisiemodel 40KU6400: “ (…) Hebben we een uitverkoop premie op de 

40ku6400? Staat voor € 599 bij [detailhandelaar 2]. Onze inkoop is € 527 netto!” Vervolgens vraagt 

Samsung: “Wie geïnitieerd?” [Detailhandelaar 7] kan de vraag van Samsung wie de initiator van de 

prijsverlaging is niet beantwoorden, maar laat wel weten op wie hij is geschakeld: “Ik ben 

[detailhandelaar 5] gevolgd op € 649,00 maar ga graag weer naar €699,00”. Twee dagen later 

verhoogt [detailhandelaar 5] op verzoek van Samsung zijn prijs voor dit model.345 Diezelfde dag 

stuurt Samsung-accountmanager [10], de accountmanager van [detailhandelaar 7], aan 

 
342 Dossierstuk 111, UIT/535650, Bijlage 4 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 7]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 4. 
343 Dossierstuk 111, UIT/535650, Bijlage 4 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 7]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 1. 
344 Dossierstuk 111, UIT/535650, Bijlage 4 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 7]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 6. 
345 Dossierstuk 117, UIT/535666, Bijlage 8 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 5]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 8. 
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[detailhandelaar 7]: “UE40KU6400 is 699,-“. [Detailhandelaar 7] past zijn verkoopprijs aan: 

“    ✅”.346 

 

 Op 8 januari 2018 stuurt een accountmanager van [detailhandelaar 7] een schermafbeelding aan 

Samsung-accountmanager [11] waaruit blijkt dat [detailhandelaar 4] een lagere verkoopprijs hanteert 

voor het model QE65Q9F (EUR 3999) dan de adviesprijs. [Detailhandelaar 7] vraagt toestemming 

aan Samsung om deze prijs te volgen: “Mag dit? Dan schakel ik mee.” Hierop antwoordt Samsung 

dat schakelen altijd mag, maar dat Samsung eerst contact opneemt met [detailhandelaar 4]: “Mag 

altijd, maar ik zal even checken wat het plan van [detailhandelaar 4] is.” [Detailhandelaar 7] 

antwoordt: “Top”.347 

 

Overige relevante communicatie 

 Het dossier bevat naast de hierboven beschreven voorbeelden over communicatie over andere 

detailhandelaren en klachten, ook andere bewijsmiddelen waar Samsung haar ongenoegen 

uitspreekt over de door [detailhandelaar 7] gehanteerde prijzen. 

 

 Zo stuurt Samsung-accountmanager 10 op 26 januari 2017 aan [detailhandelaar 7]: “Ku6020 zie ik 

niemand op vergelijkers schakelen. Waarom [detailhandelaar 7] wel?” en voegt daaraan toe: “Niet 

zoals besproken. Jullie als eerste gegaan op vergelijkers”. Hierop biedt [detailhandelaar 7] zijn 

excuses aan en past de prijzen aan: “(…) Duizendmaal excuses. Dit is absoluut per ongeluk gebeurd 

en ik heb alle vergelijkers nu uitgezet.”348 

 

 Op 24 maart 2017 stuurt Samsung-accountmanager [10] [detailhandelaar 7] een hyperlink van de 

website van Kieskeurig. Hieraan voegt Samsung toe: “[detailhandelaar 7A] op meerdere QLED 

modellen...Onbegrijpelijk wat mij betreft”. [Detailhandelaar 7] antwoordt de prijzen direct langs te 

lopen en uit te gaan zoeken wie die fout gemaakt heeft. Kort daarop informeert [detailhandelaar 7] 

Samsung dat de prijzen zijn aangepast: “Is al aangepast lees ik net. Ik kom net pas thuis en had je 

berichtje niet eerder gelezen. Sorry.”349 

 

Concluderende opmerkingen communicatie Samsung – [detailhandelaar 7] 

 De ACM stelt gelet op het voorgaande vast dat Samsung en [detailhandelaar 7] communiceerden 

over andere detailhandelaren waarbij het ging om voornamelijk verkoopprijzen van verschillende 

televisiemodellen. Samsung had geregeld contact met [detailhandelaar 7] over de contacten van 

Samsung met andere detailhandelaren over hun prijzen. Daarnaast beklaagde [detailhandelaar 7] 

zich bij Samsung over de prijzen van andere detailhandelaren. Samsung gaf in reactie op die 

klachten van [detailhandelaar 7] een terugkoppeling over het contact met de desbetreffende 

detailhandelaar. Ook maakt [detailhandelaar 7] een aantal keer excuses voor het hanteren van een 

te lagere verkoopprijs dan door Samsung verzocht. 

 
346 Dossierstuk 111, UIT/535650, Bijlage 4 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 7]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 12. 
347 Dossierstuk 111, UIT/535650, Bijlage 2 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 7]) – [accountmanager 11] 
(Samsung)), p. 2. 
348 Dossierstuk 111, UIT/535650, Bijlage 4 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 7]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 8. 
349 Dossierstuk 111, UIT/535650, Bijlage 4 (WhatsApp-chat [accountmanager] ([detailhandelaar 7]) – [accountmanager 10] 
(Samsung)), p. 12. 
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5.3 Conclusie gedragingen 

 De gedragingen in de relevante periode die de ACM hierboven heeft beschreven en die de ACM in 

het volgende hoofdstuk toetst, kunnen als volgt worden gerecapituleerd. Daarbij tekent de ACM aan 

dat de uitsplitsing in verschillende gedragingen vooral een analytisch doel dient, terwijl zij in de 

communicatie over en weer tussen Samsung en de zeven detailhandelaren vaak samen voorkomen 

en in elkaar overlopen. 

a) Samsung monitort voortdurend en in detail de (online geadverteerde) verkoopprijzen van 

lopende modellen televisietoestellen, onder meer via vergelijkingssites, en stelt 

zogenaamde benchmarks samen. 

b) Medewerkers van Samsung (account- en salesmanagers) signaleren op basis hiervan per 

model prijsverschillen. Bij het waarnemen van onwenselijk geachte lage prijzen trachten zij 

de initiator daarvan te achterhalen. Samsung voert daartoe zogenaamde schakelanalyses 

uit en doet navraag bij detailhandelaren. De medewerkers stemmen met elkaar af of zij 

aanleiding zien om contact op te nemen met de betreffende detailhandelaren. Zij 

bespreken hun acties met elkaar en sporen elkaar aan om actie te ondernemen. Kortom, 

de externe contacten worden intern gecoördineerd in meetings van KAM en/of SCM, en in 

bilaterale onderlinge contacten tussen de medewerkers. 

c) Samsung beweegt de individuele detailhandelaren 

- om prijzen die in onwenselijk geachte mate afwijken van het heersende niveau te 

verhogen; 

- om door hen geïnitieerde (en niet door Samsung zelf gesteunde350) prijsverlagingen en 

voordeelacties ongedaan te maken of in de tijd te beperken, 

- om door een andere detailhandelaar geïnitieerde prijsverlagingen en acties niet 

(automatisch) te volgen, 

- om andere detailhandelaren die op verzoek van Samsung weer omhoog schakelen 

juist wel te volgen, 

- om prijzen (tijdelijk) op een bepaald niveau vast te zetten zolang Samsung nog in 

contact is met andere detailhandelaren, en 

- om bepaalde modellen en aanbiedingen van prijsvergelijkingswebsites of eigen 

websites te verwijderen. 

Samsung insisteert of rappelleert als een detailhandelaar niet thuis geeft of niet snel 

genoeg reageert. In enkele gevallen doet Samsung een beroep op het (individueel en 

collectief) belang bij margebehoud. 

d) Samsung beweegt (na intern overleg) ook wel meerdere detailhandelaren tegelijk tot 

aanpassingen van de RRP, maar informeert hen ook over wenselijk geachte “going” 

prijzen voor specifieke producten (adviesrondes). 

e) Deze acties onderneemt Samsung niet alleen op eigen initiatief, maar ook op basis van 

meldingen van detailhandelaren die zich beklagen over lage prijzen of online aanbiedingen 

van hun concurrenten. 

 
350 Zoals het geval kan zijn bij te hoog oplopende voorraden bij een detailhandelaar. 
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f) Tijdens de contacten met detailhandelaren laat Samsung weten dat ook concurrerende 

detailhandelaren in gelijke zin zijn of worden benaderd. 

g) Samsung geeft klagende detailhandelaren terugkoppeling over voorgenomen (re)acties 

van detailhandelaren, dan wel tot stand gekomen aanpassingen. Ook binnen Samsung 

geven de medewerkers terugkoppeling aan elkaar (bilateraal of in breder verband). 

 

 Door dit samenstel van gedragingen beweegt Samsung de detailhandelaren om de door Samsung 

gewenste prijzen te volgen zonder het risico te lopen omzet te verliezen. Samsung maakt ook wel 

gebruik van het feit dat detailhandelaren elkaars prijzen monitoren en maakt hen tot bondgenoot, in 

de zin dat zij worden opgeroepen te verifiëren of concurrenten hun prijzen hebben aangepast. 

 

 Zoals blijkt uit het dossier, en is beschreven in dit besluit, volgen de detailhandelaren de wens van 

Samsung doorgaans snel op, althans geven zij Samsung te kennen dat zij dit willen of zullen doen. 

 

 Deze zeven detailhandelaren melden tevens prijsaanbiedingen van concurrenten aan Samsung. 

Soms gaat dit gepaard met verzoeken om financiële tegemoetkoming, doorgaans klagen 

detailhandelaren echter in de verwachting dat Samsung hun concurrenten op de lage geadverteerde 

prijzen zal aanspreken. 

 

 Zij geven als verklaring van prijsverlagingen waarop zij zelf door Samsung worden aangesproken, of 

voeren ter verontschuldiging aan dat een andere detailhandelaar hen hierin is voorgegaan, wat kan 

worden opgevat als een impliciet verzoek om deze initiator tot de orde te roepen. Zij stellen ook wel 

bereid te zijn aan Samsungs verzoek gehoor te geven op voorwaarde dat Samsung “regelt” dat 

andere detailhandelaren eveneens terugschakelen. 

 

 Voorts nemen zij de sub f) en g) genoemde informatie die Samsung geeft over haar contacten met 

concurrerende detailhandelaren zonder bezwaar of tegenwerping in ontvangst en gebruiken zij deze 

informatie om hun eigen prijzen te bepalen. 
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6 Juridische beoordeling artikel 6 Mw en 101 VWEU 

 Artikel 6, eerste lid, Mw luidt: “Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van 

ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die 

ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel 

daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst.” 

 

 Artikel 101, eerste lid, VWEU luidt: “Onverenigbaar met de interne markt en verboden zijn alle 

overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle 

onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen 

beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de interne markt 

wordt verhinderd, beperkt of vervalst en met name die welke bestaan in: 

a) het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen of van 

andere contractuele voorwaarden; 

(…)” 

 

 Blijkens de wetsgeschiedenis van de Mededingingswet sluit het kartelverbod van artikel 6 Mw zo 

veel mogelijk aan bij artikel 101 VWEU.351 Dit betekent dat de beschikkingspraktijk van de Europese 

Commissie (hierna: de Commissie) en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 

voor de uitleg van artikel 6 Mw mede richtinggevend zijn. 

 

 De ACM beperkt in het navolgende haar toetsing aan artikel 6, eerste lid, Mw en artikel 101, eerste 

lid, VWEU tot de gedragingen van Samsung in relatie tot de zeven in het vorige hoofdstuk specifiek 

genoemde en besproken detailhandelaren (zie paragraaf 5.2.3, met name onder ‘Reikwijdte van de 

contacten tussen Samsung en detailhandelaren’. Waar de ACM hierna spreekt over “(de) 

detailhandelaren”, heeft zij deze zeven ondernemingen op het oog.352 

 

 Zoals eerder opgemerkt in (randnummers 122-124) vloeit deze afbakening voort uit een analyse van 

het voorhanden bewijsmateriaal, in aanmerking genomen wat daarover door Samsung is 

aangevoerd. Waar in de communicatie tussen Samsung en deze zeven detailhandelaren wordt 

gesproken over contacten van Samsung met andere dan de zeven detailhandelaren kan en zal dit 

jegens Samsung ook als bewijs in aanmerking worden genomen. 

 

 In haar communicatie hanteert Samsung zelf consequent termen als “advies”, “prijsadvies” of 

“adviesprijs.” Waar de ACM deze aanduidingen in de beschrijving van Samsungs praktijk overneemt, 

betekent dit niet dat de ACM er van uitgaat dat “de vlag de lading dekt.” Dat staat immers juist 

(mede) ter beoordeling. 

 
351 Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 10. 
352 Samsung heeft in haar zienswijze naar voren gebracht dat de ACM in haar onderzoek onvoldoende aandacht heeft 
gegeven aan de rol van groot- c.q. tussenhandelaren en inkooporganisaties. Samsung heeft niet verklaard waarom dit een 
ander licht zou werpen op de contacten met detailhandelaren. De ACM ziet geen redenen waarom deze marktspelers er 
belang bij zouden kunnen hebben om de praktijk van Samsung, gericht op prijsbehoud op retailniveau, te ondermijnen en 
evenmin hoe zij daartoe in staat zouden zijn. Voor de zeven bedoelde detailhandelaren is deze kritiek ook niet relevant. 
[Detailhandelaar 4] koopt in bij [detailhandelaar 8] maar dit maakt geen zichtbaar verschil in de communicatie met Samsung.  
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6.1  Onderneming 

 Zoals beschreven bij randnummers 44-47 is Samsung in de voor dit besluit relevante periode onder 

andere economisch actief op het gebied van verkoop en distributie van Samsung-televisies (die 

binnen het internationale Samsung-concern geproduceerd worden) aan detailhandelaren, 

distributeurs en inkooporganisaties in Nederland. De ACM stelt daarom vast dat Samsung een 

onderneming is in de zin van artikel 1, aanhef en onder f, Mw en artikel 101, eerste lid, VWEU. 

 

 Ten aanzien van alle in dit besluit genoemde detailhandelaren, inkoopcombinaties of -organisaties 

en groothandelaren geldt dat zij zich – ongeacht hun onderlinge verschillen en overige activiteiten – 

bezighouden met de wederverkoop van televisies aan consumenten en/of de (tussen)handel in 

televisies, zodat zij eveneens als ondernemingen in de zin van artikel 1, aanhef en onder f, Mw en 

artikel 101, eerste lid, VWEU kunnen worden aangemerkt. 

 

 Deze kwalificaties zijn door Samsung niet betwist. 

6.2 Overeenkomsten en/of onderling afgestemde feitelijke gedragingen 

6.2.1 Uitgangspunten – vormen van coördinatie 

 Het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw en artikel 101, eerste lid, VWEU ziet zowel op 

overeenkomsten als op onderling afgestemde feitelijke gedragingen. Het doel van de plaatsing van 

het begrip “onderling afgestemde feitelijke gedraging” naast de begrippen “overeenkomst” en “besluit 

van een ondernemersvereniging” is om verschillende vormen van samenwerking tussen 

ondernemingen te omvatten die van dezelfde aard zijn en alleen verschillen in intensiteit en in de 

vorm waarin zij zich manifesteren. De wetgever wilde daarmee voorkomen dat ondernemingen enkel 

en alleen op grond van de vorm waarin zij dit gedrag coördineren, zouden kunnen ontsnappen aan 

de mededingingsregels.353 

 

 Het is niet noodzakelijk om bij langdurige samenwerkingsvormen tussen verschillende 

ondernemingen, iedere gedraging specifiek te kwalificeren als overeenkomst of als onderling 

afgestemde feitelijke gedraging. Evenmin moet cumulatief worden bewezen dat elk van de feiten 

zowel de kenmerken van een overeenkomst als die van onderling afgestemde feitelijke gedragingen 

vertoont. De ACM kan een complexe inbreuk dan ook als overeenkomst „en/of” onderling 

afgestemde feitelijke gedragingen kwalificeren voor zover die inbreuk componenten bevat die als 

„overeenkomst” moeten worden gekwalificeerd en andere componenten die als „onderling 

afgestemde feitelijke gedragingen” moeten worden gekwalificeerd.354 

 

 Het kartelverbod omvat zowel afstemming tussen ondernemingen binnen een horizontale verhouding 

als afstemming binnen verticale verhoudingen,355 waarbij het bewijsniveau in principe niet hoger is 

voor een mededingingsbeperkende overeenkomst in het kader van een verticale verhouding.356 

 

 Wel onderkent het Hof dat elementen die gebruikt kunnen worden om horizontale afstemming te 

bewijzen, soms ongeschikt zijn om afstemming in een verticale verhouding te bewijzen. Het bestaan 

 
353 HvJ EU 11 september 2014, C-382/12 P, ECLI:EU:C:2014:2201, (MasterCard), punt 63 en daar genoemde rechtspraak. 
354 Gerecht 20 april 1999, T-305/94 e.a., ECLI:EU:T:1999:80 (Limburgse Vinyl Maatschappij NV e.a.), punt 696. 
355 HvJ 13 juli 1966, gevoegde zaken 56 en 58-64, ECLI:EU:C:1966:41 (Consten en Grundig) en HvJ 13 juli 1966, zaak 32-65, 
ECLI:EU:C:1966:42 (Italië/Commissie). 
356 HvJ EU 10 februari 2011, zaak C-260/09 P, ECLI:EU:C:2011:62 (Activision Blizzard Germany GmbH), punt 71. 
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van een onrechtmatige overeenkomst moet van geval tot geval worden beoordeeld in het licht van 

alle relevante elementen en van de economische en juridische context. Of een verboden afspraak 

kan worden vastgesteld op grond van een bepaald bewijselement moet, ongeacht of het een 

horizontale of verticale verhouding betreft, worden beoordeeld aan de hand van de specifieke 

omstandigheden van de zaak.357 

6.2.2 Uitgangspunten - overeenkomst 

 Er is sprake van een overeenkomst – in de zin van artikel 101, eerste lid VWEU en artikel 1, aanhef 

en onder e, Mw – wanneer de betrokken ondernemingen de gemeenschappelijke wil te kennen 

hebben gegeven om zich op een bepaalde manier op de markt te gedragen.358 Het moet gaan om 

wilsovereenstemming tussen ten minste twee partijen, ongeacht welke vorm aan die 

wilsovereenstemming wordt gegeven.359 De wil van partijen kan zowel blijken uit de bepalingen van 

de betrokken overeenkomst als uit het gedrag van partijen.360 

 

 Als de wilsovereenstemming niet in een expliciete overeenkomst tot uitdrukking wordt gebracht, kan 

er ook sprake zijn van een overeenkomst wanneer een schijnbaar eenzijdige handeling van een 

onderneming ten minste de stilzwijgende instemming van een andere onderneming heeft.361 Van een 

overeenkomst is dus geen sprake indien de producent werkelijk een eenzijdige maatregel heeft 

vastgesteld, dus zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende medewerking van een wederverkoper.362 

 

 Stilzwijgende instemming komt slechts tot stand indien de wilsuitdrukking van een van de partijen 

een expliciete of impliciete uitnodiging vormt aan de andere partij om gezamenlijk de mededinging te 

verstoren. Dit geldt eens te meer wanneer een dergelijke overeenkomst op het eerste gezicht niet in 

het belang is van de andere partij.363 Bij de beoordeling of er sprake is van een dergelijke uitnodiging, 

is het van belang of medewerking van de andere partij noodzakelijk is om het doel te bereiken.364 Of 

er sprake is van stilzwijgende instemming, dient beoordeeld te worden op basis van alle relevante 

factoren van het concrete geval.365 

 

 Stilzwijgende instemming kan ten eerste voortvloeien uit het feit dat de andere partij het eenzijdige 

beleid van de ene partij daadwerkelijk uitvoert.366 Bewijs hiervoor kan bestaan uit schriftelijke stukken 

en uit gedragingen.367 Hierbij dient het te gaan om vermeldingen of aanwijzingen inzake de 

bereidheid van de ene partij om zich aan te sluiten bij het beleid van de andere partij.368 Zo kan 

stilzwijgende instemming onder andere worden afgeleid uit het feit dat een wederverkoper zich bij de 

producent beklaagt over inbreuken van andere wederverkopers op het beleid van de producent.369 

Stilzwijgende instemming kan daarnaast volgen uit een systeem van sancties en controles.370 

 
357 Activision Blizzard Germany GmbH, punt 72. 
358 Gerecht EU van 20 maart 2002, T-9/99, ECLI:EU:T:2002:70 (HFB / Commissie), punt 199; Gerecht van 16 juni 2011, T-
240/07, ECLI:EU:T:2011:284 (Heineken), punt 44; Gerecht EU van 21 mei 2014, T-519/09, ECLI:EU:T:2014:263 (Toshiba), 
punt 34. 
359 Gerecht, 26 oktober 2000, zaak T-41/96 (Bayer AG/Commissie), Jurispr. blz. II-3383, punt 67-69; bevestigd door HvJ 6 
januari 2004, gevoegde zaken C-2/01 P en C-3/01 (BAI en Commissie/Bayer), ECLI:EU:C:2004:2, punt 97. 
360 HvJ 13 juli 2006, zaak C-74/04 (Commissie/Volkswagen), punten 37 en 39. 
361 Bayer AG/Commissie, punt 71; Richtsnoeren van de Europese Commissie inzake verticale beperkingen, C130/01, 2010, 
punt 25(a) (hierna: “Richtsnoeren inzake verticale beperkingen”). 
362 Bayer AG/Commissie, punt 71. 
363 BAI en Commissie/Bayer, ECR I-23, punt 102; Richtsnoeren inzake verticale beperkingen, punt 25(a). 
364 BAI en Commissie/Bayer, ECR I-23, punten 101, 104.  
365 Activision Blizzard Germany GmbH, punt 82. 
366 BAI en Commissie/Bayer, ECR I-23, punten 120-124; Zie ook Richtsnoeren inzake verticale beperkingen, punt 25(a). 
367 BAI en Commissie/Bayer, ECR I-23, punt 100.  
368 Bayer AG/Commissie, Jurispr. blz. II-3383, punt 126. 
369 Activision Blizzard Germany GmbH, punt 80. 
370 Bayer AG/Commissie, punten 81-83; Richtsnoeren inzake verticale beperkingen, punt 25(a). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=85109&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8325617
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=85109&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8325617
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152604&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8325832
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152604&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8325832
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45755&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8297113
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45755&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8297113
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Overigens heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat niet in alle gevallen behoeft te worden nagegaan 

of er een systeem van toezicht en sancties bestond.371  

6.2.3 Toepassing - overeenkomsten 

 De communicatie tussen Samsung en de detailhandelaren geeft blijk van stilzwijgende instemming 

van de detailhandelaren met de praktijk van Samsung. Deze stilzwijgende instemming vloeit kort 

samengevat voort uit het feit dat de detailhandelaren (1) de prijsadviezen van Samsung in de praktijk 

doorgaans opvolgen, (2) zich beklagen bij Samsung wanneer concurrenten niettemin lagere prijzen 

rekenen, in de verwachting dat Samsung hen daarop zal aanspreken, en (3) belang stellen in de 

terugkoppeling van Samsung om daarop hun eigen prijzen te baseren. Dit zorgt voor een 

wederkerige relatie, waarbij detailhandelaren impliciet de geuite wens van Samsung372 accepteren 

om daadwerkelijk de adviesprijzen te volgen, erop vertrouwend dat concurrenten dit – zo nodig na 

contact door Samsung – eveneens doen. Dat de wilsovereenstemming tussen Samsung en de 

detailhandelaren niet in uitdrukkelijke (schriftelijke) overeenkomsten is vastgelegd, doet aan het 

bestaan ervan geen afbreuk. 

