
Adviescornmissie bezwaarschriften Mededingingswet - 

advies in zaak 7244 (Leesmappen) 

Advies van de subcommissie van de Adviescommissie bezwaarschriften 

Mededingingswet, bestaande uit mrs D.A. Verburg (voorzitter), 	Vedder, en M. 

Sikkens. 

XNLEIDING 

1 	Bij afzonderlijke besluiten van 7 november 2013 (de bestreden besluiten) heeft de 

Autoriteit Consurnent en Markt (ACM) 1  boetes opgelegd aan dertien (groepen van) 

ondernemingen die zich bezighouden met de exploitatie van leesmappen op de grond 

dat zlj artikel 6 van de Mededingingswet (Mw) hebben overtreden. Daarnaast heeft 

ACM aan dertien personen die werkzaam zijn bij deze bedrijven een boete opgelegd 

dan wel hen hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor een deel van de boete van de 

onderneming waarin zij werken. 

2 	Tegen deze besluiten hebben de volgende ondernemingen en personen bezwaar 

gemaakt: 

• EKL Leesmappen B.V. e 

• Leeskring Intiem B.V. en 

• Leeskring en Videoshop Demob B.V., Nicma Beheer B.V. en 

• Reijne's Gezinsleesportefeuille B.V., Reline Exploitatie B.V., Stichting 

Administratiekantoor Reijne, K. Reline Beheer B.V. en 

(EKL, Intiem e.a.) 

(alle bijgestaan door mr. E.F. van Hasselt), 

Als in de hiema volgende tekst wordt gesproken over "ACM" is daarmee ook bedoeld hear 
rechtsvoorgang(st)er (de Raad van bestuur van) de Nederlandse MededIngIngsautorltelt. 
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• ATC Beheer B.V. (ATC) 

• De Map Holding B.V., Leesportefeuille De Map B.V. en 	 (De Map) 

• S.L. Nijmegen Holding B.V., Succes Leesmappen B.V. en 

(Succes) 

• V.O.F. De Meteoor en A.H.M. Jansen (De Meteoor) 

• Zaanlandia B.V., Dejavu B,V., 	 en 	 (Zaanlandia) 

(alle bijgestaan door mr. E. Schotanus), 

Leeswereld B.V., Leeswereld Beheer B.V. en 

(Leeswereld) 

(alle bijgestaan door mr. P.J.M. Boomaars), 

Leesland Investement B.V., Leesland B.V., Medlawereld B.V., Magazz Beheer 

B.V. 

Birch Wood Acoustics Nederland B.V. en 

(Leesland) 

(alle bijgestaan door mr. J.W. Uiterlinden) 

en 

• Leesmap De Schakel B.V. en 

(De Schakel). 

3 	Aan alle hiervoor genoemde ondernemingen zijn boetes opgelegd, ulteenlopend van 

€ 109.000,- tot € 1.157.000,-. Aan 	 is een boete opgelegd van € 64.000,-. 

De overige hiervoor genoemde natuurlijke personen zijn hoofdelijk aansprakelijk 

gesteld voor een deel van de boete van de onderneming waaraan zij geileerd zijn, 

uiteenlopend van € 10.000,- tot € 150.000,-. 

4 	De Adviescommissie heeft de bezwaarmakers uitgenodigd voor de hoorzitting.■ 
heeft verklaard daar niet aanwezig to zullen zijn. 

5 	ACM heeft in een schriftelijke toelichting een reactie gegeven op de bezwaren. 

6 	Op 16 juni 2014 zijn de bezwaarmakers gehoord. Namens EKL, Intiem e.a. waren 

aanwezig: mr. Van Hasselt en haar kantoorgenoten mrs. Baars, Urlus en Christ; van 

deze groep bedrijven waren verder aanwezig de 

IIII1 Namens ATC, De Map, Succes, De Meteoor en Zaanlandia waren aanwezig: mr. 

Schotanus en zijn kantoorgenote mr. Van Diggele; van deze groep bedrijven waren 
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verder aanwezig de 

en 	 Namens Leeswereld waren aanwezig: mr. 

Boomaars en 	 Namens Leesland waren 

aanwezig: mr. Ulterilnden en 	 en 	 Namens ACM waren 

aanwezig de heren Burmester, Blaauboer en Koomen. 

Naar aanleiding van de verslagen van de hoorzitting heeft de heer Schotanus een brief 

gestuurd. Omdat die brief geen correcties van het versiag bevatte, maar feltelijk een 

voortzetting van het debat betrof, heeft de Adviescommissie deze brief geretourneerd. 

Opzet van het advies 

7 	Omdat op dit moment nog onzeker is wanneer de beslissingen op bezwaar zulien 

worden genomen, is ter hoorzitting met partijen afgesproken dat ACM enige tijd 

voorafgaande aan het nemen van die beslissingen alle bezwaarmakers in de 

gelegenheid zal stellen nadere cijfermatige gegevens en onderbouwing to verstrekken 

over de betrokken omzet en de financiele situatie van de betrokken onderneming en/of 

de betrokken persoon. In dit advies zal de Adviescommissie dan ook niet verder 

ingaan op de specifleke bezwaren op die onderwerpen. Aileen als de bezwaren 

aanleiding geven tot algemene overwegingen, bijvoorbeeid over de benaderIngswijze 

van deze onderwerpen door ACM, zal de Adviescommissie daarop ingaan. 

8 	In onderdeel 1 van dit advies komen de bezwaren aan de orde die gaan over aard en 

kwalificatie van de gedragingen, marktafbakening, nevenrestrictie, merkbaarheid en 

toepasseiijkheid van artikel 7, tweede lid, van de Mw, inciusief de economische 

argumentatle en onderbouwing die daarbij hoort. Dit zijn de bezwaargronden die door 

een of meer bezwaarmakers zijn aangevoerd, maar die naar hun strekking en indien 

zij slagen in hun uitwerking voor alle bezwaarmakers geiden. In onderdeel 2 zal de 

Adviescommissie ingaan op de periode van betrokkenheid bij de gedragingen van de 

verschillende bezwaarmakers. Deze bezwaargronden hebben naar hun aard alleen 

betrekking op de betrokken onderneming of betrokken persoon. In onderdeel 3, ten 

slotte, komt de beboeting aan de orde, waarbij vooral de gehanteerde systematiek, de 

grondslag van de hoofdelijk-aansprakelijkstellIng en de evenredigheid een rol speien. 

Dit zijn deels bezwaargronden die door een of meer bezwaarmakers zijn aangevoerd, 

maar die naar hun strekking en indien zij slagen in hun uitwerking voor alle 

bezwaarmakers geiden en deels bezwaargronden die alleen op de betrokken 

onderneming of de betrokken persoon van toepassing zijn. 

9 	Tijdens de hoorzitting hebben de partijen die worden vertegenwoordigd door mrs. 

Schotanus en Van Hasselt verzocht om aanhouding van de zaak, zodat zij nader 
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kunnen ingaan op de laatste economische gegevens die ACM heeft verstrekt. Dit gaat 

om een pagina met relatieve belangen van diverse afzetkanalen van Sanoma Media in 

2011 en een pagina met aantallen en percentages van tijdschriften van Audax over de 

jaren 2004 tot en met 2010. Door pas in zo'n laat stadium met deze informatie te 

komen, roept ACM problemen op. Aan de ene kant duidt het overleggen van deze 

informatie erop dat ACM deze informatie van belang vindt; aan de andere kant heeft 

zij tot aan de hoorzitting de bezwaarmakers deze informatie onthouden. Begrijpelijk is 

dat deze benadering van ACM wrevel bij bezwaarmakers oproept, maar toch moet de 

Adviescommissie ook vaststellen dat deze nadere informatie geen daadwerkelijk nieuw 

licht op de zaak werpt, omdat ACM de uitkomsten van deze twee stukken de hele 

procedure al had geclaimd. Tegen die claim hebben bezwaarmakers zich voldoende 

kunnen verweren, onder andere door eigen deskundigeninbreng op het punt van de 

verhoudingen in de markt. Daarom ziet de Adviescommissie goon aanleiding de zaak 

aan te houden voor een nadere standpuntbepaling van bezwaarmakers. 

10 	Dat de Juridische Dienst van ACM tussen het tijdstip van de bestreden besluiten en nu 

nader onderzoek heeft gedaan, is, anders dan een aantal bezwaarmakers betoogt, 2  in 

dit geval toelaatbaar nu het niet heeft geleid tot een wijziging in de feitelijke grondslag 

van de gestelde overtredingen, maar vooral betrekking heeft op de voorgeschiedenis 

van de totstandkoming van de Afspraak uit 2010. Van die afspraak zelf wordt ook in 

het door ACM opgestelde rapport (ACM-rapport) 3  van 17 juli 2012 het bestaan al 

aangenomen. Er is, anders dan bezwaarmakers betogen, geen sprake van strijd met 

artikel 59 van de Mw, zoals dat luidde tot 1 augustus 2014, of artikel 5:48 van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het gaat om een (in juridische consequenties) 

geringe nadere feitelijke onderbouwing van de aanvankelijke feitelijke claims van ACM 

en het blijft binnen de grenzen van het toelaatbare dat het de Juridische Dienst is 

geweest die hier nader onderzoek heeft gedaan. Op grond van wat bezwaarmakers 

hebben aangevoerd, bestaat ook geen aanleiding deze handelwijze in strijd te achten 

met artikel 54a van de Mw. 4  

ONDERDEEL AARD EN KWALIFICATI VAN DE GEDRAGINGEN  

11 	De periode waarover deze zaak gaat, loopt van 30 maart 2004 tot en met 30 augustus 

2012. Die laatste datum is ingegeven door de toezending op die dag van het ACM- 

rapport. De economische activiteit waarom het gaat is de verhuur/verkoop aan 

consumenten van tijdschriften in leesmappen. Het gaat hierbij om leesportefeuilles 

2  Bezwaargronden EKL, Intiem e.a., m 93. 
3  Dossierstuk 7244/304. 
4  Vergelijk CBb 30 augustus 2011 (E LI:NL:CBB:2011:BRE737). 
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(een aantal tijdschriften, doorgaans weekbladen, aangevuld met enkele maandbladen, 

in een omslag dat achtereenvolgens en dus met oplopende ouderdom, wordt verhuurd 

aan consumenten) en leestafels (een aantal tijdschriften, doorgaans maandbladen, dat 

via abonnement met enige vertraging ten opzichte van de verschijningsdatum wordt 

verkocht aan een bedrijf of instelling, waarbij geen doorverhuur plaatsvindt). 

