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Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren 

van de Coöperatieve Inkoopvereniging Superunie B.A. en Laurus N.V. tegen zijn beslissing van 

28 april 2003, kenmerk 2978/38. 

 

I. Verloop van de procedure 

 

1. Op 19 april 2002 heeft de Coöperatieve Inkoopvereniging Superunie B.A. (hierna: 

Superunie) bij de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: d-

g NMa) een klacht ingediend tegen Interpay BeaNet B.V. en/of Interpay Nederland B.V. 

(hierna tezamen: Interpay). Superunie stelt in de klacht dat Interpay artikel 24 van de 

Mededingingswet (hierna: Mw) schendt. 

 

2. Bij besluit van 28 april 2003, kenmerk 2978/38 (hierna: bestreden besluit), heeft de d-g NMa 

de klacht van Superunie afgewezen. 

 

3. Op 13 mei 2003 heeft Superunie een bezwaarschrift tegen het bestreden besluit ingediend. 

Op 25 augustus 2003 heeft Superunie de gronden van het bezwaar aangevuld. 

 

4. Op 3 juni 2003 heeft Laurus N.V. (hierna: Laurus) een bezwaarschrift tegen het bestreden 

besluit ingediend. Op 19 augustus 2003 heeft Laurus de gronden van het bezwaar 

aangevuld. 

 

5. Op 18 november 2004 heeft ten kantore van de NMa een hoorzitting plaatsgevonden, 

waarop Superunie, Laurus en Interpay zijn verschenen. Van deze hoorzitting is een verslag 

opgemaakt. Interpay en Superunie hebben ieder bij fax van 5 januari 2005 opmerkingen 

gemaakt over dit verslag. 
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II. Betrokken partijen 

 

6. Superunie is een coöperatieve vereniging van rechtspersonen die é é n of meer 

zelfbedieningsbedrijven, supermarkten, consumentenmarkten, zelfbedieningswarenhuizen 

en/of groothandelsbedrijven (doen) exploiteren.1 Superunie sluit ten behoeve van de bij haar 

aangesloten leden onder meer inkoopovereenkomsten met fabrikanten en andere 

leveranciers. Superunie heeft onder meer een overeenkomst met Interpay gesloten voor de 

levering van netwerkdiensten voor pintransacties (hierna: netwerkdiensten).2 

 

7. Laurus exploiteert de supermarktformules Konmar, Super de Boer en Edah. Evenals 

Superunie heeft Laurus een overeenkomst met Interpay gesloten voor de levering van 

netwerkdiensten. 

 

8. Interpay Nederland B.V. is in 1994 opgericht door en eigendom van acht Nederlandse 

banken.3 Detaillisten die pinnen als betaalmiddel willen aanbieden moesten hiertoe in het 

verleden een abonnement nemen bij Interpay Nederland B.V. en een contract afsluiten met 

Interpay BeaNet B.V., een 100%-dochter van Interpay Nederland B.V. Vanaf medio 2004 

biedt Interpay geen netwerkdiensten meer aan aan detaillisten. In plaats daarvan bieden de 

banken netwerkdiensten aan welke zij op hun beurt inkopen bij Interpay. De bestaande 

contracten voor de levering van netwerkdiensten tussen Interpay en de detaillisten zijn 

inmiddels vrijwel allemaal omgezet in contracten tussen de banken en de detaillisten. 

                                                           
1 Haar leden zijn Boni Markten B.V., Boon Beheer B.V., Coop Codis Holding B.V., Deen Supermarkten B.V., 

Kijkgrijp DekaMarkt N.V., Van Eerd Groep Holding B.V., Jan Linders B.V., B.V. Nettorama Distributie, Poiesz 

Supermarkt B.V., Sligro B.V., Spar Holding B.V., B.V. Sperwer Holding, Vomar Holding B.V., De WitKom@rt 

Supermarkten B.V. (www.superunie.nl).  

2 Pintransacties zijn betaaltransacties met behulp van een bank- of giropas met pincode via een 

betaalautomaat bij een detaillist. Netwerkdiensten voor pintransacties omvatten het transport van gegevens 

tussen detaillisten en banken waardoor betaaltransacties kunnen plaatsvinden.  

