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Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit naar 

aanleiding van een verzoek tot handhavend optreden in de zin van artikel 56, lid 1, van de 

Mededingingswet 

 

Inleiding 

Op 22 mei en 7 juni 2012 ontving de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) uw brieven 

waarin u klaagt over gedragingen van Kluwer ten aanzien van haar product Navigator. Bij deze 

brieven heeft u correspondentie gevoegd welke uw klacht ondersteunen. U heeft uw klacht op 22 

juni 2012 formeel ingediend door middel van het formulier besluitaanvraag. Op 17 juli 2012 heeft 

u uw klacht telefonisch toegelicht. 

 

Inhoud klacht 

Naar uw oordeel maakt Kluwer misbruik van een economische machtspositie in de zin van artikel 

24 van de Mededingingswet. Dit misbruik zou er volgens u in bestaan dat Kluwer 

prijsdiscriminatie toepast door voor ontsluiting van dezelfde informatiebronnen voor 

verschillende beroepsgroepen verschillende prijzen te hanteren. Als gevolg van deze gedraging 

zou u als advocaat voor ontsluiting van dezelfde informatiebronnen duurder uit zijn dan een 

gerechtsdeurwaarder.  

 

U bent zelfstandig gevestigd advocaat en afnemer van producten van Kluwer. Uit uw brieven en 

meegezonden correspondentie blijkt dat u met een account manager bij Kluwer in 

onderhandeling was over een af te nemen pakket aan juridische informatiebronnen. Deze 

gesprekken gingen onder andere over het product Kluwer Navigator. Dit is een 

softwareprogramma (online portal) waarmee juridische informatie kan worden ontsloten en 

waarmee juridische collecties, wet- en regelgeving, jurisprudentie, commentaren, vakliteratuur en 

tijdschriften kunnen worden geraadpleegd en doorzocht. 
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Kluwer heeft de met Navigator te ontsluiten informatie onderverdeeld in verschillende Kluwer 

Navigator Collecties. Deze collecties bestaan uit een bundel aan informatiebronnen voor een 

bepaald rechtsgebied of beroepsgroep waarin bronnen aan elkaar gekoppeld zijn. Volgens de 

website van Kluwer zijn er momenteel ongeveer 40 verschillende Kluwer Navigator Collecties, 

bestemd voor verschillende doelgroepen zoals advocaten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, 

beleidsambtenaren, bestuurders en juristen bij de overheid, fiscalisten en accountants. Ten tijde 

van uw gesprekken met Kluwer werd tevens een collectie voor gerechtsdeurwaarders 

aangeboden. Kluwer heeft aangegeven dat dit product ten tijde van uw onderhandelingen werd 

uitgefaseerd en inmiddels niet langer wordt aangeboden. 

 

In uw onderhandeling met Kluwer heeft u aangegeven de collectie Navigator 

Gerechtsdeurwaarders te willen afnemen. Kluwer heeft u echter meegedeeld, onder andere in een 

e-mailbericht van 7 mei 2012, dat deze collectie door Kluwer alleen aan gerechtsdeurwaarders 

wordt verkocht. Kluwer weigerde om die reden u deze collectie te verkopen. Alternatieven die u 

werden geboden resulteren er volgens u in dat u voor een vergelijkbaar pakket aan 

informatiebronnen duurder uit zou zijn. 

 

Beoordeling klacht  

De NMa stelt klachten op prijs, aangezien klachten van groot belang zijn voor de effectiviteit van 

de NMa. Bij de NMa komen echter meer signalen en klachten over gedragingen van 

ondernemingen binnen dan zij aan onderzoek kan onderwerpen gezien de haar beschikbare tijd 

en middelen. De NMa is daarom genoodzaakt om bij de behandeling van klachten een 

prioriteringsbeleid te hanteren. Dit houdt in dat de NMa aan de hand van een weging van het 

algemeen belang, het individuele belang van aanvrager en eventueel betrokken maatschappelijke 

belangen bepaalt of zij naar aanleiding van een klacht nader onderzoek verricht. Het aldus 

bepaalde belang van nader onderzoek naar aanleiding van een klacht wordt daarbij integraal 

afgewogen tegen het belang van onderzoek in andere zaken.  