Op 30 maart 2004 hebben bezwaarmakers ATC, De Map, De Meteoor, Leesland, 

Leeswereld, Succes en Zaanlandia tezamen met Fons Janssen Leesmap s  een 

overeenkomst gesioten. Deze partijen traden daarmee toe tot de CoOperatieve 

Vereniging Leesland Media U.A. (LLM) en contracteerden over de inkoop, te weten in 

de overeenkomst inzake de inkoop van tijdschriften (in de bestreden besluiten 

aangeduid als de Afspraak uit 2004). Het bestaan van deze overeenkomst en de 

relevante partijen daarbij zijn als zodanig in deze zaak niet in geschil; wet in geschil is 

de inhoud en kwalificatie van de samenwerking. ACM vindt in de bevindingen van haar 

onderzoek, neergelegd in het ACM-rapport, aanleiding zich op het standpunt te stellen 

dat omstreeks 6 december 2010 de Afspraak uit 2004 in feite is gecontinueerd wat 

inhoud en uitgebreid wat deelnemers betreft. De deelnemers zouden (in ieder geval) 

vanaf dan zijn De Map, De Meteoor, Leeskring en Videoshop Demob B.V. (Demob), 

Lees/and, Leeswereld, Succes, Zaantandia, EKL Leesmappen BM. (EKL), Leeskring 

Intiem B.V. (Intiem), Reijne's Gezinsleesportefeuille B.V. (Reijne's) en SLB (in de 

bestreden besluiten aangeduid als de Afspraak uit 2010). Het bestaan, de inhoud en 

de samenstelling van de deelnemers van deze afspraak is in geschil in deze zaak. 

Vooringenamenheid aan de zijde van ACM en ontbreken van ontlastend materiaal 

12 

	

	Enige bezwaarmakers voeren aan dat ACM klakkeloos het beeld volgt dat de 

colporteurs hebben geschetst. Daarmee is ACM vooringenomen geraakt, 

De rechten van de verdediging zijn hiermee geschonden en de onschuldpresumptie die 

is vereist in boetezaken is niet gerespecteerd. ACM heeft geen acht geslagen op 

ontlastend materiaal en die stukken ook niet ter inzage gelegd. 6  

ACM volgt klakkeloos de onjuiste en niet-onderbouwde klachten van de colporteurs; 

het is een fishing expedition.' De tipgevers, de colporteurs zijn mogelijkerwljs 

rancuneus en ACM had dat moeten onderzoeken; de rechten van verdediging zijn 

hiermee geschonden. a  

s  Een bedrijf dat per 1 januari 2005 door De Meteoor is overgenomen. 
6  Bezwaargronden ATC, ms 9-20; De Map idem; Succes idem; De Meteoor idem; Zaanlandia idem. 
7  Bezwaargronden Leeswereld, ms 4-5 en 27-28. 

Bezwaargronden EKL, Intiem e.a., ms. 61 en 90. 
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13 	Vooringenomenheid aan de zijde van een bestuursorgaan kan niet te lichtvaardig 

worden aangenomen. Ultgangspunt is dat een bestuursorgaan het algemene belang 

dient en niet vooringenomen is. Aileen bij harde aanwijzingen dat een bestuursorgaan 

zijn onpartijdigheid heeft laten varen, kan anders worden geoordeeld, Van dergelijke 

harde aanwijzingen is in deze zaak geen sprake. De Adviescommissie constateert dat 

ACM hear standpunt, zoals dat met name blijkt uit het ACM-rapport, de bestreden 

besluiten en de schriftelijke toelichting, baseert op veto bewijsmiddelen, maar dat de 

signalen van de colporteurs near het zich feat aanzien wel de aanleiding zijn geweest 

om deze markt nader te onderzoeken, maar dat deze signalen zelf geen onderdeel 

uitmaken van de hewijsmiddelen die aan de besluiten ten grondslag liggen. De 

waardering van de door ACM gehanteerde bewijsmiddelen volgt hierna bij de 

bespreking van de volgende bezwaargronden. Dat neemt niet weg dat de 

Adviescommissie al op deze pleats uitspreekt dat geen aanleiding bestaat te oordelen 

dat ACM zich heeft schuldig gemaakt aan voorIngenomenheid. De signalen van de 

colporteurs hebben mogelijkerwijs de start van het onderzoek ingeluid, maar zijn geen 

dragende bewijsmiddelen en hebben ook niet de conclusies van ACM op 

onaanvaardbare wijze gekleurd. 

14 	Voor de conclusie dat ontlastend materiaal in het door ACM overgelegde dossier 

ontbreekt, zoals bezwaarmakers hebben gesteld, moeten harde aanwijzingen bestaan 

en in de bezwaargronden heeft de Adviescommissie dergelijke aanwijzingen niet 

gevonden. Uit het procesverloop en het dossier heeft de Adviescommissie niet de 

overtulging gekregen dat stukken ontbreken. De door ATC, De Map, Succes, De 

Meteoor en Zaanlandia genoemde gegevens, zijn bij de schriftelijke reactie van ACM 

alsnog verstrekt. Het behoort vanzelfsprekend tot de integriteit die van ACM mag 

worden gevergd om bij het nemen van de beslissingen op bezwaar deze gronden na te 

!open om de eenvoudige reden dat ACM 6Is zij wel zou beschikken over stukken die 

ontbreken in het dossier, zij zelf dat wel kan weten, maar de Adviescommissie niet. 

15 	Tijdens de hoorzitting van 16 juni 2014 heeft de Adviescommissie geprobeerd telkens 

zo veel mogelijk begrip op te brengen voor alle kanten van de zaak, zowel voor het 

perspectief van de bezwaarmakers, als voor het perspectief van ACM. Met het 

formuleren van dit advies is dat begrip voor elle zijden van het verhaal 

vanzelfsprekend niet ineens verdwenen. Sterker, voor de Adviescommissie is het 

essentieel al die perspectieven eerst te verkennen voordat zij tot een afgewogen 

advies kan komen. Toch dwingt de strengheid die hoort bij het beoordelen van 

mededingingsrechtelijke vraagstukken tot het geven van duidelijke en soms harde 

oordelen. 
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Kwalificade van de Afspraak uit 2004 

16 	Bezwaarmakers voeren vervolgens aan dat de Afspraak uit 2004 geen klantverdelings- 

en gebiedsafspraken inhoudt. De Afspraak uit 2004 is een logische voortzetting van de 

Samenwerkingsovereenkomsten uit 1993 en 1996 en daarmee is een gezamenlijke 

productielljn opgezet; LLM is daarmee een zelfstandige marktpartij geworden. De 

Afspraak uit 2004 gaat slechts over het respecteren van elkaars klanten en het streven 

om dubbelcontracten voor klanten te voorkomen, er is geen rayonverdeling. De C 150- 

regeling betreft een schadevergoeding, geen boeteclausule. Dat er gebiedsafspraken 

zouden zijn is niet onderbouwd. 9  

Het doel van de Afspraak uit 2004 is am misstanden die optraden door colporteurs 

tegen te gaan. Deze Afspraak was de enige manier om negatief gedrag van colporteurs 

te bestrijden. De afspraken hebben ook &leen betrekking op colportage. ATC, De Map, 

Succes, De Meteoor en Zaanlandia werken op een zeer beperkt gebied dus het is 

normaal marktgedrag om potentiele abonnees buiten dat eigen gebied door te spelen 

aan andere marktpartijen. Het gaat om een toegelaten vorm van 

franchiseovereenkomst. De Afspraak uit 2004 bevat geen gebiedsafspraken. th  

Het doel van de Afspraak uit 2004 is het tegengaan van schadefijke 

colporteursactiviteiten en deze beperkt zich dan ook tot colportage. Gebiedsafspraken 

waren hierin niet aan de orde. Leeswereld heeft alleen aan de inkoopcombinatie 

deelgenomen en haar kan dan ook niet worden verweten aan afspraken te hebben 

deelgenomen die strijdig met de Mw zouden zijn. 11  

De Schakel heeft niet deelgenomen aan afspraken over prijzen of uitrull van gebieden; 

zij was niet aangesloten bij leesmappen.nl. De afspraken beperkten zich ertoe dat de 

bedrijven niet op een oneerlijke manier elkaars klanten zouden "afpakken" en de 

C 150-regeling had betrekking op een oneerlijke overstep van klanten near een ander 

bedrijf. 12  

17 	ACM ziet in de Afspraak uit 2004 een inkoopovereenkomst; in artikel 3 van de 

overeenkomst is echter oak neergelegd dat partijen wederzijds respect voor elkaars 

actuele klantenbestand tonen; dat hield in dat partijen elkaars klanten niet gingen 

werven en ook niet ging "overschrijven"; ter handhaving daarvan werd een 

boetebeding geTntroduceerd van C 150,-. Ook els klanten zelf wilden overstappen van 

de ene naar de andere deelnemende partij, werden zij door de laatste geweigerd. 

Bovendien hielden de afspraken ook gebiedsafspraken in, onder andere door het 

uitwisselen van klantenbestanden, waardoor bepaalde gebieden exclusief werden 

9  Bezwaargronden Leesland, ms 35-106. 
'a  Bezwaargronden ATC, ms 21-67; De Map idem; Succes idem; De Meteoor Idem; Zaanlandia Idem. 

Bezwaargronden Leeswereld, ms 6-189. 
Bezwaargronden De Schakel. 
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vendee/d, Deze afspraken beperkten zich niet tot colportage, maar betroffen ook 

andere wervingsmethoden. De conclusie van ACM op dit punt is dat de consument uit 

minder leesmapaanbieders kan kiezen en overstappen naar een andere 

leesmapaanbieder wordt bemoeilijkt en soms zelfs verhinderd. 13  

18 	In grote lijnen acht 	Adviescommissie het standpunt van ACM dat de Afspraak tilt 

2004, zowel door zijn overeengekomen inhoud als door de praktische uitwerking die 

eraan is gegeven, klantverdelings- en gebiedsafspraken inhouden, juist. Zij werkt dit 

hieronder nader uit. 

19 	Uit de Afspraak uit 2004, met name artikel 3 van de Samenwerkingsovereenkomst, 

blijkt dat wederzijds respect voor elkaars actuele klantenbestand is afgesproken. 

Hiermee is de onderlinge concurrentie tussen de overeenkomstsluitende partijen 

beperkt. De in dit verband gebruikte termen tussen partijen ("niet-aanvalsverdrag", 

"rust in de markt") en het beding dat C 150,- wordt betaaid indien een klant om welke 

reden clan ook en op welke wijze dan ook overgaat naar een andere onderneming 

binnen de combinatie, zijn tekenend. De Adviescommissie verwijst voor de betekenis 

van dit beding verder naar de bestreden besluiten, randnummers 94 tot en met 97. De 

gebiedsafspraken volgen, zoals ACM terecht opmerkt, tilt de notulen van het overleg 

van 22 juni 2004, bestreden besluiten, randnummer 99 tot en met 102. De ultruil van 

leveringsgebleden volgt uit de bestreden besluiten, randnummer 104. Dat deze 

afspraken golden ongeacht de wervingsmethode (dat wil zeggen cu/portage of 

anderszins) volgt uit randnummer 105 en noot 183 van de bestreden besluiten. 

