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1 INLEIDING 

 

1.1 Algemeen 

1. In dit besluit oordeelt de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(hierna: Raad), kort gezegd, als volgt.  

 

2. Drie inzamelaars van zeescheepsafval, AVR Maritiem B.V. (hierna ook: AVR), International 

Slop Disposal B.V. (hierna ook: ISD) en Ships Waste Oil Collector B.V. (hierna ook: SWOC), 

hebben deelgenomen aan een overtreding van artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet 

(hierna: Mw). Deze overtreding bestaat uit een overeenkomst en/of onderlinge afgestemde 

feitelijke gedraging die tot doel had onderling opdrachten te verdelen en prijsconcurrentie te 

voorkomen of te beperken op het gebied van de inzameling van zeescheepsafval in het 

Rotterdamse havengebied (Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis). De overtreding 

duurde van 30 augustus 2005 tot en met 31 juli 2007.  

 

3. Ter zake van deze overtreding legt de Raad een boete op aan de volgende rechtspersonen: 

– AVR Maritiem B.V., thans Odfjell Terminals Maritiem B.V. genaamd, tezamen met 

AVR-Industrie N.V. en Van Gansewinkel Groep B.V.; 

– International Slop Disposal B.V., tezamen met Port Invest B.V. en Burando 

Holding B.V.;  

– Ships Waste Oil Collector B.V. 

 

1.2 Verloop van de procedure 

4. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) heeft ambtshalve een onderzoek 

ingesteld naar een mogelijke overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw door ondernemingen 

die zeescheepsafval inzamelen in het Rotterdamse havengebied.  

 

5. De NMa heeft het onderzoek ingesteld naar aanleiding van contacten met de Inlichtingen- en 

opsporingsdienst van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer (hierna: VROM-IOD). Eind 2006 heeft VROM-IOD een onderzoek ingesteld 

naar overtredingen van de Wet milieubeheer door ISD. Gedurende de periode februari 2007 

tot en met april 2007 zijn in dit kader telefoongesprekken van (medewerkers van) ISD getapt. 

Uit deze gesprekken is bij VROM-IOD het vermoeden gerezen van het bestaan van 
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prijsafspraken omtrent in te zamelen afvalstoffen.1 Op 29 juni 2009 heeft VROM-IOD, na 

toestemming daartoe van het Openbaar Ministerie op 21 oktober 2008,2 de NMa het proces-

verbaal verstrekt3 waarin het vermoeden van prijsafspraken is neergelegd. Als bijlagen bij dit 

proces-verbaal zijn gevoegd beknopte transcripties dan wel samenvattingen van enkele 

tientallen getapte telefoongesprekken. Nadien heeft VROM-IOD nog verscheidene keren 

beknopte transcripties dan wel samenvattingen van enkele tientallen andere getapte 

telefoongesprekken aan de NMa verstrekt, evenals de geluidsbestanden van de hiervoor 

bedoelde telefoongesprekken, een en ander steeds met toestemming van het Openbaar 

Ministerie.4 

 

6. Het door de NMa ingestelde onderzoek betrof ISD, SWOC en AVR.  

 

7. Op 29 juni 2010 heeft de NMa bedrijfsbezoeken uitgevoerd bij ISD5 en SWOC.6 Daarbij is 

inzage gevorderd in analoge schriftelijke gegevens en bescheiden en zijn hiervan kopieën 

gemaakt. Daarnaast zijn op de verschillende locaties digitale gegevens gekopieerd en zijn de 

kopieën ter onderzoek meegenomen naar de NMa. 

 

8. Tevens hebben ambtenaren van de NMa verscheidene mondelinge verklaringen afgenomen 

van werknemers en voormalige werknemers van ISD,7 SWOC8 en AVR,9 die bij de in 

randnummer 2 bedoelde gedragingen betrokken waren.   

 

9. Op 30 juni 2010 heeft VROM-IOD, na toestemming daartoe van het Openbaar Ministerie op 

dezelfde dag,10 twee documenten uit de digitale omgeving van ISD aan de NMa verstrekt.11 

 

10. Voorts heeft de NMa schriftelijk inlichtingen gevorderd bij ISD,12 SWOC13 en Van Gansewinkel 

Groep B.V. (hierna ook: Van Gansewinkel).14 Daarnaast heeft de NMa inlichtingen gevorderd 

                                                           
1 Proces-verbaal nr. 2008036121 (‘Prijsafspraken (kartelvorming)’) d.d. 21 april 2008 (dossierstuk 1, kenmerk 6929_1/4). 
2 Idem, p. 3.  
3 Eerste Vermoeden Kartel, d.d. 7 juli 2009 (dossierstuk 2, 6929_1/57). 
4 Zie Verslag van Ambtshandelingen d.d. 9 december 2010 (dossierstuk 86, 6929_1/2). 
5 Verslag van Ambtshandelingen inzake bedrijfsbezoek van de NMa d.d. 30 juni 2010 (dossierstuk 6, 6929_2/1). 
6 Verslag van Ambtshandelingen inzake bedrijfsbezoek van de NMa d.d. 1 juli 2010 (dossierstuk 9, 6929_3/1). 
7 Verslag van Ambtshandelingen inzake verklaring van de NMa d.d. 5 juli 2010 (dossierstuk 7, 6929_2/2); Verslag van 
Ambtshandelingen inzake verklaring van de NMa d.d. 30 juni 2010 (dossierstuk 8, 6929_2/3). 
8 Verslag van Ambtshandelingen inzake verklaring van de NMa d.d. 29 juni 2010, (dossierstuk 10, 6929_3/2); Verslag van 
Ambtshandelingen inzake verklaring van de NMa d.d. 30 juni 2010 (dossierstuk 11, 6929_3/3). 
9 Verslag van Ambtshandelingen van de NMa d.d. 18 oktober 2010 (dossierstuk 71, 6929_4/2); Verslag van 
Ambtshandelingen van de NMa d.d. 12 november 2010 (dossierstuk 82, 6929_4/8). 
10 Fax d.d. 30 juni 2010 van OM aan VROM-IOD, aangehecht als bijlage bij fax van 30 juni 2010 van VROM-IOD aan NMa 
(dossierstuk 12, 6929_1/9). 
11 Fax d.d. 30 juni 2010 van VROM-IOD aan NMa, p. 1 (dossierstuk 12, 6929_1/9).  
12 NMa-verzoek om inlichtingen d.d. 24 augustus 2010 (dossierstuk 33, 6929_2/9); NMa-tweede verzoek om inlichtingen 
d.d. 29 september 2010 (dossierstuk 57, 6929_2/17). 
13 NMa-verzoek om inlichtingen d.d. 24 augustus 2010 (dossierstuk 33, 6929_3/10); NMa-tweede verzoek om inlichtingen 
d.d. 29 september 2010 (dossierstuk 57, 6929_3/14). 
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bij verschillende andere partijen, waaronder het Havenbedrijf Rotterdam N.V.,15 afnemers van 

ISD, SWOC en AVR (rederijen en scheepsagenten)16 en andere ondernemingen die 

zeescheepsafval inzamelen.17 

 

11. Op 28 december 2010 is een rapport als bedoeld in artikel 59, eerste lid, Mw (oud)18 (hierna: 

het rapport)19 opgemaakt. In het rapport wordt aangegeven dat een redelijk vermoeden is 

gerezen dat AVR, ISD en SWOC hebben deelgenomen aan, kort gezegd, een overeenkomst 

en/of onderlinge afgestemde feitelijke gedraging, die ertoe strekte de mededinging te 

beperken door opdrachten van klanten onderling te verdelen, afspraken te maken over de aan 

te bieden prijzen of deze aan te bieden prijzen uit te wisselen.20 AVR heeft, aldus het rapport, 

aan deze vermoedelijke overtreding deelgenomen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 

31 juli 2007. ISD en SWOC hebben volgens het rapport deelgenomen aan deze vermoedelijke 

overtreding in de periode van 30 augustus 2005 tot en met 31 juli 2007.21 Het rapport 

vermeldt als rechtspersonen aan wie de vermoedelijke overtreding kan worden toegerekend: 

Odfjell Terminals Maritiem B.V. (hierna ook: OTM), AVR-Industrie N.V. (hierna ook: AVR-I), 

Van Gansewinkel, ISD, Port Invest B.V. (hierna ook: Port Invest), Burando Holding B.V. 

(hierna ook: Burando) en SWOC.22 

 

12. Op 29 december 2010 is het rapport toegezonden aan de betrokkenen, genoemd in het vorige 

randnummer.23  

 

13. Na de toezending van het rapport is de behandeling van deze zaak op 29 december 2010 

overgedragen aan de Juridische Dienst van de NMa.24 

 

                                                                                                                                                                  
14 NMa-verzoek om inlichtingen d.d. 18 oktober 2010 (dossierstuk 74, 6929_4/3); NMa-verzoek om inlichtingen d.d. 1 
november 2010 (dossierstuk 79, 6929_4/5). 
15 Zie e-mail van de NMa aan het Havenbedrijf d.d. 30 september 2010 (dossierstuk 58; 6929_1/37). 
16 Zie e-mail van de NMa d.d. 15 september 2010 (dossierstuk 42; 6929_1/28); e-mail van de NMa d.d. 15 september 2010 
(dossierstuk 43, 6929_1/30); e-mail van de NMa d.d. 15 september 2010 (dossierstuk 44, 6929_1/31); e-mail van de NMa 
d.d. 17 september 2010 (dossierstuk 45, 6929_1/32); NMa-verslag van gesprek d.d. 22 september 2010 (dossierstuk 49, 
6929_1/41); NMa-verslag van gesprek d.d. 22 september 2010 (dossierstuk 50, 6929_1/43); NMa-verslag van gesprek d.d. 
22 september 2010 (dossierstuk 51, 6929_1/44); NMa-verslag van gesprek d.d. 28 september 2010 dossierstuk 53, 
6929_1/40); NMa-verslag van gesprek d.d. 29 september 2010 (stuknr. 55, 6929_1/42); NMa-verslag van gesprek d.d. 29 
september 2010 (dossierstuk 56, 6929_1/52); NMa-verslag van gesprek d.d. 7 oktober 2010 (dossierstuk 69, 6929_1/59); 
NMa-verslag van gesprek d.d. 12 oktober 2010 (dossierstuk 70, 6929_1/55). 
17 NMa-verzoeken om inlichtingen d.d. 24 augustus 2010 (dossierstuk 31, 6929_1/15; 6929_1/16; 6929_1/17; 6929_1/18; 
6929_1/19).  
18 Gelet op het bepaalde in artikel IV van de Vierde tranche Awb (Stb. 2009, 264), is artikel 59 Mw, hoewel gewijzigd per 1 
juli 2009, in de onderhavige procedure nog van toepassing in de versie zoals die luidde tot 1 juli 2009. 
19 Rapport van de NMa, d.d. 28 december 2010 (dossierstuk 90, 6929_1/64). 
20 Zie o.m. rnr. 2 van het rapport. 
21 Idem.  
22 Zie uitgebreider rnr. 253-260 van het rapport. 
23 Brieven van de NMa d.d. 29 december 2010 aan: ISD (6929_2/29); Burando (6929_2/28); Port Invest (6929_2/30); 
SWOC (6929_3/29); AVR-I (6929_4/15); OTM (6929_4/16); Van Gansewinkel (6929_4/17); opgenomen in dossierstuk 90. 
24 Idem. 
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14. Op 4 maart 2011 zijn de op de zaak betrekking hebbende stukken toegezonden aan de 

betrokkenen genoemd in randnummer 11.25 Overeenkomstig artikel 60, eerste lid, Mw (oud),26 

heeft de NMa hen opgeroepen schriftelijk of mondeling hun zienswijze omtrent het rapport 

naar voren te brengen. 