 

 Bij de duiding van de bovengenoemde gedragingen neemt de ACM twee factoren in aanmerking. 

Ten eerste, hebben Samsung en de detailhandelaren overeenstemmende belangen bij behoud van 

hun beider marges door prijsbehoud. Dit wordt soms ook expliciet gemaakt als motief voor de 

gedragingen. Ten tweede onderhoudt Samsung via accountmanagers een vertrouwensrelatie met de 

detailhandelaren. 

 

 Hierna licht de ACM eerst deze twee factoren toe. Daarna komt de ACM terug op de gedragingen (1) 

en (2), waarbij zij tevens ingaat op wat Samsung daarover naar voren heeft gebracht. 

 

6.2.3.1 Overeenstemmende belangen en doelen 

  

 Samsung heeft de detailhandelaren nodig om verkoopprijzen op een bepaald niveau te handhaven, 

het gaat immers om hún consumentenprijzen. Omgekeerd hebben de detailhandelaren Samsung 

nodig om door middel van prijsbehoud hun marge te beschermen.373 Een individuele detailhandelaar 

is - zonder daartoe strekkende horizontale afspraken tussen die handelaren - niet in staat om 

concurrenten tot de orde te roepen en daartoe zo nodig druk aan te wenden. 

  

 In haar zienswijze heeft Samsung toegelicht dat het gezamenlijk streven naar margebehoud door 

prijsbehoud een onontbeerlijke factor is in de relatie die zij met de detailhandelaren onderhoudt. 

Samsung heeft verklaard dat het businessmodel van detailhandelaren “draait om marges”. Samsung 

heeft daarbij gewezen op haar eigen algemene verkoopstrategie, die daarop inspeelt en sterk 

“omzet-gedreven” is.374 Beide partijen hebben in dit verband belang bij het volgen van de 

adviesprijzen van Samsung. Dit komt tevens tot uiting in het feit dat de verkoopinspanningen van 

Samsung en de detailhandelaren zich richten op specifieke “margemodellen” of 

“rendementsmodellen”. In dat verband spreekt Samsung ook wel van een “margestrategie” of 

“rendementsstrategie”. Het streven naar margebehoud blijkt ook uit de volgende voorbeelden. 

 

 

 
371 Activision Blizzard Germany GmbH, punt 77 en (met betrekking tot uitvoerrestricties) BAI en Commissie/Bayer, 
ECLI:EU:C:2004:2, punten 83-84.  
372 Anders gezegd, in de taal van de rechtspraak: Samsungs “uitnodiging’.  
373 BAI en Commissie/Bayer, ECR I-23, punten 101, 104.  
374 Zie punten 3.1 en volgende van Zienswijze, IN/538322, p. 21 e.v.; Verslag van de hoorzitting, UIT/546227, p. 27 en 46.  
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[Detailhandelaar 2] – 14 mei 2013 

Samsung stuurt een e-mail naar [detailhandelaar 2] met als onderwerp ”Adviesprijzen 6xxx 

serie”. [Detailhandelaar 2] krijgt een overzicht toegezonden met daarin de 

televisiemodellen en de door Samsung gewenste verkoopprijs, vergezeld van de tekst: 

“Momenteel laten jullie marge liggen op de onderstaande modellen ten opzichte van de 

adviesprijs”. Hierop vraagt [detailhandelaar 2] aan Samsung: “Hoe fanatiek gaan jullie hier 

mee aan de slag?” Samsung antwoordt: “Heeel”. De Samsung-accountmanager van 

[detailhandelaar 2] stuurt vervolgens het overzicht met modellen en adviesprijzen intern 

door met het verzoek de bijgevoegde prijzen aan te passen.375 

 

[Detailhandelaar 3] – mei tot en met augustus 2013 

Samsung verzoekt om een verklaring waarom [detailhandelaar 3] zijn online prijzen niet 

aanpast en laat weten dat Samsung een rendementsstrategie hanteert voor de 

televisiemodellen van de F6400 serie: “Als ik kijk naar mijn vorige mail m.b.t. online pricing 

dan is er door nagenoeg geen een online formule geschakeld. Ik ben benieuwd naar de 

achtergrond hiervan, zonder natuurlijk nu al te oordelen. Met name de pricing op de F6400 

serie waarbij Samsung een 10% rendementsstrategie hanteert (…)”.376 [Detailhandelaar 3] 

verhoogt de prijzen in de wetenschap dat dit omzet kost. [Detailhandelaar 3] laat Samsung 

weten: “Wij staan op dit moment door onze prijsstelling ver onder de top 15. We hebben 

weinig tot geen beweging gezien bij andere. Marge maken is leuk maar als we niks 

verkopen hebben we hier weinig aan. Maandag even contact hoe we dit gaan oplossen.”377 

Na een intensieve periode met verschillende contacten378 tussen Samsung en 

[detailhandelaar 3] over de prijs van onder andere de televisiemodellen van de F6400 

serie, concludeert Samsung in een KAM vergadering van 5 augustus 2013: 

“Rendementsstrategie F6400 (…) Adviezen op de F6400 hebben effect gehad, laatste 

partijen worden door de verantwoordelijken geadviseerd.”379 

 

Samsung-intern – 25 juni 2013 

Een [VERTROUWELIJK] van Samsung stuurt intern een e-mail aan accountmanagers over 

de “Rendementspricing” van de 6400-lijn: “Zoals gisteren besproken heeft de 6400-lijn een 

cruciale functie in de line-ups van vrijwel al onze partners.Hoewel meerdere producten 

onder prijsdruk staan, graag jullie dagelijkse focus op deze lijn bij jullie klanten! M.a.w. 

graag zelf dagelijks pro-actief de site website controleren, zodat we deze lijn goed blijven 

managen. Anders lopen we enorm veel schade op, wat we ons niet kunnen veroorloven in 

een situatie waar ons marktaandeel reeds onder druk staat…… (…)”.380 

 

[Detailhandelaar 2] – 23 maart 2016 

Samsung verzoekt [detailhandelaar 2] tweemaal om de prijs van bepaalde 

televisiemodellen te verhogen. Daarop laat [detailhandelaar 2] weten dat dit niet wenselijk 

is in verband met “[VERTROUWELIJK]”. Samsung laat [detailhandelaar 2] vervolgens 

weten : “Ik begrijp wat je bedoelt maar we adviseren om iedereen weer wat te laten 

verdienen”. [Detailhandelaar 2] reageert: “verhoging is super, maar wel als iedereen 

schakelt”.381 

 

 
375 Zie randnummer 173. 
376 Zie randnummer 193. 
377 Zie randnummer 197. 
378 Zie randnummer 192-198. 
379 Zie randnummer 198. 
380 Zie randnummer 105. 
381 Zie randnummer 167. 
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[Detailhandelaar 1] – 15 november 2016 

Samsung laat [detailhandelaar 1] weten: “we hebben afgesproken een DVK premie ad. Eur 

15,00 te zetten op de UE40K5600 zolang de marktprijs bij Samsung partners niet is 

hersteld op basis van advies Eur 499,00. Vandaag volgt een grote adviesronde dus ik 

verwacht dat we deze premie niet lang hoeven in te zetten.” Hierop reageert 

[detailhandelaar 1]: “zou mooi zijn als die premie niet meer nodig is. Te mooi product voor 

een te lage prijs nu”.382 

 

[Detailhandelaar 5]  – 11 mei 2017 

Samsung verzoekt [detailhandelaar 5] om voor twee televisiemodellen de adviesprijs te 

hanteren: “We kunnen elkaar nu helpen om weer geld te verdienen. Grazie! 👌🏼”.383 

 

[Detailhandelaar 4] – 3 januari 2018 

Als [detailhandelaar 4] zich beklaagt over de hoogte van de prijs van een bepaald 

televisiemodel, laat Samsung weten: “Er staan einde van de maand wat zaken te gebeuren 

he      . Even de basics weer recht trekken zodat iedereen marge kan maken”.384 

 

 Met het beschermen van de marges van detailhandelaren beschermt Samsung tevens haar eigen 

marge. Door de verkoopprijzen en daarmee de marges van detailhandelaren op peil te houden 

voorkomt Samsung, zoals zij zelf ook heeft aangegeven, dat detailhandelaren bij haar aankloppen 

om lagere inkoopprijzen of andere financiële tegemoetkomingen te bedingen.385 

 

6.2.3.2 Vertrouwensrelatie 

 

 Accountmanagers van Samsung onderhouden met detailhandelaren waarvoor zij verantwoordelijk 

zijn, een vaste en persoonlijke relatie. Ook aan de zijde van de detailhandelaren vinden de 

accountmanagers hun vaste gesprekspartners. Accountmanagers houden hun klanten goed in de 

gaten, bekommeren zich om hen en sporen hen zo nodig aan of vermanen hen. De taal is amicaal. 

Incidenteel voert Samsung de druk extra op door te dreigen met repercussies.386 Detailhandelaren 

zijn van hun kant evenzeer geneigd de vertrouwensrelatie goed te houden.387 

 

 Via hun accountmanagers worden de detailhandelaren deelgenoot gemaakt van de door de 

medewerkers onder elkaar besproken verkooppolitiek en –strategie van Samsung, waarin 

bescherming van de marges op wederverkoop een belangrijke rol speelt als tegenprestatie voor het 

behalen van omzettargets door de detailhandelaren. De contacten aangaande prijzen zijn ook in dat 

opzicht ingebed in een bredere contractuele relatie. 

 

 Kortom, Samsung en de detailhandelaren hebben overeenstemmende belangen en streven 

complementaire doelen na. In het kader van de hechte relatie die Samsung met haar afnemers 

onderhoudt, spant zij zich in om de prijzen van haar televisietoestellen op het gewenste niveau te 

houden en daarmee zowel de marge van detailhandelaren als haar eigen marge tegen uitholling te 

beschermen. 

 

 
382 Zie randnummer 141. 
383 Zie randnummer 248. 
384 Zie randnummer 227. 
385 Punten 7.262-263 van Zienswijze, IN/538322, p. 122-123, en Verslag van de hoorzitting, UIT/546227, p. 9-10 en 32. 
386 Zie randnummer 195. 
387 Zie randnummer 197, 167, 238 en 311-312. 
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6.2.3.3  Opvolging 

 

 In de frequentie, intensiteit en inhoud van de communicatie tussen de account- en salesmanagers 

van Samsung en hun “klanten” ligt naar het oordeel van de ACM duidelijk de verwachting van 

Samsung besloten dat de detailhandelaren zich houden aan de door Samsung geadviseerde prijzen. 

 

[Detailhandelaar 3] – 16 september 2013 

Samsung verzoekt [detailhandelaar 3] te kijken naar de online-prijs van het televisiemodel 

UE32F5000. Samsung laat daarnaast weten: “Deze adviseren wij per direct op Eur 329,00 

(alle andere partijen zijn geadviseerd). Voorbeeld: [detailhandelaar 1] is vandaag 

geschakeld van Eur 284,05 naar EUR 329,00)”.388 Samsung laat detailhandelaar 3 weten 

dat [detailhandelaar 1] naar aanleiding van het contact met Samsung zijn prijs heeft 

aangepast. [Detailhandelaar 3] stuurt de volgende dag: “Wij zijn geschakeld […]”.389 

 

[Detailhandelaar 1] – 12 november 2013 

Samsung stuurt een e-mail aan [detailhandelaar 1] met daarin de door Samsung gewenste 

verkoopprijs en laat daarbij weten: “alle partners worden deze week geadviseerd”. Uit een 

schermafbeelding in de e-mail blijkt dat [detailhandelaar 1] en andere detailhandelaren voor 

het betreffende model een lagere prijs hanteren dan de adviesprijs van Samsung. 

[detailhandelaar 1] laat Samsung weten: “Done, zichtbaar over 15 minuten”.390 

 

[Detailhandelaar 2] – 9 juli 2015 

Samsung verzoekt [detailhandelaar 2] om zijn prijs aan te passen voor een bepaald 

televisiemodel en laat daarbij weten: “[Detailhandelaar 6] schakelt vandaag naar 429 

euro..kan jij dit ook volgen?”. Even later laat Samsung [detailhandelaar 2] weten dat ook 

[detailhandelaar 12] wordt verzocht om de prijs aan te passen: “[detailhandelaar 12] krijgt 

uiteraard hetzelfde advies”. Samsung vraagt [detailhandelaar 2] vervolgens of hij de prijs 

aanpast, waarop [detailhandelaar 2] laat weten dat de prijs is aangepast.391 

 

[Detailhandelaar 7] – 6 december 2016 

Samsung verzoekt [detailhandelaar 7] om naar de verkoopprijs van televisiemodel 

49KU6400 te kijken. Hierbij geeft Samsung aan dat zij contact heeft met andere 

detailhandelaren over de te hanteren verkoopprijs: “969 zijn we aan het adviseren”. 

[Detailhandelaar 7] zegt toe zijn prijs aan te passen: “Oké. Regel ik.”392 

 

 Detailhandelaren “schakelen” op de door Samsung gewenste manier, maken een prijsverlaging 

ongedaan, zetten prijzen vast, zien af van het (automatisch) “volgen” van andermans prijsverlaging, 

of verwijderen modellen van prijsvergelijkingswebsites. Zie voor voorbeelden randnummer 393. De 

detailhandelaren tonen daarmee hun bereidheid in te gaan op de impliciete maar niettemin 

onmiskenbare wens van Samsung om zich te houden aan de prijsadviezen en tonen daarmee hun 

acceptatie van door Samsung bepaalde wederverkoopprijzen. Zoals boven aangegeven, handelen 

zij hiermee in beider belang. 

 

 Waar uit de communicatie niet altijd met zekerheid kan worden opgemaakt of een wens van 

Samsung daadwerkelijk is opgevolgd, blijkt in ieder geval dat haar adviezen welwillend worden 

 
388 Zie randnummer 205. 
389 Zie randnummer 205. 
390 Zie randnummer 137. 
391 Zie randnummer 164. 
392 Zie randnummer 298. 
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ontvangen. Slechts zelden geven de detailhandelaren blijk van weerstand tegen de bemoeienis van 

Samsung of geven zij uitdrukkelijk aan zich er niet aan te willen houden. Ook het door Samsung 

uitgeoefende toezicht door middel van de eigen monitoring laten zij zich welgevallen. 

 

 In enkele gevallen verontschuldigen detailhandelaren zich jegens accountmanagers van Samsung 

voor het niet (onmiddellijk) vervullen van een belofte aan Samsung om te schakelen. De verklaring 

van Samsung dat het “sorry zeggen”393 alleen betrekking zou hebben op het uitblijven van een 

antwoord op een bericht van Samsung of op een klaarblijkelijk “absurde” prijs394 acht de ACM weinig 

geloofwaardig. 

 

 Samsung heeft gesteld dat het feit dat een detailhandelaar zich houdt aan de geadviseerde prijs niet 

betekent dat deze gevolg geeft aan een verplichting; hij kan dit prijsniveau namelijk ook uit vrije wil 

kiezen. Anderzijds bieden detailhandalen regelmatig lagere dan de geadviseerde prijzen aan; het 

dalende prijsverloop gedurende de levensloop van modellen zou anders ook niet te verklaren zijn. 

 

 Wat het eerste betreft, wijst de ACM nogmaals op het feit dat de detailhandelaren veelvuldig en 

prompt “meeschakelen” met de adviezen. Als detailhandelaren spontaan zouden kiezen voor het 

door Samsung wenselijk geachte prijsniveau, roept dit de vraag op waarom Samsung überhaupt 

zoveel energie steekt in contacten met detailhandelaren over hun verkoopprijzen. 

 

 Samsung wijst er in dit kader ook op dat er in de schriftelijke leveringsovereenkomsten met 

detailhandelaren geen sprake is van een verplichting om door Samsung vastgestelde 

adviesverkoopprijzen toe te passen. De detailhandelaren worden daarin zelfs uitdrukkelijk vrij 

gelaten, zoals accountmanagers in hun communicatie met de detailhandelaren van tijd tot tijd 

bevestigen.395 Bij gebreke van uitdrukkelijke instemming, kan volgens Samsung alleen van “verticale 

prijsbinding” sprake zijn, indien Samsung de acceptatie van adviesprijzen feitelijk afdwingt. De ACM 

volgt dit niet. 

 

 Het is voor het bestaan van stilzwijgende overeenstemming niet noodzakelijk dat Samsung sancties 

hanteert jegens de detailhandelaren.396 De detailhandelaren zijn op de hoogte van het geavanceerde 

monitoring systeem van Samsung waaraan zij zijn onderworpen en dragen hier zelf aan bij door de 

prijzen van concurrerende detailhandelaren die van het heersende niveau afwijken bij Samsung te 

rapporteren. De detailhandelaren accepteren hiermee in feite dat Samsung - in het gezamenlijk 

belang - controle uitoefent op (het volgen van en meeschakelen met) prijsverlagingen. Wanneer 

Samsung hen tot prijsverhoging beweegt, oefent Samsung druk uit en accepteren detailhandelaren 

dat Samsung die druk uitoefent. 

 

 Wat de dalende prijstrend betreft, het feit dat individuele detailhandelaren van tijd tot tijd in de 

verleiding komen om prijsverlagingen door te voeren en met individuele prijsacties te adverteren, 

neemt niet weg dat er sprake is van stilzwijgende instemming en dus van een overeenkomst tussen 

Samsung en de detailhandelaren. Dit toont namelijk niet aan dat alle detailhandelaren die wél de 

geadviseerde prijzen vragen dit geheel uit vrije wil doen, noch dat zij zonder adviezen van Samsung 

(voor ieder model) zelfstandig tot een prijsstelling conform de adviezen zouden komen. 

 
393 Zie randnummer 311 en 222. Zie voorts randnummer 197. 
394 Verslag van de hoorzitting, UIT/546227, p. 66-68. 
395 [VERTROUWELIJK]. Zie antwoord op vraag 18, dossierstuk 72, IN/433763, p. 15-18. Dit is ook wat de door de ACM 
gehoorde detailhandelaren in meerderheid hebben verklaard. 
396 Het Hof van Justitie heeft reeds duidelijk gemaakt dat niet in alle gevallen behoeft te worden nagegaan of er een systeem 
van toezicht en sancties bestaat, Activision Blizzard Germany GmbH, punt 77 en (met betrekking tot uitvoerrestricties) BAI en 
Commissie/Bayer, ECLI:EU:C:2004:2, punten 83-84.  
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 Bovendien hoeft volgens de rechtspraak het feit dat een partij niet altijd in overeenstemming met de 

overeenkomst handelt, niet af te doen aan het bestaan van wilsovereenstemming. Zo kan een partij 

er niet enkel belang bij hebben om een overeenkomst met een andere partij aan te gaan, maar 

eveneens er belang bij hebben om heimelijk in strijd met de overeenkomst te handelen en aldus te 

proberen de overeenkomst uitsluitend in zijn voordeel aan te wenden.397 

 

 Ondanks de monitoring van online prijzen door Samsung en detailhandelaren, bevat het dossier 

voorbeelden waarin detailhandelaren er in slagen met bepaalde prijsacties kortstondig aan het 

‘toezicht’ te ontsnappen en als eerste de aandacht van de consument te trekken. Ook bevat het 

dossier voorbeelden waarin de afwijking van het heersende prijsniveau een antwoord is op een 

marktsituatie die Samsung noopt tot een “gecontroleerde” aanpassing van de adviesprijzen zelf, 

waarop de rijen zich weer sluiten; een adviesprijs komt zoals Samsung stelt immers op basis van 

informatie uit de markt tot stand.398 

 

 

6.2.3.4 Klagen bij Samsung en terugkoppelen door Samsung 

 

 De acceptatie van de door Samsung wenselijk geachte prijzen blijkt voorts uit het feit dat 

detailhandelaren zich bij hun accountmanager beklagen als zij menen dat hun concurrenten afwijken 

van de door Samsung geadviseerde prijzen (niet enkel de RRP, maar ook “marktprijzen”). Wie meent 

dat anderen zich daaraan moeten houden, accepteert de adviezen logischerwijze ook voor 

zichzelf.399 

 

 De terugkoppeling die Samsung op haar beurt aan de klagende detailhandelaar geeft, versterkt de 

verwachtingen over en weer.400 

 

[Detailhandelaar 1] – 1 en 2 oktober 2013 

[Detailhandelaar 1] beklaagt zich bij Samsung over prijzen van zijn concurrenten. In reactie hierop 

laat Samsung [detailhandelaar 1] weten dat enkele detailhandelaren hun prijzen verhogen naar de 

adviesprijs: “[Detailhandelaar 6] en [detailhandelaar 14] gaan schakelen.” [Detailhandelaar 1] laat 

Samsung enkele minuten later weten dat hij de prijs voor het betreffende model weer verhoogt 

naar de adviesprijs: “ZOJUIST OOK NAAR 329 GESCHAKELD”.401 

 

[Detailhandelaar 3] – 8 augustus 2014 

[Detailhandelaar 3] stuurt een schermafbeelding waarop te zien dat [detailhandelaar 1] en 

[detailhandelaar 6] de televisiemodellen van de H6200 en H7000 serie voor een lage prijs 

aanbieden. Daarop laat Samsung weten: “Alle Samsung officiele dealers zijn geadviseerd per 

heden m.b.t. H6200 serie. De status m.b.t. UE46H7000 is als volgt ([detailhandelaar 6] zal 

reageren op [detailhandelaar 1])”.402 

 

[Detailhandelaar 2] – 13 juli 2015 

 
397 Activision Blizzard Germany GmbH, punten 81-82; Gerecht, 15 maart 2000, zaak T-25/95, (Cimenteries CBR 
SA/Commissie), [2000] ECR II-491, punt 1389. 
398 Zie bijvoorbeeld de communicatie over model 55KS7000. 
399 Activision Blizzard Germany GmbH, punt 80. 
400 Zie bijvoorbeeld randnummer 183 (CB) en 197 (S&F). 
401 Zie randnummer 148. 
402 Zie randnummer 215. 
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Als [detailhandelaar 2] klaagt over de prijsstelling van [detailhandelaar 5] voor televisiemodel 

48HU7500, laat Samsung weten: ““Pff. Ga er weer achteraan”, waarop [detailhandelaar 2] positief 

reageert: “Graag. Dit echt zonde”.403 

 

[Detailhandelaar 6] – 25 juli 2017 

[Detailhandelaar 6] stuurt een schermafbeelding van een digitale folder van [detailhandelaar 9] 

waaruit blijkt dat [detailhandelaar 9] een televisiemodel van Samsung met korting aanbiedt. 