20 	Het kan goed zijn - de Adviescommissie heeft dat in het dossier niet eenduidig kunnen 

traceren - dat de Afspraak uit 2004 aanvankelijk vooral is opgezet om kwalijke 

colportagepraktijken tegen te gean. Dat neemt echter twee dingen niet weg. In de 

eerste plaats hebben de afspraken blijkens de praktische uitwerking door partijen een 

bredere betekenis gekregen. Daarvoor verwijst de Adviescommissie naar 

randnummers 8 en 9 van de schriftelijke reactie van ACM. In de tweede plaats volgt 

tilt de oorspronkelijke intentie van de afspraak niet dat de afspraak dus geen 

mededingingsbeperkende strekking heeft; de intentie bij aanvang staat los van de 

later blijkende strekking. 14  

21 	Wat gebiedsafspraken betreft, overweegt de Adviescommissie dat als een 

onderneming geheel zelfstandig, vanwege het eigen verzorgingsgebied, er voor kiest 

" Schriftelijke toelichtIng ACM, ms 5-12, met verwijzingen naar de bestreden besluiten. 
14  Vergelijk Hy] EG gevoegde zaken 96-102, 104, 105, 108 en 110/82, IAZ, Jur. 1983, 3369, r.o. 25. 
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een potentiele klant over te dragon aan een andere onderneming, daar niets mis mee 

is. Dat is economisch rationeel gedrag ter voorkoming van onrendabele aanvoerroutes. 

Maar uit de bewijsmiddelen van ACM blijkt dat sprake is van onderlinge afstemming 

tussen de ondernemingen die deelnamen aan de Afspraak uit 2004 en dat Is 

mededingingsbeperkend. 15  

22 	Waar bezwaarmakers aanvoeren dat zij niet bij alle afspraken betrokken waren, is het 

eindoordeel afhankelijk van het hierna te bespreken onderwerp of sprake is van een 

strekkingsbeding en een enkele inbreuk. 16 Als dat zich voordoet, is deelname aan een 

deel van de afspraken voldoende om betrokkene verantwoordelijk te achten voor het 

geheel. 

23 	Oat ACM de afspraken uit 1993 en 1996 verkeerd zou interpreteren, is niet van 

belang. Over die periode strekken de bestreden besluiten zich niet uit. De eventuele 

kwalificatie van de afspraken In die periode raken niet de hierboven genoemde 

interpretaties van de Afspraak Lilt 2004. 

24 	Alle overige bezwaren op dit punt raken niet de kwalificatie van de Afspraak uit 2004. 

Deze bezwaren strekken er eigenlijk toe dat die afspraken ook een ander karakter 

kenden. Dat scheert langs de hier genoemde kern van de zaak. 

Kwalificatie van de Afspraak uit 2010 
25 	Bezwaarmakers achten vervolgens onvoldoende bewezen dat de afspraken aangeduid 

als de Afspraak uit 2010 zich voordoen en als dat toch bewezen wordt geacht, dat 

hiermee een voortzetting van de Afspraak ult 2004 aanwezig wordt geacht. 

EKL, Intiem e.a. voeren aan dat zij niet deelnamen aan de Afspraak uit 2004 en dat 

deelname aan de Afspraak uit 2010 voor deze partijen niet bewezen is. Eventuele 

afspraken uit 2010 zagen alleen op het indammen van kwalijke colporteurswerkwijzen. 

Het uitwisselen van postcodes/huisnummers gebeurde alleen ander druk van 

Leesland. 17  

Het doel van de Afspraak uit 2010 was alleen het tegengaan van misstanden in de 

colportage. 18  

De Schakel heeft niet deelgenomen aan afspraken over prijzen of uitruil van gebieden; 

zij was niet aangesloten bij leesmappen.nl. De afspraken beperkten zich ertoe dat de 

Is  Bestreden besluiten, ms 99-101. 
16  Dit advles, rn 28 rasp. 40, 
17  Bezwaargronden EKL, 1ntiem e.a., ms 52-81. 
18  Bezwaargronden ATC, ms 21-38; De Map idem; Succes; De Meteoor idem; Zaanlandia Warn; Leeswereld, ms 
6-24 
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bedrijven niet op een oneerlijke manier elkaars klanten zouden "afpakken" en de 

C 150-regeling beperkte zich tot regulering van een oneerlijke overstap van kianten 

near een ander bedrijf.' 

26 	ACM stelt zich op het standpunt dat de Afspraak uit 2010 een feitelijke voortzetting is 

van de Afspraak Lilt 2004, met uitbreiding van de partijen. 

27 	De Adviescommissie acht het standpunt van ACM over de Afspraak uit 2010 juist op 

grond van de door haar gebezigde bewijsmiddelen. 2°  Bezwaarmakers hebben wel bij 

een aantal e-mails en brieven kanttekeningen geplaatst, met name over de 

interpretatie daarvan, maar dat verandert het gehele beeld niet. Zowel de partijen bij 

de Afspraak uit 2004 als de nieuwe toetreders tot de Afspraak uit 2010 wisten waarop 

de afspraken betrekking hadden en gaven daaraan oak feitelijk uitvoering. Dit waren 

dus klantverdelings- en gebiedsafspraken. Waar bezwaarmakers er op wijzen dat 

(bijvoorbeeld in verschillende mails) in de aanloop near 2010 en daarna tussen 

betrokkenen sprake was van strijd over de afspraken, bijvoorbeeld over 

klantovername en het boetebeding, bevestigt dit enders dan bezwaarmakers 

betogen - juist dat die afspraken er waren, zij het dat de implementatie ervan 

kennelijk moeizaam verliep. 

De omstandigheid dat van de verhoren geen bandopnamen beschikbaar zijn, leidt de 

Adviescommissie, enders dan EKL, Intiem e.a. in de ter hoorzitting voorgedragen 

pleitnota en zoals ter hoorzitting nader toegelicht 21-  betogen, niet tot de conclusie dat 

het bewijs niet compleet zou zijn. In de dossierstukken bevinden zich geen 

aanknopingspunten voor het oordeel dat betrokkenen niet naar waarheid hebben 

verklaard, oak al werden zij op dat moment niet bijgestaan door een advocaat. Ook 

ziet de Adviescommissie geen aanknopingspunten voor het oordeel dat de door ACM 

op dit punt gegeven bewoording van de verklaringen onjuist zou zijn. Het enkele 

gegeven dat bandopnamen ontbreken, is onvoldoende am aan de juistheld daarvan te 

twijfelen. 

Strekkingsbeding of niet? 

28 	Aangezien de Adviescommissie de interpretatie van de feiten van ACM op deze punten 

volgt, volgt daaruit logischerwijs dat sprake is van een strekkingsbeding. 

Bezwaarmakers vechten ook niet aan dat uitgaande van de door ACM vastgestelde en 

geinterpreteerde feiten sprake zou zijn van een strekkingsbeding. 

Waar sommige bezwaarmakers beweren dat de afspraken werden afgedwongen door 

de machtspositie van Leesland, moet warden gezegd dat marktpartijen die zich door 

" Bezwaargronden De Schakel. 
2°  Bestreden besluiten, ms 129-164, ACM-rapport, m.n. ms 116-128 en 129-152. 
21  Pleitnota EKL, Intern e.a., rn. 20 en de toelichting daarvan ter hoorzitting. 



een dominante marktpartij gedwongen voelen zich aan te sluiten bij 

mededingingbeperkende afspraken, de mogelijkheid hadden kunnen en dan ook 

hadden moeten benutten zich te wenden tot ACM. Dat zij zich - ook al zou dat zijn 

door de gestelde machtspositie van Leesland - gedwongen voelden mee te doen aan 

de afspraken, is uiteindelijk toch hun eigen verantwoordelijkheid. Dat de gemaakte 

afspraken door betrakkenen als noodzakelijk werden ervaren in een steeds krimpende 

markt en dat de levensvatbaarheid van de ondernemingen in het geding was, behoeft 

bij het nemen van de beslissingen op bezwaar wel de aandacht van ACM, ook al kan 

vanzelfsprekend niet ter discussie staan dat het omgaan met een krimpende markt 

geen excuus is om mededingingsrechtelijke afspraken te maken die in strijd zijn met 

de Mw.22  

Marktafbakening of contextanalyse van de marktverhoudingen 
29 	Enige bezwaarmakers voeren aan dat ACM heeft verzuimd een marktafbakening te 

maken dan wet dat zij heeft verzuimd goed doordacht een analyse te maken van de 

vraag of sprake is van een bagatel als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Mw. 

Uitgaande van de tijdschriftenmarkt is het aandeel van de betrokken ondernemingen 

gering. Het gaat allemaal am distributievormen van hetzelfde product (tijdschriften). 

EKL, Intiem e.a. baseren zich hiervoor ander meer op het rapport van P. Bakker 

(bijlage 6 bij hun bezwaargronden). ACM baseert zich ten onrechte op marktaandeel 

en niet op omzet. Het rekenen met een doorverhuurfactor van 7 is een kunstmatige 

benadering van de redle markt en als al zo'n doorverhuurfactor moet worden 

gehanteerd, is 7 te hoog.23 Tijdens de hoorzitting hebben bezwaarmakers dit nader 

toegelicht. 

De marktdefinitie begrensd tot leesmappen/leestafels is te nauw. Een 

doorverhuurfactor van 7 is niet voldoende onderbouwd. 24  

Een zogeheten leesmappenmarkt is te nauw bepaald. Leesmappenbedrijven 

ondervinden concurrentie van elle andere distributievormen (verkoop, abonnementen, 

tijdschriftenpakketten, bibliotheken en digitate verspreiding). De doorverhuurfactor 

van 7 is onjuist. Het gezamenlijke aandeel is niet meer dan 10 procent geweest en dus 

valt het ander artikel 7, tweede lid, van de Mw. 25  Hierbij is ter hoorzitting opgemerkt 

dat de "inval" bij de betrokken ondernemingen plaatsvond op 22 november 2011, dus 

voar inwerkingtreding van het huidige artikel 7, tweede lid, van de Mw, maar nadat de 

wijziging van dat artikel was aangenomen door het parlement. 

22  Vergelijk de gang van zaken in zaak C-209/07, Competition Authority tegen Beef Industry Development 
Society Ltd en Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd, Jur. 2008 I-8637, waar een afspraak over het tegengaan 
van overcapacitelt werd aangemeld bij de mededingIngsautoritelt. 
23  Bezwaargronden EKL, Intiem e.a., ms 8-51. 
24  Bezwaargronden Leesiand, ms 12-34. 
25  Bezwaargronden ATC, ms 68-107; De Map idem; Succes idem; De Meteoor idem; Zaanlandla (dem. 
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De merkbaarheld en marktafbakening zijn ten onrechte niet onderzocht; ACM gaat uit 

van een te krappe markt. 26  

30 	ACM stelt zich op het standpunt dat bij een strekkingsbeding een marktafbakening niet 

nodig is. Marktverdelings- en klantverdelingsafspraken gelden als schadelijk per se. Er 

is, anders dan bezwaarmakers stellen, wel sprake van een markt voor leesmappen. 