 

15. Begin april 2011 zijn schriftelijke zienswijzen ingediend door: AVR-I en Van Gansewinkel 

gezamenlijk;27 ISD, Port Invest en Burando gezamenlijk;28 OTM;29 en SWOC.30 Op 15 april 

2011 hebben genoemde partijen tijdens een hoorzitting ten kantore van de NMa hun 

zienswijze mondeling naar voren gebracht. Van de hoorzitting is ingevolge artikel 61, tweede 

lid, Mw (oud)31 een verslag opgemaakt.32 Dit verslag is op 21 juni 2011 toegezonden aan: AVR-

I en Van Gansewinkel; ISD, Port Invest en Burando; OTM; en SWOC.33 Daarbij zijn zij in de 

gelegenheid gesteld hierover opmerkingen te maken. ISD, Port Invest en Burando hebben 

hiervan gebruik gemaakt. Hun opmerkingen zijn aan het dossier toegevoegd.34 

 

1.3 Betrokken partijen 

16. Het onderhavige besluit betreft de volgende partijen. 

 

 AVR, OTM, AVR-I, Van Gansewinkel 

17. AVR-Maritiem B.V. was een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd 

te Rotterdam.35 Zij hield zich bezig met haven- en reinigingsactiviteiten, waaronder begrepen 

opslag en overslag, alsmede het laden en lossen en reinigen van schepen, exploiteren van 

havenontvangstinstallaties voor scheepsafvalstoffen, inzamelen van afvalstoffen door middel 

van inzamelvaartuigen en transporteren van afvalstoffen over water.36 De statutaire en 

handelsnaam “AVR-Maritiem B.V.” is op 22 januari 2008 gewijzigd in “Odfjell Terminals 

Maritiem B.V.”.37 Odfjell Terminals Maritiem B.V. is statutair gevestigd te Rotterdam.38 

 

                                                           
25 Brieven van de NMa d.d. 4 maart 2011 (6929_1/90, 6929_1/91, 6929_1/92 en 6929_1/93). 
26 Gelet op het bepaalde in artikel IV van de Vierde tranche Awb (Stb. 2009, 264) is artikel 60 Mw, hoewel vervallen per 1 
juli 2009, in de onderhavige procedure nog van toepassing. 
27 Fax d.d. 7 april 2011 (6929_1/112). 
28 Fax d.d. 4 april 2011 (6929_1/107). 
29 Fax d.d. 12 april 2011 (6929_1/125). 
30 Fax d.d. 1 april 2011 (6929_1/106), aangevuld met overlegging – bij fax d.d. 8 april 2011 (6929_1/116) – van enkele 
facturen. 
31 Gelet op het bepaalde in artikel IV van de Vierde tranche Awb (Stb. 2009, 264) is artikel 61 Mw, hoewel vervallen per 1 
juli 2009, in de onderhavige procedure nog van toepassing. 
32 Verslag van de Hoorzitting d.d. 15 april 2011 (6929_1/141). 
33 Brieven van de NMa d.d. 21 juni 2011 (6929_1/140, 6929_1/144, 6929_1/143,6929_1/145). 
34 Fax van ISD, Port Invest en Burando aan de NMa d.d. 27 juni 2011 (6929_1/147). 
35 KvK ‘Handelsregisterhistorie 24 24369979 Odfjell Terminals Maritiem B.V.’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
36 Idem. 
37 Idem. 
38 KvK ‘Dossiernummer 24369979, blad 0001, Uittreksel uit het handelsregister’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
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18. AVR-Industrie N.V., statutair gevestigd te Rotterdam,39 was enig aandeelhouder van 

AVR-Maritiem B.V. van 16 februari 2006 tot 9 januari 2008.40 Holding AVR Bedrijven B.V., 

statutair gevestigd te Rotterdam,41 was enig aandeelhouder van AVR-Industrie N.V. van 

24 april 1998 tot 31 maart 2009.42 Enig aandeelhouder van Holding AVR Bedrijven B.V. was 

sedert 2 maart 200643 Van Gansewinkel Groep B.V., statutair gevestigd te Rotterdam.44 Sinds 

31 maart 2009 is Van Gansewinkel Groep B.V. enig aandeelhouder van AVR-Industrie N.V.45 

Op 31 maart 2009 verdwenen de rechtspersonen Holding AVR-Bedrijven B.V. en 

Van Gansewinkel Holding B.V.46 ten gevolge van een fusie met Van Gansewinkel Groep B.V., 

de verkrijgende rechtspersoon.47  

 

 ISD, Port Invest, Burando 

19. International Slop Disposal B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, die 

statutair is gevestigd te Rotterdam.48 Zij houdt zich bezig met het inzamelen, vervoeren, 

verwerken en bewaren van en de handel in (chemische) afvalstoffen, industriële en 

shipcleaning, handel in olie en andere chemische producten en nationaal en internationaal 

beroepsgoederenvervoer.49 

 

20. Port Invest B.V., statutair gevestigd te Rotterdam,50 was van 28 december 2004 tot 30 mei 

2008 enig aandeelhouder van International Slop Disposal B.V.51 Burando Holding B.V., 

statutair gevestigd te Oudewater,52 was van 11 december 2006 tot 29 oktober 2007 enig 

aandeelhouder van Port Invest B.V.53 De rechtspersoon Port Invest B.V. verdween op 29 mei 

2008 ten gevolge van een fusie met BMH B.V., de verkrijgende rechtspersoon.54 Op 30 mei 

2008 werd de statutaire en handelsnaam van de verkrijgende rechtspersoon (“BMH B.V.”) 

gewijzigd in “Port Invest B.V.”.55 Deze (verkrijgende) rechtspersoon is statutair gevestigd te 

                                                           
39 KvK ‘Dossiernummer 24151808, blad 0001, Uittreksel uit het handelsregister’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
40 KvK ‘Handelsregisterhistorie 24369979 Odfjell Terminals Maritiem B.V.’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
41 KvK ‘Dossiernummer 24283766, blad 0001, Uittreksel uit het handelsregister’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
42 KvK ‘Handelsregisterhistorie 2424151808 AVR-Industrie N.V.’, p. 2-3 (dossierstuk 88, 6929_1/63). Vóór 30 augustus 
2006 was Holding AVR-Bedrijven een naamloze vennootschap (‘Holding AVR-Bedrijven N.V.’); Op 30 augustus 2006 
werd deze naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap (‘Holding AVR-Bedrijven B.V.’)(KvK 
‘Dossiernummer 24283766, blad 0001, Uittreksel uit het handelsregister’(dossierstuk 88, 6929_1/63)). 
43 KvK ‘Dossiernummer 24283766, blad 0001, Uittreksel uit het handelsregister’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
44 KvK ‘Dossiernummer 24390763, blad 0001, Uittreksel uit het handelsregister’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
45 KvK ‘Dossiernummer 24151808, blad 0001, Uittreksel uit het handelsregister’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
46 KvK ‘Dossiernummer 24390763, blad 0001, Uittreksel uit het handelsregister’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
47 Idem. 
48 KvK ‘Dossiernummer 17083478, blad 0001, Uittreksel uit het handelsregister’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
49 Idem. 
50 KvK ‘Dossiernummer 24366934, blad 0001, Uittreksel uit het handelsregister’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
51 KvK ‘Handelsregisterhistorie 17083478 International Slop Disposal (I.S.D.) B.V.’, p. 2 (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
52 KvK ‘Handelsregisterhistorie 2424366934 Port Invest B.V.’, p. 1 (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
53 Idem. 
54 KvK ‘Dossiernummer 24366934, blad 0001, Uittreksel uit het handelsregister’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). KvK 
‘Dossiernummer 20073364, blad 0001, Uittreksel uit het handelsregister’. De verdwijnende rechtspersoon was 
geregistreerd met dossiernummer 24366934; de verkrijgende rechtspersoon met dossiernummer 20073364 (dossierstuk 
88, 6929_1/63). 
55 KvK ‘Handelsregisterhistorie, nr. 2420073364 Port Invest B.V.’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
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Botlek Rotterdam.56 

 

   SWOC 

21. Ships Waste Oil Collector B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, die 

statutair is gevestigd te Hellevoetsluis.57 Zij houdt zich bezig met het inzamelen en bewaren 

van en de handel in olie en andere chemische producten, alsmede het schoonmaken van 

opslagruimten voor die producten.58 

 

 

2 FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN 
 

2.1 Marktomstandigheden 

 

22. Dit besluit heeft, zoals gezegd, betrekking op gedragingen van ondernemingen die actief zijn 

op het gebied van het inzamelen van zeescheepsafval in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen 

en Maassluis (hierna: het Rotterdamse havengebied).  

 

2.1.1 Inzameling van zeescheepsafval 

 

23. Als een zeeschip een haven aandoet moeten veel zaken geregeld worden. Een zeeschip moet 

bijvoorbeeld lading afgeven, nieuwe lading innemen, brandstof innemen (bunkeren), douane- 

formaliteiten afhandelen, afval afgeven en eventueel tanks of laadruimtes schoonmaken. Het 

is van belang dat deze activiteiten snel en efficiënt plaatsvinden zodat het zeeschip zo min 

mogelijk tijd in de haven doorbrengt. Of een zeeschip afval afgeeft of aan boord houdt is 

afhankelijk van verschillende factoren: de aard en mate van vervuiling van het afval, de in het 

zeeschip aanwezige opslagcapaciteit en de vaartijd tot de volgende haven spelen hierbij een 

rol. In bepaalde gevallen is een zeeschip verplicht om afval af te geven. 

 

24. Zeescheepsafval kan worden onderverdeeld in ladinggebonden afval enerzijds en 

scheepsgebonden afval anderzijds. Ladinggebonden afval is afval dat samenhangt met de 

lading van een schip. Dit zijn bijvoorbeeld restanten van lading of waswater dat vervuild is 

met olie of chemicaliën door het wassen van laadruimtes of tanks. Scheepsgebonden afval is 

afval dat ontstaat door het varen van een schip. Dit is bijvoorbeeld oliehoudend afval dat 

vrijkomt in de machinekamer van een schip.  

 

                                                           
56 KvK ‘Dossiernummer 20073364, blad 0001, Uittreksel uit het handelsregister’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
57 KvK ‘Dossiernummer 24267294, blad 0001, Uittreksel uit het handelsregister’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
58 Idem. 
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25. Daarnaast worden in het MARPOL-verdrag59 zes verschillende soorten zeescheepsafval 

onderscheiden. Deze zijn opgenomen in annexen. De gedragingen waarop dit besluit 

betrekking heeft zien op de inzameling van zeescheepsafval zoals opgenomen in annex I en 

annex II van het MARPOL-verdrag. Kort gezegd betreft dit vloeibare afvalstoffen die oliën 

bevatten (annex I) dan wel chemicaliën bevatten (annex II). Annex I-afval kan zowel 

scheepsgebonden als ladinggebonden zijn. Annex II-afval is altijd ladinggebonden afval. 

Hierna zullen zeescheepsafval als bedoeld in annex I en annex II tezamen worden aangeduid 

als “Zeescheepsafval”.  

 

26. Er zijn verschillende manieren om Zeescheepsafval in te zamelen. De meest gebruikte 

methode is die waarbij een inzamelvaartuig (ook “lichter” genoemd) langszij komt bij het 

betreffende zeeschip en het Zeescheepsafval wordt overgepompt naar het inzamelvaartuig. 

Verder is het mogelijk afval in te zamelen door het zeeschip aan te meren aan een steiger 

waar inzamelfaciliteiten aanwezig zijn. Een dergelijke steiger wordt ook wel een terminal 

genoemd. Daarnaast is het ook mogelijk om afval in te zamelen met een tankwagen op de 

kant. Inzameling door middel van een inzamelschip komt het meest voor, omdat dit flexibel 

en snel is (het zeeschip kan bijvoorbeeld tijdens het lossen van lading of het bunkeren van 

brandstof tegelijkertijd afval afgeven) en omdat een inzamelvaartuig meer capaciteit heeft dan 

een tankwagen. Inzameling met een tankwagen komt slechts sporadisch voor, ook omdat een 

tankwagen op veel minder plaatsen in het Rotterdamse havengebied bij een zeeschip kan 

komen dan een inzamelvaartuig.  

 

27. Als het Zeescheepsafval van boord is gehaald, brengt de inzamelaar het naar een verwerker. 

De onderneming waartoe AVR behoorde was – in tegenstelling tot SWOC en ISD – ook actief 

op het gebied van de verwerking van Zeescheepsafval. De andere belangrijke verwerker van 

Zeescheepsafval voor het Rotterdamse havengebied is Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 

(ATM). 