Samsung reageert met: ““😡” gevolgd door “Ik ontplof letterlijk” en daarna “Ik ga bellen en bel je 

zo”.404 

 

[Detailhandelaar 4] – 14 oktober 2018 

Als [detailhandelaar 4] zich beklaagt over de prijsstelling van enkele televisiemodellen op de 

website van [detailhandelaar 16] en [detailhandelaar 22], laat Samsung weten: “[detailhandelaar 

23] (modellen niet meer zichtbaar) – [detailhandelaar 16]: 55Q9 en 65Q9 nog niet zichtbaar- 

[detailhandelaar 21] wordt vandaag geadviseerd op 65Q7F.” Vervolgens laat [detailhandelaar 4] 

weten dat de lagere prijzen van [detailhandelaar 16] niet zomaar zichtbaar zijn maar alleen via een 

door [detailhandelaar 16] verstuurde nieuwsbrief. Samsung reageert: “Update: [detailhandelaar 

16] heb ik opgenomen met [Samsung-accountmanager 3]. Is zometeen zichtbaar. 

[Detailhandelaar 21] geadviseerd op 65Q7F”.405 

 

 Het dossier bevat voorbeelden van samenwerking tussen Samsung en detailhandelaren om de 

initiator van een ongewenste prijsverlaging te achterhalen. 

 

[Detailhandelaar 4] – 3 juni 2016 

Samsung stuurt [detailhandelaar 4] meerdere prijsadviezen, waaronder een prijsadvies voor 

televisiemodel 48J5500. Samsung vraagt daarbij: “Kun jij aangeven wie jij gevolgd bent op 

UE48J5500 op 533,-?” [Detailhandelaar 4] antwoordt dat hij [detailhandelaar 5] is gevolgd.406 

 

[Detailhandelaar 7] – 4 januari 2017 

[Detailhandelaar 7] vraagt of er sprake is van een prijsverlaging van een bepaald televisiemodel. 

Samsung antwoordt: “Oeh nee dat gaat niet goed!” Samsung vraagt vervolgens wie de initiator is van 

deze lagere prijs: “Wie als eerste op 1399?” [Detailhandelaar 7] laat weten: “[detailhandelaar 4] als 

officieel dealer”. Samsung laat vervolgens weten: “Zeer vreemd. Dank voor doorgeven”.407  

 

[Detailhandelaar 5] – 6 februari 2017 

Samsung vraagt aan [detailhandelaar 5] om uit zijn systeem te achterhalen welke detailhandelaar in 

het weekend de initiator is geweest van een lagere online-verkoopprijs. "Zouden jullie in jullie 

systeem kunnen checken wie er dit weekend het eerst is geschakeld op de UE40KU6400? (749,- à 

649,-)". Hierop antwoordt [detailhandelaar 5] dat dit [detailhandelaar 2] is geweest. Op verzoek van 

Samsung verstrekt [detailhandelaar 5] een schakelanalyse van de prijsontwikkelingen van het 

betreffende model.408 

 

[Detailhandelaar 7] - 14 maart 2017 

[Detailhandelaar 7] klaagt bij Samsung over de prijs van het model 40ku6400: “ (…) Hebben we een 

uitverkoop premie op de 40ku6400? Staat voor € 599 bij [detailhandelaar 2]. Onze inkoop is € 527 

 
403 Zie randnummer 176. 
404 Zie randnummer 284. 
405 Zie randnummer 236 
406 Zie randnummer 233. 
407 Zie randnummer 30707. 
408 Zie randnummer 260. 
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netto!”. Vervolgens vraagt Samsung: “Wie geïnitieerd?” [Detailhandelaar 7] kan de vraag van 

Samsung naar wie de initiator van de prijsverlaging is niet beantwoorden.409  

 

6.2.3.5 Conclusie overeenkomst(en) 

 

 De ACM concludeert dat (in de relevante periode) tussen Samsung en de detailhandelaren 

(stilzwijgende) overeenstemming bestaat over het volgen van de adviesprijzen die Samsung 

verstrekt. In hun communicatie en door hun gedrag geven Samsung en de detailhandelaren 

uitdrukking aan hun gemeenschappelijke wil om de prijsconcurrentie op de consumentenmarkt voor 

televisietoestellen te beperken. 

6.2.4 Uitgangspunten - onderling afgestemde feitelijke gedragingen 

 

 Een onderling afgestemde feitelijke gedraging betreft een vorm van coördinatie tussen 

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

concurrentie welbewust vervangt door een feitelijke samenwerking.410 

 

 Het Hof van Justitie van de EU heeft meerdere malen onderling afgestemde feitelijke gedragingen 

vastgesteld tussen partijen die in een verticale relatie tot elkaar staan.411 

 

 Artikel 6 Mw en artikel 101 VWEU vereisen dat iedere ondernemer zelfstandig zijn beleid op de 

markt bepaalt. Deze eis van zelfstandigheid sluit niet uit dat een onderneming zijn beleid zo goed 

mogelijk aan het vastgestelde of te verwachten gedrag van zijn concurrenten mag aanpassen, maar 

staat wel onverbiddelijk in de weg aan ieder al dan niet rechtstreeks contact tussen ondernemingen 

waardoor het marktgedrag van een bestaande of mogelijke concurrent wordt beïnvloed of deze wordt 

geïnformeerd over beslissingen of afwegingen wat het eigen marktgedrag betreft, wanneer dit 

contact tot doel of ten gevolge heeft dat mededingingsvoorwaarden ontstaan die niet met de normale 

voorwaarden van die markt overeenkomen.412 

 

 Om een onderling afgestemde feitelijke gedraging aan te tonen, behoeft dus niet te worden 

bewezen, dat de betrokken concurrent zich jegens één of meer anderen formeel heeft verbonden om 

een bepaalde gedragslijn te volgen of dat de concurrenten hun toekomstig marktgedrag gezamenlijk 

hebben vastgelegd. Het volstaat, dat de concurrent door zijn intentieverklaring de onzekerheid over 

zijn toekomstig marktgedrag heeft weggenomen of althans wezenlijk heeft verkleind.413 

 

 Volgens vaste jurisprudentie vereist het begrip onderling afgestemde feitelijke gedraging naast de 

afstemming tussen de betrokken ondernemingen, ook een daaropvolgend marktgedrag, alsmede 

een oorzakelijk verband tussen de afstemming en het marktgedrag.414 Behoudens door de betrokken 

ondernemers te leveren tegenbewijs, wordt vermoed dat de ondernemingen die aan de afstemming 

deelnemen en op de markt actief blijven, bij de bepaling van hun gedrag op deze markt rekening 

houden met de informatie die zij met hun concurrenten hebben uitgewisseld. Dit geldt te meer 

 
409 Zie randnummer 308. 
410 HvJ EG 4 juni 2009, C-8/08, (T-Mobile), punt 26; HvJ EG 20 januari 1994, C-89/85 e.a., punt 63. 
411 HvJ EG 7 juni 1983, C-100-103/80, (MDF), punten 72-80; HvJ, 21 februari 1984, C-86/82, (Hasselblad), ECR 883, punten 
24-29; GvEA, T-43/92, ECLI:EU:T:1994:259 (Dunlop Slazenger International Ltd.), punt 101. 
412 HvJ EG, gevoegde zaken 40-48/73 enz., (Suiker Unie e.a.), Jur. 1975, blz. 1663, punten 173-74. T-Mobile, punten 32 en 
33. 
413 GvEA 5 april 2006, T-279/02, ECLI:EU:T:2006:103, (Degussa), punt 133 en de daarin aangehaalde jurisprudentie. 
414 HvJ EU 21 januari 2016, C-74/14, ECLI:EU:C:2016:42 (Eturas), punt 42. 
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wanneer de afstemming gedurende een lange periode en met een zekere regelmaat plaatsvindt.415 

Tot slot heeft het Hof geconcludeerd dat een dergelijke onderling afgestemde feitelijke gedraging ook 

onder artikel 101, eerste lid, VWEU valt wanneer mededingingsbeperkende gevolgen op de markt 

ontbreken.416 

6.2.5 Toepassing – onderling afgestemde feitelijke gedragingen 

 

 Voor zover de contacten die Samsung onderhoudt met haar detailhandelaren niet in alle gevallen 

zouden kwalificeren als overeenkomsten in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw en artikel 101, eerste 

lid, VWEU, kwalificeren zij naar het oordeel van de ACM in ieder geval als onderling afgestemde 

feitelijke gedragingen in de zin van deze verbodsbepalingen. 

 

 De verticale contacten die Samsung met ieder van hen onderhoudt, stellen de detailhandelaren in 

staat om zich ervan te vergewissen of concurrerende detailhandelaren hun wederverkoopprijzen 

handhaven op, dan wel aanpassen aan het door Samsung geadviseerde niveau.417 Op basis van dit 

inzicht kan ieder van hen zich op de prijsadviezen oriënteren, in het vertrouwen dat afwijkingen bij 

concurrenten slechts uitzonderlijk en kortstondig zullen zijn en in ieder geval niet zullen leiden tot een 

neerwaartse prijsspiraal die de marges zou aantasten. De detailhandelaren weten hun weg naar 

Samsung te vinden om haar te bewegen om concurrerende detailhandelaren aan te spreken en zij 

accepteren dat Samsung ook henzelf aanspreekt als prijzen te zeer afwijken. 

 

 Een detailhandelaar loopt bovendien minder risico dat concurrenten tot prijsverlagingen en 

voordeelacties zullen overgaan, omdat hij weet dat Samsung daar vaak eigener beweging en anders 

na klachten tegen in actie komt en de winkelier op diens gedrag zal aanspreken. De samenwerking 

met Samsung zorgt derhalve voor prijscoördinatie op het retailniveau. De communicatie met 

Samsung stelt detailhandelaren in staat het gewenste prijsniveau vast te houden zonder het risico te 

lopen marktaandeel te verliezen en weerhoudt ze ervan een prijzenslag te ontketenen. 

 

 Dat de verticale prijsafstemming niet op incidentele wijze plaatsvindt, maar dat het om een 

stelselmatige praktijk gaat, blijkt uit de tabellen weergegeven in paragrafen 5.2.4-5.2.10 voor 

[detailhandelaar 6], [detailhandelaar 1], [detailhandelaar 2], [detailhandelaar 4], [detailhandelaar 3], 

[detailhandelaar 5] en [detailhandelaar 7]. 

 

6.2.5.1 Afstemming 

 

 Al is er geen bewijs van onderlinge contacten tussen detailhandelaren, van afstemming is niettemin 

sprake indien de Samsungs contacten over verkoopprijzen gepaard gaan met de opmerking dat 

Samsung met concurrerende detailhandelaren in gelijke zin contact heeft opgenomen en wanneer 

Samsung de (re)acties van concurrerende detailhandelaren terugkoppelt aan de klagende 

detailhandelaren. Hierdoor informeert Samsung detailhandelaren over elkaars prijsgedrag, met name 

over hoe en wanneer zij ”schakelen”. Omdat Samsung gehoor geeft aan klachten, bevestigen deze 

elementen de verstandhouding tussen Samsung en de detailhandelaren en dragen zij daarmee bij 

aan de instandhouding van de in Hoofdstuk 5 beschreven praktijk. 

 

[Detailhandelaar 1] – 25 juli 2013 

 
415T-Mobile, punten 44-53. 
416 Zie HvJ EG 8 juli 1999, C-199/92 P, (Hüls), ECLI:EU:C:1999:358, punten 163-167; T-Mobile, punt 51. 
417 Zie bijvoorbeeld randnummer 275. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44313&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3369942
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Samsung stuurt naar [detailhandelaar 1] een schermafbeelding van de UE40F6400 en laat 

daarbij weten: “Hierbij mijn verzoek om naar de volgende advies prijs te kijken (alle andere 

partner partijen zijn geadviseerd).”418 

 

[Detailhandelaar 3] – 1 oktober 2013 

[Detailhandelaar 3] stuurt Samsung een schermafbeelding van een prijsvergelijkingswebsite 

waarop is te zien dat [detailhandelaar 6] het televisiemodel UE32F5000 verkoopt voor EUR 299 

in plaats van door Samsung gecommuniceerde adviesprijs van EUR 329.419 Samsung laat 

[detailhandelaar 3] weten: “Alle hens aan dek bij [detailhandelaar 6]. Men is geadviseerd en ik 

verwacht bij de volgende run op KK zichtbaar.”420 

 

[Detailhandelaar 2] – 9 juli 2015 

Samsung verzoekt [detailhandelaar 2] om de prijs van een televisiemodel aan te passen: 

“[detailhandelaar 6] schakelt vandaag naar 429 euro..kan jij dit ook volgen?”. Even later laat 

Samsung [detailhandelaar 2] weten dat ook [detailhandelaar 12] wordt verzocht om de prijs aan 

te passen: “[Detailhandelaar 12] krijgt uiteraard hetzelfde advies”. Samsung vraagt 

[detailhandelaar 2] vervolgens of hij de prijs aanpast, waarop [detailhandelaar 2] laat weten dat 

de prijs is aangepast.421 

 

[Detailhandelaar 4] – 22 augustus 2016 

Samsung stuurt [detailhandelaar 4] een schermafbeelding van prijsvergelijkingswebsite 

Kieskeurig waaruit blijkt dat [detailhandelaar 8] een prijs van EUR 399 hanteert voor 

televisiemodel 32K5670, terwijl [detailhandelaar 4] en [detailhandelaar 9] een prijs van EUR 499 

hanteren. Samsung schrijft bij deze schermafbeelding: “Ter info: wordt aan gewerkt”.422 

 

[Detailhandelaar 6]  – 14 september 2016 

Samsung stuurt een schermafbeelding waaruit blijkt dat [detailhandelaar 6] een televisiemodel 

voor EUR 899 aanbiedt en daarmee in vergelijking met andere detailhandelaren voordelig is. 

Hierop reageert [detailhandelaar 6]: “[detailhandelaar 12]”. [Detailhandelaar 6] laat op deze wijze 

weten dat hij de prijs van [detailhandelaar 12] volgt. De accountmanager van Samsung reageert: 

“Die stond gisteravond al op 999. Ik zal je een printscreen appen”. Samsung stuurt vervolgens 

twee schermafbeeldingen aan [detailhandelaar 6]. De eerste afbeelding bevat een deel van een 

WhatsApp-gesprek van 13 september 2016 tussen Samsung-accountmanagers. In het interne 

bericht bespreekt Samsung dat contact wordt opgenomen met [detailhandelaar 12]. In de chat 

vraagt een medewerker van Samsung “Weet jij waarom [detailhandelaar 12] met de 49ku6400 

naar 899 was gegaan? En zou je 999 willen adviseren? Thanks gap”. Het antwoord luidt als 

volgt: “Hi gappie, ik heb geen idee waarom maar ga direct adviseren”.423 

 

[Detailhandelaar 5]  – 30 mei 2017 

Samsung verzoekt [detailhandelaar 5] om de naar de verkoopprijs van een televisiemodel te 

kijken: “UE65MU9000 2999,- advies”. Hij corrigeert zichzelf: “Oh wacht, die staat al goed 😂”. 

[Detailhandelaar 5] reageert: “Ik ben de enige die goed staat 😱”. Samsung laat vervolgens 

weten: “Precies” en: “Rest ook snel      ”.424 

 
418 Zie randnummer 135. 
419 Dit is de adviesprijs die Samsung op 30 september 2013 aan [detailhandelaar 3] heeft gecommuniceerd. Zie randnummer 
205. 
420 Zie randnummer 211. 
421 Zie randnummer 164. 
422 Zie randnummer 223. 
423 Zie randnummer 276. 
424 Zie randnummer 249249. 
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[Detailhandelaar 5]  – 19 juli 2017 

Samsung stuurt naar [detailhandelaar 5] een schermafbeelding van een Excelbestand met 

daarin zes typenummers van televisiemodellen en hun prijzen. Vervolgens informeert Samsung 

[detailhandelaar 5] dat andere detailhandelaren hun prijzen al hebben aangepast of dat nog 

gaan doen: “[Detailhandelaaar 11] is al [detailhandelaar 12] en [detailhandelaar 2] gaan ook 

morgen”.425 

 

 

 Het monitoren door Samsung van wederverkoopprijzen en het geven van indicatieve prijsadviezen 

zoals de RRP hoeven op zichzelf niet tot afstemming van deze prijzen leiden. De ACM ziet evenwel 

niet in waarom dit binnen normale verhoudingen tussen leverancier en afnemer aangevuld zou 

moeten worden met specifieke aanbevelingen aan individuele afnemers op de wijze die Samsung 

praktiseert, zoals de verwijzing naar wenselijk geachte marktprijzen of “going” prijzen voor specifieke 

producten. Daarvoor is naar het oordeel van de ACM geen commerciële noodzaak of grond 

aanwezig, anders dan de wens om wederverkoopprijzen beter op het gewenste niveau te houden 

dan zonder de individuele advisering mogelijk zou zijn. 

  

 Zoals vastgesteld in paragraaf 5.2.2 van dit besluit bereiden de betrokken medewerkers van 

Samsung de afstemming van prijzen op detailhandelsniveau intern voor. Dat gebeurt zowel in 

gezamenlijke overleggen als bilateraal. De accountmanagers houden elkaar wat dit betreft scherp. 

 

 De ACM ziet overigens geen reden om aan de interne communicatie een beperkte bewijskracht toe 

te kennen. Dat tussen de accountmanagers sprake zou zijn van grootspraak of stoerdoenerij, die, 

zoals Samsung suggereert, met een korrel zout moet worden genomen,426 doet volgens de ACM 

geen afbreuk aan de duidelijke intentie die er uit spreekt. 

 

[Detailhandelaar 3] – 10 juli 2013  

Als [detailhandelaar 3] zijn prijzen verhoogt, maar vervolgens ook weer verlaagt, bespreekt 

Samsung intern de vervolgstappen. Een Samsung-accountmanager laat intern weten: 

“[detailhandelaar 3] past de F6400 en F6500 prijzen aan voor 16.00 vanmiddag (zojuist als een 

ware politieman wederom gebeld en druk tot een ultimum opgevoerd…). [Accountmanager 

detailhandelaar 3] geeft aan tijdens mijn vakantie reeds 4x omhoog te hebben geschakeld op 

deze series. Vanwege het uiblijven van opvolging bij andere Abench patijen heeft men de prijzen 

hierop aangepast (lees: verlaagd). Ik heb geen inzicht in hoeverre deze melding op waarheid is 

berust! Hoofd officier [Samsung-accountmanager 6] heeft dit denk ik wel op zijn netvlies.”427 

 

[Detailhandelaar 4] – 17-18 november 2018 

Tussen [detailhandelaar 4] en Samsung is er contact omdat detailhandelaar 9 te vroeg is gestart 

met lagere prijzen voor diverse televisiemodellen in het kader van ‘Black Friday’. Wanneer 

[detailhandelaar 9] niet direct bereikbaar is, overleggen Samsung-accountmanagers intern over 

consequenties: “Ik ga ervan uit dat dit consequenties gaat hebben of niet?” “Sowieso”. Een 

Samsung-accountmanager koppelt vervolgens terug aan [detailhandelaar 4]: “Nee, geen twijfel. 

[detailhandelaar 9] is de initiator. Consequenties zullen volgen. Alle stakeholders binnen 

Samsung zijn inmiddels geïnformeerd. Maandag beraad over de vervolgstappen.”428 

 
425 Zie randnummer 250250. 
426 Zie punten 7.233, 7.293, 7.392-396 en 7.486 van Zienswijze, IN/538322, p. 122, 137, 159 en 177; en Verslag van de 
hoorzitting, UIT/546227, p.15-16, 19, 52-53. 
427 Zie randnummer 195. 
428 Zie randnummer 237. 
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Samsung-intern 23 november 2018  

Twee Samsung-accountmanagers bespreken hun communicatie met detailhandelaren 

[detailhandelaar 7A] ([detailhandelaar 7]) en [detailhandelaar 4]. Eén van hen laat weten: 

“[detailhandelaar 7A] wordt nu aan gewerkt is op alles geadviseerd. ik hou hem in de gaten en 

blijf hem stalken waar nodig!”. Even later verzucht de andere accountmanager: “Het zijn net 

kinderen..je moet ze blijven opvoeden”.429 

 

 

 

6.2.5.2 Marktgedrag en causaal verband 

 

 De ACM acht het aannemelijk dat detailhandelaren bij het bepalen van hun marktgedrag rekening 

zullen houden met de door Samsung gecommuniceerde, wenselijk geachte prijzen. Deze worden 

immers voorgesteld als (heersende) “marktprijzen” of aangeduid met advies “going”. Omdat de 

meeste detailhandelaren zich daar – uit welbegrepen eigenbelang – aan houden, of zich er althans in 

belangrijke mate door laten leiden, vermindert dit de onzekerheid die normaliter tussen concurrenten 

op de detailhandelsmarkt markt bestaat. 

 

 Aangezien de detailhandelaren en Samsung gedurende de overtreding op de markt aanwezig 

bleven, wordt het causaal verband tussen afstemming en marktgedrag vermoed aanwezig te zijn, 

zeker nu de afstemming gedurende een langere periode op frequente basis plaatsvond. 

 

6.2.5.3 Conclusie onderling afgestemde feitelijke gedragingen 

 

 De ACM concludeert dat (in de relevante periode) het geheel van gedragingen, zoals weergegeven 

in Hoofdstuk 5, in onderlinge samenhang bezien kwalificeert als een vorm van coördinatie tussen 

ondernemingen die de risico’s van concurrentie op detailhandelsniveau welbewust vervangt door een 

feitelijke samenwerking. In het samenspel tussen Samsung en de zeven detailhandelaren speelt 

Samsung de centrale rol. 

6.3  Mededingingsbeperkende strekking 

6.3.1 Uitgangspunten 

 

 Artikel 6, eerste lid, Mw en – mits de tussenstaatse handel daardoor is beïnvloed – artikel 101, eerste 

lid, VWEU zijn overtreden indien de overeenkomst en/of onderling afgestemde gedraging tussen de 

partijen ertoe strekt of ten gevolge heeft dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst. 

 

 Uit vaste rechtspraak volgt dat bepaalde vormen van coördinatie tussen ondernemingen de 

mededinging in die mate nadelig beïnvloeden dat de gevolgen ervan niet meer hoeven te worden 

onderzocht. Deze kunnen naar hun aard worden geacht schadelijk te zijn voor de goede werking van 

de normale mededinging.430 

 

 
429 Zie randnummer 114. 
430 HvJ EU 2 april 2020, C-228/18 ECLI:EU:C:2020:265 (Budapest Bank), punt 35 en HvJ EU 11 september 2014, C-67/13 P, 
ECLI:EU:C:2014:2204 (Groupement des cartes bancaires), punt 49-50. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224884&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8372652
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157516&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8372512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157516&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8372512
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 Om te beoordelen of dit het geval is, moet worden gelet op de bewoordingen en de doelstellingen 

van de coördinatie, alsook op de economische en juridische context. Bij beoordeling van die context 

moet ook rekening worden gehouden met de aard van de betrokken goederen of diensten en met de 

daadwerkelijke voorwaarden voor het functioneren en de structuur van de betrokken markt.431 

 

 Het voornemen van partijen is geen noodzakelijk element om uit te maken of een overeenkomst 

mededingingsbeperkend is. Desalniettemin staat, volgens Europese jurisprudentie, niets eraan in de 

weg om met een dergelijke intentie, indien aangetoond, rekening houden.432 Ook het feit dat partijen 

met hun gedragingen een legitiem doel nastreven, sluit niet uit dat die gedragingen, gelet op het 

bestaan van een daarmee nagestreefd ander – onrechtmatig – doel, gelet op de inhoud en de 

context ervan, kunnen worden geacht naar strekking de mededinging te beperken.433 

 

 Ten aanzien van overeenkomsten die uitdrukkelijk door artikel 101, eerste lid, VWEU zijn verboden, 

heeft het Hof gesteld dat de analyse van de economische en juridische context van de gedragingen 

kan worden beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is om te kunnen besluiten dat hun strekking 

mededingingsbeperkend is.434 Tot deze groep behoren overeenkomsten of onderling afgestemde 

gedragingen die rechtstreeks of zijdelings de aan- of verkoopprijzen of andere contractuele 

voorwaarden bepalen (artikel 101, eerste lid, sub a, VWEU). 