3 De oprichters en aandeelhouders van Interpay Nederland B.V. zijn ABN AMRO Bank N.V., Coöperatieve 

Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., ING Bank N.V., Fortis Bank (Nederland) N.V., SNS Bank N.V., 

Friesland Bank N.V., F. van Lanschot Bankiers N.V. en N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. 
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III. De klacht 

 

9. De klacht van Superunie luidt – kort en zakelijk weergegeven – dat Interpay misbruik zou 

maken van haar economische machtspositie door ten opzichte van haar handelspartners 

ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties toe te passen, hetgeen in strijd is met 

artikel 24 Mw. Dit misbruik bestaat volgens Superunie uit het verlenen van extra kortingen 

op de tarieven voor netwerkdiensten aan Koninklijke Ahold N.V. (hierna: Ahold). Deze extra 

kortingen worden andere afnemers van netwerkdiensten, waaronder Superunie, niet 

verleend. 

 

IV. Het bestreden besluit 

 

10. In het bestreden besluit overweegt de d-g NMa, kort en zakelijk weergegeven, het volgende. 

 

11. De d-g NMa stelt vast dat de netwerkdiensten die Interpay verleent voor iedere afnemer 

gelijk zijn, doch dat alleen Ahold een extra korting per pintransactie geniet. De d-g NMa 

oordeelt dat voor dit verschil in behandeling een objectieve rechtvaardiging bestaat. Deze 

objectieve rechtvaardiging bestaat uit het feit dat Ahold in 1992, toen pinnen nog geen 

succes was, risico’s heeft genomen door te investeren in het product pin en garanties heeft 

afgegeven aan Interpay betreffende aantallen te genereren pintransacties op jaarbasis. 

Zonder de garanties van Ahold, welke voor Interpay een impuls vormden om te blijven 

investeren in haar netwerk, was een reë el risico aanwezig dat de introductie van het product 

pin zou mislukken. De extra korting per pintransactie voor Ahold is te beschouwen als een 

beloning voor de door Ahold als first mover gedane investeringen en gelopen risico’s. Dit 

risico blijkt eens te meer uit het feit dat de met Ahold overeengekomen bijzondere 

kortingsregeling weliswaar open stond voor alle ondernemingen, maar dat slechts twee 

ondernemingen – waaronder Ahold – bereid waren aan Interpay garanties af te geven 

betreffende aantallen te genereren pintransacties op jaarbasis. Uiteindelijk heeft alleen 

Ahold de afgegeven garanties kunnen waarmaken met als gevolg dat Ahold aanspraak kon 

maken op de extra korting. 

 

12. In het bestreden besluit wordt voorts overwogen dat aannemelijk is dat de totale 

investeringen van Ahold aanzienlijk hoger zijn dan de initië le investeringen van Ahold ten 

belope van EUR [3,5-4,5 miljoen]*. Deze overschrijding van het initië le investeringsbedrag 

houdt verband met in het begin optredende “kinderziektes” en verliezen die zijn geleden 

met het zogeheten PINKAS-project.4 Ten aanzien van het bedrag van EUR [11,5-12,5 

                                                           

* Vertrouwelijk gegeven 
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miljoen]* dat Ahold tot en met het jaar 2002 aan extra kortingen heeft ontvangen, wordt in 

het bestreden besluit geoordeeld dat dat bedrag niet zodanig hoog is dat een overtreding 

van artikel 24, eerste lid, Mw kan worden vastgesteld.  

 

13. Ten slotte wordt in het bestreden besluit overwogen dat de door een afnemer in het verleden 

gelopen investeringsrisico’s voor een bepaalde termijn een rechtvaardiging vormen voor een 

bijzondere behandeling. Dienaangaande wordt van belang geacht dat Interpay en de 

Nederlandse Vereniging van Banken hebben aangegeven dat de afgesloten en af te sluiten 

pincontracten5 voor netwerkdiensten in de nabije toekomst overgaan op de banken. Dat 

heeft tot gevolg dat detaillisten voor netwerkdiensten niet meer afhankelijk zijn van é é n 

leverancier (Interpay), maar de keuze hebben tussen meer aanbieders (de banken). 

 

14. De d-g NMa heeft geconcludeerd dat thans, over de periode 1998 tot 28 april 2003 geen 

sprake is van verboden discriminatie in de zin van artikel 24 Mw. 

 

V. Bezwaren Superunie en Laurus 

 

15. Superunie en Laurus6 hebben de in het bestreden besluit neergelegde conclusie van de d-g 

NMa gemotiveerd betwist. Hun bezwaren luiden – kort en zakelijk weergegeven – als volgt.  