 

2.1.2 Vergunningen 

 

28. Om Zeescheepsafval te mogen inzamelen dient een onderneming over twee vergunningen te 

beschikken. Ten eerste een vergunning als bedoeld in artikel 10.48, tweede lid, juncto artikel 

8.19, tweede lid, van de Wet milieubeheer. Dit is een landelijke vergunning voor het inzamelen 

van afvalstoffen afkomstig van de scheepvaart. Ten tweede dient een inzamelaar door het 

college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar wordt ingezameld te zijn 

                                                           
59 Het MARPOL-verdrag is een internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen. MARPOL staat 
voor 'MARine POLution' (zeevervuiling). 
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aangewezen als zogenoemde havenontvangstinstallatie (ook wel “HOI” genoemd).60 In de 

periode waarop dit besluit betrekking heeft waren er in het Rotterdamse havengebied vijf 

ondernemingen die over beide vergunningen beschikten en ook daadwerkelijk 

Zeescheepsafval inzamelden. Gebleken is dat het beleid van de gemeente Rotterdam er 

destijds op was gericht om geen nieuwe HOI-aanwijzingen af te geven, omdat reeds kon 

worden voldaan aan de wettelijke plicht om te zorgen voor een toereikende voorziening voor 

het in ontvangst nemen van scheepsafvalstoffen.61  

 

2.1.3 Inzamelaars 

 

29.    Tot de hiervóór bedoelde vijf ondernemingen die in het bezit waren van beide vergunningen 

behoorden onder meer ISD, SWOC en AVR-Industrial Waste B.V.62 Vanaf 2004 heeft AVR op 

grond van de vergunning van AVR-Industrial Waste B.V. de inzamelactiviteiten van deze 

laatste in Rotterdam uitgevoerd.63 Zoals in het rapport is aangegeven en door de betrokken 

partijen niet is betwist, zamelden AVR, ISD en SWOC in 2007 ongeveer 85-95% van de totale 

hoeveelheid Zeescheepsafval in het Rotterdamse havengebied in.64 

 

30.    In het Rotterdamse havengebied waren ISD en SWOC veruit de grootste inzamelaars van 

Zeescheepsafval. Zij zamelden dit afval hoofdzakelijk in met inzamelvaartuigen. AVR 

beschikte behalve over inzamelvaartuigen ook over een terminal in het Rotterdamse 

havengebied. AVR heeft per 31 juli 2006 haar inzamelvaartuigen verkocht, waaronder drie 

vaartuigen aan SWOC. Tegelijkertijd zijn AVR en AVR-Industrial Waste B.V. met SWOC een 

samenwerkingsovereenkomst aangegaan, inhoudende (onder meer) dat SWOC – naast de 

inzamelactiviteiten op grond van haar eigen vergunning – in opdracht van AVR-Industrial 

Waste B.V. scheepsafvalstoffen in de Rotterdamse haven van klanten van AVR zou inzamelen. 

Dit gebeurde in naam van AVR en op grond van de vergunning van AVR-Industrial Waste B.V; 

zowel SWOC als AVR zouden hun eigen klanten blijven bedienen en factureren.65 Bovendien 

                                                           
60 Zie voor de gemeente Rotterdam artikel 7.2 van de Havenverordening Rotterdam 2004, zoals deze tot 1 maart 2010 
gold. 
61 Zie het verslag van het gesprek d.d. 19 augustus 2010 van de NMa met twee medewerkers van het Havenbedrijf 
(dossierstuk 28, 6929_1/20), p. 5 e.v., waaruit blijkt dat sprake was van een ‘moratorium’. De uitspraak van de rechtbank 
Rotterdam van 18 december 2007 heeft hierin verandering gebracht: uit deze uitspraak volgt dat een aanvraag om te 
worden aangewezen als HOI niet kan worden afgewezen op grond van doelmatigheidsoverwegingen. 
62 Er waren meer ondernemingen die over de bedoelde vergunningen beschikten, maar deze ondernemingen beschikten 
over deze vergunningen uitsluitend met het doel om daarmee andere activiteiten te verrichten zoals het schoonmaken van 
tanks. Deze schoonmaakdiensten zijn te onderscheiden van inzameldiensten. De bedoelde ondernemingen verrichtten 
geen inzameldiensten.  
63 AVR-Industrial Waste B.V. en AVR-Maritiem B.V. zijn daartoe een zogenoemde beschikkingsmachtovereenkomst 
aangegaan. 
64 Rapport d.d. 28 december 2010 (dossierstuk 90, 6929_1/64), rnr. 234. 
65 Zie de antwoorden d.d. 8 november 2010 op een verzoek om inlichtingen aan Van Gansewinkel, p. 2 onderaan (“zowel 

SWOC als AVR [zou] de eigen klanten blijven bedienen”)(dossierstuk 80, 6929_4/7); Zie ook de verklaring van dhr.  [A-1]  
van Van Gansewinkel van 13 oktober 2010 (dossierstuk 71, 6929_4/2): “Beetje bij beetje zijn er meer inzamelactiviteiten 
uitbesteed aan SWOC. De planning en het commerciële element lagen bij AVR Maritiem, dus het contact met de klant, de 

contracten en dergelijke. De uitvoering lieten we doen door SWOC.” : [   ] betekent dat naam is geanonimiseerd. 



Openbaar 

 

11                                                  Openbaar  

zijn SWOC en AVR-Industrial Waste B.V. een inhuurovereenkomst aangegaan, op grond 

waarvan SWOC volledig uitgeruste en bemande inzamelvaartuigen aan AVR-Industrial Waste 

B.V. ter beschikking zou stellen. Hiermee was de beschikbaarheid van SWOC-middelen voor 

de inzameling van afval voor AVR-klanten gegarandeerd. AVR zamelde, ook na 31 juli 2006, 

daarnaast nog zelfstandig Zeescheepsafval in bij haar terminal. De samenwerking tussen AVR 

en AVR-Industrial Waste B.V. enerzijds en SWOC anderzijds werd beëindigd in januari 2008, 

toen de aandelen in AVR door AVR-I werden verkocht en overgedragen aan Odfjell Terminals 

B.V., statutair gevestigd te Botlek Rotterdam.66 

 

2.1.4  Opdrachtgevers 

 

31.    De opdrachtgevers van de inzamelaars van Zeescheepsafval zijn rederijen of scheepsagenten. 

Scheepsagenten werken in opdracht van rederijen. De opdrachtgevers kopen de diensten van 

de inzamelaars op verschillende manieren in. Er zijn opdrachtgevers die per opdracht een 

inzamelaar kiezen. Hiertoe vragen ze vaak bij meer inzamelaars een offerte op waarbij zij 

meestal de prijs als belangrijkste gunningscriterium hanteren.67 Deze opdrachtgevers worden 

door de inzamelaars aangeduid als “shoppers”, “hoppers” of “zwervend”. Daarnaast zijn er 

opdrachtgevers die raamcontracten hebben afgesloten met inzamelaars. Deze 

opdrachtgevers hoeven niet per opdracht een tarief op te vragen omdat hierover al bij het 

sluiten van het raamcontract onderhandeld is. Dit zijn geen exclusieve contracten. Het staat 

hen vrij om offertes op te vragen bij en opdrachten te gunnen aan andere inzamelaars, 

hetgeen in de praktijk ook gebeurt. Opdrachtgevers die een raamcontract hebben vragen 

bijvoorbeeld geregeld meerdere offertes op om te toetsen of het afgesloten raamcontract 

                                                           
66 KvK ‘Handelsregisterhistorie 24369979 Odfjell Terminals Maritiem B.V.’ (dossierstuk 88, 6929_1/63); Zie de 
antwoorden d.d. 8 november 2010 op een verzoek om inlichtingen aan Van Gansewinkel (dossierstuk 80, 6929_4/7); 
Zienswijze Van Gansewinkel en AVR-I d.d. 7 april 2011 (6929_1/112), pt. 4. 
67 Dat de prijs in dergelijke gevallen het belangrijkste gunningscriterium is, blijkt onder meer uit gesprekken van de NMa 
met opdrachtgevers van inzamelaars: zie bijv. het gesprek d.d. 22 september 2010 met [klant] (dossierstuk 49, 6929_1/41), 
antwoord op vraag 5 (“[klant] is ISO-gecertificeerd en moet daarom minimaal twee offertes vragen bij inzamelaars. (…) [[klant] 
kiest dan altijd voor de goedkoopste offerte”), en het gesprek d.d. 28 september 2010  
met [klant]  (dossierstuk 53, 6929_1/40), antwoord op vraag 3 (“Het vragen van offertes bij meerdere inzamelaars is belangrijk 
omdat de inzamelkosten sterk kunnen variëren afhankelijk van de hoeveelheid en het type vloeibaar afval (…) De prijs van de 
offerte is de belangrijkste en enige factor waarop [klant] de keuze voor een bepaalde inzamelaar baseert”). Ook blijkt dit uit 
verschillende verklaringen, zoals die van dhr.  [S-2]  van SWOC van 25 augustus 2010: “Die schepen waren wel gevoelig voor 
de prijs, anders konden we het niet zo sturen. Als wij de opdracht niet wilden dan gaven we gewoon een wat hogere prijs op dan 
ISD.” (p. 3, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 25 augustus 2010, dossierstuk 34, 6929_3/11,  
p. 3), en van dhr.   [I-1]   van ISD: “Wanneer je een hopper niet kan of wilde doen, dan ging je boven de prijs van de concurrent 
zitten zodat je hem niet kreeg.” (p. 7, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 14 oktober 2010,  
dossierstuk 73, 6929_22/2). 



Openbaar 

 

12                                                  Openbaar  

marktconform is.68 Voorts zijn er ook opdrachtgevers die geen contract hebben met één 

inzamelaar, maar wel de voorkeur geven aan een bepaalde inzamelaar.69 

 

2.1.5 Systeem van indirecte financiering  

 

32. Zoals in randnummer 25 is weergegeven, zien de gedragingen waarop dit besluit betrekking 

heeft op de inzameling van Zeescheepsafval, genoemd in annex I en annex II van het 

MARPOL-verdrag. Annex I-afval kan zowel scheepsgebonden als ladinggebonden zijn. Annex 

II-afval is altijd ladinggebonden afval. Voor de inzameling van scheepsgebonden afval heeft 

de overheid een systeem van indirecte financiering ingevoerd, dat in het volgende 

randnummer wordt beschreven. Ladinggebonden afval annex I en alle afval annex II (dat altijd 

ladinggebonden is) valt niet onder het systeem van indirecte financiering.  

 

33. De overheid heeft een systeem van indirecte financiering ingevoerd om zeeschepen financiële 

prikkels te geven om afval af te geven in de haven en dit niet te lozen in de zee.70 Essentie van 

dit systeem is dat een zeeschip iedere keer als het een haven aandoet aan de havenbeheerder 

– in Rotterdam: Havenbedrijf Rotterdam N.V. (hierna: het Havenbedrijf) – een bijdrage in de 

kosten van inzameling van afval betaalt, ongeacht of het feitelijk afval afgeeft. In het 

Rotterdamse havengebied is het systeem verder zo vorm gegeven dat het zeeschip, indien het 

daadwerkelijk afval laat inzamelen, een vergoeding krijgt tot een bepaald maximum.71 De 

hoogte van de bijdrage en van de maximumvergoeding is afhankelijk van het motorvermogen 

van het zeeschip; de vergoeding wordt door het Havenbedrijf betaald aan de inzamelaar die 

dit bedrag in mindering brengt op het totale factuurbedrag. Indien het factuurbedrag dat door 

de inzamelaar aan de opdrachtgever in rekening wordt gebracht de maximale vergoeding 

overschrijdt, is de opdrachtgever de overschrijding verschuldigd aan de inzamelaar. De 

hoogte van de door de opdrachtgever te betalen vaste bijdrage en van de door het 

Havenbedrijf te betalen maximumvergoeding worden op de website van het Havenbedrijf 

gepubliceerd. 