 

 Het is vaste rechtspraak dat overeenkomsten die een minimum of vaste verkoopprijs opleggen aan 

detailhandelaren en de mogelijkheid voor detailhandelaren beperken om zelfstandig hun 

verkoopprijzen te bepalen, ertoe strekken de mededinging te beperken.435 De 

Groepsvrijstellingsverordening verticalen beschouwt verticale prijsbinding als een zogenaamde 

hardcore beperking die niet onder de vrijstelling van het kartelverbod valt.436 De Richtsnoeren inzake 

verticale beperkingen werken dit uit.437 

 

 De enkele verstrekking van adviesprijzen aan de wederverkoper wordt op zichzelf niet als 

mededingingsbeperkend gezien, indien de wederverkoper werkelijk vrij blijft om de verkoopprijs te 

bepalen. Dat wordt anders zodra dergelijke adviesprijzen, rechtstreeks of op indirecte of verkapte 

wijze, leiden tot een vaste of minimumwederverkooprijs438, bijvoorbeeld door de vaststelling van de 

distributiemarge van de wederverkoper of van het maximumniveau van de kortingen die hij mag 

verlenen op de aanbevolen verkoopprijs, bedreigingen, intimidatie, waarschuwingen, sancties of het 

geven van prikkels.439 De fabrikant dient de wederverkoper ook niet in te lichten over haar contacten 

met andere wederverkopers inzake verkoopprijzen.  

 

 
431 Budapest Bank, punt 35 en Groupement des cartes bancaires, punt 53. 
432 Budapest Bank, punt 53 en Groupement des cartes bancaires, punt 54. 
433 Budapest Bank, punt 52; Groupement des cartes bancaires, punt 70.  
434 HvJ EU 20 juni 2016, zaak C 373/14 (Toshiba), ECLI:EU:C:2016:26, punten 28-29 (in welke geval het een marktverdeling 
betrof). 
435 HvJ, 3 juli 1985, zaak C-243/83, (Binon), punten 43-44; HvJ, 1 oktober 1987, zaak 311/8, EU:C:1987:418 (Vlaamse 
reisbureaus), punt 17; CBb 7 december 2005, zaak 04/237 en 04/249 (Secon), par. 6.4.2. 
436 Verordening (EU) Nr. 330/2010 van de Europese Commissie van 20 april 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, 
lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten en onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen (PbEU 2010, L 102), artikel 4, eerste lid, sub a) en considerans, overweging 10. 
437Richtsnoeren inzake verticale beperkingen, (PbEU 2000, C 130), punten 48 en 223-229; zie ook Commission Staff Working 
Document, Guidance on restrictions of competition "by object" for the purpose of defining which agreements may benefit from 
the De Minimis Notice, Brussels, 25.6.2014, SWD(2014) 198 final, para 3.4, p. 16-17. 
438 HvJ EG 11 september 2008, C-279/06, ECLI:EU:C:2008:485 (CEPSA), punt 71; HvJ EG 2 april 2009, C-260/07, 
ECLI:EU:C:2009:215 (Pedro IV Servicios), punten 79-80; HvJ, 3 september 2009, dictum in zaak C-506/07, 
ECLI:EU:C:2009:504 (Lubricantes y Carburantes Galaicos SL/GALP Energía España SAU), punt 4. 
439 CEPSA, punt 71; Pedro IV Servicios, punt 80. 
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 De doeltreffendheid van directe of indirecte maatregelen om prijsbinding en aanverwante praktijken 

te bewerkstelligen, kan worden verhoogd door deze te combineren, c.q. te ondersteunen met 

maatregelen die erop gericht zijn distributeurs die beneden de prijs verkopen, op het spoor te komen, 

zoals de invoering van een prijscontrolesysteem.440 

 

 Beperkingen van de mogelijkheid om lagere prijzen dan adviesprijzen en kortingen aan te kondigen 

c.q. aan de klant bekend te maken kunnen eveneens een reden zijn om een afspraak 

mededingingsbeperkend te achten, zelfs al zouden in abstracto wel kortingen mogen worden 

gegeven.441 Het spreekt voor zich dat als detailhandelaren geen ruchtbaarheid mogen geven aan 

hun prijsaanbiedingen, online of via andere reclame-uitingen, hiermee aan consumenten de 

mogelijkheid wordt ontnomen om de meest voordelige keuze te maken. 

 

 Als sprake is van een strekkingsbeding, hoeven de gevolgen van de overeenkomst niet te worden 

onderzocht en is de merkbaarheid van de overeenkomst gegeven.442 De vraag of en in welke mate 

een mededingingsbeperkend gevolg daadwerkelijk intreedt, kan slechts relevant zijn voor de 

vaststelling van de hoogte van de boete.443 Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie 

ontkomt een overeenkomst/onderling afgestemde feitelijke gedraging aan het kartelverbod wanneer 

zij de markt slechts in zeer geringe mate beïnvloedt.444 

6.3.2 Toepassing 

 Zoals hiervoor in paragrafen 0 en 6.2.5.3 vastgesteld, kwalificeren de in dit besluit beschreven 

gedragingen als overeenkomsten en/of onderling afgestemde feitelijke gedragingen. De gedragingen 

tussen Samsung en de zeven detailhandelaren beïnvloeden de mededinging in die mate nadelig dat 

zij kunnen worden geacht een mededingingsbeperkende strekking te hebben 

 

 De ACM maakt Samsung op zichzelf geen verwijt van het – bij wijze van eenzijdige handeling – aan 

detailhandelaren verstrekken van louter indicatieve lijstprijzen (zoals de RRP guideline).445 De ACM 

verwijt Samsung wel het telkenmale wijzen op afwijkingen van de RRP en het daarenboven 

communiceren van “marktprijzen” of “going” prijzen en informatie van en over prijsvoornemens van 

andere detailhandelaren. Ook gaat Samsung te ver met het – uit eigen beweging of door gehoor te 

geven aan klachten van concurrenten – veelvuldig en herhaald contact opnemen met 

detailhandelaren om hen te bewegen tot het verhogen van prijzen die in de ogen van Samsung te 

laag zijn en anderen ervan te weerhouden deze lage prijzen te volgen, én met het intensief 

monitoren van detailhandelsprijzen voor zover dat ten dienste staat van dergelijke contacten 

(6.3.2.1). 

 

 In de regel houden detailhandelaren zich aan het door Samsung geadviseerde prijsniveau en 

“schakelen” zij overeenkomstig de wens van Samsung. Dat is in het gezamenlijk belang van 

margebehoud en in de regel ook in hun eigen belang. In de gegeven context is de praktijk van 

Samsung gericht op het voorkomen dan wel ongedaan maken van (een spiraal van) prijsverlagingen 

 
440 Vgl. Richtsnoeren inzake verticale beperkingen, punt 48. 
441 HvJ EG, zaak C-73/74, ECLI:EU:C:1975:160, (Groupement des Fabricants de Papiers Peints de Belgique), punten 7-11; 
beschikking Commissie, 16 juli 2003, zaak COMP/37.975 (Yamaha), punt 125. Zie ook besluit CMA van 1 augustus 2019 
(Casio), par. 4.139 en volgende. 
442 CBb 23 april 2019, zaak 16/1098 en 17/138, (Contractueel taxivervoer), ECLI:NL:CBB:2019:150, punt 5.3.1. Zie ook 
Budapest Bank, punt 34. 
443 T-Mobile, punt 31. 
444 Contractueel taxivervoer, ECLI:NL:CBB:2019:150, punt 5.3.3. Zie ook HvJ EU 13 december 2012, C-226/11, 
ECLI:EU:C:2012:795, (Expedia), punt 16. 
445 Ook niet wanneer deze door Samsung als maximumprijzen of prijsplafond worden aangeduid. 
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die de marges van zowel Samsung als de detailhandelaren zouden kunnen uithollen. Dit verstoort 

echter het normale concurrentieproces op retailniveau ten nadele van de consument. De 

prijsafstemming van Samsung en de detailhandelaren en heeft dan ook de strekking om de 

mededinging te beperken (6.3.2.2). 

 

 Volgens Samsung is haar gedrag een gebruikelijke commerciële praktijk in deze markt en is er in 

ieder geval, omdat zij detailhandelaren niet onder dreiging van sancties dwingt tot aanpassing van 

haar prijzen, geen sprake van een mededingingsbeperking. De ACM volgt deze argumenten niet 

(6.3.2.3). 

 

 

6.3.2.1 Het gedrag beperkt de detailhandelaren in het zelfstandig bepalen van hun 

verkoopprijzen 

 

 Het is niet in geschil dat de communicatie van Samsung betrekking heeft op de hoogte van online 

geadverteerde consumentenprijzen van Samsung-televisietoestellen. Ter beoordeling staan de 

inhoud en strekking van deze communicatie. In dat verband acht de ACM niet bepalend dat 

Samsung zelf daarvoor consequent de benaming “adviezen” en “advisering” hanteert (en dat niet 

alleen voor de RRP). 

 

 Samsung verzoekt veelvuldig aan detailhandelaren om geadverteerde verkoopprijzen opwaarts aan 

te passen, en bijvoorbeeld prijsverlagingen ongedaan te maken, doorgaans met succes. Ook 

verzoekt Samsung detailhandelaren om een initiatief tot prijsverlaging van een concurrent niet te 

volgen zolang zij de initiator daarover niet heeft aangesproken. 

 

[Detailhandelaar 5] – 16 februari 2017 

[Detailhandelaar 5] stuurt een schermafbeelding van een prijsvergelijkingswebsite waaruit blijkt dat 

onder andere [detailhandelaar 4] en [detailhandelaar 21] een lage verkoopprijs voor een bepaald 

televisiemodel hanteren. Samsung laat weten: “Zijn we mee bezig. Hold your horses 😉”.446 

 

[Detailhandelaar 4] – 4 januari 2018  

Samsung stuurt twee schermafbeeldingen van Kieskeurig aan [detailhandelaar 4], waaruit blijkt 

dat detailhandelaren [detailhandelaar 6] en [detailhandelaar 11] lagere prijzen hanteren voor 

televisiemodellen 75MU8000 en 75MU7000, onder vermelding dat ‘Bovenstaande worden 

aangepast’. Vervolgens vraagt Samsung aan [detailhandelaar 4]: “Wil jij aub voor 14:00 ook 

schakelen met onderstaande modellen aub?” Anderhalf uur later herhaalt de Samsung-

accountmanager zijn verzoek. [Detailhandelaar 4] antwoordt: “Staat allemaa weer goed nu”. 

Samsung verzoekt [detailhandelaar 4] vervolgens: “Graag even zou houden tm in elk geval 

maandag”. [Detailhandelaar 4] antwoordt: “Kan ze niet vastzetten helaas, maar iedereen zich 

gedraagt zal het goedkomen. En ik zal zelf ook in de gaten proberen te houden”.447 

 

[Detailhandelaar 5] – 15 februari 2018  

[Detailhandelaar 5] stuurt twee schermafbeeldingen van een prijsvergelijkingswebsite waaruit blijkt 

dat verschillende detailhandelaren televisiemodellen voor een lage prijs aanbieden. 

[Detailhandelaar 5] vraagt of hij de lagere prijs mag volgen: “Andere aanpassen of nog even laten 

 
446 Zie randnummer 253. 
447 Zie randnummer 228. 
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staan? Want staat nog niet goed zoals je ziet”. Samsung geeft aan: “Hou aub nog even vol”. 

[Detailhandelaar 5] antwoordt: “Oké 👍🏼”.448 

 

 Samsung tracht te verhinderen dat detailhandelaren elkaars prijsacties gaan volgen en zo de 

prijsconcurrentie met elkaar aangaan. Soms vraagt Samsung te wachten tot zij contact heeft gezocht 

met de initiator van een prijsactie. Ook verzoekt Samsung soms om de spider voor bepaalde 

modellen (tijdelijk) uit te zetten. 

 

[Detailhandelaar 3] – 8 juli 2013 

Samsung verzoekt [detailhandelaar 3] om de verkoopprijs van een televisiemodel aan te passen. 

Als [detailhandelaar 3] daarop reageert met “dank voor de tip”, reageert Samsung: “Graag 

gedaan. De spider op dit model verwijderen zou erg helpen ;-) Natuurlijk hebben wij de andere 

partijen ook geadviseerd”.449 

 

[Detailhandelaar 22] – 25 juli 2013 

Samsung verzoekt [detailhandelaar 22] om de prijzen van bepaalde televisiemodellen te verhogen 

om daarmee meer rendement te halen en vervolgt: “Het verzoek vanuit Samsung om m.b.t. F6400 

de ‘spider’ mogelijkheid op deze serie niet te activeren. Natuurlijk zijn alle andere officiële 

Samsung dealers ook geadviseerd. Alvast dank voor je bemiddeling”.450 

 

[Detailhandelaar 2] – 26 januari 2017 

Samsung verzoekt [detailhandelaar 2] om actie te ondernemen en actie-online-verkoopprijzen te 

verwijderen van de prijsvergelijkingswebsite. Samsung laat [detailhandelaar 2] weten dat ook 

andere detailhandelaren hun prijzen zullen aanpassen.451 

 

[Detailhandelaar 4] – 5 januari 2018 

Samsung vraagt aan [detailhandelaar 4]: “Wil jij aub voor 14:00 ook schakelen met onderstaande 

modellen aub?” Anderhalf uur later herhaalt de Samsung-accountmanager zijn verzoek. 

[Detailhandelaar 4] antwoordt: “Staat allemaa weer goed nu”. Samsung verzoekt [detailhandelaar 

4] vervolgens: “Graag even zou houden tm in elk geval maandag”. [Detailhandelaar 4] antwoordt: 

“Kan ze niet vastzetten helaas, maar iedereen zich gedraagt zal het goedkomen. En ik zal zelf ook 

in de gaten proberen te houden”.452 

 

 

 Bij tijdelijke, collectieve prijsacties waarmee Samsung instemt of die zij (mede) zelf initieert of 

faciliteert, zoals rond Black Friday, adviseert Samsung in haar ogen “geschikte” promotieprijzen 

(“MAPs”). Zij houdt in de gaten of individuele detailhandelaren de betreffende toestellen tegen lagere 

prijzen aanbieden of dat zij deze voor langere duur hanteren dan Samsung wenselijk acht.453 

 

 Zowel de monitoring, Samsungs interne coördinatie, als Samsungs externe communicatie zijn gericht 

op het controleren en minimaliseren van prijsafwijkingen binnen het Samsung assortiment. Behoud 

 
448 Zie randnummer 258. 
449 Zie randnummer 194. 
450 Zie randnummer 133. 
451 Zie randnummer 169. 
452 Zie randnummer 228. 
453 Zie punten 3.56, 3.62-3.64 van Zienswijze, IN/538322, p. 31-32. Samsung waarschuwt in zo’n geval ook wel dat zij voor 
verdergaande prijsacties geen financiële ondersteuning verleent. Dat laatste laat Samsung ook weten bij individuele 
prijsacties van detailhandelaren die kampen met overtollige voorraden: Samsung wil niet dat deze verder gaan dan zij nodig 
acht voor de doorstroming van de voorraad (bijvoorbeeld als er nieuwe modellen in aantocht zijn). Hoewel hiervan een zeker 
ontmoedigend effect kan uitgaan op het doen van verdergaande prijsaanbiedingen, acht de ACM dit wel nog acceptabel. 
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van marges - zowel die van de detailhandelaren als die van Samsung zelf - dóór prijsbehoud (‘price 

maintainance’ ofwel ‘Preispflege’) is ook het oogmerk van de contacten. In paragraaf 6.2.3.1 is dit 

reeds met voorbeelden toegelicht. Aldaar is ook beschreven dat dit streven past in de omzet-

gedreven verkoopstrategie van Samsung en de marge-gedreven verkoopinspanningen van 

detailhandelaren en de eerder vermelde margestrategie (zie randnummer 341 en daar vermelde 

voorbeelden). Voor de goede orde merkt de ACM op dat het Samsung vrij staat een dergelijke 

verkoopstrategie te volgen, zolang zij daartoe maar geen middelen aanwendt die de 

detailhandelaren beperken in het – in onderlinge concurrentie – bepalen van hun prijzen. 

 

 Door gehoor te geven aan meldingen en klachten van detailhandelaren en daarop te acteren, 

alsmede door terugkoppeling over het resultaat van haar interventies creëert Samsung bij 

detailhandelaren de verwachting dat Samsung verantwoordelijkheid neemt voor prijsbehoud. 

Daarmee beschermt Samsung hun marges en haar eigen marge ten laste van de consumenten. 

Samsung laat overigens ook niet na detailhandelaren zo nodig te herinneren aan hun eigen belang 

bij margebehoud en ook detailhandelaren beamen dit. 

 

 Dat prijsadviezen enkel ad hoc en achteraf werden verstrekt, zoals Samsung stelt, is geen juiste 

voorstelling van de feiten (zie paragraaf 5.2.2). Ten eerste neemt Samsung dusdanig frequent en 

individueel contact op over verkoopprijzen van de betreffende detailhandelaren en over 

prijsvoornemens van andere detailhandelaren dat kan gesproken van een stelselmatige praktijk. Ten 

tweede zijn er de binnen Samsung vooraf tussen de account- en salesmanagers afgestemde 

“adviesrondjes” (zoals Samsung het zelf aanduidt), waarbij afnemers die in de ogen van Samsung te 

lage prijzen hanteren in den brede worden geïnstrueerd.454 Samsung maakt op deze manier aan 

meerdere detailhandelaren tegelijk “marktprijzen” bekend, als ware zij de marktmeester die precies 

weet op welk niveau de marktprijzen moeten liggen, in plaats van deze vrij te laten bepalen in de 

concurrentie tussen detailhandelaren.455 

 

 Zelfs als Samsung voornamelijk reactief zou adviseren, zoals Samsung betoogt, betekent dit niet dat 

de mededinging tussen detailhandelaren daardoor niet kan worden aangetast. Ingeval de minimaal 

gewenste prijs niet van tevoren bekend zou zijn bij de detailhandelaren, maakt Samsung deze 

kenbaar, telkens wanneer Samsung constateert en laat weten dat een bepaalde geadverteerde prijs 

te laag is. Met haar verzoeken om te “schakelen” naar een bepaalde prijs en met behulp van 

snapshots van prijsvergelijkingssites maakt Samsung alsnog duidelijk op welk niveau de op dat 

moment door haar gewenste prijs ligt. 

 

 Dat Samsung voor televisietoestellen geen “must carry” merk is, dat detailhandelaren daardoor 

(tegen)druk kunnen uit oefenen en zich weinig tot niets gelegen laten liggen aan haar adviezen, 

zoals Samsung beweert,456 volgt de ACM niet. Zeker voor de grotere aanbieders is het belangrijk om 

Samsung televisies in het assortiment te hebben, aangezien dat is wat hun klanten ook verwachten. 

De ACM acht het marktaandeel van Samsung-televisies veelzeggend (dit bedraagt in de periode 

2013-2018 tussen 41,7 en 51,4 procent).457 Met dit argument miskent Samsung voorts dat de 

detailhandelaren met haar een gedeeld belang hebben bij hogere wederverkoopprijzen, waardoor zij 

geneigd zijn de adviezen op te volgen als andere detailhandelaren dat ook doen. 

 
454 Zie paragraaf 5.2.2, randnummers 100-115, randnummers 133-136, randnummer 176 en randnummer 250250-251251. 
455 Samsung spreekt in dit verband over “het adviseren van retailers over de optimale prijs rekening houdend met de prijs van 
concurrerende televisiemodellen van andere fabrikanten, de dan geldende marktprijs voor dat televisiemodel, de potentiële 
marge voor de geadviseerde retailers en de voorraad”, punt 3.11 van Zienswijze, IN/538322, p. 30.  
456 Zie punt 2.46 van Zienswijze, IN/538322, p. 13-14; Verslag van de hoorzitting, UIT/546227, p. 34-35. 
457 Hieraan doet niet af dat het aandeel van Samsung in de kleinste beeldformaatsegmenten lager is – maar nog altijd 
aanzienlijk (vgl. Zie punten 2.12-2.15 van Zienswijze, IN/538322, p. 8). 
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 Voor zover Samsung niettemin door detailhandelaren onder druk kan worden gezet om hun marges 

te beschermen of te verhogen, kan zij hieraan ook op andere wijze tegemoetkomen dan via 

advisering tot handhaving van wederverkoopprijzen, zoals door het bieden van gunstiger 

inkoopprijzen en -voorwaarden. Dat laatste gaat zij echter welbewust uit de weg, omdat dit haar 

eigen marge zou aantasten. Financiële tegemoetkomingen beperkt zij uitdrukkelijk tot tijdelijke en 

nauw omschreven gevallen.458 

 

 In deze paragraaf lag het accent op de directe druk die Samsung uitoefent om detailhandelaren bij 

het bepalen van hun verkoopprijzen “op het rechte pad te houden” – in hun eigen belang en dat van 

Samsung. In de volgende paragraaf gaat de ACM nader in op de vraag wat de prijsafstemming voor 

de marktwerking en de consument betekent. 

 

6.3.2.2 Het gedrag strekt tot beperking van de mededinging 

 

 Zoals aangegeven, beperkt Samsung met haar contacten en monitoring de mogelijkheid voor 

detailhandelaren om hun prijzen zelfstandig vast te stellen. Samsung verkiest de weg van 

prijsbehoud boven een concurrentie op detailhandelsniveau waardoor de marges van 

detailhandelaren en die van haarzelf onder druk zouden komen te staan. Samsung stelt dus de 

bescherming van marges voorop. Dit verhindert tevens dat consumenten ten volle profiteren van een 

actieve prijsconcurrentie op retailniveau. In de economische context van deze zaak kwalificeert de 

ACM deze praktijk dan ook als gedrag dat naar zijn aard de mededinging beperkt. 

 

 Naast de directe invloed die Samsung op de wederverkoopprijzen uitoefent, zoals in voorgaande 

paragraaf beschreven, schept haar praktijk een klimaat waarin detailhandelaren bij voorbaat worden 

ontmoedigd om prijsverlagingen te initiëren. Dit chilling effect wordt in de hand gewerkt door de 

alomtegenwoordige monitoring: detailhandelaren gaan minder snel tot een prijsactie over als zij zich 

voortdurend in de gaten gehouden weten, in de eerste plaats door de op detectie van afwijkingen 

toegesneden benchmarks en schakelanalyses van Samsung zelf, maar ook door ‘klikkende’ 

concurrenten. Het ‘toezicht’ dat Samsung aldus op alle prijsbewegingen uitoefent, vindt plaats in een 

toch al zeer transparante markt, door de gemakkelijke vindbaarheid op internet en de activiteit van 

vergelijkingssites. 