ACM acht op deze zaak het "oude" artikel 7, tweede lid, van de Mw van toepassing 

omdat de overtreding grotendeels voor 3 december 2011, de datum van de 

wetswijziging, is begaan, zodat alleen bij een marktaandeel van minder dan 5 procent, 

een omvang van minder dan € 40 miljoen representerend, sprake kan zijn van deze 

bagatelvrijstelling. Daaraan is niet voldaan, zelfs als zou worden gerekend met een 

minimale doorverhuurfactor van 1. Voor het standpunt dat het oude artikel 7, tweede 

lid, van de Mw moet worden toegepast, beroept ACM zich op de uitspraak van het CBb 

van 10 april 2014 (Boomkwekerijen, ECLI:NL:CBB:2014;118). 27  

31 	luist is het standpunt van ACM dat bij een strekkingsbeding het maken van een 

volledige marktafbakening niet noodzakelijk is. Wat overblijft is dus de vraag of de 

bagatelvrijstelling van artikel 7, tweede lid, van de Mw ACM ertoe had moeten 

aanzetten de markt nader in kaart te brengen. Daarvoor is eerst nodig te bepalen of 

hier artikel 7, tweede lid oud of nieuw van toepassing is. 

32 	Artikel 7, tweede lid, luidde voor 3 december 2011 als volgt: 

"Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, geldt artikel 6, eerste lid, voorts niet 

voor overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen als 

bedoeld in dat artikel voor zover daarbij ondernemingen of ondernemersverenigingen 

betrokken zijn die daadwerkelijke of potentiele concurrenten zijn op een of meer van 

de relevante markten, indien: 

a. het gezamenlijke marktaandeel van de bij de overeenkomst, het besluit of de 

onderling afgestemde feitelijke gedraging betrokken ondernemingen of 

ondernemersverenigingen op geen van de relevante markten waarop de 

overeenkomst, het besluit of de onderling afgestemde feitelijke gedraging van invloed 

is, groter is dan 5%, en 

b. de gezamenlijke omzet in het voorafgaande kalenderjaar van de bij de 

overeenkomst, het besluit of de onderling afgestemde feitelijke gedraging betrokken 

ondernemingen of ondernemersverenigingen voor de onder de overeenkomst, het 

besluit of de onderling afgestemde feitelijke gedraging vallende goederen of diensten 

26  Bezwaargronden Leeswereld, ms 192-212. 
27  Schriftelijke reactie ACM, ms 47-75. 



niet hoger is dan C 40 000 000." 

Artikel 7, tweede lid, aanhef en onder a, van de Mw luldt vanaf die datum als volgt: 

"Onverminderd het eerste lid, geldt artikel 6, eerste lid, voorts niet voor 

overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen als bedoeld 

in dat artikel voor zover daarbij ondernemingen of ondernemersverenigingen 

betrokken zijn die daadwerkelijke of potentiele concurrenten zijn op een of meer van 

de relevante markten, indien: 

a. het gezamenlijke marktaandeel van de blj de overeenkomst, het besluit of de 

onderling afgestemde feitelijke gedraging betrokken ondernemingen of 

ondernemersverenigingen op geen van de relevante markten waarop de 

overeenkomst, het besluit of de onderling afgestemde feitelijke gedraging van invloed 

is, grater is dan 10% [...]" 

33 	In de eerste pleats vallen de overtredingen in de zaak Boomkwekerijen waarover het 

CBb had te oordelen in zijn ultspraak van 10 april 2014 geheel voor de 

inwerkingtreding van het huidige artikel 7, tweede lid, van de Mw, terwijI het In de nu 

voorliggende zaak over de leesmappen gaat am een gestelde overtredingsperiode die 

voortduurde tot na de inwerkingtreding van het huidige artikel 7, tweede lid, van de 

Mw, te weten tot en met 30 augustus 2012. Die omstandigheid maakt al dat ACM zich 

niet kan beroepen op die uitspraak van het CBb om te betogen dat het oude artikel 7, 

tweede lid, van de Mw van toepassing is 

Dear komt in de tweede pleats bij dat het CBb zich In genoemde uitspraak baseert op 

de overweging dat de wijzing van artikel 7, tweede lid, van de Mw niet is ingegeven 

door een gewijzigd inzicht van de wetgever over de strafwaarcligheld van de verboden 

overeenkomsten, besluiten of gedragingen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van die 

wet. Dat is de reden waarom het CBb het zogeheten lex-mitiorbeginsel (toepassing 

van de meest gunstige boetebepaling) hier niet van toepassing acht. Het CBb volgt 

hiermee kennelijk de (strafrechtelijke) rechtspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad 

is echter bij arrest van 12 juli 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BP6878)  near aanleiding van 

het Scoppola-arrest van het EHRM van 17 september 2009, nadrukkelijk omgegaan en 

heeft zijn oude lijn op dit punt verlaten. In overweging 3.6.1 staat "De Hoge Read ziet 

in de onder 3.4 weergegeven ontwikkelingen aanleiding zijn rechtspraak aan te 

scherpen wat betreft veranderingen in regels van sanctierecht. Voor die regels, die 

zowel het specifieke strafmaximum als meer algemene regels met betrekking tot de 

sanctieoplegging kunnen betreffen, heeft voortaan te gelden dat een sedert het plegen 

van het delict opgetreden verandering door de rechter met onmiddellijke ingang - en 

dus zonder toetsing aan de maatstaf van het gewijzigd inzicht van de strafwetgever 

omtrent de strafwaardigheid van de voor de wetswijziging begane strafbare feiten - 

13/31 



14/31 

moot warden toegepast, indien en voor zover die verandering in de voorliggende zaak 

ten gunste van de verdachte werkt." Ook dit maakt dat ACM zich niet kan beroepen op 

genoemde CBb-uitspraak. 

34 	Beide redenen, leder voor zich en tezamen, maken dat ACM in de nu voorliggende 

zaak de voor bezwaarmakers meest gunstige bepaling moet toepassen, zoals dat oak 

is verankerd in artikel 5:4, tweede lid, en artikel 5:46, vierde lid, van de Awb, artikel 7 

van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens on de fundamentele 

vrijheden (EVRM) en artikel 15 van het Internationale verdrag inzake burgerrechten 

en politieke rechten (IVBPR), en dus het huidige artikel 7, tweede lid, van de Mw 

moot toepassen. 

35 	Dat huidige artikel 7, tweede lid, van de Mw is, kort gezegd, ingegeven door de wens 

meer rechtszekerheid te verschaffen aan de ondernemingen die betrokken zijn bij 

afspraken die van ondergeschikt belang zijn voor de mededinging. Dit ondergeschikte 

belang wordt door de wetgever aangenomen als het marktaandeel beneden de 10 

procent blijft. Dit vereist dus een afbakening van de relevante markt die voldoende is 

om in de daaropvolgende marktanalyse elke aanwezigheid van marktmacht kennelijk 

uit te sluiten." Deze marktanalyse vertoont overeenkomsten met de door het Hof van 

Justitie van de EU voorgeschreven contextanalyse am vast to stellen of een afspraak 

als strekkingsbeperking is aan te merken. In het kader van deze contextanalyse is 

evenmin een volledige marktafbakenIng vereist, zoals die wel noodzakelijk is am de 

eventuele mededingingsbeperkende gevolgen vast to stellen. 29  Op grond hiervan 

behoeft de markt in verband met de toepassing van artikel 7 van de Mw minder 

nauwkeurig to worden afgebakend zolang dit de conclusie dat elke marktmacht 

kennelijk kan worden uitgesloten, niet aantast. Dat wil zeggen dat voldoende moot 

worden gemotiveerd dat de deelmarkt voor leesmappen uit concurrentieoogpunt 

(voldoende) los staat van andere distributievormen van tijdschriften. Er moot dus 

sprake zijn van deelmarkten waarin de leesmappendeelmarkt goon of weinIg 

concurrentiedruk ondervindt van andere distributiedeelmarkten van tijdschriften. 

Op grond van de stukken acht de Adviescommissie voorshands in dit verband de 

aanwezigheid van een aparte markt voor leesmappen (incl. leestafels) aanwezig, 

29  Vergelijk CBb 4 oktober 2011, Giant (ECLI:NL:CBB:2011:131-6521),  overweging 4.5.3, waar het CBb 
overweegt: "[die afbakening van de relevante markt is geen doel op zich maar een instrument voor de analyse 
die is vereist voor de toepassing van de mededingingsregeis, waarbij de mate van gedetailleerdheld afhankelijk 
Is van hetgeen wordt vereist voor de beoordeiing van de gedragingen die het voorwerp van onderzoek 
vormen." 
29  Verge* HvJ EU, zaak C-67/13P, Groupement des Cartes Baincaires, overweging 77, waar het Hof de vraag 
van de afbakening van de relevante markt onderscheidt van de vraag naar de context. 
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Vanzelfsprekend is er enige substitutie tussen leesmappen enerzijds en andere 

distributievormen van tijdschriften ((osse verkoop, abonnementen, pakketverkoop, 

digitale verspreiding) anderzijds, maar, zoals ACM terecht opmerkt in haar schriftelijke 

toelichting, de gebrulkselgenschappen (onder andere de bundeling van verschillende 

tijdschriften, de ouderdom en de noodzaak de tijdschriften In een bepaalde staat te 

retourneren) en de prijsstelling (kort gezegd: een huurprijs in pleats van een 

verkoopprijs, althans voor zover het de leesportefeuilles betreft, niet voor zover het de 

leestafels betreft) maken dat er sprake is van een aparte markt voor leesmappen en er 

geen sprake Is van een grote markt voor alle vormen van tijdschriftdistributie. Dit 

behoeft wel, zoals gezegd, een nadere motivering en, zoals hierna zal worden 

uitgewerkt, een duidelijke keuze van ACM. De rapporten van RBB Economics en dr. P. 

Bakker gaan beide uit van de grotere tijdschriftenmarkt. Het rapport van RBB 

Economics ziet niet op de vraag of er sprake is van een (elle distributievormen 

omvattende) markt voor tijdschriften of een aparte productmarkt voor leesmappen." 

Het rapport van P. Bakker beperkt zich tot de stelling dat er sprake is van een grotere 

markt, um later te constateren dat het "economisch gezien [...] een schoolvoorbeeld is 

van prijsdifferentiatie". 31 3uist deze prijsdifferentiatie, in combinatie met de door P. 

Bakker gesignaleerde beperkingen van het gebruik van de tijdschriften door de lezers, 

ondersteunen de conclusie dat er sprake is van een aparte productmarkt bij de 

distributie van tijdschriften door middel van leesmappen. Ook VNU-gegevens uit de 

jaren '90 van de vorige eeuw zijn, alieen al vanwege de ouderdom, onvoldoende om 

een conclusie in de door bezwaarmakers gewenste richting te rechtvaardigen. 