 

                                                           
68 Zie bijvoorbeeld de verklaring van dhr.   [I-1]  van ISD: “Het kon voorkomen dat contractpartners wel eens meerdere offertes 
aanvroegen. Zij willen ook wel eens benchmarken om te kijken hoe de verhoudingen liggen.” (p. 4, bijlage bij Verslag van 
Ambtshandelingen d.d. 14 oktober 2010 (dossierstuk 73, 6929_22/2)). 
69 Zie de verklaring van dhr.   [I-1]  , p. 4, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 29 juni 2010 (dossierstuk 7, 
6929_2/2): “In de tijd dat ik bij ISD zat, was ongeveer 95% van de klussen ad hoc. Er zijn daarbij ook klanten waarbij jij de 
voorkeur hebt.” 
70 Zie artikel 6a van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen. Uit het gesprek van de NMa met het Havenbedrijf 
d.d. 19 augustus 2010 blijkt dat indirecte financiering is ingevoerd op 15 oktober 2004 met betrekking tot de kosten van de 
verwerking en vanaf 16 januari 2006 met betrekking tot de kosten van inzameling. Zie het gespreksverslag opgenomen in 
dossierstuk 28, 6929_1/20, en de presentatie “Havenontvangstvoorzieningen” van 10 mei 2006 (dossierstuk 29, 
6929_1/26). 
71 Zo was althans het systeem in het Rotterdamse havengebied tot 1 januari 2010. Vanaf die datum is het maximumbedrag 
voor de vergoeding omgezet in een standaardvergoeding. 
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34.    Indien het factuurbedrag dat door de inzamelaar voor scheepsgebonden afval annex I in 

rekening wordt gebracht de maximale vergoeding van het Havenbedrijf niet overschrijdt, hoeft 

de opdrachtgever per saldo niets te betalen voor de geleverde inzameldiensten.72 Het aantal 

opdrachten voor de inzameling van Zeescheepsafval dat volledig indirect gefinancierd werd, 

en waarbij de opdrachtgever dus niets bijbetaalde, is echter beperkt. Zoals in het rapport is 

aangegeven en door partijen niet is bestreden, was bij ISD in 2007 circa 12% van het aantal 

opdrachten voor de inzameling van Zeescheepsafval geheel indirect gefinancierd. ISD 

behaalde in 2007 met deze opdrachten 4% van haar totale omzet die zij genereerde met de 

inzameling van Zeescheepsafval. SWOC voerde in 2007 geen opdrachten uit voor de 

inzameling van Zeescheepsafval die geheel indirect gefinancierd waren (0%). Bij AVR was in 

2007 circa 4% van het aantal uitgevoerde opdrachten voor de inzameling van 

Zeescheepsafval geheel indirect gefinancierd. AVR genereerde in 2007 met deze opdrachten 

circa 9% van haar totale omzet die zij behaalde met de inzameling van Zeescheepsafval. De 

Raad heeft geen aanwijzingen dat de hiervoor weergegeven verhoudingen niet representatief 

zijn voor de gehele periode waarin de in dit besluit beschreven gedragingen zich voordeden. 

 

35.    Uit een gesprek dat de NMa met het Havenbedrijf heeft gehad, blijkt dat het Havenbedrijf een 

belangrijke rol heeft gespeeld bij de vormgeving van het systeem van indirecte financiering 

voor zowel de verwerking als de inzameling van afval in het Rotterdamse havengebied. 

Voorafgaand aan de invoering van het systeem van indirecte financiering voor de verwerking 

van afval in 2004 hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden waarin het Havenbedrijf 

de verschillende mogelijkheden voor de opzet van een systeem van indirecte financiering met 

de inzamelaars heeft besproken en keuzes zijn gemaakt.73 Na de introductie van het systeem 

van indirecte financiering hebben wederom bijeenkomsten met de inzamelaars 

plaatsgevonden waarin de werking van het systeem geëvalueerd werd en het Havenbedrijf 

aanpassingen in het systeem heeft toegelicht. Zo werd eind 2005 besloten om de indirecte 

financiering ook toe te passen op de inzameling. Deze wijziging werd – als gezegd – begin 

2006 geïntroduceerd.74  

 

2.1.6 Prijzen 

  

36.    De inzamelaars zijn vrij in het vaststellen van de tarieven die zij aan hun opdrachtgevers in 

rekening brengen; deze worden niet opgelegd door het Havenbedrijf. Dit geldt zowel voor 

scheepsgebonden afval als ladinggebonden afval. Het feit dat voor scheepsgebonden afval 

                                                           
72 Ladinggebonden afval annex I en alle afval annex II valt, zoals gezegd (randnummer 32), niet onder het systeem van 
indirecte financiering. De kosten van inzameling en verwerking hiervan worden dus in alle gevallen rechtstreeks geheel 
door de opdrachtgever betaald. 
73 Verslag van gesprek d.d. 19 augustus 2010 van de NMa met Havenbedrijf (dossierstuk 28, 6929_1/20, m.n. p. 2) 
74 Idem. 
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een systeem van indirecte financiering geldt doet daar niet aan af.75  

 

2.2 Gedragingen 

 

37. In het onderhavige hoofdstuk stelt de Raad vast dat AVR, ISD en SWOC de 

gemeenschappelijke wil hadden om zich ten aanzien van de inzameling van Zeescheepsafval 

in het Rotterdamse havengebied op een bepaalde manier te gedragen teneinde opdrachten 

van klanten te verdelen en afspraken te maken over de aan te bieden prijzen of deze uit te 

wisselen, en dat zij in dit verband hun gedrag onderling afstemden.  

 

38. De Raad wijst daartoe eerst erop, dat zowel ISD en SWOC als ISD en AVR opdrachten van 

klanten onderling verdeelden, waarbij sprake was van frequente en gelijksoortige contacten 

tussen dezelfde ondernemingen en personen waarbij steeds dezelfde werkwijze werd 

gehanteerd (pararaaf 2.2.1 en 2.2.2). In het kader van deze onderlinge verdeling van 

opdrachten maakten zowel ISD en SWOC als ISD en AVR afspraken of wisselden zij 

informatie uit over de aan klanten aan te bieden prijzen. Ook kwam het voor dat afspraken 

werden gemaakt over de aan te bieden prijzen of werden deze prijzen uitgewisseld zonder dat 

daarmee uitvoering werd gegeven aan een onderlinge verdeling van opdrachten. Verder kwam 

het voor dat ISD, SWOC en AVR gedrieën onderling dergelijke contacten hadden. Deze 

gedragingen (zowel tussen ISD en SWOC en tussen ISD en AVR onderling, als tussen ISD, 

SWOC en AVR gedrieën onderling) worden hierna ook aangeduid als “Gedragingen”. De Raad 

toont vervolgens, in paragraaf 2.3 en 2.4, aan: (i) het gemeenschappelijke doel van de 

Gedragingen (kort gezegd, het verdelen van opdrachten van klanten, het maken van 

afspraken over de aan te bieden prijzen of het uitwisselen van informatie over de aan klanten 

aan te bieden prijzen, teneinde prijsconcurrentie te voorkomen of te beperken; paragraaf 2.3); 

(ii) de wetenschap bij partijen van elkaars onderlinge contacten (AVR, ISD en SWOC wisten 

allen dat zowel ISD en SWOC als ISD en AVR contacten in het kader van de Gedragingen 

onderhielden; paragraaf 2.4); en (iii) de afstemming tussen AVR, ISD en SWOC gedrieën 

onderling (paragraaf 2.4). 

 

2.2.1 Gedragingen tussen ISD en SWOC 

 

39. ISD en SWOC verdeelden onderling opdrachten van klanten en maakten in dit verband 

afspraken over de aan te bieden prijzen of wisselden de aan te bieden prijzen uit. ISD en 

SWOC deden dit door middel van frequente telefonische contacten waarin zij: (1) bij elkaar 

navraag deden of beide een bepaalde offerteaanvraag van een klant ontvangen hadden; (2) 

                                                           
75 Idem. 
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afspraken wie van hen de opdracht zou mogen winnen; (3) afspraken maakten of informatie 

uitwisselden over de aan te bieden prijzen. 

 

40. Onderdeel (i) van deze paragraaf toont aan dat ISD en SWOC opdrachten verdeelden en in 

dit kader afspraken maakten over de aan te bieden prijzen of de aan te bieden prijzen 

uitwisselden (randnummers 41-72). Onderdeel (ii) beschrijft de twee methodes die ISD en 

SWOC hanteerden om te bepalen wie van hen een bepaalde opdracht mocht winnen 

(randnummers 73-89). Onderdeel (iii) beschrijft de frequentie van de telefonische contacten 

(randnummers 90-91). 

 

(i)  Verdelen van opdrachten van klanten 

 

41. ISD en SWOC verdeelden onderling opdrachten van klanten en maakten in dat kader 

afspraken over de aan te bieden prijzen of wisselden deze uit. Daartoe hanteerden 

werknemers van ISD en SWOC de volgende werkwijze in onderlinge telefonische contacten 

nadat een van hen een offerteaanvraag van een klant had gekregen: 

 

1.    Navraag 

Een werknemer van ISD of van SWOC meldde bij de ander dat hij een bepaalde 

offerteaanvraag had ontvangen en vroeg de ander of hij de aanvraag ook had ontvangen.  

 

2. Opdrachtverdeling 

Indien ISD en SWOC beide een bepaalde offerteaanvraag hadden ontvangen spraken zij met 

elkaar af wie de opdracht zou mogen winnen.76 Ook indien één van beide ondernemingen een 

offerteaanvraag niet ontvangen had, werd soms alvast afgesproken wie de opdracht zou 

mogen winnen voor het geval die onderneming alsnog de offerteaanvraag zou ontvangen. 

 

3. Prijsafstemming 

De betrokken werknemers van ISD en SWOC maakten afspraken over de door hen aan te 

bieden prijzen of wisselden informatie uit over de door hen aan te bieden prijzen. In de regel 

spraken de betrokkenen af dat de voorgenomen verliezer een hoger bedrag zou aanbieden 

dan de voorgenomen winnaar. In enkele gevallen had de onderneming die als verliezer werd 

aangewezen reeds voor het contact al een prijs aan de klant aangeboden. In die gevallen werd 

afgesproken dat de voorgenomen winnaar een lagere prijs op zou geven om de opdracht 

alsnog te kunnen winnen. 

 

                                                           
76 Onderdeel (ii) beschrijft de methodes die gebruikt werden om te bepalen wie een opdracht zou mogen winnen (rnrs. 73-
89). 
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42. Het kwam voor dat de bedragen die de voorgenomen winnaar en de voorgenomen verliezer 

zouden aanbieden beide afgesproken of uitgewisseld werden. Ook kwam het voor dat slechts 

het bedrag dat de voorgenomen winnaar zou aanbieden werd afgesproken of uitgewisseld. De 

betrokkenen spraken dan af dat de voorgenomen verliezer een hogere prijs zou aanbieden, 

zonder het bedrag dat de voorgenomen verliezer zou aanbieden te bespreken. 

 

43. In de onder punt 2 van randnummer 41 genoemde situatie dat één van de twee een 

offerteaanvraag niet ontvangen had, werd soms afgesproken dat degene die de aanvraag al 

wel had ontvangen een prijs zou opgeven aan de klant en dat de ander contact op zou nemen 

als hij de offerteaanvraag ook zou krijgen. In dat geval kon achteraf nog afgesproken worden 

om laatstbedoelde onderneming een hogere of een lagere prijs te laten aanbieden dan de 

reeds aangeboden prijs. 

 

44. Er werden ook afspraken gemaakt of informatie uitgewisseld over andere voorwaarden in de 

offerte dan de prijs. Deze voorwaarden waren bijvoorbeeld het aantal uren dat een 

inzamelvaartuig voor een bepaalde prijs maximaal langszij zou liggen.77 Daarnaast werden 

vaak verschillende tarieven besproken die werden opgegeven voor inzameling binnen en 

buiten dagtijd (“dagtijd” en “overtime”).78 Ten slotte werd vaak besproken of de prijs een 

bruto of netto prijs (na aftrek van korting) betrof.79 Dat deze en andere voorwaarden niet in 

alle gevallen besproken werden is waarschijnlijk te verklaren doordat veel voorwaarden 

standaard zijn. Uit de opnamen van telefoongesprekken blijkt dat men bijvoorbeeld vaak uit 

ging van een tarief waarbij twee uur voor de inzameling inbegrepen was. In de 

telefoongesprekken noemde men dit vaak “twee uur vrij”. 

 

45. Dat de Gedragingen tussen ISD en SWOC onderling plaatsvonden op de wijze zoals 

weergegeven in randnummer 41 blijkt uit opnamen van telefoongesprekken, twee 

documenten afkomstig van ISD en verklaringen van betrokken personen, zoals hierna 

weergegeven. 

 

46. Alle opnamen van telefoongesprekken waarover de NMa beschikt die relevant zijn voor de 

Gedragingen tussen ISD en SWOC zijn op een CD-ROM in een bijlage bij het rapport 

gevoegd. De NMa heeft van al deze opnamen transcripties opgesteld waarin de inhoud van 

de gesprekken woordelijk is weergegeven. Deze transcripties zijn in een bijlage bij het rapport 

gevoegd.80 De onderwerpen die in deze telefoongesprekken aan de orde kwamen, worden in 

                                                           
77 Zie gesprekken in tabel 1, nr. 8, 10, 16, 18, 19, 31, 43, 48, 52, 55, 57, 59, 60, 61 en 75. 
78 Zie gesprekken in tabel 1, nr. 9, 15, 18, 19, 29, 31, 40, 42, 48, 59 en 65. 
79 Zie gesprekken in tabel 1, nr. 48, 52, 65 en 75. 
80 De transcripties zijn in het dossier opgenomen als genummerde bijlagen bij het Verslag van Ambtshandelingen van de 
NMa d.d. 9 december 2010 (dossierstuk 86, document 6929_1/2). 
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randnummers 52-53 vermeld. Passages uit de transcripties van opnamen worden vanaf 

randnummer 54 geciteerd. 