 

 De wijdverbreide praktijk van (automatisch) volgen en meeschakelen met de laagste prijs van een 

concurrent door detailhandelaren maakt dat een individuele actie een bredere prijsdaling in de markt 

teweeg kan brengen. De handelwijze van Samsung is er daarom op gericht een dergelijke spiraal 

naar beneden te voorkomen.459 Dit blijkt tevens uit het bij randnummers 392-393 gememoreerde feit 

dat Samsung niet enkel prijzen adviseert, maar ook direct het prijs-volggedrag beïnvloedt. Samsung 

wijst op de in haar ogen ongewenste gevolgen van automatisch volggedrag en vraagt 

detailhandelaren dit te voorkomen of spiders (handmatig) te corrigeren. 

 

[Detailhandelaar 1] – 12 augustus 2013 

Samsung spreekt [detailhandelaar 1] aan op de prijs die [detailhandelaar 1] op een 

prijsvergelijkingswebsite vraagt voor model 46ES8000: “Allereerst vind ik het niet verstandig om 

nu al, dus een week vóórdat het officiële [detailhandelaar 1] actiemoment ingaat, op KK de prijs 

van Eur 1.099,00 te uiten. Hiermee haal je, mijns inziens, de kracht weg van jullie uitingsmoment 

 
458 Punten 3.42, 3.43, 3.57 en 3.58 van Zienswijze, IN/538322, p. 29 en 31. 
459 Vgl. Beschikking van 24 juli 2018, zaak AT.40181, (Philips), punten 56 en 64. 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 

Zaaknr. ACM/20/040569 / Documentnr. ACM/UIT/567212 

 

 

97/120 

voor de weken 34 en 35. Tevens creëer je nu zelf een ‘schakelmoment’ voor alle (online) partijen 

die nog voorraad hebben op dit model en dus gaan(mee)schakelen op prijs.”460 

 

[Detailhandelaar 7] – 14 december 2016 

[Detailhandelaar 7] vraagt toestemming aan Samsung om een verkoopprijs te verlagen op zijn 

eigen website: “Mogen we schakelen? Buiten de vergelijkers uiteraard.” Hierop geeft Samsung 

aan dat dit niet de bedoeling is: “Mijn advies is om nooit te schakelen op niet officiële dealers. 

Dank voor het doorzetten”.461 

 

[Detailhandelaar 4] – 11 januari 2018 

[Detailhandelaar 4] stemt in het verzoek van Samsung om niet langer op ‘kleine partijen’ te 

schakelen: “Graag op av elite en premium uhd niet schakelen op die kleine partijen. Als jij ziet dat 

zij de prijs onder druk zijn, geef mij dan de tijd om even te schakelen met die klanten voordat jullie 

schakelen”.462 

 

[Detailhandelaar 4] – 14 februari 2018  

Samsung-accountmanager [13] verzoekt [detailhandelaar 4]: “Graag nog even schakelen: 55q6f 

1599, 65mu7070 1999” waarop [detailhandelaar 4] antwoordt dat hij dat volgende ochtend vroeg 

doet. De volgende ochtend verzoekt de Samsung-accountmanager [13] nogmaals: “Wil je voor 

half 10 even schakelen aub? Anders schakelt de rest weer terug”. [Detailhandelaar 4] reageert: 

“Done” en vraagt: “Maar hoezo de rest weer terug?” Bij het bericht stuurt hij een schermafbeelding 

van Kieskeurig waaruit blijkt dat detailhandelaren [detailhandelaar 1], [detailhandelaar 6], 

[detailhandelaar 8] en [detailhandelaar 9] een lagere prijs hanteren voor televisiemodel 55Q6F. 

Samsung-accountmanager [13] antwoordt: “[Detailhandelaar 8] staat goed. [detailhandelaar 9] en 

[detailhandelaar 1] zometeen zichtbaar”.463 

 

[Detailhandelaar 4] – 17 februari 2018 

[Detailhandelaar 4] stuurt Samsung een bericht dat [detailhandelaar 20] een lagere prijs hanteert 

voor televisiemodel 55Q7F: “En wanneer met 55q7f 1799 starten? [Detailhandelaar 20] hanteert 

de prijs al en ik dacht ben zo aardig het even te melden ipv direct mee te schakelen      ” Samsung 

antwoordt: “Dank, ik heb het doorgegeven. Dit loopt via hoofdkantwoord dus [Samsung-

accountmanager 8] heeft het opgepakt en geappt. Echt belangrijk dat je niet schakelt met dit 

model. Dit gaat anders echt tot een hele hoop problemen leiden”.464 

 

 

 Dat Samsung, naar eigen zeggen, zogenoemde bait-and-switch-praktijken probeert te voorkomen,465 

kan volgens de ACM nimmer de enige of afdoende verklaring vormen van de advisering door 

Samsung. Uit het dossier blijkt niet dat telkens wanneer Samsung contact opneemt, daadwerkelijk 

misleidende bait-and-switch-praktijken aan de orde zijn.466 Bovendien komt het de ACM voor dat, 

waar detailhandelaren zouden adverteren met toestellen waarover zij niet beschikken of er andere 

misleidende praktijken op nahouden, Samsung dit kan waarnemen en daartegen adequaat kan 

 
460 Zie randnummer 137. 
461 Zie randnummer 305. 
462 Zie randnummer 229. 
463 Zie randnummer 230. 
464 Zie randnummer 235. Zie ook Dossierstuk 109, UIT/535641, Bijlage 14 (WhatsApp-chat accountmanager ([detailhandelaar 
4]) – [accountmanager 13] (Samsung)), p. 8. 
465 Het betreft de misleidende praktijk waarmee detailhandelaren kopers lokken met actieprijzen voor modellen die zij niet 
kunnen leveren. Zie punten 2.78-2.81 en 3.15-3.16. en ook punt 3.51 van Zienswijze, IN/538322, p. 27-28, 32 en 38. 
466 Samsung noemt in haar zienswijze enkele gevallen waar sprake zou zijn van ‘bait-and-switch-pratijken’. Zie punten 2.79-80 
van Zienswijze, IN/538322, p. 27 en punt 3.37 van Aanvullende zienswijze, IN/563372, p. 33. Deze voorbeelden zijn vaak 
algemeen van aard of vallen buiten de periode waar dit besluit op ziet. 
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optreden in plaats van met een advies om de prijs te verhogen (bijvoorbeeld door gerechtvaardigde 

uitsluiting van malafide handelaren en het waarschuwen van consumenten).467 

 

 Het gegeven dat prijzen van televisies gedurende de levensloop van een model lager worden, doet 

geen afbreuk aan de vaststelling dat Samsungs adviezen op het moment dat zij worden gegeven 

telkens gericht zijn op prijsbehoud. Het betoog van Samsung dat zij de trend in prijsstelling van 

televisies gedurende de levensloop van een model niet kan tegenhouden en dat zij met haar 

adviezen detailhandelaren probeert te “attenderen op onbedoeld nadelige effecten van het gebruik 

van spider tools”,468 doet aan deze conclusie niets af. Samsung beschermt namelijk de marges van 

de detailhandelaren en voorkomt daarmee druk op haar eigen marge, ten nadele van de consument. 

 

 In een aantal gevallen adviseert Samsung om een wederverkoopprijs te verlagen. De ACM heeft 

geen bezwaar tegen een advies van Samsung om de wederverkoopprijs te verlagen of aan de 

consument kortingen te verlenen, wanneer Samsung eerder dan de detailhandelaar in kwestie 

opmerkt dat het gevaar dreigt dat deze tegen de bestaande prijs zal blijven zitten met een 

onverkochte voorraad van een bepaald toestel. De detailhandelaar zal doorgaans een dergelijk 

advies niet nodig hebben. Het is niet alleen de taak van een detailhandelaar om de eigen voorraden 

en de prijzen van concurrenten in de gaten te houden, maar hij moet daartoe ook heel wel in staat 

worden geacht.469 

 

 De suggestie van Samsung dat zij als objectieve of neutrale beschouwer naargelang de 

marktomstandigheden afwisselend hogere dan wel lagere prijzen adviseert kan niet worden 

aanvaard. Het is namelijk duidelijk dat het aantal adviezen om de prijs te verlagen vele malen lager is 

dan het aantal gevallen waarin Samsung een prijsverhoging, het ongedaan maken van een 

geadverteerde prijsverlaging, of het niet-volgen van een prijsverlaging adviseert. Margebehoud is 

naar het oordeel van de ACM dan ook de belangrijkste reden om prijsadviezen te geven, mede 

gezien de grote terughoudendheid van Samsung om in te stemmen met verzoeken van 

detailhandelaren om lagere inkoopprijzen en financiële steun.470 

 

 Wat betreft de potentie om de mededinging te beïnvloeden, merkt de ACM nog op dat het in het 

onderhavige geval niet gaat om gedragingen van ondernemingen van onaanzienlijke of 

verwaarloosbare importantie.471 Met de verkopen van Samsung televisies door de zeven in dit besluit 

nader besproken ondernemingen werd in de relevante periode een groot deel van de totale verkopen 

van Samsung-televisies bestreken (d.w.z. een marktaandeel tussen [VERTROUWELIJK] procent), 

terwijl Samsung zelf een groot marktaandeel had ten opzichte van andere fabrikanten (namelijk een 

 
467 In het compliance-document CPMS Competition Guide RPM vermeldt Samsung onder “Managing the relationship with the 
distributor (daily interaction)” een verwante bedenkelijke verkooppraktijk: “Samsung may have remedies available to it if 
significant retailers are selling Samsung’s products at a loss to attract customers for other products. The compliance team or 
local legal department should be notified if this situation arises” (p. 4). Een advies tot prijsverhoging is ook in dat geval evident 
geen juiste “remedy”. 
468 Zie punt 3.51 van Zienswijze, IN/538322, p. 30. Dit zou ook blijken uit de analyse van Oxera. 
469 De verklaring van Samsung dat het lastig is voor een winkelier om eigen voorraden en prijzen van concurrenten voor 
zoveel producten van zoveel verschillende fabrikanten op het gebied van consumentenelektronica in de gaten te houden en 
dat Samsung detailhandelaren voor foute prijscalculaties moet behoeden (Verslag van de hoorzitting, UIT/546227, p. 30-32), 
is dan ook niet overtuigend. Dat Samsung de retailmarkt beter kent dan de detailhandelaren zelf, lijkt bovendien in 
tegenspraak met wat Samsung elders beweert, namelijk dat zij “volledig achter de feiten aanloopt waar het de ontwikkeling 
van marktprijzen betreft” (Zie punt 7.471 van Zienswijze, IN/538322, p. 167). 
470 Zie punten 3.54 en 3.59 van Zienswijze, IN/538322, p. 31. 
471 In de zaak Secon conludeerde het CBb tot het ontbreken van merkbaarheid op grond van het feit dat de NMa niet kon 
weerleggen dat sprake was van een zeer veel ruimere productmarkt dan die waarvan in het besluit impliciet was uitgegaan, 
Secon, par. 6.5. 
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marktaandeel tussen 41,7 en 51,4 procent). Ook nemen de detailhandelaren een belangrijke positie 

op de retailmarkt in. 

 

 Concluderend, Samsung zet met haar gedrag detailhandelaren onder druk. De praktijk van Samsung 

is erop gericht de marges van detailhandelaren en die van haarzelf te beschermen en werkt zodanig 

dat daarmee de mededinging wordt belemmerd ten nadele van de consument. De argumenten die 

Samsung daartegen inbrengt, slagen niet. Het gedrag heeft een mededingingsbeperkende strekking.  

 

 

6.3.2.3 Het gedrag is geen legitieme commerciële praktijk 

 

 In haar zienswijze wijst Samsung erop dat haar praktijk van advisering en monitoring van prijzen 

toegestaan is, aangezien de markt “nu eenmaal” zo werkt. Voorts geeft Samsung aan, dat er geen 

sprake is van dwang of sanctionering en detailhandelaren vrijelijk hun prijzen kunnen bepalen. 

Daarom zou de praktijk van Samsung geoorloofd zijn en kan het niet vergeleken worden met 

ongeoorloofde verticale prijsbinding. De ACM volgt deze argumenten niet. 

 

(i) Marktkenmerken rechtvaardigen de praktijk niet 

 

 Het betoog van Samsung dat zij in de gegeven context, gezien de wijze waarop de markt “nu 

eenmaal” werkt door interbrand concurrentie gedwongen wordt om door middel van prijsbehoud de 

marges van de detailhandelaren alsmede haar eigen marge te beschermen, kan niet worden 

aanvaard. 

 

 In feite komt de stelling van Samsung erop neer dat zij haar detailhandelaren niet enkel tijdens een 

beperkte introductieperiode, maar permanent in staat wil stellen tegen een zodanige 

consumentenprijs te verkopen dat zij daaraan een aantrekkelijke marge overhouden. Zonder dat 

zouden detailhandelaren volgens Samsung onvoldoende bereid zijn de voorraden in huis te halen en 

de verkoopinspanningen te leveren die nodig zijn om de door Samsung gewenste omzetdoelen te 

behalen. De detailhandelaren zouden zich dan liever op de verkoop van andere merken gaan 

richten, die voor hen winstgevender zijn.472 

 

 De ACM onderkent dat de concurrentie met andere merken voor een deel wordt gevoerd om 

schapruimte in de winkel en zichtbaarheid op internet (concurrentie om de aandacht van de 

consument). Presales inspanningen zijn belangrijk in de branche. Het staat Samsung vrij haar 

verkoopstrategie daarop mede af te stemmen. Echter, de concurrentie vindt eerst en vooral plaats op 

prijs. Dat is alleen maar meer het geval geworden als gevolg van de opkomst van online promotie en 

vergelijkingssites. Lagere consumentenprijzen bevorderen dus evengoed de afzet. Samsung kan er 

daarom voor kiezen de detailhandelaren vrij te laten om op marge met elkaar te concurreren en zo 

trachten ten opzichte van andere merkfabrikanten marktaandeel op televisietoestellen te behouden 

of zelfs te winnen. 

 

 Samsung heeft ruiterlijk erkend dat het niet noodzakelijk in het voordeel van de consumenten is, als 

detailhandelaren hun verkoopinspanningen vooral richten op de toestellen waaraan zij zelf het 

meeste verdienen.473 De consument zelf kan in de winkel of op basis van de informatieverstrekking 

door de webwinkel niet nagaan in hoeverre de adviezen die hij daar ontvangt zijn beïnvloed door het 

 
472 Zie punten 3.35-3.41, 3.47-3.52 van Zienswijze IN/538322, p. 27-31. 
473 Zie punt 3.38 van Zienswijze, IN/538322, p. 28; Verslag van de hoorzitting, UIT/546227, p. 32 en 35. 
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eigen belang van de detailhandelaar bij die hoge marge, temeer daar de vergelijkbaarheid op 

kwaliteit van verschillende modellen van verschillende merken binnen het zeer brede en voortdurend 

vernieuwende assortiment voor de consument beperkt is. 

 

 Voor zover het nodig is met andere merken de “concurrentie om het schap” (c.q. online 

zichtbaarheid) aan te gaan en voor zover Samsung ervoor kiest haar partner-detailhandelaren voor 

hun inspanningen in dat kader te belonen, staan Samsung verschillende andere middelen ter 

beschikking dan het adviseren van bepaalde wederverkoopprijzen. Deze andere middelen (prikkels) 

laten wederverkoopprijzen vrij en beperken in principe niet de intrabrand mededinging ten laste van 

de consument. Samsung kan detailhandelaren tegemoetkomen bij hun inkoopprijs, premies zetten 

op verkoopvolumes, margecompensatie bieden of delen in de kosten van bepaalde (merkgebonden) 

investeringen of campagnes. Op deze wijze betaalt Samsung voor de geleverde presales diensten, 

en niet de consument. Samsung zet dergelijke legitieme middelen overigens ook nu al in, maar 

beperkt deze uitdrukkelijk tot tijdelijke en specifieke situaties.474 

 

 Dat, indien Samsung geen adviezen voor wederverkoop zou mogen geven, zij alsmaar zou worden 

gedwongen tot heronderhandelingen over de inkoopprijs door detailhandelaren die zich 

geconfronteerd zien met prijsacties van hun concurrenten, en dat financiële en commerciële 

ondersteuning voor Samsung “kostbaar” zou zijn,475 is, als dat al het geval zou zijn, naar het oordeel 

van de ACM “part of the game”. 

 

 In dit verband voert Samsung aan dat klachten van andere detailhandelaren “zijn ingegeven om 

aandacht te vestigen op de eigen – kennelijk te hoge – inkoopprijzen en geenszins om ‘inbreuken op 

het beleid van Samsung door andere partner-detailhandelaren aan de kaak te stellen’ [waarmee 

Samsung het Rapport aanhaalt, ACM]”. 

 

 Het dossier bevat inderdaad voorbeelden dat detailhandelaren, wanneer zij zich beklagen over 

prijsverlagingen van concurrenten, in dat verband tevens hun inkoopprijzen ter discussie te stellen of 

anderszins een financiële tegemoetkoming van Samsung vragen. Ook zetten detailhandelaren zulke 

verzoeken wel eens kracht bij door te kennen te geven dat zij zich genoopt voelen de initiator van 

een prijsverlaging te volgen. 

 

 Dat Samsung hierdoor druk op de eigen winstgevendheid ervaart, is dat niets anders dan wat 

concurrentie in het algemeen beoogt te bewerkstelligen. Wat de ACM betreft is Samsung vrij om al 

dan niet op dergelijke verzoeken om margeverbetering van detailhandelaren in te gaan. Voor zover 

Samsung er echter voor kiest om, in plaats van met de klager te onderhandelen over de inkoopprijs 

of financiële compensatie, de initiator van de prijsverlaging aan te spreken teneinde deze 

prijsverlaging ongedaan te maken, is dat geen geoorloofde handelwijze. 

 

[Detailhandelaar 1] – 15 november 2016 

Samsung en [detailhandelaar 1] communiceren over het televisiemodel UE40K5600. Samsung 

laat [detailhandelaar 1] weten: “we hebben afgesproken een DVK premie ad. Eur 15,00 te zetten 

op de UE40K5600 zolang de marktprijs bij Samsung partners niet is hersteld op basis van 

advies Eur 499,00. Vandaag volgt een grote adviesronde dus ik verwacht dat we deze premie 

 
474 Zie punten 3.42, 3.43, 3.57 en 3.58 van Zienswijze, IN/538322, p. 29 en 31; bedoeld zijn voorraadbescherming, 
doorverkooppremies, mede-bekostiging van marketingcampagnes en uitfaseerpremies. 
475 Zie punt 3.59 van Zienswijze, IN/538322, p. 31. Voor zover Samsung haar praktijk in de sleutel van kostenbesparing zou 
plaatsen, zou dit hooguit in het kader van artikel 6, derde lid, Mw en artikel 101, derde lid, VWEU kunnen worden beoordeeld. 
Samsung heeft zich daarop niet beroepen.  
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niet lang hoeven in te zetten.” Hierop reageert [detailhandelaar 1]: “zou mooi zijn als die premie 

niet meer nodig is. Te mooi product voor een te lage prijs nu”.476 

 

[Detailhandelaar 7] – 14 maart 2017 

[Detailhandelaar 7] klaagt bij Samsung over de prijs van televisiemodel 40KU6400: “ (…) 

Hebben we een uitverkoop premie op de 40ku6400? Staat voor € 599 bij [detailhandelaar 2]. 

Onze inkoop is € 527 netto!”. Vervolgens vraagt Samsung: “Wie geïnitieerd?” [Detailhandelaar 7] 

kan de vraag van Samsung naar wie de initiator van de prijsverlaging is niet beantwoorden. 

[Detailhandelaar 7] informeert Samsung vervolgens: “Ik ben [detailhandelaar 5] gevolgd op € 

649,00 maar ga graag weer naar €699,00”. Twee dagen later verhoogt [detailhandelaar 5] op 

verzoek van Samsung de verkoopprijs voor dit model. Diezelfde dag stuurt Samsung 

[detailhandelaar 7]: “UE40KU6400 is 699,-“. [Detailhandelaar 7] past de verkoopprijs aan: 

“    ✅”.477 

 

[Detailhandelaar 5]  – 29 mei 2017 

[Detailhandelaar 5] stuurt Samsung twee schermafbeeldingen van prijsvergelijkingswebsites 

waarop is te zien dat verschillende detailhandelaren televisiemodellen 32J5200 en 40J5200 

aanbieden voor een lagere prijs dan [detailhandelaar 5]. [Detailhandelaar 5] schrijft daarbij: 

“[detailhandelaar 2] en [detailhandelaar 11] 285 voor 32j5200?” en vraagt Samsung om een 

premie voor deze modellen: “Premie 12 euro op 40 inch en 10 euro op 32 inch?” Samsung geeft 

aan dat de lagere prijs voor de 40J5200 een actieprijs is en voor het andere televisiemodel: “(…) 

32j5200 laat ik je zo weten op [detailhandelaar 11] wordt geadviseerd.”. Op 31 mei 2017 stuurt 

Samsung [detailhandelaar 5] een bericht: “Adviesprijs UE32J5200 299,-” en vervolgt: 

“[detailhandelaar 11] en [detailhandelaar 12] al”. Hierop antwoordt [detailhandelaar 5] dat ook hij 

de verkoopprijs weer heeft verhoogd naar het door Samsung gewenste niveau.478 

 

[Detailhandelaar 6]  – 17 december 2017  

[Detailhandelaar 6] stuurt een schermafbeelding van een televisiemodel van [detailhandelaar 12] 

naar Samsung en voegt hier aan toe: “Heb steeds meer premie nodig”. Samsung laat 

[detailhandelaar 6] hierop weten dat deze aanbieding van [detailhandelaar 12] niet met Samsung 

is afgestemd en dat de premie die Samsung aan [detailhandelaar 12] uitkeerde voor dit model 

wordt stopgezet: “Dat denk ik niet als ik net van mn collega doorkrijg dat dit niet besproken is en 

de premie van 20 euro stop gezet Word (…)”.479 

 

 De ACM verwerpt daarom de stelling dat de karakteristieken van de markt Samsung zouden nopen 

tot de onderhavige praktijk. 

 

(ii) Ontbreken van dwang maakt de praktijk niet geoorloofd. 