Omdat ACM tot in deze fase van de procedure voor twee ankers ging liggen (door te 

betogen dat zowel wanneer wordt uitgegaan van een grate tijdschriftenmarkt als 

wanneer wordt uitgegaan van een aparte leesmappenmarkt, sprake is van een 

strijdigheid met de Mw), is haar standpunt tot nu toe op dit punt wel te diffuus 

geweest. Zij moet daarom in de te nemen beslissingen op bezwaar concreter 

adstrueren wat haar visie is op de leesmappenmarkt. Bovendien moet zlj inzichtelijk 

maken waarom in dit geval geen sprake is van een situatie waarin elke vorm van 

marktmacht voor de betrokken ondernemingen kennelijk kan worden uitgesloten. Uit 

de standpunten die ACM, voor zover zij in haar bestreden besluiten uitgaat van het 

bestaan van een aparte leesmappenmarkt, tot nu toe heeft ingenomen, volgt een 

marktaandeel van de betrokken ondernemingen van minimaal 32 procent (2004) tot 

maximaal 85 procent (2011).32  Dergelijke marktaandelen kunnen in de visie van de 

Adviescommissie de conclusie rechtvaardigen dat zich geen situatie voordoet waarin 

elke vorm van marktmacht van de zijde van de betrokken ondernemingen kan worden 

3°  Bijlage bg 7244_402, p. 2 waar een zeer summiere afbakening van de onderzoeksvraag plaatsvindt. 
31  Rapport P. Bakker, bglage 6 bg stuk 7244_676, rasp. p. 1 en 10. 
33  ACM-rapport, rn 42 tabel. 
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uitgesloten. Bezwaarmakers hebben wel bestreden dat er zo'n aparte 

leesmappenmarkt is, maar zij hebben de nadere standpunten van ACM, uitgaande van 

het bestaan daarvan, niet als zodanig aangevochten. De Adviescommissle heeft in de 

bezwaargronden dan ook geen aanknopingspunten kunnen vinden am uit to gaan van 

een ruimere marktafbakening en dus van lagere marktaandelen. Dat maakt dat de 

marktaandeeldrempel neergelegd in het huidige artikel 7, tweede lid, van de Mw wordt 

overschreden, zodat deze bepaling niet van toepassing is. Een on ander vergt, zoals 

gezegd, wel dat ACM in de beslissingen op bezwaar een duidelijk gemotiveerde keuze 

maakt hoe zij de markt ziet (de bestreden besluiten hinken op dit punt nu eigenlijk op 

twee gedachten). 

36 	Het voorgaande maakt dat alles wat bezwaarmakers aanvoeren over de zogeheten 

HOI-cijfers en de doorverhuurfactor niet van belang is. Ook het standpunt van de door 

EKL, Intiem e.a. ingebrachte deskundige P. Bakker dat 24 toonaangevende titels maar 

5 procent afzetten via leesmappen, deelt in dit oordeel. Het rapport van RBB 

Economics gaat in zijn geheel uit van de grotere tijdschriftmarkt en deelt dus ook in dit 

oordeel. Ten slotte deelt ook het standpunt van ATC dat pas vanaf 2010 sprake is van 

merkbaarheid in dit oordeel. Al die argumenten spelen immers alleen een rol als wel 

sprake is van den grate tijdschriftenmarkt. 

Nevenrestrictie 

37 	Wear bezwaarmakers stellen dat sprake is van een nevenrestrictie als bedoeld in 

artikel 6, derde lid, van de Mw,33  slaagt hun betoog niet. Het mag zo zijn dat er (ook) 

allerlei positieve bedoelingen waren, zoals het tegengaan van slechte 

colportageactiviteiten, maar dat is niet genoeg am de afspraken als nevenrestrictie aan 

to merken, to meer nu de afspraken hierboven als strekkingsbeding zijn aangemerkt. 

In dit verband is van belang dat niet is komen vast to staan dat deze afspraken 

noodzakelijk, effectief en efficient waren, noch dat deze de enige mogelijkheden waren 

om slechte coiportageactiviteiten tegen to gaan. 34  Het standpunt van EKL, Intiem e,a. 

dat het bij leesmappen gaat am een budgetproduct, zodat regionale spreiding en 

lucratieve bezorgroutes vereist zijn am als leesmappenbedrijf to averieven, 35  is op 

zichzelf, zeker voor kfeinere bedrijven, een begrijpelijk streven, maar dat rechtvaardigt 

niet het maken van deze afspraken en kan oak niet leiden tot de conclusie dat sprake 

is van een nevenrestrictie. Ook het pleidool dat de LLM-leden en ruimer de deelnemers 

33 Bezwaargronden Leesiand, ms 73-106 en 120-123, bezwaargronden ATC, ms 97-103, bezwaargronden De 
Map, Succes, De Meteoor en Zaaniandia van gelijke strekking, bezwaargronden EKL, Intiem e.a., ms 85-89. 

Vergelijk HO EU, zaak C-382/12 P, Mastercard (ECLI:EU:C:2014:2201, 
htto://curia.eurooa.eu/iurls/liste.isf?num=C-382/12),  r.o. 230-231. 
35  Aannemende dat EKL, Intiem e.a, dat standpunt via het rapport van dr. P. Bakker beogen aan to voeren. 
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aan de Afspraak uit 2004 en de Afspraak uit 2010 moeten worden gezien als een 

franchise-achtige samenwerking 36  faalt. Kortheidshalve verwijst de Adviescommissie 

hier naar het standpunt van ACM in haar schriftelijke reactie. 37  Dat standpunt acht de 

Adviescommissie juist. 

Niet concreet geschikt 

38 	Over het standpunt van bezwaarmakers dat de gestelde gemaakte - en hierboven 

aannemelijk geachte - afspraken niet concreet geschikt zouden zijn voor beperking 

van de mededinging, overweegt de Adviescommissie het volgende. Voor de stelling dat 

de afspraken niet concreet geschikt zijn, dragen bezwaarmakers de bewijslast en 

daarin zijn zij niet geslaagd. De stelling van ATC, De Map, Succes, De Meteoor en 

Zaaniandia dat de verzorgingsgebieden van de in 2004 tot de Afspraak Lilt 2004 

toegetreden deelnemers niet overlapten, 38  is geen aanleiding om to concluderen dat de 

afspraken niet concreet geschikt zouden zijn, want ACM heeft voldoende laten zien dat 

in elk gebied minstens twee en vaak meer dan vier deelnemers actief waren, terwiji er 

ook landelijke spelers betrokken waren. 39  Waar Leeswereld aanvoert dat de afspraken 

niet concreet geschikt zijn, gaat zij er van uit dat de afspraken uitsluitend betrekking 

hadden op verspreiding via colportage (een verspreidingsmethode die volgens 

Leeswereld neerkomt op een concurrentieparameter van ondergeschikte betekenis). 4°  

In de eerste plaats Is verspreiding via colportage in deze markt een belangrijke 

verspreidingsvorm. In de tweede pleats is hierboven al geconcludeerd dat het 

standpunt van bezwaarmakers dat de afspraken alleen betrekking hadden op 

colportage geen stand kan houden. 41  

Een enkele inbreuk over de gehele periode 

39 	Enige bezwaarmakers voeren aan dat geen sprake is van een enkele inbreuk, meer in 

het bijzonder dat de Afspraak uit 2004 niet tezamen met de Afspraak uit 2010 als een 

inbreuk kan worden aangemerkt. 42  

35  Bezwaargronden ATC, rns 47-50, Bezwaargronden De Map, Succes, De Meteoor en Zaanlandia van gelijke 
strekking. 
37  Schrifteigke reactie ACM, ms 26-34. 
38  Bezwaargronden ATC, ms 47-50, de andere bezwaarmakers in gelijke zin; meer specifiek voor De Map is de 
stalling ingenomen dat haar verzorgingsgebied niet overiapte met De Meteoor, Leeswereld en Succes, 
bezwaargronden De Map, rn 52, bezwaargronden EKL, Intiem e.a., rn 75. 
38  Schriftelijke reactie ACM, m 23, met verwgzingen naar de bestreden besluiten, 

Bezwaargronden Leeswereld, rns 190-191. 
41  Dit advies, rn 20; Schriftelijke reactie ACM, rn 22. 
47  Bezwaargronden Leesland, ms 73-106, met name rns 89, 91 en 106, bezwaargronden EKL, Intiem e.a., rn 
67. 
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ACM acht de Afspraak uit 2004 en de Afspraak uit 2010 gezamenlijk een enkele 

inbreuk. Dat EKL, Intiem e.a. niet aan de Afspraak uit 2004 hebben deelgenomen staat 

aan die conclusie niet in de weg. 43  

40 	De Adviescommissie acht het standpunt van ACM dat sprake is van een enkele inbreuk 

over de gehele periode juist. Hiervoor is al gezegd dat de Afspraak uit 2010 een 

voortzetting is van de Afspraak uit 2004, 44  Wel wekt het onderlinge gedrag van de 

ondernemingen door de tijd heen de indruk dat de afspraken minder goed werden 

nageleefd en dat daarover meer conflicten ontstonden, maar dat is niet in die mate dat 

niet meer kan warden gezegd dat de afspraken ook sinds 2010 zijn gecontinueerd. 

Verder geldt voor het geheel van afspraken dat hetzelfde doel werd nagestreefd (rust 

op de markt, behoud van het kiantenbestand) en dat de afspraken complementair zijn 

en kunnen bijdragen aan verwezenlijking van het doel. 

De kwalificatie e'en enkele inbreuk brengt mee dat die bezwaarmakers die zich op het 

standpunt stellen dat zij maar bij een deel van de afspraken betrokken waren of maar 

voor een deel van de periode daarbij betrokken waren, niet het daarmee door hen 

beoogde resultaat kunnen behalen. Dat het den enkele inbreuk is, betekent dat de 

deelnemers gezamenlijk en voor het geheel verantwoordelijk warden geacht. Als 

sprake is van een kortere periode waarin een onderneming heeft deelgenomen aan de 

afspraken, werkt dat vanzelfsprekend wel door in de betrokken omzet, maar op dit 

punt in het advies is dat nog niet aan de orde; bespreking daarvan volgt direct hierna. 

ONDERDEEL 2 - PER/ODE VAN BETROKKENHEID VAN BEZWAARMAKERS  

Begintijdstip van deelname aan de afspraken 
41 	EKL, Intiem e.a. voeren in bezwaar aan dat in de bestreden besluiten plotseling Intiem 

ten onrechte at vanaf 8 november 2006 betrokken wordt geacht. Dit ha ngt samen met 

het antwoord op de vraag wie Intiem mocht vertegenwoordigen. 45  

42 	Op grand van het dossier en het verhandelde tijdens de hoorzitting kan de 

Adviescommissie hier niet goed de vinger achter krijgen. In de beslissingen op 

bezwaar moet ACM daarom op dit punt nader uttleg geven over het begintijdstip zoals 

zij dat aanneemt bij Intiem (november 2006). Dat bezwaar is nog onvoldoende 

beantwoord. 

43 Schriftelgke reactie ACM, ms 41-46. 
44  Dit advies, rn 27. 
45  Bezwaargronden EKL, Intiem e.a., ms 91-92. 
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43 	Zaanlandia voert aan dat haar deelname niet eerder dan per 11 augustus 2007 en dus 

niet per 30 maart 2004 kan worden aangenomen. 46  

44 	Uit het ACM-rapport blijkt dat Zaanlandia ook was betrokken bij de afspraken in 1993, 

dus at vaorafgaande aan de hier in geding zijnde periode. 47  Zaanlandia was ook een 

van de overeenkomstsluitende partijen in 2004. 48  Haar subsidiaire standpunt dat pas 

vanaf (op zijn vroegst) 11 augustus 2007 de afspraken concreet geschikt waren, vindt 

dus gelet op wat hiervoor is overwogen, geen steun in de feiten. 