 

47. Telefoons van ISD zijn door het OM getapt van februari 2007 tot en met april 2007. Uit deze 

periode beschikt de NMa over 79 opnamen van telefoongesprekken die relevant zijn voor de 

Gedragingen tussen ISD en SWOC. Het betreft telefoongesprekken tussen werknemers van 

ISD en SWOC, interne telefoongesprekken tussen werknemers van ISD, en één 

telefoongesprek tussen een werknemer van ISD en een werknemer van AVR.81 Onder de 79 

opnamen bevindt zich ook een aantal opnamen van gesprekken met klanten over opdrachten 

die door de Gedragingen van ISD en SWOC zijn geraakt. Eén of meerdere elementen uit de 

werkwijze beschreven in randnummer 41 blijken uit 58 van de 79 opnamen (zie randnummers 

52-53). 

 

48. Hoewel de werkwijze in essentie steeds dezelfde was, kwamen in sommige gesprekken 

bepaalde in randnummer 41 genoemde elementen in een andere volgorde voor, en kwamen 

bepaalde elementen soms niet aan de orde. Het element genoemd onder punt 1 (navraag of 

beiden een bepaalde offerteaanvraag ontvangen hadden) blijkt uit 58 telefoongesprekken 

waarvan de NMa opnamen heeft. Het onder punt 2 genoemde element (bepaling wie de 

opdracht mocht winnen) blijkt uit 28 telefoongesprekken waarvan de NMa opnamen heeft. 

Het element genoemd onder punt 3 (prijsafspraken of uitwisseling van offerteprijzen) blijkt 

uit 32 van deze telefoongesprekken (zie randnummers 52-53).  

 

49. In de telefoongesprekken die relevant zijn voor de Gedragingen tussen ISD en SWOC wordt 

gesproken over 41 unieke opdrachten van klanten. Uit deze telefoongesprekken blijkt dat deze 

Gedragingen betrekking hadden op minstens zeven verschillende klanten.82  

 

50. De telefoongesprekken die relevant zijn voor de Gedragingen tussen ISD en SWOC werden 

gevoerd door steeds dezelfde werknemers van ISD en SWOC.83 Deze werknemers en hun 

functies zijn: 

 

 

ISD: De heer [I-1] , tot 31 juli 2007 directeur operations en aandeelhouder; 

De heer [I-2] , operations manager; 

                                                           
81 Zie het gesprek met nummer 22 in tabel 1. Gesprek van 12 maart 2007 tussen dhr.  [I-3]  (ISD) en dhr.  [A-1]  (AVR). Dit 
gesprek is relevant voor de Gedragingen tussen ISD en SWOC omdat uit dit gesprek onder meer de werkwijze tussen ISD 
en SWOC blijkt. Dit wordt nader toegelicht in randnummer 81. 
82 Tabel 1, nr. 7, 8, 35, 44, 45, 46, 55; tabel 1, nr. 18, 58, 59, 63, 64, 69, 70; tabel 1, nr. 2, 43, 56, 57, 65; tabel 1, nr. 9, 10, 16, 
26, 27, 31, 32, 42, 47, 60, 61, 62, 74, 75, 78, 79; tabel 1, nr. 3, 20, 21, 28, 29, 39, 40, 48, 51, 52, 66; tabel 1, nr. 17; tabel 1, nr. 
22. 
83 Er is één gesprek tussen dhr.  [A-1]  (AVR) en dhr.  [I-3]  (ISD) dat relevant is voor de Gedragingen tussen ISD en SWOC.  
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De heer [I-3] ,84 tot 2008 statutair directeur en aandeelhouder, nadien  

adviseur van ISD.  

 

 SWOC: De heer [S-1] , directeur en vanaf 2005 tevens aandeelhouder; 

De heer [S-2] , commercieel medewerker vanaf augustus 2006 tot  

14 augustus 2007. 

 

51. Dat de in het vorige randnummer genoemde werknemers deelnamen aan de gesprekken die 

relevant zijn voor de Gedragingen tussen ISD en SWOC blijkt uit de opnamen van 

telefoongesprekken waarover de NMa beschikt85 en uit de verklaringen van meerdere huidige 

en voormalige werknemers van ISD en SWOC. De heren [I-2] en  [I-1]  hebben verklaard over 

hun eigen deelname aan de telefoongesprekken tussen ISD en SWOC. De heer  [S-2]  heeft 

verklaard dat  [I-2] ,  [I-1]  (beiden ISD),  [S-1]  en hijzelf (beiden SWOC) deelnamen aan de 

telefoongesprekken: “Ik had contact met  [I-2]  bij ISD en  [I-1] . Bij ons hadden  [S-1]  en ik de 

contacten met ISD. Doorgaans bepaalde  [S-1]  de prijs en had hij er ook contact over met ISD. 

Dat liet hij ook weleens door mij doen, dan zei hij bel jij  [I-1]  of [I-2] even.”86 

 

52. In de onderstaande tabel 1 zijn alle voor de Gedragingen tussen ISD en SWOC relevante 

telefoongesprekken opgenomen waarover de NMa beschikt.87 In de kolom “opdr.” zijn 

nummers toegekend aan de verschillende unieke opdrachten die aan de orde komen in de 

telefoongesprekken.88 In de kolom “elementen” is per telefoongesprek opgenomen welke 

elementen van de in randnummer 41 weergegeven werkwijze blijken uit het telefoongesprek. 

Het cijfer “1” duidt het element “navraag” aan, het cijfer “2” duidt het element 

“opdrachtverdeling” aan, het cijfer “3” het element “prijsafstemming”.89 

 

53. Naast de in randnummer 41 weergegeven werkwijze kwam het ook voor dat ISD en SWOC 

telefonisch contact hadden waarin zij in meer algemene zin de Gedragingen bespraken of 

evalueerden, of waarin zij met betrekking tot specifieke opdrachten evalueerden hoe een 

afspraak verlopen was. Men besprak bijvoorbeeld of een opdracht na de afstemming 

                                                           
84 Dhr.  [I-3]  was betrokken bij gesprekken die relevant zijn voor de Gedragingen tussen ISD en SWOC. Het betreft 
gesprekken met andere werknemers van ISD en een gesprek met een werknemer van AVR. Dhr.  [I-3]  heeft niet 
deelgenomen aan rechtstreekse gesprekken tussen ISD en SWOC. 
85 Zie in tabel 1 de kolommen “naam beller” en “naam gebelde”. 
86 Verklaring dhr.  [S-2] , p. 3, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 25 augustus 2010 (dossierstuk 34, 6929_3/11). 
87 De transcripties zijn in het dossier opgenomen als bijlagen bij het Verslag van Ambtshandelingen van de NMa d.d. 9 
december 2010 (dossierstuk 86, document 6929_1/2). De bijlagen zijn tevens bij het rapport bijgevoegd (dossierstuk 90). 
De nummers in de eerste kolom corresponderen met de nummers van de bijlagen. De kolom “datum” bevat per 
telefoongesprek de datum van het telefoongesprek. De kolom “tijd” bevat per telefoongesprek de starttijd van het 
telefoongesprek. De kolom “naam bestand” bevat de bestandsnaam van de opname. Deze bestanden zijn op een CD-
ROM als bijlage bij het rapport (dossierstuk 90) opgenomen. 
88 In de kolom “opdr.” is een “X” opgenomen indien geen afstemming plaatsvond over een specifieke unieke opdracht of 
indien de NMa niet met zekerheid kan bepalen of het een unieke opdracht betreft. 
89 Bij sommige telefoongesprekken is geen element weergegeven. Deze telefoongesprekken zijn echter wel relevant en zijn 
om die reden volledigheidshalve opgenomen in de tabel. 
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daadwerkelijk terechtgekomen was bij de beoogde winnaar. Verder besprak men situaties 

waarover geen afstemming geweest was en men besprak miscommunicaties of sprak elkaar 

aan op niet nagekomen afspraken. In tabel 1 is in de kolom “element” weergegeven met het 

cijfer “4” of een telefoongesprek (mede) dit type overleg bevatte. 

 

Tabel 1 

nr. datum tijd Naam bestand opdr. naam beller naam gebelde elementen

1 7-02-07 9:58 0000260003659679.wav X  [S-1]  [I-1]  4 

2 7-02-07 10:38 0000260003660100.wav 1  [S-2]   [I-2]  1,2,3 

3 8-02-07 13:02 0000260003672664.wav 2  [I-2]   [S-2]  1 

7 14-02-07 14:57 0000260003732423.wav 3  [S-2]   [I-2]  1 

8 14-02-07 15:47 0000260003733196.wav 3  [S-1]  [I-2]  1,2,3 

9 26-02-07 10:12 0000260003846816.wav 4  [I-2]      [S-1]  1,2,3 

10 27-02-07 16:10 0000260003861420.wav 5  [S-1]  [I-2]  1,2,3 

13 6-03-07 14:52 0000260003938340.wav 6  [I-2]   [S-1] 1 

14 6-03-07 16:57 0000260003940173.wav 6  [I-2]   [S-1] 1 

15 8-03-07 9:29 0000260003959853.wav 7  [S-2]   [I-2]  1,2,3 

16 8-03-07 16:00 0000260003964895.wav 8  [S-2]   [I-2]  1,2,3 

17 8-03-07 9:21 0000260003959779.wav 9  [I-2]   [S-1] 1 

18 9-03-07 14:21 0000260003977457.wav 10  [S-2]   [I-2]  1,2,3,4 

19 9-03-07 15:34 0000260003978669.wav 11  [S-2]   [I-2]  1,2,3 

20 9-03-07 16:23 0000260003979484.wav 12  [S-2]   [I-2]  4 

21 10-03-07 19:13 0000260003993630.wav 13  [I-2]   [S-1] 1,2,3 

22 12-03-07 15:55 0000260004012560.wav 14  [A-1]   [I-3]  1,2,3 

25 13-03-07 13:09 0000260004022295.wav 15  [S-1]  [I-2]  1,3,4 

26 13-03-07 16:07 0000260004024697.wav 16  [S-1]  [I-2]  1 

27 13-03-07 16:09 0000260004024743.wav 16  [S-2]      [I-2] 1 

28 14-03-07 13:23 0000260004034469.wav 17  [I-2]   [S-1] 1 

29 14-03-07 13:29 0000260004034590.wav 17  [S-1]  [I-2]  1,2,3 

30 15-03-07 11:12 0000260004044699.wav 16  [I-1]   [S-1] 1,2,3,4 

31 16-03-07 15:59 0000260004060505.wav 18  [S-2]   [I-2]  1,2,3 

32 16-03-07 16:17 0000260004060820.wav 18  [S-2]      [I-2] 1,2,3 

34 19-03-07 8:55 0000260004087666.wav 19  [S-2]   [I-2]  1,2 

35 20-03-07 16:38 0000260004107353.wav 20  [I-2]   [S-1] 1 

39 21-03-07 9:53 0000260004114306.wav 21  [I-2]   [S-1] 1 

40 21-03-07 11:42 0000260004115509.wav 22  [I-2]   [S-2]  1,2,3 

41 21-03-07 13:50 0000260004117130.wav X  [I-3]   [I-1]  1 

42 23-03-07 15:56 0000260004144581.wav 23  [S-2]   [I-2]  1,3 

43 26-03-07 10:59 0000260004174533.wav 24  [I-2]   [S-1] 1,3 

44 26-03-07 15:24 0000260004178165.wav 25  [I-2]   [S-1] 1 

45 26-03-07 16:33 0000260004179252.wav 25  [I-2]   [S-1] 1,3 

46 27-03-07 9:21 0000260004185759.wav 25  [S-2]   [I-2]  1,2,3,4 

47 27-03-07 11:38 0000260004187389.wav 18  [S-2]   [I-2]  1,2,3,4 

48 29-03-07 14:41 0000260004214971.wav 26  [I-2]   [S-2]  1,2,3 
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49 30-03-07 12:58 0000260004227430.wav 27  [S-2]   [I-2]   