 

 Met betrekking tot het ontbreken van dwangmaatregelen, heeft Samsung aangevoerd dat de ACM 

ten onrechte het arrest JCB Service van het Gerecht buiten beschouwing heeft gelaten. In dit arrest 

is volgens Samsung nu juist de essentie vervat van het onderscheid tussen enerzijds verboden 

“verticale prijsbinding” en anderzijds bemoeienis van de leverancier met wederverkoopprijzen die 

binnen een distributiestelsel gebruikelijk en geoorloofd is.480 

 
476 Zie randnummer 141. 
477 Zie randnummer 308. 
478 Zie randnummer 256256. 
479 Zie randnummer 290. 
480 Gerecht 13 januari 2004, zaak T-67/01, ECLI:EU:T:2004:3 (JCB Service). Zie punten 1.1-1.4, 4.11, 4.45-4.49, 7.289, 
7.465, 7.479 en 7.483. van Zienswijze, IN/538322, p. 9, 44, 52-53, 137, 174, 176-177; Verslag van de hoorzitting, 

 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 

Zaaknr. ACM/20/040569 / Documentnr. ACM/UIT/567212 

 

 

102/120 

 

 Het Gerecht baseert zich in het arrest op feitelijke bevindingen met betrekking tot documenten die de 

Commissie ter staving van de gestelde inbreuk in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk aanvoerde. 

Zowel de gedragingen als de marktcontext verschillen sterk van die in de onderhavige zaak. 

 

 De gedragingen van JCB die de Commissie ten onrechte als inbreuk kwalificeerde, hielden in dat zij 

haar eigen prijzen „af fabriek” bepaalde, waarover op een aantal punten kon worden onderhandeld, 

en dat zij indicatieve schalen voor detailhandelsprijzen vaststelde. Op basis van deze lijstprijzen 

worden in een bepaalde verhouding tevens de inkoopprijzen, en daarmee in beginsel de (maximale) 

marges voor de detailhandelaren bepaald. Dat komt overeen met de indicatieve “lijstprijzen” die 

Samsung bekendmaakt bij introductie van nieuwe modellen en die zij gedurende de levensloop 

enkele malen aanpast. Met betrekking tot het periodiek verstrekken van deze RRP guideline maakt 

de ACM Samsung geen enkel verwijt. 

 

 Wat de ACM Samsung wél verwijt, is het daarenboven herhaaldelijk wijzen op afwijkingen van de 

RRP, het communiceren van ‘marktprijzen’ of going prijzen die Samsung op dat moment wenselijk 

acht. Samsung neemt – uit eigen beweging of door gehoor te geven aan klachten van concurrenten 

– contact op met detailhandelaren om hen te bewegen tot het verhogen van prijzen die in de ogen 

van Samsung te laag zijn en anderen ervan te weerhouden deze lage prijzen te volgen. Samsung 

houdt in verband daarmee de individuele prijzen van detailhandelaren voortdurend en nauwlettend in 

de gaten en informeert ook wel bij detailhandelaren of zij weten wie de zogeheten ‘initiator’ van een 

prijsverlaging was. Samsung informeert bovendien detailhandelaren over de inhoud van haar 

contacten met andere, concurrerende detailhandelaren en over hun voornemen om overeenkomstig 

de wens van Samsung (terug) te “schakelen”. Dit alles beschouwt de ACM niet als een gangbare 

commerciële praktijk. 

 

 Het Gerecht ziet in JBC Services als contra-indicatie voor het “stelselmatig vaststellen” van 

wederverkoopprijzen dat de (Franse) distributeurs “niet zelden” onder de geadviseerde prijs 

verkochten en JCB verzochten om zijn factuurprijs te verminderen om met dit gegeven rekening te 

houden en de verwachte winstmarge niet al te zeer te verlagen, maar dat uit documenten niet bleek 

dat JCB verplicht was daarop in te gaan.481 Volgens Samsung is dat ook in haar situatie aan de orde. 

 

 De ACM maakt uit het dossier echter op dat de klachten van detailhandelaren doorgaans niet 

uitdrukkelijk waren gericht op het verkrijgen van lagere inkoopprijzen van Samsung, al komt dit wel 

voor. En waar dit inderdaad het geval was, gaat Samsung daar niet op in, maar blijkt dat Samsung 

hun handelsmarge (en daarmee de eigen marge) wilde beschermen door de onderneming die met 

een lagere prijs adverteerde daarop aan te spreken en deze op andere gedachten te brengen. In de 

zienswijze verklaart Samsung dat zij wilde voorkomen dat inkoopprijzen “massaal” ter discussie 

zouden worden gesteld.482 

 

 In de genoemde omstandigheden van het arrest JCB acht de ACM het begrijpelijk dat het Gerecht 

veel waarde hechtte aan het ontbreken van dwangmaatregelen als bewijs voor het daadwerkelijk 

opleggen van wederverkoopprijzen door JCB. Het Gerecht trekt overigens pas de conclusie dat de 

Commissie de inbreuk niet heeft bewezen, nadat het tevens heeft geconstateerd dat het in het geval 

van JCB ging om een “hybride” distributiesysteem, waarop het Gerecht de rechtspraak over 

 
UIT/546227, p. 20. Samsung wijst specifiek op de overwegingen 128-130 van het Gerecht, die in hoger beroep niet zijn 
aangevochten. 
481 JCB Service, punt 129. 
482 Zie punt 7.471 van Zienswijze, IN/538322, p. 167; Verslag van de hoorzitting, UIT/546227, p. 9-10 en 32. 
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selectieve distributie en franchising van overeenkomstige toepassing achtte.483 Dat impliceert dat de 

Commissie over sterk bewijs van een “vaststelling” of “strikte regeling” van de detailhandelsprijzen 

moest beschikken om de (pro-competitieve) argumenten van JCB te ontkrachten.484 

 

 In het geval van Samsung is slechts in een enkel geval sprake van (dreiging met) sancties, maar in 

de gegeven omstandigheden acht de ACM deze uiterste vorm van dwang niet nodig om prijsbehoud 

omwille van margebehoud te bewerkstelligen. Subtielere vormen van gedragsbeïnvloeding die 

stelselmatig en in het gezamenlijk belang wordt uitgeoefend, volstaan in deze context. In feite gaat 

van iedere beïnvloeding die uitgaat boven het enkele verwijzen naar een niet-indicatieve 

geadviseerde (lijst)prijs al een zekere druk uit.485 Zo kan zelfs het monitoren van prijsbewegingen op 

de consumentenmarkt zoals Samsung dit uitvoert al worden ervaren als druk, omdat deze het 

Samsung mogelijk maakt een voortdurend, breed en nauwgezet toezicht op prijsafwijkingen uit te 

oefenen. 

 

 Uiteraard kan een geloofwaardige dreiging met sancties bij de individuele detailhandelaar het 

vertrouwen wekken of versterken dat ook zijn concurrenten zich aan de geadviseerde prijzen 

houden, wat weer bijdraagt aan de eigen aanvaarding ervan. Echter, deze stok achter de deur wordt 

goeddeels overbodig als de individuele detailhandelaar van Samsung telkens de geruststelling krijgt 

dat de anderen “zijn geadviseerd” en hebben geschakeld, of zullen schakelen conform het advies. 

Bovendien hebben de detailhandelaren zelf de mogelijkheid om via hun spiders te verifiëren of dit 

ook daadwerkelijk gebeurt. 

 

 De ACM stelt dan ook vast dat Samsung niet gevolgd kan worden in haar gevolgtrekkingen uit het 

arrest JCB Service, ten eerste omdat de feiten en de context van de onderhavige zaak verschillen en 

ten tweede omdat Samsung hieruit omtrent de vereiste mate van dwang de verkeerde – te 

vergaande – conclusies trekt. 

 

 Omwille van de volledigheid merkt de ACM op dat ook de vergelijking die Samsung trekt met de 

Franse zaak betreffende Apple mank gaat.486 De gedragingen van Apple stelt Samsung ten 

voorbeeld als “archetypische” verticale prijsbinding. Uit de betreffende beschikking blijkt dat het op 

de bredere markt voor consumentenelektronica met ruime mogelijkheid van online aankopen (ook 

rechtstreeks bij Apple zelf) voorkomt dat een onderneming als Apple voor haar producten met 

zogenaamde Premium Resellers prijsafspraken maakte die gepaard gingen met 

represaillemaatregelen om naleving af te dwingen, en dat Apple er in slaagde de prijzen steeds op 

hetzelfde niveau te houden. Dat betekent echter niet dat dit de enige met het kartelverbod strijdige 

vorm van overeenstemming of afstemming betreffende wederverkoopprijzen is. 

 

 Kortom, Samsung doet het voorkomen alsof buiten het toepassen van (dreiging met) 

dwangmaatregelen (zoals uitsluiting van levering of verlies van belangrijke financiële voordelen) alle 

bemoeienis met wederverkoopprijzen commercieel geoorloofd is. Dit valt volgens de ACM niet uit de 

aangehaalde overwegingen van het JCB-arrest af te leiden, zeker niet als rekening wordt gehouden 

met overige jurisprudentie, die open laat welke vormen van druk en prikkels onder de gegeven 

omstandigheden “voldoende” zijn om de mededinging te beperken. Ongeacht welke betekenis in dit 

 
483 Desgevraagd heeft Samsung op de hoorzitting gesteld dat Samsung alleen met betrekking tot de AV Elitemodellen 
selectieve distributie toepast. Deze omstandigheid vond zij niet van belang voor de beoordeling van de vraag of Samsung 
verticale prijsbinding hanteert. Zie Verslag van de hoorzitting, UIT/546227, p. 21-22. 
484 JCB Service, punten 131-133. 
485 Vgl. Bundeskartellamt, Beschikking van 25 september 2009, B3 -123/08 (contactlenzen), 48-55; de verdediging droeg in 
deze zaak in wezen dezelfde argumenten aan als Samsung. 
486 Verslag van de hoorzitting, UIT/546227, p. 8-9 en presentatie dia’s 15-17. 
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verband aan het predicaat “verticale prijsbinding” moet worden toegekend, toetst de ACM de 

verhouding en afspraken tussen Samsung en haar afnemers aan het algemene kader voor de 

beoordeling van doelbeperkingen. Bij afwezigheid van dwang komt de ACM op basis van de inhoud, 

de frequentie en de intensiteit van de communicatie, gelet op de concrete omstandigheden op de 

markt en in samenhang beschouwd, tot de conclusie dat er in het onderhavige geval sprake is van 

een praktijk van prijsafstemming die ertoe strekt de mededinging te beperken. 

 

6.3.2.4 Conclusie mededingingsbeperking 

 

 De ACM concludeert dat de overeenstemming en/of de afstemming tussen Samsung en de 

detailhandelaren aangaande wederverkoopprijzen van televisies (in de relevante periode) tot doel 

heeft de mededinging te beperken. De praktijk van Samsung beperkt de vrijheid van de 

detailhandelaren om zelf hun wederverkoopprijzen te bepalen en verstoort de mededinging op 

detailhandelsniveau. 

6.4 Eén enkele voortdurende inbreuk 

6.4.1 Uitgangspunten 

 Een inbreuk op artikel 6, eerste lid, Mw en/of artikel 101, eerste lid, VWEU kan niet alleen 

voortvloeien uit een op zichzelf staande handeling, maar eveneens uit een reeks handelingen of een 

voortgezette gedraging, ook al zouden een of meer onderdelen van deze handelingen of van deze 

voortgezette gedraging ook op zich, afzonderlijk, een overtreding van deze bepaling opleveren. Dit is 

het geval indien de verschillende handelingen, wegens hun identieke doel de mededinging te 

verstoren, deel uitmaken van een "totaalplan”.487 

 

 De aansprakelijkheid voor een dergelijke inbreuk kan zich uitstrekken over gedragingen waaraan een 

onderneming zelf niet heeft deelgenomen, indien vast komt te staan dat deze onderneming met haar 

eigen gedragingen heeft willen bijdragen aan het bereiken van de gemeenschappelijke doelstellingen 

van alle deelnemers. Hiervoor is vereist dat de betreffende onderneming kennis had van de overige 

inbreukmakende gedragingen van de andere deelnemers welke plaatsvonden met het oog op de 

gezamenlijke doelstelling, of deze gedragingen redelijkerwijs kon voorzien en bereid was het risico 

ervan te aanvaarden.488 

 

 Bij het vaststellen van een gemeenschappelijk doel kan de ACM niet volstaan met een algemene 

verwijzing naar de verstoring van de mededinging op de relevante markt, aangezien de ongunstige 

beïnvloeding van de mededinging een wezenlijk element is van elke gedraging die binnen de 

werkingssfeer van artikel 6 van de Mw en/of artikel 101 van het VWEU valt. Bij de beoordeling of 

bepaalde handelingen onderdeel uitmaken van een totaalplan, dient voorts te worden nagegaan of er 

indicaties zijn dat het doel dat met de betreffende gedragingen werd nagestreefd niet overeenkomt 

met het gemeenschappelijke doel om de mededinging te beperken.489 

 

 
487 HvJ, 8 juli 1999, C-49/92 P, ECLI:EU:C:1999:356 (Anic Partecipazioni SpA), punt 81-82; CBb 14 juli 2016, zaak 14/594, 
14/595, 15/207 en 15/210, (Meel), ECLI:NL:CBB:2016:187, punt 14.6 en CBb 28 april 2020, zaak 18/893 en 18/1992 
(Vrieshuizen (sap)), ECLI:NL:CBB:2020:306, punt 4.3.2. 
488 HvJ, zaak C-441/11 P, Verhuizingen Coppens, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak; CBb, 23 oktober 2018, zaak 
16/580, 16/581, 16/582, 16/583 en 16/1012 (Wasserijen) punt 5.4.1 en Vrieshuizen (sap), ECLI:NL:CBB:2020:306, punt 4.3.2. 
489 GvEA 12 december 2007, zaken T-101/05 en T-111/05 (BASF), ECLI:EU:T:2007:380, HvJ EU 19 december 2013, zaken 
C-239/11 P, C-489/11 P en C-498/11 P (Siemens) en Vrieshuizen (sap), ECLI:NL:CBB:2020:306, punt 4.3.3.  
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 Het gemeenschappelijk doel van de enkele voortdurende overtreding kan worden afgeleid uit de 

verschillende gedragingen die tezamen de overtreding vormen.490 Het bestaan ervan kan worden 

bepaald aan de hand van objectieve factoren, zoals de vergelijkbare wijze waarop gedragingen 

plaatsvinden en de materiële, geografische en temporele overlappingen tussen de betrokken 

gedragingen.491 Van een gezamenlijk vooraf (los van de gedragingen) opgesteld plan hoeft geen 

sprake te zijn.492 

 

 Ook als geen van de verschillende elementen van de betrokken inbreuk, afzonderlijk beschouwd, 

een verboden overeenkomst of onderling afgestemde gedraging vormen, sluit dat niet uit dat 

bedoelde elementen, gezamenlijk beschouwd, een dergelijke overeenkomst of een dergelijke 

onderling afgestemde gedraging vormen.493 

 

6.4.2 Toepassing 

 

 De ACM is van oordeel dat met de bovenstaande vaststellingen ten aanzien van de deelname door 

Samsung en de detailhandelaren aan overeenkomsten en/of onderling afgestemde feitelijke 

gedragingen en de mededingingsbeperkende aard daarvan, de inbreuk op artikel 6, eerste lid, Mw 

en artikel 101, eerste lid, VWEU is gegeven.494 In zoverre acht zij de kwalificatie van de gedragingen 

als één enkele voortdurende en complexe inbreuk niet strikt noodzakelijk. Voor de volledigheid, en 

omdat Samsung zich tegen de kwalificatie als zodanig in het Rapport heeft verzet, stelt de ACM vast 

dat de kwalificatie van de in Hoofdstuk 5 beschreven gedragingen (samengevat bij randnummer 314) 

als één enkele voortdurende en complexe inbreuk volgens de bovengenoemde uitgangspunten wel 

correct is. De Europese Commissie heeft in recente verticale prijsbindingszaken meermaals een 

enkele voortdurende inbreuk vastgesteld.495 

 

 Ten eerste zijn de gedragingen van zowel Samsung als de detailhandelaren - waarvan de 

beschreven praktijk van Samsung de kern vormt - gericht op één gemeenschappelijk doel: het 

beschermen van de marges van detailhandelaren en die van Samsung door de detailhandelaren 

ertoe aan te zetten hun consumentenprijzen van Samsung televisies op het door Samsung gewenste 

niveau te houden, in voorkomende gevallen prijsverlagingen ongedaan te maken en ongewenst 

neerwaarts meeschakelen te voorkomen. 

 

 Weliswaar heeft het onderzoek aan de zijde van Samsung geen documenten opgeleverd waarin 

‘officieel’ is vastgelegd dat de onderneming verticale prijsbinding als bedrijfsstrategie zou hanteren 

(zoals kennelijk wel het geval was in de recente Commissiebeschikkingen). Wel past het 

bovengenoemde doel in het algemene beleid van Samsung, waarover zij heeft verklaard, om 

detailhandelaren aan te zetten tot het behalen van hoge omzetdoelen door het bieden van 

aantrekkelijke marges (zie randnummers 341 en volgende). 

 

 
490 Vrieshuizen (sap), ECLI:NL:CBB:2020:306, punt 4.3.4. 
491 HvJ EU 26 januari 2017, zaak C-625/13 P (Villeroy Boch AG), ECLI:EU:C:2017:52, punt 166. 
492 Zie Gerecht 12 juli 2019, zaak T-8/16 (Toshiba Samsung Storage Technology), ECLI:EU:T:2019:522, punt 212. Vgl. GvEA 
8 juli 2008, zaak T-53/03 (BPB), ECLI:EU:T:2008:254, punten 248-250. 
(BPB/Commissie) 
493 HvJ EU 1 juli 2010, zaak C-407/08 P (Knauf), ECLI:EU:C:2010:389, punt 48. 
494 De CMA heeft een dergelijke kwalificatie in haar recente beschikkingen inzake resale price maintainance niet noodzakelijk 
geacht (Zie Musical_instruments_open_letter_290620.pdf met daarin verwijzingen naar de betreffende besluiten), evenmin als 
het Bundeskartellamt in vergelijkbare besluiten. 
495 Beschikking Philips, punten 54-58; beschikking van 24 juli 2018, AT.40465 (Asus), punten 101-104; beschikking van 24 juli 
2018, (Pioneer), punten 146 -149; beschikking van 24 juli 2018 (Denon & Marantz), punten 85-89.  
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 Bovendien past dit doel in de door Samsung uitgesproken zorg dat het (automatisch) volgen van de 

laagste wederverkoopprijs in de markt door detailhandelaren, wat in het internettijdperk in zwang is 

gekomen, leidt tot een snelle erosie van de handelsmarges en daarmee tot een druk op de 

inkoopprijzen en de eigen marge van Samsung. Ieder initiatief tot onlineprijsverlaging kan in die 

context immers een neerwaartse prijsspiraal in gang zetten. Samsung is erop gebrand dit te 

voorkomen. 

 

 De keerzijde van dit beleid is dat de consumenten de voordelen van prijs- en margeconcurrentie 

worden onthouden. Deze keerzijde, evenals het feit dat prijs- en margeconcurrentie in de interbrand 

concurrentie eveneens omzetbevorderend zou kunnen werken, veronachtzaamt Samsung bewust. 

 

 In zoverre acht de ACM de kritiek van Samsung op de vaststelling in het Rapport dat de gedragingen 

“het tegengaan van neerwaartse prijsdruk” tot doel zouden hebben, ongegrond. De contacten 

strekken in ieder geval steeds tot behoud van de op dat moment door Samsung gewenste 

marktprijzen. 

 

 Ten tweede vertonen de gedragingen zoals weergegeven in paragraaf 5.3 een nauwe samenhang. 

Voor de hand liggend is de constatering dat zij betrekking hebben op de verkoop van Samsung 

televisies (ongeacht welke model) in heel Nederland. De (stilzwijgende) overeenstemming tussen 

Samsung en de detailhandelaren, op basis waarvan de detailhandelaren de advisering door 

Samsung aanvaarden, komt steeds op dezelfde manier tot stand. De afstemming tussen Samsung 

en de detailhandelaren bestaat uit dezelfde elementen. 

 

 Ook al zijn bij afzonderlijke adviezen behalve Samsung steeds één of enkele detailhandelaren 

betrokken, in wisselende combinaties (als geadviseerde partij, klager of beklaagde), de advisering 

volgt steeds hetzelfde patroon en de communicatie heeft steeds dezelfde inhoud, zowel wat betreft 

de interne communicatie tussen medewerkers van Samsung als wat betreft de communicatie tussen 

die medewerkers en de detailhandelaren. 

 

 Gelet op de transparantie van de markt – door de online publicatie van prijzen, de activiteit van 

vergelijkingssites en het gebruik van spidersoftware waardoor de detailhandelaren goed op de 

hoogte zijn van elkaars doen en laten – kunnen de detailhandelaren niet onkundig zijn van het feit 

dat Samsung de hele markt in de gaten houdt en de verkoopprijzen tracht te orkestreren. Met 

betrekking tot de zeven detailhandelaren van wie de gedragingen zijn beschreven in Hoofdstuk 5, is 

aangetoond dat Samsung hen informeert dat ook andere detailhandelaren zijn verzocht hun online-

verkoopprijs te verhogen, dan wel dat andere detailhandelaren hun online-verkoopprijs zullen 

verhogen of hebben verhoogd. Hun wetenschap en aanvaarding van Samsungs praktijk blijkt tevens 

dit uit het feit zij zich bij Samsung over de “te lage” onlineverkoopprijzen van andere, concurrerende 

detailhandelaren beklagen in de verwachting dat Samsung hen aan zal spreken. 

 

 De ACM verwerpt het verweer van Samsung dat over de gehele relevante periode het aantal 

contactmomenten te beperkt en het aantal televisiemodellen te divers is, om van een enkele 

voortdurende inbreuk te kunnen spreken.496 De ACM heeft in Hoofdstuk 5 per detailhandelaar de 

relevante contacten in kaart gebracht en acht deze voldoende in aantal en spreiding in de tijd om van 

 
496 Zie punten 7.508 en volgende van Zienswijze, IN/538322, p. 174 e.v.. Oxera identificeert dat er van de 774 
televisiemodellen, over 500 niet één keer is geadviseerd. Voor 100 andere modellen is er slechts één contactmoment. Het 
gemiddeld aantal externe contactmomenten, afgezet tegen het gemiddeld aantal modellen dat tenminste éénmaal per maand 
is verkocht, is te laag (gemiddeld per model per maand 0,068 externe contactmomenten). 
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samenhang te kunnen uitgaan. De analyse van de gedragingen maakt tevens duidelijk dat ieder 

advies niet op zichzelf staat, maar dat er samenhang bestaat tussen de contacten van Samsung met 

de verschillende detailhandelaren. De ACM herinnert in dit verband nog aan hetgeen zij eerder 

vaststelde met betrekking tot de inhoud van de contacten (die immers vaak gelijkluidend zijn en naar 

elkaar verwijzen), de overeenstemmende belangen en het chilling effect die eraan bijdragen dat 

detailhandelaren het gewenste prijsniveau ook volgen, ook zonder dat Samsung ze daartoe opnieuw 

hoeft aan te sporen. 

 

 De ACM verwerpt tevens het verweer van Samsung dat hooguit op incidentele basis sprake was van 

ontoelaatbare druk en dat het onderzoek slechts een handjevol contactmomenten met ongelukkige 

bewoordingen heeft opgeleverd die bovendien uit het eerste jaar van de relevante periode stammen 

(waarna Samsung haar compliancebeleid verscherpt heeft). Wat Samsung “ontoelaatbare druk” 

noemt, is in haar opvatting beperkt tot die gevallen waarin concrete (dreiging met) en sancties aan 

de orde is. De ACM acht dit zoals eerder opgemerkt een veel te nauwe en dus onhoudbare 

opvatting. De bewoordingen die Samsung medewerkers gebruiken om detailhandelaren tot actie te 

manen, laten “voor de goede verstaander” niets aan duidelijkheid te wensen over. 