 

16. Superunie en Laurus bestrijden dat Ahold als first mover risico’s zou hebben gelopen. Ten 

onrechte ontbreekt in het bestreden besluit een risicoanalyse dienaangaande. Ook is ten 

onrechte niet onderbouwd dat de totale investeringskosten de initië le investering van EUR 

[3,5-4,5 miljoen]* zouden hebben overtroffen. Evenmin is rekening gehouden met het feit dat 

Ahold eerder dan andere ondernemingen heeft kunnen profiteren van de voordelen van 

pinnen, zoals efficiency, veiligheid en snelheid. Daarnaast zijn zij van mening dat in het 

bestreden besluit ten onrechte niet wordt ingegaan op de vraag hoe lang de in het verleden 

gelopen investeringsrisico’s een rechtvaardiging vormen voor een bijzondere behandeling in 

de vorm van extra kortingen. Ook is ten onrechte geen rekening gehouden met het feit dat 

Superunie niet eerder dan in 1998 een contract met Interpay heeft kunnen aangaan, omdat 

Interpay in eerste instantie niet was genegen contracten met inkoopcombinaties af te 

sluiten. 

                                                                                                                                                                  
4 PINKAS is een vorm van elektronisch betalen. Ahold had ten tijde van het afsluiten van het contract met 

Interpay het PINKASproject lopen; dit project betrof een pilot in enkele filialen om te onderzoeken of PINKAS 

kans van slagen zou hebben. Het project is beëindigd toen Ahold met Interpay in zee ging. 

5 Het betreft hier de zogeheten “Overeenkomsten transport en verwerking PIN en/of Chipknip”, zie 

dossierstuk 2978/119, bijlage 4. 

6 De bezwaren van Laurus tegen het bestreden besluit komen in grote lijnen overeen met die van Superunie. 

* Vertrouwelijk gegeven 
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VI. Beoordeling 

 

17. Zoals reeds in het bestreden besluit is vastgesteld, is de klacht van Superunie onderzocht in 

het kader van een breder onderzoek naar overtreding van artikel 24 Mw door Interpay. Dat 

onderzoek richtte zich op de tariefstelling die Interpay hanteerde voor netwerkdiensten. 

Laatstgenoemd onderzoek heeft geresulteerd in (onder meer) de vaststelling van een 

overtreding van artikel 24 Mw in het besluit van de d-g NMa van 28 april 2004.7 Het 

onderzoek voor zover betrekking hebbend op de klacht van Superunie heeft niet geleid tot 

de vaststelling dat sprake is van discriminatoire tarieven in de periode 1998 tot de datum 

van het bestreden besluit. Daarom is de klacht van Superunie afgewezen. 

 

18. Bij de voorbereiding van het bestreden besluit kwam de vraag naar voren of de kwalitatieve 

analyse, op basis waarvan in het bestreden besluit uiteindelijk is vastgesteld dat Interpay 

geen misbruik maakte van haar economische machtspositie, niet nader zou moeten worden 

onderbouwd met een kwantitatieve analyse. Er zou dan nader economisch onderzoek 

moeten worden gedaan naar de door Ahold gelopen risico’s en de door Ahold gedane 

investeringen. Er is besloten daar niet toe over te gaan, omdat een dergelijk onderzoek 

omvangrijk, tijdrovend en ingewikkeld is en omdat onzeker was dat een dergelijk onderzoek 

een overtreding van de Mededingingswet aan het licht zou brengen. Verder heeft bij deze 

beslissing meegespeeld dat er op dat moment al een ex officio onderzoek liep tegen Interpay. 

De d-g NMa heeft in het bestreden besluit uiteindelijk geconcludeerd dat geen sprake was 

van een overtreding van artikel 24 Mw door Interpay vanwege discriminatie. 

 

19. Ook in bezwaar ziet de d-g NMa geen aanleiding om de klacht van Superunie gegrond te 

verklaren. Aan die beslissing legt de d-g NMa de navolgende motivering ten grondslag. 

 

20. De d-g NMa acht het niet opportuun om (alsnog) een nader onderzoek naar de vermeende 

discriminatie te (doen) verrichten. De d-g NMa maakt hiermee gebruik van zijn vrijheid om 

te bepalen welke klachten hij wel of niet in (nader) onderzoek neemt. Deze vrijheid is als 

volgt in de Mededingingswet vastgelegd en heeft als volgt in de NMa-praktijk vorm 

gekregen. 