50 30-03-07 13:41 0000260004228133.wav 27  [S-2]   [I-2]  1 

51 30-03-07 15:19 0000260004229668.wav 27, 28  [I-1]   [S-2]  1 

52 30-03-07 15:27 0000260004229840.wav 28  [S-2]   [I-2]  1,2,3 

53 30-03-07 15:56 0000260004230463.wav 27  [I-1]   [S-2]  1 

54 30-03-07 16:34 0000260004231251.wav 27  [S-1]     [I-1]   

55 2-04-07 15:53 0000260004268646.wav 29, 30  [S-1]  [I-2]  1,2,3,4 

56 3-04-07 9:01 0000260004276429.wav 27, 30  [I-1]   [S-1] 1,2,4 

57 3-04-07 9:42 0000260004276812.wav 27, 30  [S-2]   [I-2]  1,2,3,4 

58 5-04-07 11:30 0000260004307661.wav 31  [S-2]   [I-2]  1 

59 5-04-07 15:24 0000260004309736.wav 31  [I-2]   [S-2]  1,2,3 

60 5-04-07 16:06 0000260004310531.wav 32  [S-2]   [I-2]  1,2,3,4 

61 10-04-07 17:04 0000260004370274.wav 33  [I-2]   [S-1] 1,3 

62 11-04-07 8:51 0000260004376885.wav 33  [I-2]   [S-1] 1,2,3 

63 13-04-07 14:40 0000260004408506.wav 34  [I-2]   [S-1] 1 

64 13-04-07 16:12 0000260004410157.wav 34  [S-1]  [I-2]  1 

65 16-04-07 12:09 0000260004441953.wav 35  [S-2]   [I-2]  1,2,3 

66 17-04-07 11:56 0000260004453891.wav 36  [I-2]   [S-2]  1,3 

67 17-04-07 11:36 0000260004453652.wav 36  [klant]  [I-2]   

68 17-04-07 12:05 0000260004454010.wav 36  [I-2]  [klant]  

69 18-04-07 17:58 0000260004472562.wav 37  [S-1]  [I-2]  1 

70 18-04-07 18:01 0000260004472589.wav 37  [S-2]   [I-2]  1 

71 20-04-07 10:13 0000260004490777.wav X  [I-1]  [klant]  

72 20-04-07 10:23 0000260004490915.wav X  [I-1]   [I-2]   

73 23-04-07 13:26 0000260004527711.wav 38  [S-2]   [I-1]  1 

74 26-04-07 11:49 0000260004563915.wav 39  [I-2]   [S-1] 1 

75 26-04-07 12:05 0000260004564147.wav 39  [S-1]  [I-2]  1,2,3 

76 26-04-07 14:24 0000260004566050.wav 40  [I-1]   [S-1]  

77 26-04-07 15:42 0000260004567206.wav 40  [I-1]   [S-1]  

78 27-04-07 12:13 0000260004577081.wav 41  [I-2]   [S-1] 1 

79 27-04-07 12:49 0000260004577625.wav 41  [S-2]   [I-2]  1 

 

54. Ter illustratie van de in randnummer 41 weergegeven werkwijze die werd gehanteerd tijdens 

de telefoongesprekken worden hieronder passages uit transcripties van opnamen van 

telefoongesprekken geciteerd. 

 

55. Op 3 april 2007 vonden twee telefoongesprekken plaats om 9:01 uur en 9:42 uur tussen 

enerzijds de heer  [I-1]  (ISD) en anderzijds de heren [S-1]  (SWOC) en  [S-2]  (SWOC).90 De 

heer  [I-1]  meldde dat hij een bepaalde offerteaanvraag had ontvangen van [klant] en vroeg of 

SWOC deze offerteaanvraag ook ontvangen had. De heer [S-1]  antwoordde bevestigend. De 

heren  [I-1]  en [S-1]  spraken af dat SWOC de opdracht zou mogen winnen omdat SWOC aan 

de beurt was om de opdracht te winnen. De heer [S-1]  zei dat hij nog niet wist welk tarief hij 

                                                           
90 Tabel 1, nr. 56 en 57. 
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wilde aanbieden en stelde voor contact te hebben zodra hij een tarief wist. De heer  [I-1]  ging 

daarmee akkoord en zei dat ISD zou wachten met het aanbieden van een offerte. In het 

telefoongesprek dat kort daarop volgde spraken de heren  [S-2]  en  [I-1]  af welke prijs SWOC 

zou aanbieden voor de inzameling met maximaal twee uur inzameltijd en dat ISD een hogere 

prijs zou aanbieden. 

 

Eerste gesprek op 3 april 2007 om 9:01 uur: 

 

“ [I-1] : Hee  [S-1]  effe met de deur in huis vallen. Ik kreeg net een aanvraagje. 400 ton van eh 

[klant]. 

 [S-1] : Ja heb ik ook gehad. 

 [I-1] : Ja, dusseh, maar het is jouw beurt volgens mij he? 

 [S-1] : Ja ik heb hem nog niet uitgerekend dus ik ga hem effe uitrekenen dan bel ik je dadelijk 

wel effe terug eh […] eh… 

 [I-1] : Er zit aardig wat olie in begreep ik he? 

Ja zat aardig wat olie in ja. 

Ja dusseh, maar laten we niet te gek doen eh… 

 [S-1] : Nee nee nee. 

 [I-1] : Ja kijk maar effe joh. Kijk maar effe. 

 [S-1] : Sorry? 

 [I-1] : Ik zeg kijk maar effe, ik hoor het wel effetjes, dan wachten wij ook even met afschieten. 

 [S-1] : Ja, ik kom zo bij je terug. 

 [I-1] : Is goed.” 

 

Tweede gesprek op 3 april 2007 om 9:42 uur: 

 

“ [S-2] : Hee, maar ik bel jou over, jij hebt met  [S-1]  eh, 300 ton eh waswater crude ofzo? 

 [I-1] : 400. 400. 

 [S-2] : Oh 400 ton. Ja  [S-1]  zegt bel jij effe  [I-1] , want  [S-1]  is er niet. Eh, 3500 euro. 

 [I-1] : Eh, even kijken eh. Ja ok. 

 [S-2] : Ja? 

 [I-1] : 3500 euro. 

 [S-2] : Ja. 

 [I-1] : Ok. En da’s met eh twee uur vrij of eh? 

 [S-2] : Ja. 

 [I-1] : Ok. 

 [S-2] : Ja dit is wel eh denk ik even kijken, 400 kuub ja dat is twee uur joh. 

 [I-1] : Ok. 

 [S-2] : Moeten ze kunnen laden. Of een paar uurtjes extra voor ons, of voor jullie. [lacht] 
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 [I-1] : Ok is goed. 

(…) 

 [I-1] : Is goed. Hee wij eh wij gaan er net wat boven zitten. He? 

 [S-2] : Okido. 

 [I-1] : Joehoe. 

 [S-2] : Hee bedankt he  [I-1] . Dag. 

 [I-1] : Is goed hoi hoi.” 

 

56. Op 5 april 2007 om 16:06 uur belde de heer  [S-2]  (SWOC) de heer [I-2] (ISD).91 De heer  [S-2]  

meldde dat SWOC een aanvraag van [klant] gekregen had. De heer [I-2] gaf aan dat ISD de 

aanvraag ook had gekregen. Zij spraken af dat ISD de opdracht mocht winnen omdat SWOC 

een vorige keer een opdracht had mogen winnen. De heren [I-2] en  [S-2]  maakten een 

afspraak over de prijs die ISD aan zou bieden en dat SWOC een hogere prijs zou aanbieden. 

Vervolgens spraken zij ook het bedrag af dat SWOC zou aanbieden.  

 

“ [I-2] : [S-2]. 

 [S-2] : Hee [S-2], of eh [I-2]. Eh wij krijgen aanvraag voor 140 kuub waswater benzine van 

[klant]. Nou die is voor jou he? 

 [I-2] : Ik leg, ik leg hem net neer. 

 [S-2] : Ja [lacht]. 

 [I-2] : Ik zit net op te schrijven. 

 [S-2] : Ja ja. 

 [I-2] : Dusseh, zeg het maar, wat heb je aangeboden? Of nog niks? 

 [S-2] : Nou wij hebben nog niks aangeboden joh, wij hebben… Wij gaan onder jouw, of boven 

jouw prijs zitten. 

 [I-2] : Oh ja, jij hebt die andere gedaan eh gepakt of niet? 

 [S-2] : Ja we hebben nog geen opdracht hoor, maareh... 

 [I-2] : Ja nee nee nee. Ok. 

 [S-2] : Maar we hebben er inderdaad 200 onder gaan zitten. 

 [I-2] : Even kijken hoor het is 140 ton… 140 maal… Is 35. ‘t Is het weekend, Botlek. 

 [S-2] : Ja. 

 [I-2] : Ehm, eh, ik had voor het weekend met twee uurtjes langszij 45 eh 50 neerleggen. 

 [S-2] : 4550?  

 [I-2] : Ja dus vierduizend vijfhonderdvijftig. 

 [S-2] : 4550 he zeg je? 

 [I-2] : Ja ja ja. 

 [S-2] : Ok dan gaan wij erboven zitten. 

                                                           
91 Tabel 1, nr. 60. 
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 [I-2] : Ja ‘t is Botlek, ‘t is weekend [onverstaanbaar mompelt een getal] ah wacht even, wacht 

even... 

 [S-2] : Ja ik wacht effetjes, leg je er nog wat op joh [lacht]. 

 [I-2] : Ja ik moet ook effe lossen nog. 

 [S-2] : Ja. 

 [I-2] : Ehm, ik leg 4650 neer. 

 [S-2] : 4650. 

 [I-2] : Ja. 

 [S-2] : Ok, gaan wij eh 48 zitten. 

 [I-2] : Ja ok, hoi. 

 [S-2] : Ok dag.” 

 

57. Op 10 april 2007 om 17:04 uur en op 11 april 2007 om 8:51 uur vonden telefoongesprekken 

plaats tussen de heer [I-2] (ISD) en de heer [S-1]  (SWOC).92 De heer [I-2] vroeg in het eerste 

gesprek of SWOC ook een aanvraag van [klant] ontvangen had, hetgeen de heer [S-1]  

bevestigde. De heer [I-2] noemde de prijs die hij uitgerekend had. In het gesprek dat de 

volgende ochtend plaatsvond meldde de heer [S-1]  dat hij een prijs had aangeboden en 

noemde die prijs. Initieel spraken de heren [I-2] en [S-1]  af dat SWOC de opdracht mocht 

winnen en dat ISD een hogere prijs op zou geven. De heer [I-2] gaf vervolgens aan dat hij het 

niet zeker wist maar dat hij dacht dat ISD eigenlijk aan de beurt was om de opdracht te 

winnen. De heer [S-1]  antwoordde dat SWOC aan de beurt was om de opdracht te winnen, 

waarop de heer [I-2] antwoordde dat ISD de opdracht toch graag wilde doen. De heren [S-1]  

en [I-2] spraken vervolgens af dat ISD de opdracht zou mogen winnen en dat ISD een lagere 

prijs zou aanbieden dan de prijs die SWOC al had aangeboden. De heren [I-2] en [S-1]  

bevestigden vervolgens hun afspraak nog eens. 

 

Eerste gesprek op 10 april 2007 om 17:04 uur: 

 

“ [I-2] : Ok nee, ik heb een aanvraagje gekregen van eh, van [klant], ik weet niet of jij het al 

gehoord hebt? 

 [S-1] : Ja klopt ik ook net. 

 [I-2] : Ok. 

 [S-1] : Maar ik heb hem nog niet doorgekregen hoor dusseh. 

 [I-2] : Ok, ehm ja ik heb, weet, ja ze bellen mij al drie keer op of ik effe een prijs wil neerleggen 

want ze hebben een uurtje of twee geleden al gevraagd, drie. 

 [S-1] : Ja dat gaat om eh, 618 ton eh waswater van? 

 [I-2] : Gascondensaat. 

                                                           
92 Tabel 1, nr. 61 en 62. 
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 [S-1] : Condensaat ja, klopt, heb ik ook gehad. 

 [I-2] : Dusseh, ja ik heb een prijsje uitgerekend van 14950 met twee uur en 15200. 

 [S-1] : Ja. 

 [I-2] : Dusseh, zeg het maar. 