 

[Detailhandelaar 3] – 8 juli 2013 

Samsung stuurt het volgende verzoek naar [detailhandelaar 3]: “De prijssituatie op de 

UE40F6400 is nogsteeds niet optimaal...het is echt niet nodig om met dit model geld te 

‘verbranden’. Zou jij hier nogmaals naar willen kijken? Advies verkoop Eur 799,00”.497 

 

[Detailhandelaar 7]– 24 maart 2017 

Samsung stuurt naar [detailhandelaar 7] een hyperlink van de website van Kieskeurig. Hieraan 

voegt Samsung toe: “[Detailhandelaar 7] op meerdere QLED modellen...Onbegrijpelijk wat mij 

betreft”.498 

 

[Detailhandelaar 5]  – 11 mei 2017 

Samsung stuurt [detailhandelaar 5] een schermafbeelding waaruit blijkt dat [detailhandelaar 5] 

met drie modellen niet op de door Samsung gewenste prijs staat. Samsung meldt daarbij: 

“[Detailhandelaar 6] niet geschakeld op deze modellen doordat jullie zijn blijven hangen”.499 

 

6.5 Beïnvloeding van de tussenstaatse handel 

6.5.1 Uitgangspunten 

 De ACM is verplicht om artikel 101, eerste lid, VWEU toe te passen wanneer zij het nationale 

mededingingsrecht toepast op overeenkomsten, besluiten van ondernemingsverenigingen of 

onderling afgestemde feitelijke gedragingen die de handel tussen de lidstaten van de EU kunnen 

beïnvloeden.500 Aan de voorwaarde van beïnvloeding van de tussenstaatse handel is voldaan  

zodra, op basis van het geheel van feitelijke en juridische elementen, met een voldoende 

mate van waarschijnlijkheid is te verwachten dat de overeenkomst en/of onderling afgestemde 

feitelijke gedraging “al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel op het ruilverkeer 

 
497 Zie randnummer 194. 
498 Zie randnummer 31212. 
499 Zie randnummer 248. 
500 Artikel 3, eerste lid, Verordening 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de 
mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, PbEG 2003, L1/1. 
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tussen lidstaten een zodanige invloed kan uitoefenen dat de verwezenlijking van de 

doelstellingen van een gemeenschappelijke markt tussen de lidstaten wordt geschaad.”501 

 

 Voor de toepasselijkheid van het Unierecht behoeft niet het bewijs te worden geleverd dat de 

overeenkomst of gedraging de interstatelijke handel daadwerkelijk heeft beïnvloed.502 ‘Beïnvloeding’ 

is een neutraal begrip, dat niet noodzakelijkerwijs impliceert dat de handel wordt beperkt of 

verminderd. Het gaat er om dat de handel tussen de lidstaten zich met de overeenkomst of 

gedraging waarschijnlijk anders had ontwikkeld dan de ontwikkeling die zonder de overeenkomst of 

gedraging te verwachten viel.503 

 

 De beïnvloeding van de tussenstaatse handel dient merkbaar te zijn.504 De beoordeling van deze 

merkbaarheid is afhankelijk van de omstandigheden van de individuele zaak, met name de aard van 

de overeenkomst, de aard van de betrokken producten en de marktpositie van de betrokken 

ondernemingen. Naarmate de marktpositie van de betrokken ondernemingen sterker is, is ook 

eerder te verwachten dat de overeenkomst die de interstatelijke handel kan beïnvloeden ook wordt 

beschouwd in staat te zijn de handel merkbaar te beïnvloeden.505 

 

 Er zijn geen algemene kwantitatieve regels om voor alle categorieën overeenkomsten vast te stellen 

of de interstatelijke handel merkbaar wordt beïnvloed. De Commissie is evenwel van oordeel dat in 

beginsel overeenkomsten de interstatelijke handel niet merkbaar kunnen beïnvloeden wanneer aan 

elk van de onderstaande voorwaarden is voldaan:506 

• het totale marktaandeel van de partijen op relevante markten binnen de Gemeenschap 

waarop de overeenkomst van invloed is, bedraagt niet meer dan 5%; en  

• in het geval van verticale overeenkomsten, de totale communautaire jaaromzet van de 

aanbieder bedraagt voor de onder de overeenkomst vallende producten niet meer dan 40 

miljoen EUR. 

6.5.2 Toepassing op de zaak  

 De Commissie stelt zich op het standpunt dat verticale overeenkomsten die een gehele lidstaat 

bestrijken en die betrekking hebben op producten waarvoor in het buitenland een markt bestaat, de 

handel tussen lidstaten kunnen beïnvloeden. Dit geldt bijvoorbeeld ook wanneer het over verticale 

prijsbinding gaat.507 De praktijk van Samsung strekt tot beperking van de mededinging tussen 

detailhandelaren actief in heel Nederland. Hiermee is het interstatelijke effect in beginsel gegeven.  

 

 De overeenkomsten en/of onderling afgestemde feitelijke gedragingen van Samsung met de 

Nederlandse detailhandelaren oefenen ook hun werking uit in de gehele lidstaat Nederland. Het 

distributienet van Samsung is nationaal georganiseerd, de account- en salesmanagers van Samsung 

richten zich op Nederlandse afnemers, de verkoopinspanningen van detailhandelaren op de 

Nederlandse consumenten.508 

 

 
501 HvJ EU 11 juli 1985, zaak 42/84, (Remia), ECLI:EU:C:1985:327,punt 22; HvJ EU 16 juli 2015, zaak C-172/14, (ING 
Pensii), ECLI:EU:C:2015:484, punt 48. 
502 Gerecht, 7 oktober 1999, zaak T-228/97, (Irish Sugar), Jur. 1999, p. II-2969, punt 170. 
503 HvJ, 13 juli 1966, gevoegde zaken 56 en 58/64, Consten en Grundig, Jur. 1966, p. 450; Zaak T-66/89, Publishers 
Association, Jurispr. 1992, blz. II-1995. 
504 HvJ, 25 november 1971, zaak 22/71, Béguelin, Jur. 1971, p. 946, punt 16. 
505 Mededeling van de Commissie betreffende het begrip “beïnvloeding van de handel” in de artikelen 81 en 82 EG, PbEG 
2004, C 101/07 (hierna: Richtsnoeren beïnvloeding van de handel), punt 45. 
506 Richtsnoeren beïnvloeding van de handel, punten 50 en 52. 
507 Richtsnoeren beïnvloeding van de handel, punt 88. 
508 Verslag van de hoorzitting, UIT/546227, p. 48-49. 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 

Zaaknr. ACM/20/040569 / Documentnr. ACM/UIT/567212 

 

 

109/120 

 Anderzijds zijn de televisies van Samsung technisch geoptimaliseerd voor gebruik in de gehele 

Benelux. Voor grensoverschrijdende (online) inkopen en verkopen door groot- en detailhandelaren of 

consumenten zijn er daarom in beginsel geen grote belemmeringen van technische, economische of 

juridische aard.  

 

 De beïnvloeding van de tussenstaatse handel is ook merkbaar. De marktposities van Samsung als 

leverancier en de detailhandelaren op retailniveau zijn sterk (zie respectievelijk randnummers 45-46 

en 57-Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). De totale jaaromzet van Samsung in de EU 

bedraagt gedurende de gehele inbreukperiode voor de onder de afspraken vallende producten 

ruimschoots meer dan 40 miljoen EUR. 

 

 In haar zienswijze heeft Samsung de bevindingen in het Rapport met betrekking tot de ongunstige 

beïnvloeding van de tussenstaatse handel niet beargumenteerd bestreden. 

 

 De ACM concludeert op grond van bovenstaande dat de in Hoofdstuk 5 beschreven gedragingen de 

tussenstaatse handel merkbaar konden beïnvloeden in de zin van artikel 101, eerste lid, VWEU. 

6.6 Artikel 6, derde lid, Mw en artikel 101, derde lid, VWEU 

6.6.1 Uitgangspunten 

 Volgens artikel 6, derde lid, Mw en 101, derde lid, VWEU gelden het nationale en Europese 

kartelverbod niet voor overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die 

bijdragen tot verbetering van de productie of van de distributie of tot bevordering van de technische 

of economische vooruitgang, mits een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de 

gebruikers ten goede komt, en zonder aan de betrokken ondernemingen beperkingen op te leggen 

die voor het bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn, of de mogelijkheid geven, voor een 

wezenlijk deel van de betrokken goederen en diensten de mededinging uit te schakelen. 

 

 Het is aan de onderneming die zich op het derde lid van artikel 101 VWEU beroept, om te bewijzen 

dat aan dat lid is voldaan.509 

6.6.2 Toepassing op de zaak 

 De ACM stelt vast dat Samsung geen gronden heeft aangevoerd op grond waarvan artikel 6, derde 

lid, Mw en 101, derde lid, VWEU toepassing kan vinden. Samsung heeft op de hoorzitting 

desgevraagd bevestigd dat zij op deze uitzonderingsbepalingen geen beroep doet.510 De ACM acht 

overigens geen gronden aanwezig die de toepassing van deze bepaling rechtvaardigen. 

 

 De ACM concludeert dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 6, derde lid, 

Mw en 101, derde lid, VWEU. 

 
509 Artikel 6, vierde lid, Mw en artikel 2, tweede zin, Verordening 1/2003 (EG) van de Raad van 16 december 2002 betreffende 
de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, Pb 2003, L1/1. 
510 Verslag van de hoorzitting, UIT/546227, p. 24. 
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6.7 Duur van de overtreding 

 Gelet op de in Hoofdstuk 5 weergegeven gedragingen, stelt de ACM vast dat de overtreding op 9 

januari 2013 is gestart. Dit betreft de eerste keer dat uit de beschikbare bewijsmiddelen blijkt dat 

Samsung een detailhandelaar laat weten dat concurrerende detailhandelaren ook zijn of worden 

geadviseerd.511 Daarnaast volgt uit dit voorbeeld dat de betreffende detailhandelaar zich bij Samsung 

beklaagt over de prijsstelling van andere detailhandelaren in de verwachting dat Samsung de 

concurrerende detailhandelaren aanspreekt.512 

 

 De ACM stelt voorts vast dat de overtreding heeft geduurd tot 7 december 2018. Door de ACM is 

vanaf 10 december 2018 onderzoek verricht op de bedrijfslocatie van Samsung.513 Vrijdag 7 

december 2018 is de laatste werkdag voor dat het onderzoek is aangevangen. In haar zienswijze 

geeft Samsung aan dat zij na het bedrijfsbezoek van 10 december 2018 alle adviesrondes heeft 

opgeschort.514 

6.8 Eindconclusie juridische beoordeling 

 Concluderend stelt de ACM vast dat Samsung met de in Hoofdstuk 5 beschreven gedragingen in de 

periode van 9 januari 2013 tot en met 7 december 2018 heeft deelgenomen aan overeenkomsten 

en/of onderling afgestemde feitelijke gedragingen met ten minste zeven detailhandelaren die ertoe 

strekken de mededinging te verhinderen, te beperken of te vervalsen. 

 

 Bedoelde gedragingen van Samsung vormen in relatie tot ieder van de zeven detailhandelaren 

afzonderlijk en tezamen een overtreding van de verbodsnormen van artikel 6, eerste lid, Mw en 

artikel 101, eerste lid, VWEU. 

 

7 Overtreder 

 Op grond van artikel 56, eerste lid, Mw kan de ACM, ingeval van overtreding van artikel 6 Mw de 

overtreder een bestuurlijke boete opleggen. Onder overtreder wordt op grond van artikel 5:1, eerste 

lid, Awb onder meer verstaan degene die de overtreding pleegt. Daarbij is van belang tot wie het 

wettelijk voorschrift zich richt.515 Artikel 6 Mw en artikel 101 VWEU richten zich tot ondernemingen. 

 

 Aangezien Samsung de toerekening van de overtreding volgens het Rapport niet heeft betwist (maar 

alleen de overtreding als zodanig), kan een uiteenzetting van de uitgangspunten voor de toerekening 

krachtens de jurisprudentie achterwege blijven. 

 

 Samsung Electronics Benelux B.V. is rechtstreeks betrokken bij de gedragingen die in Hoofdstuk 5 

van dit besluit als overtreding zijn aangemerkt.516 Dit is het geval voor de gehele duur van de inbreuk. 

In paragraaf 6.1 heeft de ACM vastgesteld dat deze partij een onderneming is in de zin van artikel 1, 

 
511 Zie randnummer 156. 
512 Zie randnummer 157. 
513 Zie hoofdstuk 3. 
514 Zie punt 7.46 van Zienswijze, IN/538322, p. 84. 
515 MvT bij de vierde tranche Awb, Kamerstukken II 2003/04 29 702, nr. 3, p. 77 e.v. 
516 De in Hoofdstuk 5 beschreven handelingen namens Samsung zijn allemaal verricht door functionarissen werkzaam voor 
Samsung Electronics Benelux B.V. 
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aanhef en onder f, Mw. Samsung Electronics Benelux B.V. kwalificeert gelet op deze 

omstandigheden als overtreder in de zin van artikel 5:1 Awb. 

 

8 Sanctie 

8.1  Juridisch kader 

 Ingevolge artikel 56 Mw en artikelen 88 en 89 Mw heeft de ACM bij de vaststelling van een 

overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw respectievelijk een overtreding van artikel 101, eerste lid, 

VWEU, de bevoegdheid om een boete op te leggen. De ACM legt conform artikel 5:41 Awb geen 

boete op voor zover de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten. De ACM hoeft de 

verwijtbaarheid niet te bewijzen, maar mag deze veronderstellen als het daderschap vaststaat.517  

 

 De Boetebeleidsregel ACM 2014518 (hierna: de Boetebeleidsregel), die gelet op de periode waarin de 

onderhavige overtreding plaatsvond van toepassing is,519 bevat nadere regels voor de wijze waarop 

de ACM invulling geeft aan haar bevoegdheid om een boete op te leggen. Op grond van de 

Boetebeleidsregel stelt de ACM de boete vast in verschillende stappen. Eerst bepaalt de ACM de 

betrokken omzet.520 Vervolgens stelt de ACM een basisboete vast tussen 0 tot 50% van de 

betrokken omzet van de overtreder.521 De ACM stelt het boetebedrag daarna eventueel bij aan de 

hand van boeteverhogende en -verlagende omstandigheden.522 Ten slotte toetst de ACM aan het 

evenredigheidsbeginsel. 

 

 De boete bedraagt op grond van artikel 57, eerste lid, Mw (oud) ten hoogste 450.000 euro of, indien 

dat meer is, ten hoogste 10% van de omzet van de onderneming in het boekjaar voorafgaande aan 

de beschikking (hierna: het wettelijk boetemaximum). 

8.2 Verwijtbaarheid 

 Voorop staat de eigen verantwoordelijkheid van Samsung om de voor haar geldende wet- en 

regelgeving na te leven. Nu de ACM hiervoor heeft vastgesteld dat sprake is van een overtreding van 

artikel 6, eerste lid, Mw en artikel 101, eerste lid, VWEU en tevens heeft vastgesteld welke juridische 

entiteit hiervoor aansprakelijk is, is de verwijtbaarheid in beginsel gegeven.  

 

 De overtreding kan Samsung worden verweten, temeer omdat zij onderdeel uitmaakt van een groot 

(internationaal) opererend concern. Zij beschikte tijdens de inbreuk over compliance-regelingen, 

waarin onder meer wordt ingegaan op de mededingingsregels op het gebied van verticale 

prijsbinding.523 Samsung was zich derhalve bewust van de mededingingsregels uit de 

 
517 MvT bij de vierde tranche Awb, Kamerstukken II 2003/04 29 702, nr. 3, p. 134-135. 
518 Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2014, nr. WJZ/14112617, met betrekking tot het opleggen 
van bestuurlijke boetes door de Autoriteit Consument en Markt (hierna: Boetebeleidsregel ACM 2014). 
519 De wijzigingen van de Boetebeleidsregel ACM 2014 die gelijktijdig met de Wet verhoging boete-maxima op 1 juli 2016 
inwerking zijn getreden, gelden niet voor overtredingen die vóór deze datum zijn aangevangen. 
520 Artikel 1.1 en 2.3 Boetebeleidsregel ACM 2014. 
521 Artikel 2.2 Boetebeleidsregel ACM 2014. 
522 Artikel 2.8 Boetebeleidsregel ACM 2014. 
523 Zie dossierstuk 103, ACM/IN/502562. 
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Mededingingswet en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zoals gebruikelijk is 

bij dit soort professionele marktpartijen.  

 

 Samsung wijst in haar zienswijze op de strikte interne complianceregelingen en de regelmatige 

compliancetrainingen voor het personeel, om te betogen dat zij alles in het werk heeft gesteld om het 

risico van overtreding van de mededingingsregels te beperken. Daarnaast verwijst Samsung naar de 

handhavingspraktijk van de ACM om te beargumenteren dat het optreden tegen de onderhavige 

gedragingen op basis van die regels niet voorzienbaar was. De ACM vat beide argumenten op als 

een beroep op het ontbreken van verwijtbaarheid. Deze punten zullen hieronder nader worden 

besproken. 

 

8.2.1 Compliance 

 Samsung wijst in haar zienswijze op haar strikte compliancebeleid. Dit beleid is, aldus Samsung, 

gebaseerd op het Europeesrechtelijke kader, “dat in zijn toepassing destijds aanzienlijk stringenter 

was dan het Nederlandse nationale recht zoals toegepast door ACM voor zover het verticale 

prijsbinding betreft”.524 Volgens Samsung namen de medewerkers van Samsung de instructies ook 

serieus, zoals blijkt uit hun “voorzichtige” communicatie met detailhandelaren.525 Het 

compliancebeleid is na 2013 nog aangescherpt, opdat incidentele gevallen waarin medewerkers zich 

jegens detailhandelaren ongelukkig uitlieten, zich niet meer zouden voordoen.526  

 

 Uit de door Samsung overgelegde documenten blijkt inderdaad dat het verbod van verticale 

prijsbinding een belangrijk element vormt in de instructies van Samsung aan haar medewerkers. 

 

- De kernboodschap is dat men zich dient te onthouden van “het maken van afspraken over de 

prijs, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot marges, kortingspercentages, 

verkoopvoorwaarden, aanbevelingen of adviezen die betrekking hebben op de prijs of 

prijsgerelateerde zaken, alsmede het opleggen of afgeven van minimumprijzen”.527 “You can 

set Recommended retail Prices (RRP) but they must be genuine reccommendations only.”528  

- Samsung onderkent dat verticale prijsbinding verschillende vormen kan aannemen. 

Bijvoorbeeld: “The agreement between the supplier and the distributor does not need to be in 

writing. If a distributor engages in RPM (by willingly or unwillingly following the supplier’s fixed 

or minimum resale prices), this will be enough to constitute an (illegal) agreement and a very 

serious breach of competition law.”529 

- Samsung geeft instructies hoe om te gaan met klagende detailhandelaren. Daarop dient “de 

standaardreactie” te volgen, die neerkomt op een duidelijke distantiëring: “Ik verwijs naar uw 

e‐mail hieronder en naar de jaarovereenkomst tussen uw bedrijf en Samsung. Zoals u weet, 

kan Samsung alleen maar adviesprijzen adviseren, winkeliers zijn vrij om hun verkoopprijzen 

te bepalen. Volgens het Europese mededingingsrecht en het interne compliancebeleid, 

Samsung kan en zal niet tussenkomen op welke wijze dan ook in de prijszetting van haar 

business partners. Eveneens is het orkestreren van verkoopsprijzen tussen Samsungs 

business partners ten strengste verboden. 

 
524 Punt 6.17 van Zienswijze, IN/538322, p. 65. 
525 Punten 6.1-6.17 van Zienswijze, IN/538322, p. 65-65 en punten 3.49-3.55 van Aanvullende zienswijze, p. 34-35. 
526 Punten 6.12 en 7.506 van Zienswijze, IN/538322, p. 64 en 173-174; Verslag van de hoorzitting, UIT/546227, p. 53. 
527 Bijlage bij ACM/IN/502562, A.2 2014 Gedragscode en geheimhoudingsverplichting (NEDERLANDS - FINAL - 20140527). 
528 B.1.5 2017.10.03, Legal Onboarding, p. 15; B.3.5 2017 Understanding of Compliance, p. 30. 
529 Bijlage bij ACM/IN/502562, B.2.2.1 2014 Competition Law EHQ FINAL, p. 7. 
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De inhoud van de onderstaande e‐mail wordt daarom niet door Samsung aanvaard en zal 

onmiddellijk worden verwijderd; Samsung zal deze e‐mail beschouwen als niet‐bestaande. 