Eindtijoistip van deelname aan de afspraken 

45 	Verschillende bezwaarmakers claimen dat zij tijdig de verboden deelname aan de 

afspraken hebben beeindigd. Dat is een beeindiging per 22 november 2011 46  of at in 

2008. 6°  

46 	In geen van deze gevallen is sprake van een reele terugtred of publiekelijk 

afstandnemen (distantiering). Het gaat hier om opschorten van de afspraken onder 

invloed van het anderzoek van ACM. Wat de Adviescommissie in deze gedragingen 

mist om bezwaarmakers to kunnen volgen, is een reele inkeer, een publiekelijk 

afstandnemen van de afspraken. Het gaat wat de stukken die de Adviescommissie ter 

beschikking staan betreft, allemaal meer om een in de wacht zetten van de afspraken 

in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek door ACM. Wat Leeswereld betreft 

moet ACM In de beslissingen op bezwaar wel uiteenzetten op welke mails uit 2011 zij 

zich baseert. De in noten 502 en 503 in het bestreden besluit over Leeswereld 

genoemde documenten leveren alleen maar metadata op en geen inhoud van de tekst 

van de mails. 

ONDERDEEL 3 ,  

Bedrijven 

47 	Gelet op wat de Adviescommissie hiervoor heeft overwagen, 51  moet als juist worden 

beoordeeld dat ACM als de boetegrondslag niet alleen de omzet die is behaald via 

colportage, maar de gehele omzet van de betrokken ondernemingen heeft gehanteerd. 

De daartegen gerichte bezwaren 52  treffen geen doel. Als voorbeeld wijst de 

45  Bezwaargronden Zaanlandia, rns 112-113. 
47  ACM-rapport, m 57. 
45  ACM-rapport, ms 63-114. 
49  Bezwaargronden De Map, ms 114-117, bezwaargronden De Meteoor, ms108-113, bezwaargronden Succes, 
ms 114-117, bezwaargronden Zaanlandia, ms 114-118. 
5°  Bezwaargronden Leeswereld, ms 218-219. 
51  Dit advies, rns 18-21 en 27. 
52  Waarvan de meest uitgewerkt zijn de bezwaargronden van EKL, Intiem e.a., ms 99 en 114-118 en de 
bezwaargronden van Leeswereld, ms 243-349. 
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Adviescommissie aan dat ook de via Internet geworven klanten werden verdeeld over 

de betrokken ondernemingen, 

48 	Sommige bezwaarmakers voeren aan dat de boetesystematiek van ACM 

concurrentieverstorend is. Deze zou hoogstens moeten zijn dat iedereen een boete van 

10 procent krijgt. In de nu door ACM gehanteerde systematiek krijgen de grote 

ondernemingen feitelijk lagere boetes dan de kleine spelers. 53  

49 	ACM stelt zich op dit punt op het standpunt dat de ernst van de overtreding en de 

mate van verwijtbaarheid in de boetbeleidsregels zijn verdisconteerd. Een boete van 

€ 450.000,- voor de kleinere ondernemingen enerzijds en een boete van 10 procent 

van de omzet bij de grotere ondernemingen vindt volgens ACM haar ratio in het felt 

dat grotere ondernerningen doorgaans ook omzet behalen in andere activiteiten, 

terwijI de kleinere andernemingen doorgaans "single product firms" zijn. 54  

50 	Dat de wetgever in mededingingskwesties aanhaakt bij de omzet van betrokken 

ondernemingen ter bepaling van het maximum van de boete beoogt een afspiegeling 

te zijn van de mate van marktmacht, zodat het boetemaximum dus in verhouding 

staat tot de mate van marktmacht en dus de ernst van de overtreding. 55  Naar het 

oordeel van de Adviescommissie is er in dat opzicht veel voor te zeggen in deze zaken 

een boetesystematiek te volgen die in de basis - op individueel niveau Le baseren 

uitzonderingen daargelaten - aansluit bij deze gedachte, Dat zou leiden tot een 

boetesysternatiek die meer aansluit bij de relatieve omzetten dan in de bestreden 

besluiten is gebeurd. De redenering van ACM over multiproduct versus single product 

firms ontbeert in dit verband enige wettelljke grondslag. Het Is bovendien een 

generalisatie over hoe de verhouding tussen grotere en kleinere ondernemingen "in 

het algemeen" zal zijn. Deze generalisatie is niet op voor de Adviescommissie kenbare 

felten gebaseerd en valt niet terug te voeren op de feiten in het dossier. Met heeft er 

alle schijn van dat dit argument er "pour besoin de la cause" wordt bijgehaald om de 

boeteverhouding tussen de verschillende in deze zaak betrokken ondernemingen in de 

bestreden besluiten te rechtvaarcligen. 

51 	EKL, Intiem e.a. voeren aan dat de ernstfactor onjuist is. Er is geen rekening 

gehouden met (vooral) de economische context en de aard van het product. 56  

53  Bezwaargronden EKL, Intiem 	ms 94-98 en 105-112 en 133-145, De Map, ms 132-149, De Meteoor, ms 
128-145, Succes, rns 128-145 en Zaanfandia, ms 133-150. 
54  Schriftelijke reactie ACM, ms 79-81. 
ss  Kamerstukken II 1996/97, nr 6, note naar aanleiding van het verslag, p. 100. 

Bezwaargronden EKL, Intiem e.a., ms 100 en 119-123. 
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52 	In wat is aangevoerd ziet de Adviescommissie geen aanleiding voor een lagere 

ernstfactor. Natuurlijk is de situatie in een fors krimpende markt penibeler voor de 

betrokken ondernemingen, maar dat is geen rechtvaardiging voor handelen in strijd 

met de Mw. 

53 	Leeswereld voert aan dat haar ernstfactor ten onrechte op 2 is gesteld, want haar 

optreden is niet gelijk te stellen met dat van de overige LLM-leden. 57  

54 	De Adviescommissie constateert dat Leeswereld geen afstand heeft genomen van de 

gemaakte afspraken. Er is geen reden haar een andere ernstfactor te geven dan de 

overige spelers. 

55 	EKL, Intlem e.a. voeren aan dat sprake Is van boeteverlagende omstandigheden door 

vergaande medewerking en de bereidheid om te komen tot afspraken. 58  

56 	Ook hier geldt dat geen sprake is van distantiering. Er is geen reden hier een andere 

ernstfactor te hanteren. 

57 	ATC voert aan dat haar ernstfactor ten onrechte is gesteld op 1,25 in pleats van 1,2. 59  

58 	Dit bewaar is terecht voorgedragen. Rekenkundig behoort bij de hier relevante periode 

een ernstfactor van 1,2. ACM zal dit moeten doorvoeren in de beslissing op bezwaar. 

59 	Sommige bezwaarmakers voeren aan dat, ook at wordt er een enkele inbreuk 

aangenomen, in deze zaak sprake moet zijn van verjaring. 59  

60 	Indien sprake is van een enkele inbreuk, wordt de verjaring van de gehete overtreding 

gestuit, en niet slechts voor het deel dat gedurende de vijf voorafgaande jaren heeft 

plaatsgevonden. Dat is ook de lijn die, enders dan bezwaarmakers betogen, de 

rechtbank Rotterdam in Boomkwekerijen heeft gevolgd. 61  De rechtbank oordeelde 

namelijk slechts dat in geval sprake Is van een gedeettetijke verjaring, dat gedeelte 

van de omzet niet meegenomen kan worden in de berekening van de hoogte van de 

57  Bezwaargronden Leeswereld, rns 250-255. 
53  Bezwaargronden EKL, Intlem e.a., ms 101 en 124-127. 
53  Bezwaargronden ATC, ms 112-114. 
63  Bezwaargronden ATC, rns 115-119, De Map, rns 118-123, De Meteoor, ms 114-119, Succes, rns 114-119, 
Zaanlandia, ms 119-124. 
61  Rb. Rotterdam, 1 jull 2010, BoomkwekerlJen, (ECLI:N :RBROT:2010:BM9911).  Deze conclusie is niet 
beoordeeld en blijft dus overeind in de ultspraak van het CBb van 10 april 2014 (ECLI:NL:CBB:2014:119).  
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boete. Die situatie is dus verschiliend van deze zaak, waarin geen sprake is van een 

gedeeltelijke verjaring. 

61 	Sommige bezwaarmakers voeren aan dat sprake is van boeteverlagende 

omstandigheden en van onevenredigheid. Er waren geen harde eventuele afspraken, 

er was veel discussie over de uitvoering, er werd geen uitvoering gegeven aan de 

eventuele afspraken en bovendien was sprake van zeer kleine ondernemingen. Ook 

moet aandacht warden geschonken aan de financiele omstandigheden. 62  Oak bestaat 

er reden voor verdere matiging op grond van de zaak Paprika. 63  

62 	Naar het oordeel van de Adviescommissie hoeft ACM geen rekening te houden met de 

omstandigheid dat sprake is van een krimpende markt. Dat is geen rechtvaardiging 

om een inbreuk to maken op de vereisten die voortvloeien uit de Mw." Ook al waren 

er blijkbaar strubbelingen in de uitvoering van de afspraken, niet is aangetoond dat er 

geen harde afspraken waren. De betrokken ondernemingen zijn er bij een krimpende 

markt grosso modo in geslaagd hun marktomvang te behouden. Dat wijst stork op de 

doeltreffendheid van de concurrentiebeperking van de afspraken. Dat er veelal sprake 

was van kleinere ondernemingen is als zodanig onder die omstandigheden niet 

interessant. De financiele omstandigheden per onderneming spelen eon rol bij de 

finale afstemming, maar niet bij de nu aan de orde zijnde principiele boetewaardigheid 

per onderneming. 

63 	Wear bezwaarmakers zich beroepen op de zaak Paprika65  moet warden geoordoeld dat 

het daar ging om een zeer uitzonderlijke zaak. Van dergelijke omstandigheden, die 

hun oorzaak hadden in buiten de macht van de ondernemingen gelegen feiten on de 

bijzondere positie van de beboete ondernemingen als producentenorganisaties, is de 

Adviescommissie In doze zaak niet gebleken. Duidelijk is dat de omzetten van de 

betrokken ondernemingen een dalende lijn laten zien, maar de Adviescommissie ziet 

geen aanleiding te concluderen dat alleen al daarom in doze zaak met eon lagere 

boete zou moeten warden volstaan. 

64 	ATC voert aan dat zij in 2012 helemaal geen omzet had." 

62  Bezwaargronden ATC, ms 120-127 en 145-148, De Map, ms 124-131, De Meteoor, ms 120-127, Succes, ms 
120-127 en Zaanlandia, ms 125-132. 
63  Bezwaargronden ATC, rn 149, De Map, rn 171, De Meteoor, rn 162, Succes, rn 168 en Zaanlandia, rn 173. 
64  Zie CBb 12 augustus 2010 (ECLI:NL:CBB:2010:16N3895),  mobiele operators. 
65  Nma-zaak 7036. Het beroep op deze zaak werd gedaan %roar de tussenuitspraak van rechtbank Rotterdam 
van 12 juni 2014 (FCLI:NL:RBROT:2014:4689)  Dat waarop in deze zaak een beroep wordt gedaan speelt niet 
In die rechtbankuitspraak. 
66 Bezwaargronden ATC, ms 128-144. 
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65 	Als dit standpunt juist is, volgt daaruit inderdaad dat ACM niet zonder meer een boete 

kan opleggen. De dossierstukken laten echter onvoldoende informatie zien voor de 

Adviescommissie om dit standpunt te controleren, Bij het nemen van de beslissing op 

bezwaar van ATC moet ACM dit dus onderzoeken. 