 [S-1] : Ja, nou ik ga effe kijken en dan kom ik zo effe bij je terug. 

 [I-2] : Ja? Hoor ik je zo. 

 [S-1] : Joehoe.” 

 

Tweede gesprek op 11 april 2007 om 8:51 uur: 

 

“ [I-2] : Hee  [S-1]  eh had je die aanvraag al gekregen van eh [klant] voor die 618 kuub? 

 [S-1] : Ja ik heb een prijs neergelegd. 

 [I-2] : Ok, wat heb jij neergelegd? 

 [S-1] : 14750. 

 [I-2] : Ok, dan gaat ik er wel boven zitten. 

 [S-1] : Ja? 

 [I-2] : Ja, ok. 

 [S-1] : Heb jij het zo druk joh, dat je alles weggeeft? 

 [I-2] : Nou ja, ik weet niet wie z’n beurt het, ik dacht dat het mijn beurt was maar… 

 [S-1] : Ja, het is wel mijn beurt [lacht] 

 [I-2] : Nou ik wil hem wel doen, ik wil hem wel doen. 

 [S-1] : Hee maar ik heb het stervensdruk dusseh. 

 [I-2] : Nou dan duik ik er wel onder, geen probleem. 

 [S-1] : Ja? 

 [I-2] : Nee dan duik ik, nee ik dacht niet dat het mijn beurt was, dus daarom zeg ik ga ik er wel 

boven zitten, ik bedoel eh eerlijk is eerlijk, maar dan neem ik hem wel joh. 

 [S-1] : Ik ben blij dat ik het leven heb. 

 [I-2] : Ah ok joh. 

 [S-1] : Ga jij er maar onder zitten. 

 [I-2] : Ik heb eh, ik heb eh wel druk, maar ik heb mensen zat joh, daarvoor had ik vier zieken 

dusseh, dat was mijn probleem vorige week. 

 [S-1] : Ja op zo’n manier, ok. 

(…) 

 [S-1] : Ga jij er maar onder zitten joh. 

 [I-2] : He? 

 [S-1] : Ga jij er maar onder zitten dan. 

 [I-2] : Ja nee da’s goed, ga ik regelen. 

 [S-1] : Ok. 

 [I-2] : Ok hoi.” 
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58. Uit de hiervóór weergegeven passages uit opnamen van telefoongesprekken tussen 

werknemers van ISD en SWOC blijkt dat de Gedragingen tussen ISD en SWOC verliepen op 

de wijze zoals beschreven in randnummer 41. De NMa beschikt over verklaringen van huidige 

en voormalige werknemers van ISD en SWOC waarin de Gedragingen tussen ISD en SWOC 

worden toegelicht. Hieronder worden deze verklaringen besproken die specifiek gaan over de 

systematiek van de Gedragingen die in randnummer 41 is weergegeven. 

 

59. De heer  [I-1]  (ISD) heeft na confrontatie met enkele opnamen van telefoongesprekken met 

SWOC verklaard dat in die telefoongesprekken werd besproken wie een opdracht mocht 

winnen en dat de andere partij dan een hoger (“terughoudend”) aanbod zou doen waarmee 

die andere partij de opdracht zou verliezen. De heer  [I-1]  heeft het volgende opgemerkt: 

 

“ik hoef weinig toe te lichten volgens mij. Uiteindelijk komt er een aanvraag van een klant, [klant]. 

Dan wordt er door mij tegen  [S-1]  gezegd: het is jouw beurt. Dat lijkt me duidelijk. (…) 

Ik neem aan dat hij daarna heeft teruggebeld. Wij zullen daarna terughoudend aangeboden 

hebben.”93   

 

De heer  [I-1]  heeft later in dezelfde verklaring nog eens verklaard dat het voorkwam dat ISD 

of SWOC “terughoudend” offreerden om de ander de opdracht te laten winnen.  

 

“Het kan bijvoorbeeld dat ISD de vorige keer terughoudend heeft geoffreerd, nu doet SWOC dat.”  

 

Vraag NMa: “In het zojuist beluisterde telefoongesprek zegt  [S-2] , nadat u hem uw prijs van 1375 

heeft genoemd, dat hij er “14” van maakt. Wat betekent dit?” 

 (…) 

Antwoord: “Je hoopt dat hij daarboven gaat zitten. Ik neem aan dat hij dan 1400 euro wil 

offreren.”94   

 

60. De heer  [S-2]  (SWOC) heeft verklaard dat er contact was tussen ISD en SWOC waarbij 

afgesproken werd om een opdracht aan één van hen toe te delen. Hij heeft tevens verklaard 

dat tijdens die contacten ook de aan te bieden prijzen aan de orde kwamen en dat besproken 

werd dat de voorgenomen verliezer een hogere prijs zou aanbieden dan de voorgenomen 

winnaar. Verder heeft hij verklaard dat ISD en SWOC met de Gedragingen konden sturen wie 

van hen een opdracht zou winnen omdat klanten gevoelig zijn voor de prijs. Meer bepaald 

heeft de heer  [S-2]  het volgende opgemerkt:  

                                                           
93 Verklaring dhr.   [I-1] , p. 7, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 29 juni 2010 (dossierstuk 7, 6929_2/2). 
94 Idem, p. 9. 
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“ISD en SWOC hadden weleens contact, we zeiden dan ‘joh neem jij dat bootje maar’. Schepen 

moesten binnen 24 uur weg, als je dan geen bootje had dan zei je tegen de ander dat zij hem 

konden nemen. Dat regelden we gewoon met een telefoontje. Ik vroeg dan ‘heb je ook die 

aanvraag?’. Een schip kon een offerte vragen bij SWOC, ISD of AVR. Zo’n schip moest snel weg.  

 

We belden weleens met ISD als we de klant niet konden bedienen. ISD noemde dan hun prijs, daar 

gingen we iets boven zitten. Als we hem niet wilden of konden doen dan zeiden we tegen ISD dat 

we een wat hogere prijs zouden neerleggen dan ISD, want dan kregen wij hem niet, dan had ISD 

hem nog. Het gebeurde ook andersom, dat ISD de opdracht aan SWOC liet. Als we dan allebei de 

aanvraag hadden gehad dan rekenden we aan de telefoon de prijs door en noemde ik de prijs die ik 

wilde aanbieden. Dan zei de ander bij ISD dat zij iets hoger zouden offreren zodat wij hem kregen. 

We wilden elkaar trouwens ook vaak de loef afsteken. Voor mijn gevoel gebeurde dat vaker dan dat 

we met elkaar belden om af te stemmen. Het afstemmen over klanten gebeurde voor mijn gevoel 

ongeveer een keer in de week, maar niet vaak. 

Die schepen waren wel gevoelig voor de prijs, anders konden we het niet zo sturen. Als wij de 

opdracht niet wilden dan gaven we gewoon een wat hogere prijs op dan ISD.”  

(…) 

Vraag NMa: “U zei meerdere malen dat u boven zijn prijs gaat zitten en noemde ook een bedrag. 

Waarom?” 

Antwoord:  

“Omdat wij hem niet wilden nemen en ik tegen [I-2] zei dat hij hem mocht hebben. Als ik hoger 

ging zitten dan konden we ervoor zorgen dat [I-2] hem kreeg. Die klanten gingen toch voor de 

goedkoopste.“95 

 

61. De heer [I-2] (ISD) heeft verklaard dat ISD en SWOC onderling contact hadden om 

opdrachten van klanten beurtelings te verdelen en dat ISD en SWOC bij die contacten 

afspraken dat de voorgenomen winnaar een lagere prijs zou aanbieden dan de voorgenomen 

verliezer. De heer [I-2] heeft ook verklaard dat ISD en SWOC konden sturen wie van hen een 

opdracht zou winnen omdat de klant koos voor de laagste prijs: 

 

“Een bepaalde klant vraagt een prijs aan. Dit is een klant die ISD en SWOC toentertijd om de 

beurt deden. We hadden daar niet echt een duidelijke afspraak over. Op deze manier hadden we 

om de beurt wat werk dat we konden doen. Het idee was om elkaar aan het werk te houden. U 

vraagt mij wat er bedoeld wordt met ‘erboven zitten’. Erboven zitten wil zeggen dat SWOC een 

                                                           
95 Verklaring dhr.  [S-2] , p. 3 en 5, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 25 augustus 2010 (dossierstuk 34, 
6929_3/11). 
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hogere prijs neergelegd dan ISD. De klant kiest voor de laagste prijs. Degene die de laagste prijs 

neerlegt, krijgt het werk dan.”96  

 

62. De heer [I-2] heeft in een tweede verklaring bevestigd, dat ISD en SWOC contact hadden als 

een klant bij hen allebei een offerte had gevraagd en dat dan gesproken werd over de aan te 

bieden prijzen: 

  

“Er is wel contact geweest met SWOC als er offertes werden aangevraagd bij meerdere 

inzamelaars. Soms hoorde je dat van de klant zelf, of soms zag je in de email van de klant dat er 

ook bij anderen offertes werden aangevraagd. Dan werd er met SWOC gesproken over de aan te 

bieden offerteprijs.”97 

 

63. Uit de verklaringen die hiervóór zijn weergegeven, blijkt dat de verdeling van opdrachten 

plaatsvond als een klant bij meerdere inzamelaars een offerte opvroeg. Zoals aangegeven in 

randnummer 31 van dit besluit worden deze klanten aangeduid met de termen “shoppers”, 

“hoppers” of “zwervend”. Dit blijkt uit verklaringen van de heer  [I-1]  (ISD) en de heer  [A-1]  

(AVR).98 Hieronder worden de relevante passages uit de verklaringen van de heer  [I-1]  

weergegeven. 

 

64. De heer  [I-1]  heeft in zijn eerste verklaring de termen “shoppende klant” en “shoppers” 

gebruikt om klanten aan te duiden waarover ISD en SWOC contact hadden. De heer  [I-1]  

heeft het volgende verklaard: 

 

Vraag NMa: “over welke klanten was er contact tussen ISD en SWOC?” 

Antwoord: “dit contact ging over een afvalstroom. [Klant]  was een ‘shoppende’ klant. Zulke 

bedrijven gaan voor een neerwaartse prijsspiraal. Andere klanten geven op basis van vertrouwen 

opdrachten aan één aanbieder”.  

(…) 

Vraag NMa: “Over welke groep klanten had u contact met SWOC ?”  

Antwoord: “Je kunt wel inschatten wat je relatie is met je klant. Deze contacten betroffen een 

minuscuul deel van het klantenbestand: de ‘shoppers.’ Een stuk of vier à vijf.”99  

 

                                                           
96 Verklaring dhr. [I-2], p. 5, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 30 juni 2010 (dossierstuk 8, 6929_2/3). 
97 Verklaring dhr. [I-2], p. 3, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 29 september 2010 (dossierstuk 54, 6929_2/14). 
98 De betreffende verklaring van dhr.  [A-1]  wordt behandeld in randnummer 132. 
99 Verklaring dhr.  [I-1] , p. 8 en 10, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 29 juni 2010 (dossierstuk 7, 6929_2/2). 
Overigens bagatelliseert dhr.  [I-1]  met deze verklaring ten onrechte de contacten tussen ISD en SWOC. Uit randnummer 
49 blijkt dat ISD en SWOC aantoonbaar contact hadden over minstens zeven klanten, niet slechts “vier à vijf”. Dit waren 
bovendien belangrijke klanten voor ISD en SWOC. In de top 4 van belangrijkste klanten van SWOC in 2007 staan drie 
klanten waar de Gedragingen betrekking op hadden ([klant], [klant], [klant]). In de top 4 van belangrijkste klanten van ISD 
in 2007 staan twee klanten waar de Gedragingen betrekking op hadden ([klant] en [klant]). Zie voor de belangrijkste klanten 
van ISD en SWOC in 2007 6929_2/19 en 6929_3/16.  
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65. De heer  [I-1]  heeft in een tweede verklaring de term “hoppers” gebruikt om klanten aan te 

duiden waarover ISD en SWOC contact hadden. De heer  [I-1]  heeft het volgende verklaard:  

 

Vraag NMa: “ [A-1]  verklaarde dat AVR, ISD en SWOC contact hadden over offerteaanvragen van 

klanten die bij meerdere inzamelaars offertes opvroegen. Hij noemde dat ‘zwervende klanten’. Hij 

noemde daarbij uw naam en die van  [I-3] . Wat is hierop uw reactie?” Antwoord: “Absoluut. 