Gelieve zulke e‐mails niet meer te sturen in de toekomst.”530 

Wat in geen geval mag: “I received a call from distributor “A” complaining about the fact that 

you are‘spoiling’ prices. Please increase your prices up to my recommended resaleprices or I 

will stop deliveries (immediately/for the next month etc).”531 

- Wat het opvragen van prijsinformatie betreft: “Never request transaction specific sell-out 

value data since this may give the (wrong) impression that we are monitoring our customers’ 

pricing with a view to disciplining them in the event that their pricing does not meet our 

expectations/rewarding them for aligning with our requirements.”532 

- Wat het monitoren van prijzen betreft: “IT IS ILLEGAL TO Monitor and enforce RRPs 

(including asking distributors/retailers for data on their resale prices).”533 En: “Price monitoring 

may make the business partner feel under pressure. Therefore you should directly check the 

prices on the market or use the information collected by market survey agencies or other 

public sources.”534 

- Daarbij waarschuwt Samsung meer in het algemeen: “Never engage in any conduct 

detrimental to competition. lf you have any questions contact the legal department.”535 

 

 De ACM constateert dat de aanzienlijke compliance-inspanningen niet hebben kunnen verhinderen 

dat Samsung artikel 6, eerste lid Mw en artikel 101, eerste lid VWEU heeft overtreden. Samsung 

vermijdt de contractueel vastgelegde vorm van verticale prijsbinding alsmede (ten minste na 2013) 

het afdwingen van naleving van prijsadviezen door (dreigen met) sancties of het belonen daarvan 

met (financiële) prikkels. Voorts benadrukt Samsung in de contacten met detailhandelaren van tijd tot 

tijd de vrijheid om zelfstandig hun verkoopprijzen te bepalen. Dat neemt echter niet weg dat uit de 

inhoud, frequentie en intensiteit van de communicatie met detailhandelaren de verwachting spreekt 

dat de detailhandelaren zich aan de geadviseerde prijzen houden of zich daardoor ten minste in 

belangrijke mate laten leiden. Van hun kant vertrouwen de detailhandelaren erop dat Samsung hen 

in voorkomende gevallen individueel op afwijkende, ongewenste verkoopprijzen aanspreekt. De 

‘standaardreactie’ uit het compliancebeleid is blijkens het dossier slechts in een beperkt aantal 

gevallen uitgestuurd.536 

 

 Samsung kon niet onkundig zijn van het feit dat zij objectief gezien de concurrentie verstoorde en 

daarom kan het Samsung ook niet baten dat zij de contacten met detailhandelaren consequent met 

de term “adviseren” is blijven aanduiden. Door welke motieven de betrokken account- en 

salesmanagers zich bij hun woordkeuze (en het gebruik van emoticons) hebben laten leiden, en of zij 

daarmee de ware aard van hun contacten hebben willen verhullen, kan in het midden blijven.537 

 

 Waar het om gaat is immers dat Samsung in de relevante periode duidelijk verder gaat dan het 

eenzijdig bekendmaken van indicatieve lijstprijzen (de RRP). Samsung wijst veelvuldig op 

 
530 Bijvoorbeeld: bijlage bij ACM/IN/502562, C.4.3 2014.10.29_Standard reply emails reminder. 
531 Bijlage bij ACM/IN/502562, B.2.2.1 2014 Competition Law EHQ FINAL, p. 8. 
532 Bijlage bij ACM/IN/502562, C.2 20170721 EU COMPETITION LAW GUIDELINES - QUICK GUIDE – COMMUNICATIONS  
DOCUMENT CREATION_UPDATED. 
533 Bijlage bij ACM/IN/502562, B.2.2.1 2014 Competition Law EHQ FINAL, p. 14. 
534 Bijlage bij ACM/IN/502562, B.3.1 2013 Understanding of Compliance, p. 9. 
535 A.2.1.2 Fairtrade 2013, p. 2. 
536 Zie randnummer 86. Samsung maakt de inschatting dat de standaardreactie gemiddeld ongeveer vier keer per jaar wordt 
verstuurd, zie Antwoord Informatieverzoek Samsung d.d. 4 mei 2020, (IN/502562), punt 34.  
537 Samsung meent dat het Rapport van kwade intenties uitgaat en het compliancebeleid van Samsung ten onrechte in haar 
nadeel uitlegt, zie punten 7.344-7.380 van Zienswijze, IN/538322, p. 142-150. 
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afwijkingen van de RRP en communiceert daarenboven “marktprijzen” of “going” prijzen die zij op dat 

moment wenselijk acht. Samsung neemt – uit eigen beweging of door gehoor te geven aan klachten 

van concurrerende detailhandelaren – contact op met detailhandelaren om hen te bewegen tot het 

verhogen van prijzen die in de ogen van Samsung te laag zijn en anderen ervan te weerhouden deze 

lage prijzen te volgen. Samsung houdt in verband daarmee de individuele prijzen van 

detailhandelaren voortdurend en nauwlettend in de gaten. Samsung informeert bovendien 

detailhandelaren over de inhoud van haar contacten met andere, concurrerende detailhandelaren en 

over hun voornemen om overeenkomstig de wens van Samsung (terug) te “schakelen”. Op deze 

wijze worden de detailhandelaren beperkt in hun vrijheid om zelfstandig hun verkoopprijzen te 

bepalen. 

 

 In de gegeven marktcontext zijn deze vorm van prijsadvisering en monitoring door Samsung gericht 

op het voorkomen dan wel ongedaan maken van (een spiraal van) prijsverlagingen die de marges 

van zowel Samsung als de detailhandelaren zouden kunnen uithollen. Dit verstoort het normale 

concurrentieproces op retailniveau ten nadele van de consument. Samsung heeft niet 

beargumenteerd en de ACM ziet niet in hoe deze gedragingen mededingingsbevorderend zouden 

kunnen werken of de efficiëntie zouden kunnen verbeteren. 

 

 Het beroep dat Samsung doet op haar deugdelijke compliancebeleid en de naleving daarvan vormt 

daarom geen reden tot (verminderde) verwijtbaarheid. 

8.2.2 Handhavingspraktijk en uitlatingen van de ACM 

 Samsung benadrukt in haar zienswijze dat de ACM (en haar voorganger de NMa) tot het onderzoek 

in de onderhavige zaak zeer terughoudend zijn geweest met handhavend optreden in gevallen van 

verticale prijsbinding. Het laatste relevante besluit betreft de zaak Secon uit het jaar 2000.538 Daarna 

heeft de ACM in beleidsdocumenten en uitlatingen van bestuurders als beleid kenbaar gemaakt dat 

zij geen prioriteit zal geven aan onderzoeken naar verticale overeenkomsten, als uit initieel 

onderzoek niet zou blijken dat hieruit consumentenschade kan voortvloeien.539 

 

 Aangezien de ACM zich aan dit beleid verbonden heeft, is volgens Samsung het optreden jegens 

Samsung in strijd met het beginsel van de rechtszekerheid. De ACM is vrij haar beleid te herzien, 

maar had dit voorafgaand aan handhaving kenbaar moeten maken.540 Handhaving in deze zaak zou 

een “plotselinge over-enforcement van het (gewijzigde) handhavingsbeleid” inhouden.541 Samsung 

geeft evenwel niet aan welke consequenties de ACM daaraan in de onderhavige procedure zou 

moeten verbinden. 

 

 Samsung baseert zich in haar zienswijze met name op het document “Het toezicht van ACM op 

verticale overeenkomsten – Inzicht in strategie & prioritering” van 20 april 2015. Dit document bevat 

geen andere of nieuwe invulling van het kartelverbod, maar geeft slechts weer hoe de ACM een 

prioriteitsafweging maakt voor verticale overeenkomsten. Volgens dit document betrekt de ACM bij 

de prioriteitsafweging (i) de mate van marktmacht van ondernemingen; (ii) (markt)brede toepassing 

van vergelijkbare verticale overeenkomsten; (iii) of de overeenkomst is afgedwongen door de retailer; 

en (iv) mogelijke efficiëntieverbeteringen. Hier verdient vermelding dat sprake is van aanzienlijke 

marktmacht en dat Samsung tijdens het onderzoek en in de onderhavige procedure geen positieve 

 
538 Punten 4.77-4.78 en 5.2 van Zienswijze, IN/538322, p. 51-52, en 54. 
539 Punten 5.16-5.28 en 8.1-8.9 van Zienswijze, IN/538322, p. 57-61 en 180-181. 
540 Punt 8.5 van Zienswijze, IN/538322, p. 180. 
541 Punt 5.28 van Zienswijze, IN/538322, p. 69. 
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effecten naar voren heeft gebracht. Het oppakken van deze zaak naar aanleiding van signalen over 

het gedrag van Samsung en verschillende detailhandelaren past dan ook binnen deze beleidsvisie. 

 

 Volgens Samsung had de ACM op basis van voornoemde beleidsvisie eerst een initieel onderzoek 

moeten verrichten naar de effecten op de consumentenwelvaart alvorens een formeel onderzoek te 

starten.542 Het verrichten van een initieel onderzoek om te bepalen of een formeel onderzoek gestart 

zal worden naar aanleiding van een signaal of verzoek tot handhavend optreden, is een element in 

het prioriteitenbeleid van de ACM.543 Het betreft een interne afweging om te bepalen of nader 

onderzoek opportuun is. Het is geen procedureel vereiste waaraan een onderneming die voorwerp is 

van een mededingingsrechtelijk onderzoek enig recht zou kunnen ontlenen. 

 

 De ACM is daarnaast van oordeel dat de eerdere uitlatingen en praktijk van de ACM niet aan 

handhaving van artikel 6, eerste lid, Mw en artikel 101, eerste lid, VWEU in de weg staan. Samsung 

bestrijdt ook niet “ACM’s bevoegdheid om het mededingingsrecht te handhaven”.544 

 

 Bovendien is van belang dat Samsung ook de Europese mededingingsregels in acht dient te nemen, 

waarbij de ACM nimmer het uitgangspunt heeft verlaten dat de ACM zich bij de uitleg en toepassing 

van begrippen in artikel 6 en 24 Mw baseert op de Europese rechtspraktijk (“niet strenger en niet 

soepeler”). Het is duidelijk dat de Commissie en de Unierechters ook verticale prijsafspraken als 

problematische hardcore restrictie beschouwen.545 

 

 Samsung is zich daarvan terdege bewust geweest en heeft haar complianceprogramma uitdrukkelijk 

op het Europese kader gebaseerd.546 Ook volgt zij blijkens de overgelegde documenten inzake 

compliance de ontwikkelingen in de andere lidstaten. In zoverre is Samsung dan ook niet door het 

terughoudende ACM-beleid op het verkeerde been gezet. 

 

 In dit verband benadrukt de ACM dat naast specifieke Europese regels, besluiten en jurisprudentie 

over verticale prijsbinding, de algemene uitgangspunten voor de toepassing van de begrippen 

overeenkomst, onderling afgestemd feitelijk gedrag, mededingingsbeperking en enkele voortdurende 

inbreuk niet uit het oog verloren moeten worden, zeker niet wanneer het zich snel ontwikkelende 

verhoudingen en gebruik van nieuwe communicatiemiddelen tussen fabrikanten, distributeurs en 

consumenten betreft. De ACM introduceert in dit besluit geen nieuwe, striktere of onvoorzienbare 

norm. Dat dit specifieke gedrag niet eerder door de ACM in eenzelfde casus is beboet, neemt de 

verwijtbaarheid van Samsung niet weg. Het rechtszekerheidsbeginsel verbiedt namelijk niet de 

geleidelijke verduidelijking van de regels, zolang deze verduidelijking voorzienbaar is.547 Samsung 

had ten tijde van de inbreukmakende gedragingen naar het oordeel van de ACM kunnen en moeten 

voorzien dat haar praktijk onverenigbaar was met de mededingingsregels, gelet op de reikwijdte van 

de hiervoor genoemde begrippen alsook haar kennis van het Europese kader voor verticale 

prijsbinding. De contacten die Samsung in de relevante periode onderhield met detailhandelaren 

 
542 Punt 8.7 van Zienswijze, IN/538322, p. 189. 
543 Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt van 18 maart 2016, (Stcrt. 2016, 14564). 
Vragen omtrent de inhoud en toereikendheid van een dergelijk initieel onderzoek zijn echter alleen aan de orde bij de toetsing 
door de rechter van afwijzing van handhavingsverzoeken, zie CBb 20 augustus 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BN4700 
(Vereniging van reizigers), punt 7.2.5 en Rb Rotterdam 29 juli 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:7277 (Riedel), punt 15.5.  
544 Punt 5.29 van Zienswijze, IN/538322, p. 61. 
545 Ook de ACM heeft, met verwijzing naar de EU-praktijk, duidelijk gemaakt dat verticale overeenkomsten die hardcore 
beperkingen bevatten, zoals bijvoorbeeld verticale prijsbinding, verboden zijn, zie o.a. Het toezicht van ACM op verticale 
overeenkomsten – Inzicht in strategie & prioritering, 20 april 2015, p. 4-5 en 16-17. 
546 Punten 6.16 en 6.17 van Zienswijze, IN/538322, p. 65. 
547 HvJ EU 25 maart 2021, C-591/16, ECLI:EU:C:2021:243 (Lundbeck/Commissie), r.o. 166. Zie bijv. ook: HvJ EU 22 oktober 
2015, C-194/14 P (AC Treuhand), r.o. 41; en HvJ EU 10 juli 2014, C-295/12 P, ECLI:EU:C:2014:2062 
(Telefónica/Commissie), r.o. 147. 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/14164/Toezicht-van-ACM-op-verticale-overeenkomsten
https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/14164/Toezicht-van-ACM-op-verticale-overeenkomsten
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grijpen materieel in op de vrijheid van detailhandelaren om hun verkoopprijzen zelfstandig te bepalen 

en kunnen daarmee een negatief effect op de mededinging hebben.548 Samsung had zich dit kunnen 

en moeten realiseren. Vanwege deze voorzienbaarheid faalt het beroep van Samsung op het lex 

certa-beginsel. 549 

 

 Enige onzekerheid is overigens inherent aan het feit dat de rechtsontwikkelingen niet altijd gelijke 

tred houden met de ontwikkelingen op de markt. In dat licht moet ook de door het bedrijfsleven 

gearticuleerde behoefte aan verduidelijking van de Europese regels voor verticale restricties worden 

gezien, waarnaar Samsung verwijst.550 Dit mag de mededingingsautoriteiten er niet van weerhouden 

om van geval tot geval op te treden tegen inbreuken die volgens de geldende maatstaven zijn 

bewezen, ook al is daarvoor geen precedent.551 

 

 Afsluitend concludeert de ACM dat de handhavingspraktijk en uitlatingen van de ACM in de 

afgelopen decennia niet tot gevolg hebben dat Samsung geen verwijt kan worden gemaakt, daar het 

voor Samsung voorzienbaar was dat haar praktijk in de relevante periode in strijd was met artikel 6, 

eerste lid, Mw en artikel 101, eerste lid, VWEU.  

8.3  Betrokken omzet 

 De betrokken omzet wordt bepaald op grond van de opbrengst die een overtreder in het laatste 

volledige kalenderjaar van de overtreding heeft behaald met de levering van goederen en diensten 

die direct of indirect verband houden met de overtreding. In de betrokken omzet wordt ook de duur 

van de overtreding tot uitdrukking gebracht. De ACM neemt voor de berekening van de betrokken 

omzet, de omzet in aanmerking die door de zeven detailhandelaren is behaald met de verkoop van 

Samsung-televisies in Nederland. De totale netto-omzet van Samsung in 2017 bedroeg 

[VERTROUWELIJK] euro.552 Het aandeel van de zeven detailhandelaren in 2017 bedroeg 

[VERTROUWELIJK]%,553 hetgeen overeenkomt met een omzet van 112.326.463 euro. De 

overtreding duurde van 9 januari 2013 tot 7 december 2018, ofwel afgerond 71 maanden. De 

betrokken omzet bedraagt daarmee afgerond 664.598.000 euro.554 

8.4  Basisboete 

 De ACM stelt een basisboete vast tussen 0 tot 50% van de betrokken omzet van de overtreder. Bij 

het vaststellen van deze basisboete houdt de ACM rekening met de ernst van de overtreding en de 

omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. 

 

 De ernst van de overtreding wordt bepaald door de zwaarte van de overtreding in samenhang met 

de economische context waarin deze overtreding heeft plaatsgevonden. Bij de beoordeling van de 

economische context houdt de ACM onder meer rekening met de aard van de betrokken producten 

 
548 Vgl. Telefónica, r.o. 149. 
549 Lundbeck, r.o. 166; Telefónica, r.o. 147.  
550 Punt 5.69 van Zienswijze, IN/538322, p. 61. 
551 Vgl. Lundbeck, r.o. 165. 
552 Zie dossierstuk 101, Antwoorden Samsung omzetgegevens (IN/455738), tevens bevestigd bij brief van 9 april 2021 
(IN/605596). 
553 Zie dossierstuk 107, VvA Marktaandelen detailhandelaren (UIT/536061). Het aandeel van de zeven is berekend op basis 
van de bruto-omzet 2017, hun aandeel in de netto-omzet zal bij benadering even groot zijn. 
554 De betrokken omzet wordt vermenigvuldigd met een factor van 1/12 per maand dat de overtreding geduurd heeft, in dit 
geval 71/12, en afgerond op een veelvoud van 1.000 euro (artikel 1.1, lid 1 en artikel 1.2, lid 1, Boetebeleidsregel). 
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of diensten, de omvang van de markt, de grootte van de overtreder en het marktaandeel van de 

overtreder. Daarnaast houdt de ACM rekening met de afbreuk of potentiële afbreuk aan het normale 

mededingingsproces en de weerslag op de economie die de betreffende gedraging in het algemeen 

heeft. 

 

 De ACM neemt in deze zaak het volgende in aanmerking bij het vaststellen van de hoogte van het 

percentage. 

  

 De beïnvloeding en druk die Samsung uitoefent, kan rekenen op de (stilzwijgende) instemming van 

de zeven in dit besluit nader besproken detailhandelaren. De contacten die Samsung met de 

detailhandelaren onderhoudt, zorgen voor afstemming met betrekking tot de 

consumentenverkoopprijzen van televisies in Nederland. Het mededingingsbeperkende gedrag grijpt 

dan ook rechtstreeks in op een belangrijke concurrentieparameter op de retailmarkt. 

 

 Samsung streeft met de prijsafstemming margebehoud na. Dit resulteert in nadelige gevolgen voor 

de consument. Het ingrijpen van Samsung leidt er toe dat detailhandelaren niet meer zelfstandig hun 

wederverkoopprijzen bepalen en verstoort daarmee de mededinging op detailhandelsniveau. Dit 

zorgt er doorgaans voor dat consumentenprijzen worden verhoogd.555 De ACM acht de negatieve 

gevolgen voor de mededinging daarom gegeven.  

 

 Door prijsvergelijkingswebsites en het algemeen gangbare gebruik van spider-software is sprake van 

een verhoogde transparantie in de markt (zie paragraaf 4.4.3). Die omstandigheid maakt het gedrag, 

anders dan Samsung betoogt, niet minder ernstig. De verhoogde transparantie schakelt concurrentie 

niet uit. Samsung heeft met haar praktijk de resterende onzekerheid over het voorgenomen 

prijsgedrag van de detailhandelaren verminderd en heeft hiermee het reguliere concurrentieproces 

verstoord. 

 

 De interventies van Samsung in de prijsstelling door detailhandelaren vinden op stelselmatige wijze 

plaats. Samsung handelt niet ad hoc en reactief. Dat er sprake is van een stelselmatige praktijk, blijkt 

uit de veelvuldige contacten tussen Samsung-medewerkers, waarbij prijsafwijkingen door 

detailhandelaren worden opgemerkt en waarbij accountmanagers worden opgeroepen om contact op 

te nemen met detailhandelaren die van de adviesprijs afwijken. 

 

 De ACM neemt voorts in aanmerking dat Samsung een sterke marktpositie inneemt op het gebied 

van de verkoop van televisies in Nederland. Het marktaandeel van Samsung op de televisiemarkt in 

Nederland lag gedurende de inbreukperiode tussen de 41,7 en 51,4 procent (zie paragraaf 4.3.1). 

Het gezamenlijk marktaandeel van de zeven in dit besluit nader besproken detailhandelaren op de 

Samsung-televisie markt in Nederland was tijdens de inbreukperiode eveneens groot, namelijk 

tussen de [VERTROUWELIJK] procent.556 

 

 De ACM neemt tevens in aanmerking dat Samsung een professionele partij is die op de hoogte zou 

moeten zijn van de mededingingsregels. Samsung had kunnen en moeten voorzien dat het ingrijpen 

in de prijsstelling van detailhandelaren door de in Hoofdstuk 5 beschreven vormen van beïnvloeding 

en druk de mededinging verstoort (zie paragraaf 8.2).  

 
555 Samsung heeft, zoals ze aangeeft in punten 7.272-277 van haar Zienswijze, IN/538322, p. 132-134, in een aantal gevallen 
ook geadviseerd om de prijs te verlagen. Dit neemt niet weg dat het aantal adviezen om de prijs te verlagen vele malen lager 
is dan het aantal gevallen waarin Samsung een prijsverhoging adviseert, zie daarover randnummer 407. Het is duidelijk dat 
Samsung met haar praktijk een spiraal van prijsverlagingen wil voorkomen en de negatieve effecten van spidertools wil 
tegengaan, zie randnummers 403403-405.  
556 Zie dossierstuk 107, VvA Marktaandelen detailhandelaren (UIT/536061). 
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 De prijsafstemming die in deze zaak aan de orde is, verstoort de mededinging naar zijn aard, maar 

moet wat betreft de ernst van de overtreding onderscheiden worden van verdergaande vormen van 

verticale prijsafspraken.557 De ACM acht het aannemelijk dat de negatieve gevolgen van de 

gedragingen in onderhavige zaak minder verstrekkend zijn dan het geval is bij een systeem van 

verticale prijsbinding dat gepaard gaat met dwang en sancties, zoals leveringsweigering, of met 

prikkels, zoals intrekken van financiële voordelen die in het vooruitzicht waren gesteld bij naleving. 

Het verschil in ernst tussen dergelijke, contractueel vastgelegde en/of met sancties afgedwongen 

prijsafspraken enerzijds en de door Samsung gehanteerde structurele afstemming over de prijs 

anderzijds, moet dan ook tot uitdrukking worden gebracht bij het bepalen van het percentage. 

 

 Gelet op voorgaande overwegingen, acht de ACM een percentage van 7,5% passend. De ACM stelt 

de basisboete vast op 49.844.850 euro. 

8.5 Boeteverhogende en –verlagende omstandigheden 

 De ACM ziet geen aanleiding om boeteverhogende omstandigheden in aanmerking te nemen. 

 

 De ACM neemt als boeteverlagende omstandigheid in aanmerking dat dit de eerste keer is dat de 

ACM een boete oplegt voor een vorm van verticale prijsafstemming waarbij deze afstemming niet 

was vastgelegd in contractuele bepalingen of werd afgedwongen door het toepassen van 

dwangmaatregelen of van concrete (financiële) prikkels.  

 

 In het licht van deze bijzondere omstandigheden past de ACM een verlaging van 20% op de 

basisboete toe zoals weergegeven bij randnummer 506 van dit besluit en stelt de boete – na 

afronding – vast op 39.875.880 euro.  

8.6 Wettelijk boetemaximum 

 Ingevolge artikel 57, eerste lid, Mw (oud), zoals van toepassing op de onderhavige overtreding, 

bedraagt de boete voor overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw ten hoogste 450.000 euro of, indien 

dat meer is, 10% van de omzet van de onderneming in het boekjaar voorafgaande aan de 

beschikking. 

 

 Gelet op de door de Samsung overgelegde omzetgegevens, stelt de ACM vast dat een boete van 

39.875.880 euro het wettelijk boetemaximum niet overstijgt. 

 

 De ACM acht de aldus resulterende boete alles in aanmerking nemend evenredig en voldoende 

afgestemd op de aard van de overtreding en de mate waarin deze aan Samsung kan worden 

verweten. 

 
557 Daarbij worden verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen veelal als minder schadelijk 
gezien dan horizontale afspraken tussen concurrenten, tenminste voor zover tenminste sprake is van een werkzame 
interbrand concurrentie, vgl. Beschikking Philips, punt 92, onder verwijzing naar HvJ EU 14 maart 2013, C-32/11, 
ECLI:EU:C:2013:160 (Allianz Hungária Biztosító), punt 43. 
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8.7  Vaststelling van de hoogte van de boete 

 De ACM stelt op basis van alle hiervoor genoemde stappen de volgende boete vast op 39.875.500 

euro. De boete is, conform artikel 1.2, tweede lid van de Boetebeleidsregel naar beneden afgerond 

op een veelvoud van 500 euro. 

 

 Naar het oordeel van de ACM is deze boete alles in aanmerking nemend passend en evenredig. 
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9 Besluit 

De Autoriteit Consument en Markt legt aan Samsung Electronics Benelux B.V., gevestigd te Delft, 

een boete op van 39.875.500,-- euro, wegens overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw en artikel 101, 

eerste lid, VWEU. 

 

 

 

Den Haag, 14 september 2021 

 

De Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

w.g. 

 

mr. M. Snoep 

Bestuursvoorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 

bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den 

Haag. Graag ontvangen wij uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is 

gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met 

rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 
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