 

21. Ingevolge artikel 3, eerste lid, Mw heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit “tot taak het 

verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van deze wet”. Uit de 

Memorie van Toelichting8 bij de Mededingingswet blijkt dat de d-g NMa bij de beslissing of 

                                                           
7 Zaak 2910 Interpay, zie www.nmanet.nl. 
8 Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 47. 
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hij een klacht in behandeling neemt en welke prioriteiten hij daarbij stelt, de nodige 

discretionaire ruimte heeft. 

 

22. Bij de NMa komen meer klachten binnen dan in behandeling kunnen worden genomen. 

Tegen de achtergrond van de beperkte arbeidscapaciteit en middelen die de d-g NMa ter 

beschikking staan, is de d-g NMa derhalve genoodzaakt bepaalde keuzes te maken. Bij het 

afwegingsproces kunnen verschillende factoren een rol spelen. De d-g NMa heeft op 23 

januari 2004 de volgende prioriteringscriteria vastgesteld in de NMa-agenda 2004: 

economische importantie, het belang voor de consument, de ernst van de vermoedelijke 

overtreding en de doeltreffendheid en doelmatigheid van het optreden van de NMa.9 Deze 

criteria zijn gehandhaafd in de NMa-agenda 2005.10 Zo kan de d-g NMa besluiten geen 

onderzoek te doen, omdat de inzet van middelen niet in verhouding staat tot het mogelijke 

resultaat daarvan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een uitgebreid en ingewikkeld 

economisch onderzoek noodzakelijk is terwijl op voorhand niet met voldoende zekerheid 

gezegd kan worden dat uiteindelijk een overtreding zal worden vastgesteld. 

 

23. De Rechtbank Rotterdam heeft bevestigd dat de d-g NMa een grote vrijheid heeft om te 

bepalen welke klachten hij wel of niet in (nader) onderzoek neemt. Het College van Beroep 

voor het bedrijfsleven heeft voorts overwogen dat rechtens niet van de d-g NMa kan worden 

gevergd dat hij naar aanleiding van iedere klacht steeds onderzoek naar alle relevante 

omstandigheden verricht.11 

 

24. In dit verband is van belang dat een klager zich, wanneer hij wordt geconfronteerd met een 

vermeende overtreding van de Mededingingswet, ook kan wenden tot de burgerlijke rechter. 

Blijkens de Memorie van Toelichting beschouwt de wetgever de civielrechtelijke handhaving 

van de Mededingingswet als een reë el alternatief voor de bestuursrechtelijke handhaving 

van de Mededingingswet: “Het wetsvoorstel gaat uit van een verbodssysteem. Als derden 

door overtreding van bepaalde voorschriften in hun belang worden getroffen, is de 

burgerlijke rechter bevoegd te oordelen. Het ligt dan ook op hun weg in dergelijke gevallen 

actie te ondernemen en zij behoren dat niet aan de verantwoordelijkheid van de overheid 

over te laten. Doorgaans zullen de mogelijkheden tot civielrechtelijke handhaving ook een 

snellere oplossing bieden dan de publiekrechtelijke vormen van handhaving.”12 Hierbij dient 

                                                           
9 Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van de prioriteringsbevoegdheid van de d-g NMa het Besluit van de 

d-g NMa van 19 juni 2003 in zaak 3119 (Kingma), randnrs. 15-22, en de NMa-agenda 2004, www.nmanet.nl. 
10 Zie www.nmanet.nl 

11 Uitspraak Rechtbank Rotterdam d.d. 3 december 2004, J. Kingma vs d-g NMa, MEDED 03/2084 – KNP en 

d.d. 13 december 2004, Vereniging Van Reizigers vs. d-g NMa, MEDED 04/2143. Uitspraak College van 

Beroep voor het bedrijfsleven d.d. 17 november 2004, Carglass B.V., AWB 03/614, 03/621 en 03/659.. 

12 Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 41. 
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te worden opgemerkt dat de civiele rechter wordt geacht de mededingingsrechtelijke 

aspecten van een zaak in zijn beoordeling te betrekken. 