66 	Leeswereld voert aan dat als zij al beboetbaar is, dat dan geldt dat zij gestopt is met 

hear activiteiten voor 1 oktober 2009. 67  

67 	Ook hiervoor geldt dat als dit juist is, dit gevolgen moet hebben voor de beboeting. En 

ook hiervoor geldt dat dit niet valt af te leiden ult .  de dossierstukken. ACM zal hierover 

een standpunt moeten innemen in de beslissing op bezwaar voor Leeswereld. 

68 	Leeswereld voert aan dat haar omzet om drie redenen verkeerd is bepaald: (a) ten 

onrechte is ook de omzet die is behaald door overname van een ander bedrijf 

betrokken in de omzetbepaling, (b) ten onrechte is ook de omzet in Belgid en 

Quitsland betrokken in de omzetbepaling en (c) ten onrechte zijn ook de BTW en de 

distributiekosten betrokken in de omzetbepaling. 68  

69 	Uit het arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van de EU van 11 juli 2014 (ESS0,1- 

540/08) volgt dat inderdaad een behaalde omzet ten gevolge van overname niet mee 

mag tellen bij de bepaling van de "betrokken omzet", althans dat de boete als 

onevenredig moet worden gezien als zo'n overname-omzet wel In de boetebepaling is 

betrokken. Ook op het punt van de behaalde omzet vanwege overnamen biedt het 

dossier onvoldoende aanknopingspunten en dus moet ACM bij het nemen van de 

beslissing op bezwaar van Leeswereld dit aspect beoordelen. Gelet op het verhandelde 

tijdens de hoorzitting Is dit aspect (is in de betrokken omzet een omzet betrokken die 

het gevolg is van een overname?) breder dan alleen de situatie van Leeswereld. Ook 

Leesland, die veel van de betrokken ondernemingen, waaronder Leeswereld, heeft 

overgenomen, legt deze claim. Daarbij moet ACM oak ingaan op de vraag of het een 

verschil maakt of sprake is van een activa-overname of een gehele overname. 

70 	Of de bepaling van de omzet mede betrekking heeft op omzet behaald in Belgie en 

Duitsland is niet te verifieren in het dossier. Als dat zo is, moet warden geoordeeld dat 

dat niet mogelijk is ter bepaling van de in het bestreden besluit opgeiegde boete ter 

bestraffing van de mededingingsregels op de Nederlandse markt, Ook dit is aan ACM 

om te beslissen in de beslissing op bezwaar van Leeswereld. 

Bezwaargronden Leeswereld, rns 240-241. 
Bezwaargronden Leeswereld, rns 243-349. 
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71 	Voor zover het de distributiekosten betreft kan Leeswereld alleen met succes betogen 

dat deze buiten de betrokken omzet moeten worden gelaten als blijkt dat het gaat om 

kosten die geheel buiten de onderneming zijn terecht gekomen. In het bevvijs daarvan 

is zij tot nu toe niet geslaagd. ACM zou, voordat zij haar beslissing op bezwaar neemt, 

wel Leeswereld expliciet in staat moeten stellen dit betoog nader met feiten te 

onderbouwen. 

72 	Als ACM de BTW in de omzetbepaling of de bepaling van de basisboete heeft 

betrokken, moet zij dit aanpassen gelet op artikel 12o, eerste lid, van de 

Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, gelezen in samenhang met artikel 377, 

zestie lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 69 0ok deze problernatiek is 

potentieel breder dan alleen de omzetbepaling van Leeswereld. 

73 	Leeswereld voert aan dat voor hear specifieke omstandigheden gelden om de boete te 

verlagen: zij streefde een legitiem doel met de afspraken na, de boete staat in geen 

verhouding tot de betrokkenheid van Leeswereld en tot de ernst van de activiteiten 

van Leeswereld, zij was een kleine onderneming met beperkte financiele draagkracht 

en de ondernemers konden er niet meer tegen orn gecriminaliseerd te warden en zijn 

daarom gestopt.' 

74 	Gelet op het voorgaande 71  kan niet worden volgehouden dat de gemaakte afspraken 

als nevenrestrictie dan wel als niet concreet geschikt moeten worden aangemerkt. De 

kwalificatie dat het gaat om een enkele inbreuk" brengt mee dat de individuele 

participant mede verantwoordelijk wordt gehouden voor het geheel en niet kan zeggen 

maar gedeeltelijk te hebben meegedaan. Bovenclien kan niet warden volgehouden dat 

Leeswereld in deze markt als kleine speler moet worden aangemerkt. Het tegendeel is 

eerder het geval. Dat de ondernemers er niet rneer tegen konden om gecriminaliseerd 

te worden, ontmoet op zichzelf begrip van de Adviescommissie. Dat neemt Met weg 

dat de deelname aan het economische verkeer nu eenmaal bepaalde 

verantwoordelijkheden meebrengt. Daartoe behoort het blijven binnen de regels van 

het mededingingsrecht. 

Wat overigens, kennelijk ten overvioede, oak is vermeld in artikel 2.2, aanhef en onder b, van de 
Beleldsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de ACM, 
zoals die ten tijde van de boeteoplegging nog golden, en in artikel 1.1, aanhef en onder (de tweede) a, van de 
nu geldende Boetebeleidsregel ACM 2014. 
7° Bezwaargronden Leeswereld, ms 251-263. 
71  Dit advies, ms 37 en 38, 
72  Dit advies, rn 40. 
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75 	Zoals gezegd gaat dit advies niet over alle gronden die gaan over een drelgend 

faillissement voor een aantal bezwaarmakers en de gestelde onjuistheld van de 

boekhoudkundige bepaling van de betrokken omzet (anders dan de hiervoor 

besproken fundamentele bestrijding van de bepaling van de betrokken omzet). ACM 

maakt daarvan een beoordeling vlak voor het tijdstip waarop zij de beslissingen op 

bezwaar neemt. In het bijzonder merkt de Adviescommissie hIerover op dat het 

bezwaar van De Schakel en 	 hler de aandacht van ACM behoeft. Deze 

bezwaarmaker is niet ter hoorzitting verschenen en heeft dus ook geen Instemming 

kunnen geven aan deze ter hoorzitting afgesproken manier van afdoenIng. Juist deze 

bezwaren hebben echter betrekking op de persoonlijke situatle van betrokkene en de 

betrokken omzet. 

Meer in algemene zin heeft ACM ter hoorzitting toegezegd blj de boetebepaling te 

kijken naar de vermogenssamenstelling in de onderneming. Als zich daarin 

pensloenreserverIngen bevinden, zal zij daarmee rekening houden. 

Personen/Feitelijk leidinggevers 
76 	Sommige bezwaarmakers voeren aan dat voor een hoofdelijke aansprakelijkheid van 

de betrokken leidinggevers voor (een deel van) de boete die Is opgelegd aan de 

onderneming geen wettelijke grondsiag bestaat. 73  Ter hoorzitting is daar nog aan 

toegevoegd dat als het gaat om een eigen overtreding van de betrokken personen, 

juist dan een hoofdelijke aansprakelijkheid voor (een deel van) de boete voor de 

onderneming niet mogelljk is. Andere bezwaarmakers voeren aan dat de hoofdelijke 

aansprakelijkheid voor de betrokken personen in feite een verkapte boete is en dat 

zo'n boete in strijd is met het verbod van ne bis In idem. 74  

77 	ACM stelt zich op het standpunt dat zij bevoegd is de feitelijk leidinggevers een boete 

op te leggen. Daarvoor Is in deze gevallen niet gekozen vanwege de nauwe financiele 

verstrengeling tussen de onderneming en de feitelijk leidinggevers. Het opleggen van 

twee boetes zou hen dus in feite ook twee keer treffen. Door hun geen boete op te 

leggen, maar hen hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor (een deel van) de boete die 

aan de onderneming Is opgelegd, wordt een dergelljke dubbele beboeting voorkomen, 

aldus ACM. De basis hiervoor vindt ACM gelegen in artikel 5:1, derde lid, van de Awb, 

gelezen in samenhang met artikel 51, tweede Ild, van het Wetboek van Strafrecht. 

Deze handelwijze is een vaste bestuurspraktijk van ACM. 75  

73  Bezwaargronden De Mirams 155-159, bezwaargronden De Meteoorallillams 151-155, 
ro bezwaargnden Succes 	 ms 150-155, en bezwaargronden Zaanlandiailliallini, ms 156-160. 

74  Bezwaargronden van EKL, Inborn e.a 	 ms 102 en 128-132, en bezwaargronden 
Leeswereid  	rns 225-239. 
75  Schrlfteliji(e reactie ACM, ms. 87-94. 
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78 	Naar het oordeel van de Adviescommissie voeren bezwaarmakers terecht aan dat een 

hoofdelijk-aansprakelijkstellIng van de feitelijk leidInggevers een wettelijke grondslag 

mist. ACM kan zich daarvoor niet baseren op de Mw en ook niet via de schakelbepaling 

artikel 5:1, derde lid, van de Awb op artikel 51, tweede lid, van het Wetboek van 

Strafrecht. Ultsluitend samenlopende bestraffingen (lees in dit verband: boetes) zijn 

daarin mogelijk. Het Is niet mogeiijk om te zeggen, zoals ACM wel doet tijdens de 

hoorzitting, "ik leg geen boete op, maar stel betrokkenen hoofdelijk aansprakelijk, 

maar dat is in feite toch een boete." Het legaliteltsvereiste verzet zich tegen een 

dergelijke schimmige figuur. Voor de duidelijkheid merkt de Adviescommissle op dat 

dit oordeel van de Adviescommissie zich uitstrekt tot aile in deze zaak betrokken 

personen, minus 	 ; aan hem is immers een (echte) boete opgelegd en geen 

hoofdelijk-aansprakelijkstelling. 

79 	Dit oordeel van de Adviescommissle brengt echter niet per se het door bezwaarmakers 

gewenste gevolg mee. Juist is het standpunt van ACM dat in deze situaties een 

dubbele beboeting dreigt indien aan de betrokken personen zonder meer een boete 

zou worden opgelegd, wat in strijd Is met het verbod van ne bis in idem. De nauwe 

verwevenheid van, kort gezegd, het ondernemingsvermogen en het privevermogen 

staat daar inderdaad aan in de weg. Zoals gezegd in het vorige randnummer is het 

niet mogelijk een buitenwettelljke figuur van de hoofdeiijke aansprakeiijkheid to 

creeren. Het staat de ACM echter wel vrij in de beslissingen op bezwaar aisnog de 

hoofdelijk-aansprakelijkstellingen om te zetten naar boetes voor de betrokken 

personen. Dat blijft binnen het door artikel 7:11 van de Awb geschapen 

heroverwegingskader. Ter voorkoming van de dreigende dubbele beboeting moeten 

die boetes aan de betrokken personen dan wel van de voorwaarde worden voorzien 

dat voor zover de gerelateerde onderneming de boete betaalt, de boete die is 

opgelegd aan de betrokken persoon/personen vervalt, hetzij dat de 

betalingsverplichting van die laatstgenoemde boete vervalt, hetzij dat die boete op nul 

wordt gesteld. Gelet op het proportionaliteitsvereiste verdient daarbij de eerste optie 

(het vervallen van de boete die Is opgeiegd aan de betrokken persoon) verreweg de 

voorkeur. 