Gelet op de opdracht die de wetgever aan de NMa heeft gegeven, hecht de NMa bij deze 

belangenafweging veel gewicht aan het algemeen belang. Het algemeen belang dat betrokken is 

bij onderzoek van de NMa bepaalt de NMa aan de hand van een aantal prioriteringscriteria. Deze 

prioriteringscriteria, zoals vastgesteld in de NMa-Agenda 2004, zijn: het economische belang, het 

belang voor de consument, de ernst van de vermoedelijke overtreding en de doeltreffendheid en 

doelmatigheid van het optreden van de NMa. 

 

Belangenafweging in onderhavig geval 

In het licht van de bovengenoemde belangenafweging geeft de NMa momenteel voorrang aan 

andere onderzoeken. De reden hiervan is dat de doelmatigheid en doeltreffendheid van NMa 

optreden tegen de gestelde overtreding gering is. De kans dat op basis van het te verrichten  
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onderzoek een overtreding kan worden vastgesteld, moet gering worden geacht. Toetsing van de 

klacht aan de overige prioriteringscriteria geeft de NMa, alles afwegende, geen of onvoldoende 

aanleiding om de besluitaanvraag toch in behandeling te nemen. Daarnaast is op basis van 

voorlopig onderzoek gebleken dat het economisch belang van de betrokken gedraging gering is.  

 

Korte inhoudelijke afweging 

U stelt in uw besluitaanvraag dat Kluwer nagenoeg monopolist is en beschikt over een 

economische machtpositie. U heeft echter in uw klacht niet aangegeven op welke relevante markt 

Kluwer over deze machtspositie zou beschikken. Op basis van een eerste onderzoek heeft de 

NMa geen aanwijzingen aangetroffen die wijzen op een economische machtspositie van Kluwer 

op een mogelijke markt voor het ontsluiten van juridische informatiebronnen. Kluwer is, naast 

Sdu Uitgevers, een van de twee grote aanbieders op dit gebied. Daarnaast zijn in ieder geval 

enkele spelers actief op deelgebieden. Gezien de concurrentie lijkt Kluwer zich niet onafhankelijk 

van concurrenten en/of afnemers te kunnen gedragen. Afnemers kunnen overstappen naar 

producten van een concurrent of zelf kennissystemen inrichten op basis van openbare bronnen.  

 

De gedraging waarover u klaagt lijkt bij eerste beoordeling niet te kwalificeren als misbruikelijk in 

de zin van de Mededingingswet. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese 

Unie kan het feit dat een praktijk van een onderneming met een economische machtspositie kan 

worden gekwalificeerd als „discriminatie op grond van de prijzen”, namelijk de toepassing van 

verschillende prijzen voor verschillende klanten of verschillende categorieën van klanten voor 

waren waarvan de kosten dezelfde zijn, op zichzelf genomen niet op uitsluitingsmisbruik wijzen.1 

In aansluiting hierop kan in onderhavig geval niet worden gesteld dat u als gevolg van de 

gedraging van Kluwer in een nadelige positie verkeert ten opzichte van andere advocaten. Hen 

was het immers ook niet toegestaan Navigator Gerechtsdeurwaarders af te nemen.  

 

Ten overvloede vermeld ik dat het pakket Navigator Gerechtsdeurwaarders door Kluwer niet 

langer wordt aangeboden.2 Mocht de gedraging al een mededingingsprobleem zijn geweest, dan 

is derhalve niet langer actueel. Ook om deze reden geeft de NMa momenteel voorrang aan 

andere onderzoeken. 

 

                                                           
1 Zie onder andere Arrest van het Hof van 27 maart 2012 in zaak C-209/10 (Post Danmark A/S tegen Konkurrencerådet), 

randnr. 30. 
2 Kluwer heeft aangegeven dat klanten die het product reeds hadden afgenomen vóór de uitfasering nog wel worden 

ondersteund. 
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Gezien de voorgaande afweging van belangen en inhoudelijke beoordeling wil ik u hierbij 

mededelen dat de NMa geen verder onderzoek zal doen naar aanleiding van deze klacht.  

  

Datum: 30 augustus 2012 

 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze: 

 

 

 

Dennis Hesseling 

Directie Mededinging 

Clustermanager Netwerksectoren & Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de 

dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur 

van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag.  

In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet 

bestuursrecht de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoeken in te stemmen 

met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.  
 