 

25. Tegen de achtergrond van hetgeen hiervoor in randnummer 20 tot en met 24 is uiteengezet, 

overweegt de d-g NMa dat hij om de navolgende redenen – onderling en in samenhang 

bezien – geen nader onderzoek doet en de bezwaren ongegrond verklaart. Op de markt voor 

netwerkdiensten hebben zich vanuit mededingingsrechtelijk perspectief belangrijke 

ontwikkelingen voorgedaan. In het bestreden besluit is reeds overwogen dat de extra  

 

kortingen voor Ahold op termijn zouden eindigen omdat Interpay en de aandeelhoudende 

banken de intentie hadden om de contracten voor netwerkdiensten tussen Interpay en de 

detaillisten over te hevelen naar de banken. Het staat vast dat die overgang van contracten 

momenteel voor het grootste deel is gerealiseerd.13 Uiterlijk per 1 augustus 2005 zullen er 

geen contracten voor netwerkdiensten tussen Interpay en detaillisten van netwerkdiensten 

meer bestaan. Derhalve worden netwerkdiensten thans grotendeels en per 1 augustus 2005 

uitsluitend in onderlinge concurrentie door de banken (en niet meer door é é n aanbieder, 

Interpay) aangeboden. 

 

26. Zoals hiervoor in randnummer 18 is overwogen, is voor een uitputtende 

mededingingsrechtelijke beoordeling van het kortingenbeleid van Interpay, een omvangrijk, 

tijdrovend en ingewikkeld economisch onderzoek noodzakelijk. Het blijft onzeker of een 

dergelijk onderzoek daadwerkelijk een overtreding van de Mededingingswet aan het licht 

brengt. De d-g NMa acht het niet doelmatig om de beperkte arbeidscapaciteit en middelen 

die hem ter beschikking staan aan te wenden om het kortingenbeleid nader te onderzoeken. 

 

27. In dat verband heeft de d-g NMa er voorts belang aan gehecht dat het onderzoek van de 

NMa naar het hanteren van excessieve tarieven door Interpay, inmiddels heeft geresulteerd 

in de vaststelling van een overtreding van artikel 24 Mw op grond waarvan Interpay is 

beboet. Deze overtreding van artikel 24 Mw en het optreden daartegen heeft een grotere 

economische impact dan de in onderhavige zaak aan de orde zijnde vermeende overtreding 

van artikel 24 Mw wegens discriminatie. Het hanteren van excessieve tarieven heeft immers 

alle afnemers van Interpay geraakt, terwijl door de vermeende discriminatie alleen de 

grootste afnemers van Interpay kunnen zijn benadeeld. 

 

28. De d-g NMa benadrukt tenslotte de mogelijkheid voor Superunie en Laurus om een 

procedure aanhangig te maken bij de civiele rechter. In dit verband wijst hij er op dat 

Superunie reeds voorafgaand aan het indienen van haar klacht bij de NMa een voorlopige 

                                                           
13 Zie ook randnummer 8. 
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voorziening heeft gevraagd bij de voorzieningenrechter te Utrecht.14 De 

voorzieningenrechter wees de gevraagde voorziening af omdat hij een nader onderzoek – 

waarvoor in de voorlopige voorzieningprocedure geen plaats was – noodzakelijk achtte om 

met voldoende zekerheid vast te stellen dat artikel 24 Mw werd overtreden. Dat brengt 

evenwel niet met zich dat de d-g NMa de zaak in behandeling zou moeten nemen. Uit de 

uitspraak van de voorzieningenrechter kan evenmin worden afgeleid dat voor Superunie en 

Laurus het bewandelen van de civielrechtelijke weg niet meer zinvol zou zijn. 

 

29. De d-g NMa besluit op basis van hetgeen hij hiervoor heeft overwogen om geen nader 

onderzoek in te stellen naar het hanteren van de vermeend discriminatoire kortingen door 

Interpay. De bezwaren van Laurus en Superunie tegen het bestreden besluit dienen derhalve 

ongegrond te worden verklaard. 

 

 

VII. Conclusie 

 

37.  Gelet op het vorenstaande dienen de bezwaren van Superunie en Laurus tegen het besluit 

van de d-g NMa van 28 april 2003, kenmerk 2978/38, ongegrond te worden verklaard. 

 

 

BESLUIT 

 

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verklaart de bezwaren van 

Superunie en Laurus tegen zijn besluit van 28 april 2003, kenmerk 2978/38, ongegrond. 

 

 

Datum: 29 juni 2005 

 

 

 

W.g. 

Mr. P. Kalbfleisch 

Directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

 

 

 

 

                                                           
14 Zie randnummer 11. 
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Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na 

bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank te Rotterdam, sector 

bestuursrecht, Postbus 50 951, 3007 BM Rotterdam. 

 