Als ACM de beslissingen op bezwaar zo Inricht, zijn de boetes niet in strijd met het 

verbod van ne bis In idem. 

80 	Sommige bezwaarmakers voeren aan dat de boetebedragen (hoofdelijke 

aansprakelijkheden) van personen niet zijn onderbouwd. 76  Ter hoorzitting is toegeiicht 

76  Bezwaargronden EKL,Intiem e.a. /1111111.1 11, m 103, bezwaargronden De Map... ms 
160-165, bezwaargronden De Meteool 1156--161;661Waargronden Succest ns 156-161, 
bezwaargronden Zaanlandla/IMMII, ms 161-166. 
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dat voor zover ACM zich baseert op gegevens van de Belastingdlenst, deze gegevens 

niet hadden mogen worden gebruikt. 

81 	ACM stelt zich op het standpunt dat zij zich heeft gebaseerd op de persoonlijke 

financiele gegevens zoals die haar zijn gebleken uit de gegevensultwisseling met de 

Belastingdienst. Bij de bepaling van de hoofdelijk-aansprakelijksteilingen is rekening 

gehouden met de persoonlijke inkomens- en vermogensposIties." 

82 	Het convenant dat ACM heeft gesloten met de Belastingdienst heeft een zeer ruime 

strekking, te weten dat dit betrekkIng heeft op gegevensuitwisseling "ten behoeve van 

de uitvoering van de Mededingingswet". Daarin is dus geen beperking gelegen die in 

de weg staat aan de handelwijze van ACM. Verder zijn er ook geen wettelijke 

bepalingen te vinden die daaraan in dit geval in de weg staan. Bezwaarmakers hebben 

niet betoogd dat deze gegevensuitwisseling in strijd zou zijn met de artikelen 8 en 9 

van de Wet bescherming persoonsgegevens of artikel 43c, eerste lid, aanhef en onder 

p, van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de 

Adviescommissie ziet op grond van wat is aangevoerd ook anderszins geen aanieiding 

om dat te oordeien. ACM mag zich dus, bij de uitoefening van haar wettelijke taken, 

baseren op gegevens die zij heeft verkregen van de Belastingdienst. 

83 	Dat betekent nog niet dat de bestreden besluiten op dit punt een draagkrachtige 

motivering hebben. De enkele stelling van ACM dat rekening is gehouden met de 

persoonlijke inkomens- en vermogenspositie voistaat niet. Zij zal per concreet geval 

moeten voorrekenen hoe de gegevens van de Belastingdienst zijn verwerkt in de 

bepaling van de (nu nog) hoofdelijk-aansprakelijkstelling (en in de beslissingen op 

bezwaar in de Iljn van dit advies op te leggen boetes met kwijtschelding indien de 

boete door de onderneming wordt betaald). ACM zal in dit verband ook de 

correspondentie met de Belastingdienst aan bezwaarmakers moeten overleggen. 

84 	Leesland en 1111.11111. voeren aan dat ten onrechte 	 als initiator en 

coordinator wordt aangemerkt. Dat is niet onderbouwd. 78  

85 	Uit het dossier komt naar voren dat 	 een grote speler in het veld 

vertegenwoordigde, dat hij vergaderingen uitschreef en die vergaderingen ook 

voorzat. De Adviescommissle constateert dat 11111.11.11 een (zeer) actieve rol had bij 

het initieren en effectueren van de afspraken. Of hij daarmee een beslissende rol 

speelde, staat echter voor de Adviescommissie op grond van het dossier niet vast. 

Schriftelljke toelichting ACM, rn 95. 
'a  Bezwaargronden Leesland, 	rns 107-111. 
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Daarmee staat evenmin vast of het gerechtvaardlgd is hem een relatief zwaardere 

hoofdelijk-aansprakelijkstelling (en in de beslissing op bezwaar in de lijn van dit advies 

op te leggen boete met kwijtscheldIng indien de boete door de onderneming wordt 

betaald) op te leggen dan de andere spelers. Het is aan ACM dit nader te onderbouwen 

in de beslissing op bezwaar. 

86 	Leesland en BEM voeren aan dat aan 611.1111 een te belangrijke rol wordt 

toebedeeld 	trad op voor zichzelf en dat kan niet zo maar aan 

worden toegerekend. 79  

87 	ACM stelt zich op het standpunt dat MMMF, door de gedragingen van Leesland 

bewust te aanvaarden en persoonlljk en actief uitvoering te geven aan de met artikel 6 

van de Mw strijdige gedragingen van de onderneming, terwljl hij In de positie was die 

gedragingen te voorkomen, fettelIjk leiding heeft gegeven aan de overtredIng. s°  

88 	ACM stelt zich naar het oordeel van de Adviescommissle terecht op het standpunt dat 

MEM zich niet kan verschonen van betrokkenheid door te wijzen op de 

vermeende zelfstandlge rol vanes. Nu het gaat om een strekkingsbedIng en een 

enkele inbreuk, deeltill1==in de consequenties nu hij zich niet tijdig heeft 

gedlstantleerd van de afspraken, terwljl hij daartoe wel in de positie was. 

89 	Leeswereld en 	 voeren aan dat 	 geen opzet had tot handelen 

in strijd met de Mw, de gevolgen nlet bewust heeft aanvaard en dat hij niet bekend 

was met een mogelijke inbreuk." 

90 	De persoonlIjke Intentie van 	 zoals door hem geschetst, kan wellicht 

geheel juist zijn. Ook voor hem geldt echter dat de deelname aan het economische 

verkeer nu eenmaal bepaalde verantwoordelijkheden meebrengt. Daartoe behoort het 

blijven binnen de regels van het mededingingsrecht. Onwetendheld van zijn kant 

brengt juist het oordeel mee dat hij zich beter had moeten verdlepen in zijn 

verplichtingen op mededingIngsrechtelijk viak. Natuurlijk kan het feitelijk zo zijn dat 

hij zich van geen kwaad bewust was, maar de genoemde verantwoordelijkheld van 

deelname aan het economische verkeer brengt mee dat hij zich er dan beter In had 

moeten verdlepen, zoals het een voorztchtig ondernemer past. 

79  Bezwaargronden Leestand/IIM ms 112-119. 
" Prima1r beslult, rn 522 met verwilzIng near hoofdstuk 2 en par. 3.3.1.15. 

Bezwaargronden Leeswereld/Min rns 220-224. 
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91 	Ten slotte merkt de Adviescommissie op dat wat is gezegd tijdens de besloten 

gedeelten van de hoorzitting geen publieke bespreking krijgt in dit advies, maar wel de 

aandacht van ACM behoeft bij het nemen van de beslissingen op bezwaar. Dit betreft 

vooral de besloten gedeelten van de hoorzitting van Leesland en Leeswereld. 



ADVIES 

92 	De Adviescommlssie adviseert ACM in de beslissingen op bezwaar een nadere 

motivering, met zo nodig een nadere feitelijke analyse, te geven en de besluiten bij te 

stellen op de volgende punten: 

Een check of ACM over ontlastend materiaal beschikt waarover bezwaarmakers 

(en de Adviescommissie) niet beschikken (m 14). 

- De afbakening van de markt, met inachtneming van het huidige artikel 7, 

tweede lid, van de Mw, (ms 34 en 35). 

De bepaling van het begintijdstip voor Intiem (rn 42). 

- De inhoud van twee mails, waaruit zou blijken dat Leeswereld zich niet 

publiekelijk heeft gedistantieerd van de afspraken (rn 46). 

De verhouding in de boetesystematiek tussen de hoogte van de boetes en de 

relatieve omzetaandelen bij de "kleine" spelers ten opzichte van de "grote" 

spelers (mn 50). 

- De ernstfactor voor ATC (m 58). 

- De omzet van ATC in 2012 (rn 65). 

De einddatum voor Leeswereld (rn 67). 

- De in de omzet van Leeswereld betrokken omzet die zou zijn behaald met 

overnames; idem voor andere betrokken ondernemingen, met name Leesland; 

in dit verband moet ACM ook ingaan op de vraag of het een verschil maakt of 

sprake is van een activa-overname of een gehele overname (rn 69)? 

De in de omzet van Leeswereld betrokken omzet die zou zijn behaald in Belgie 

en Duitsland (m 70). 

De gelegenheid voor Leeswereld haar standpunt over distributiekosten nader 

te onderbouwen (rn 71). 

- De bepaling van de betrokken omzet van Leeswereld exclusief B1W; idem voor 

de andere betrokken ondernemingen (m 72). 

Het verwerken van nadere gegevens, via een laatste mogelijkheid voor 

bezwaarmakers daarover informatie te verschaffen, vlak voor het nemen van 

de beslissingen op bezwaar van (a) de financiele situatie van de betrokken 

ondernemingen/personen (in het bijzonder De Schakel enall1/111111en (b) 

de boekhoudkundige bepaling van de betrokken omzetten van de 

ondernemingen ten tijde van het overtredingstijdvak (idem) (ms 7 en 75). 

De in de ondernemingsvermogens mogelijkerwijs opgenomen 

pensioenreserveringen (rn 75). 

Het karakter van de besluiten die zijn genomen over de feitelijk leidinggevers 

bij die ondernemingen waarvan vast staat dat er nauwe verwevenheid bestaat 

tussen de ondernemings- en de privevermogens: hoofdelijk-

aansprakelijkstelling of boete, met modaliteiten om dubbele bestraffing te 

voorkomen (rn 79). 

De verwerking van de gegevens van de Belastingdienst (rn 83). 
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Het alsnog overleggen van stukken aan bezwaarmakers waar het gaat om de 

correspondentie met de Belastingdienst (rn 83). 

De onderbouwing van de stelling dat been bepalende en Initidrende 

rol had (rn 85). 

Voor zover het voorgaande leidt tot het advies dat een nadere feitelljke analyse van 

ACM noodzakelijk is, is de Adviescommissie van oordeel dat dat valt binnen de 

heroverwegingstaak In bezwaar en dus niet de oorspronkeiijke grondslag to buiten 

gaat. 

Als de uitkomst van die nadere motivering en feltelijke analyse leidt tot een andere 

uitkomst zullen de desbetreffende bezwaren gegrond moeten worden verklaard, de 

desbetreffende bestreden besluiten (gedeeltelijk) moeten worden herroepen en 

vervangende besluiten moeten worden genomen in de beslissIngen op bezwaar. 

Den Haag, 12 december 2014 

(dit advies is niet voorzien van een handtekening omdat het digitaal is verwerkt) 

mr. drs. D.A. Verburg (voorzitter en schrijver van dit advies) 
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