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Onderwerp : Mogelijke overtreding Mededingingswet 
 
Geachte … 

 

Deze brief in het kort: 

1. De ACM heeft aanwijzingen ontvangen dat u invloed uitoefent op verkoopprijzen van uw afnemers 

U bent mogelijk in overtreding van de Mededingingswet. 

2. We verzoeken u om te bevestigen dat u deze brief ontvangen heeft en om na te gaan of u zich aan 

de wet houdt. In deze brief vindt u verwijzingen naar hulpmiddelen om dit te controleren. 

3. Daarnaast verzoeken we u ons binnen 30 kalenderdagen te laten weten welke stappen u gaat 

ondernemen om te controleren of uw gedrag in lijn is met de regels, en wanneer u hiermee aan de 

slag gaat.  

4. Op dit moment doen wij geen onderzoek naar een overtreding, Als daar later  aanleiding toe is 

kunnen we dat alsnog doen. Dit kan dan leiden tot een boete. 

 

Aanwijzingen mogelijke overtreding 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft aanwijzingen ontvangen dat u invloed uitoefent op 

verkoopprijzen. We willen u erop wijzen dat het beïnvloeden van verkoopprijzen de eerlijke concurrentie 

verstoort. Dit is dan ook een ernstige overtreding van de Mededingingswet. Uw afnemers moeten hun eigen 

verkoopprijzen bepalen. U mag alleen een vrijblijvende adviesprijs geven. 

 

Verzoek uw gedrag te controleren 

Wij verzoeken u dringend om na te gaan of uw gedrag in lijn is met de regels. Op onze website1 vindt u meer 

informatie over welk gedrag verboden is en wat wel is toegestaan. Daar vindt u ook een tool die u kunt 

gebruiken om een snelle zelfcheck te doen. Deze adviesprijscheck is een algemeen hulpmiddel en biedt u 

een eerste inzicht, maar het is geen individueel juridisch advies. Als u na het lezen van onze informatie twijfelt 

u zich aan de wet houdt, raden we u aan om juridisch advies in te winnen.  

 

Vervolg  

De ACM doet op dit moment nog geen onderzoek naar een eventuele overtreding door uw bedrijf. Wij gaan 

ervan uit dat u de verantwoordelijkheid neemt om te controleren of u zich aan de regels houdt en uw gedrag 

indien nodig aanpast. De ACM blijft alert op eventuele nieuwe signalen. Als er aanleiding toe is, kunnen we 

op een later moment alsnog een onderzoek starten naar een mogelijke overtreding van de wet. 

 

 

 

 
1 www.acm.nl/wiebepaaltdeprijs 

http://www.acm.nl/
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/concurrentie-en-marktwerking/concurrentie-en-afspraken-tussen-bedrijven/afspraken-tussen-leveranciers-en-afnemers
http://www.acm.nl/
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Gevolgen bij overtreding 

Mocht er later aanleiding zijn om alsnog een onderzoek te starten, kunnen de gevolgen voor u en uw bedrijf 

groot zijn: 

• Als na onderzoek formeel wordt vastgesteld dat u de Mededingingswet heeft overtreden, kan een 

boete worden opgelegd. Boetes kunnen oplopen tot 40% van de totale jaaromzet. 

• We beschouwen deze brief als een waarschuwing. Nieuwe signalen kunnen leiden tot een formeel 

onderzoek. Als er dan een overtreding wordt vastgesteld, kan het feit dat u eerder gewaarschuwd 

bent, meewegen als boeteverzwarende omstandigheid. 

 

Voor de duidelijkheid, de ACM beschuldigt u er niet van de Mededingingswet overtreden te hebben. We 

geven u de kans zelf te controleren of u zich aan de wet houdt om indien nodig uw gedrag aan te passen. 

 

Uw reactie 

We vragen u voor … te laten weten dat u deze brief heeft ontvangen. Daarnaast vragen we u binnen 30 

dagen na het ontvangen deze brief aan te geven welke stappen u gaat ondernemen om te controleren of uw 

gedrag in lijn is met de regels en wanneer u hiermee aan de slag gaat.  

 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u toch nog vragen hebben, neem 

dan contact op met …, telefoonnummer …, e-mailadres ….  

 

 

Hoogachtend, 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

 

M. Denkers BA, MSc, MBA   

Directeur Directie Mededinging 