Natuurlijk zijn daar weleens contacten over geweest. Er waren hoppers en als wij weinig ruimte 

hadden dan werd daar weleens contact over gezocht met SWOC.”100 

 

66. De NMa beschikt over een document dat afkomstig is uit de digitale omgeving van ISD en 

geschreven door de heer  [I-1]  (ISD). Het document met de titel “SWOC/ISD” van 

30 augustus 2005 bevestigt de werkwijze die is weergegeven in randnummer 41. Het 

document is hieronder weergegeven. 

                                                           
100 Verklaring dhr.  [I-1] , p. 3, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 14 oktober 2010 (dossierstuk 73, 6929_22/2). 
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67. Onder het tweede kopje genaamd “Aanvragen” staat onder de tweede bulletpoint: “Hoppers 

verdelen (langdurig of per job)”. Uit de hiervóór behandelde verklaringen blijkt dat “hoppers” 

klanten zijn die bij meerdere inzamelaars offertes opvroegen. Volgens het document worden 

aanvragen van deze klanten verdeeld tussen ISD en SWOC. Het weergegeven document 

bevestigt hiermee de werkwijze die is weergegeven in randnummer 41. 

 

68. De heer  [I-1]  heeft over het hiervoor weergeven document verklaard dat hij denkt dat wat er 

in het document staat “wishful thinking” is en ook dat hij denkt dat het een “intern praatstuk 

is” naar aanleiding van de situatie dat AVR voornemens was haar activiteiten af te bouwen.101 

De heer  [I-1]  over de betekenis van het bulletpoint “Hoppers verdelen” het volgende 

verklaard:  

 

 “Wanneer je een hopper niet kan of wilde doen, dan ging je boven de prijs van de concurrent zitten 

zodat je hem niet kreeg. Een alternatief daarvoor kon zijn om de opdracht door de ander in 

onderaanneming uit te laten voeren, maar dan moet je wel een prijs afgeven waartegen je dat kan 

doen.”102 

 

69. In bovenstaande passage heeft de heer  [I-1]  verklaard dat het tweede bulletpoint onder het 

kopje “aanvragen” betekent dat als een inzamelaar een opdracht niet wilde hebben dat hij dan 

een hogere prijs dan de ander aanbood. De heer  [I-1]  heeft hier niet bij verklaard dat als een 

inzamelaar een opdracht van een “hopper” juist wel wilde hebben dat de andere inzamelaar 

dan boven de prijs van de beoogde winnaar aanbood. Het is echter wel aannemelijk dat dit 

ook bedoeld werd met het betreffende bulletpoint. Dat wordt ondersteund door de andere 

hiervoor weergegeven passages in zijn verklaringen en die van andere betrokkenen en uit de 

opnamen van telefoongesprekken waarover de NMa beschikt. 

 

70. De NMa beschikt over een tweede document dat afkomstig is uit de digitale omgeving van 

ISD en geschreven door de heer  [I-1]  en stamt uit januari 2007. Het document bestaat uit 

twee pagina’s die hieronder zijn weergegeven. 

                                                           
101 Idem, p. 5. In randnummer 86 wordt uitgelegd dat de Raad het niet geloofwaardig acht dat slechts sprake was van 
“wishful thinking”.  
102 Verklaring dhr.  [I-1] , p. 7, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 14 oktober 2010 (dossierstuk 73, 6929_22/2). 



Openbaar 

 

31                                                  Openbaar  
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71. Het hierboven weergegeven document beschrijft onder meer twee aanvragen van de klant 

[klant] en het contact dat ISD en SWOC in dat kader hadden. De laatste zin onder het kopje 

“17-01-2007” in het weergegeven document luidt: “Sprak af volgende keer goed te communiceren 

voorafgaand aan offerte.” De alinea onder het kopje “25-01-2007” gaat over een aanvraag van 

[klant] die ISD wel, maar SWOC kennelijk (nog) niet gekregen had op het moment dat ISD 

daarover contact had met SWOC. Volgens de tekst hebben ISD en SWOC vervolgens 

afgesproken dat “SWOC zou bellen indien de aanvraag binnen zou komen.” De genoemde twee 

passages in het weergegeven document bevestigen hiermee de werkwijze die is weergegeven 

in randnummer 41. 

 

72. Uit de besproken bewijsmiddelen (randnummer 41 e.v.) blijkt dat ISD en SWOC onderling 

opdrachten van klanten verdeelden en in dat verband afspraken maakten over de aan te 

bieden prijzen en de aan te bieden prijzen uitwisselden.  
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(ii) Methodes voor de onderlinge verdeling van opdrachten 

 

73. Randnummer 41 beschrijft onder punt 2 dat werknemers van ISD en SWOC onderling 

afspraken wie een opdracht van een klant zou mogen winnen. Er zijn twee methodes te 

onderscheiden waarmee ISD en SWOC bepaalden wie van hen een bepaalde opdracht zou 

mogen winnen: een methode waarbij zij beurtelings een opdracht mochten winnen 

(“beurt-methode”) en een methode waarbij zij vaststelden wie de opdracht zou mogen 

winnen aan de hand van vaste klantrelaties (“vaste-klantmethode”). Deze twee methodes 

worden hierna besproken. 

 

– Beurtmethode 

74. In meerdere telefoongesprekken waarvan de NMa opnamen heeft, wordt besproken welke 

onderneming (ISD of SWOC) aan de “beurt” is om een opdracht te winnen.103 In sommige 

gesprekken werd verwezen naar vorige en toekomstige beurten.104 Deze methode voor de 

verdeling van opdrachten zal hierna worden aangeduid met “beurtmethode”. De 

beurtmethode komt vaak aan de orde in de telefoongesprekken tussen werknemers van ISD 

en SWOC die zijn opgenomen in tabel 1. In die telefoongesprekken werd soms in onderling 

overleg van de beurtmethode afgeweken, bijvoorbeeld omdat de betreffende werknemers zich 

niet konden herinneren wie er aan de beurt was, of als één van hen een specifieke opdracht 

graag wilde hebben ondanks het feit dat het zijn beurt niet was, of als één van hen al genoeg 

werk had. De uitzonderingen op de regel bevestigen de beurtmethode. 

 

75. De heer [I-2] heeft naar aanleiding van een confrontatie met een telefoongesprek verklaard dat 

opdrachten van klanten beurtelings uitgevoerd werden door ISD en SWOC:  

 

“Een bepaalde klant vraagt een prijs aan. Dit is een klant die ISD en SWOC toentertijd om de 

beurt deden. We hadden daar niet echt een duidelijke afspraak over. Op deze manier hadden we 

om de beurt wat werk dat we konden doen. Het idee was om elkaar aan het werk te houden. U 

vraagt mij wat er bedoeld wordt met ‘erboven zitten’. Erboven zitten wil zeggen dat SWOC een 

hogere prijs neergelegd dan ISD. De klant kiest voor de laagste prijs. Degene die de laagste prijs 

neerlegt, krijgt het werk dan. SWOC en ISD deden dit misschien voor twee of drie klanten. Welke 

dat waren, weet ik niet precies. Ik weet niet waarom we nu juist deze klanten op deze wijze 

behandelden. In het verleden voerden we de opdrachten van deze klanten om de beurt uit. 

Tegenwoordig gebeurt dit niet meer. (…) 

                                                           
103 Zie voor gesprekken waarin het woord “beurt” in dit verband wordt gebruikt tabel 1, nr. 9, 15, 18, 19, 21, 31, 40, 46, 48, 
52, 55, 56, 59, 62, 65 en 75. Overigens zijn er nog meer gesprekken waarin deze beurtmethode wordt geïmpliceerd, maar 
niet het woord “beurt” letterlijk gebruikt wordt.  
104 Zie voor gesprekken met verwijzingen naar vorige of toekomstige beurten tabel 1, nr. 15, 46, 55, 60. 
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Enkele klanten vroegen bij ISD en bij SWOC een offerte aan. Het ging een beetje om en om. De 

afspraken tussen ISD en SWOC werden mondeling, veelal telefonisch gemaakt. We hoefden dit niet 

echt te administreren. Er was niet zo vaak contact tussen ISD en SWOC. U vraagt mij wat er 

bedoeld wordt met ‘eronder gaan zitten’. Met ‘eronder’ bedoel ik dat werd afgesproken dat de 

offerteprijs bijvoorbeeld tien euro lager is dan de andere offerteprijs.”105 

 

76. De NMa heeft de heer [I-2] in een tweede verhoor geconfronteerd met het feit dat de NMa 

over informatie beschikt dat de contacten die hij bedoelde over meer klanten gingen dan hij 

tijdens het eerste verhoor had verklaard.106 De heer [I-2] heeft toen verklaard niet te weten over 

welke klanten ISD en SWOC contact hadden. Hij heeft verklaard dat de contacten niet 

plaatsvonden met betrekking tot een specifieke groep of specifiek type klanten. In deze 

tweede verklaring heeft de heer [I-2] bevestigd dat ISD en SWOC contact hadden als een klant 

bij hen allebei een offerte had gevraagd en dat dan gesproken werd over de aan te bieden 

prijzen. 

 

Vraag NMa: “U heeft op 29 juni jl. verklaard over contacten over klanten en prijzen tussen ISD en 

SWOC. U verklaarde toen het volgende: 

‘SWOC en ISD deden dit misschien voor twee of drie klanten. Welke dat waren, weet ik niet 

precies. Ik weet niet waarom we nu juist deze klanten op deze wijze behandelden’ 

Wij hebben het nog eens nagekeken en het blijkt dat u contact had over aanvragen van meer 

klanten, namelijk in ieder geval [klant], [klant], [klant], [klant], [klant], [klant]. Komen deze klanten 

bekend voor?” 

 

Antwoord: “Deze klanten komen mij bekend voor. Ik weet niet meer precies of dit de klanten zijn 

waarover contact was met SWOC. Ik durf niet te zeggen over welke klanten deze contacten 

plaatsvonden. Volgens mij is er geen specifieke groep of type klanten waarover contact was met 

SWOC.”107 

 

– Vaste-klantmethode 

77. Het kwam ook voor dat werknemers van ISD en SWOC in plaats van de beurtmethode te 

hanteren, vaststelden wie de opdracht zou mogen winnen aan de hand van vaste 

klantrelaties. Randnummer 31 beschrijft dat inzamelaars met sommige klanten een contract 

hebben. Vaste klanten hoeven niet noodzakelijkerwijs uitsluitend klanten met een vast 

contract te zijn. Er waren ook klanten zonder contract die een voorkeur hadden voor een 

bepaalde inzamelaar. Dit blijkt uit de volgende verklaring van de heer  [I-1]  (ISD): 

                                                           
105 Verklaring dhr. [I-2], p. 5, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 30 juni 2010 (dossierstuk 8, 6929_2/3). 
106 Zie ook randnummer 49 voor een overzicht van de klanten die in de contacten tussen ISD en SWOC besproken werden. 
107 Verklaring dhr. [I-2], p. 2 en 3, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 29 september 2010 (dossierstuk 54, 
6929_2/14). 
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“Meestal is de opdracht ad hoc, maar er zijn ook lange termijn contracten. De meest gangbare 

termijn voor een langer contract is een jaar. In de tijd dat ik bij ISD zat, was ongeveer 95% van de 

klussen ad hoc. Er zijn daarbij ook klanten waarbij jij de voorkeur hebt. Lange termijn contracten 

had ISD toen misschien met ongeveer vijf klanten. Het ad hoc gedeelte, dat waren ongeveer 40 

klanten.”108  

 

78. Het gegeven dat een bepaalde klant een vaste klant was van ISD of SWOC was in het kader 

van de Gedragingen tussen ISD en SWOC een reden om de betreffende inzamelaar de 

opdracht van zijn vaste klant te laten winnen. Deze methode voor de verdeling van 

opdrachten zal hierna worden aangeduid met “vaste-klantmethode”. 

 

79. De vaste-klantmethode komt vergeleken de beurtmethode in relatief weinig 

telefoongesprekken tussen ISD en SWOC waarvan de NMa opnamen heeft aan de orde. Dat 

is om meerdere redenen verklaarbaar. Ten eerste is het aannemelijk dat klanten met een 

contract minder vaak bij concurrerende inzamelaars een offerte opvragen dan klanten zonder 

contract. Het komt echter wel voor dat contractsklanten dit doen om de prijs van hun 

contractspartner te vergelijken met anderen. Dit doen contractsklanten bijvoorbeeld als ze op 

het punt staan om hun contract te vernieuwen.109 Ten tweede is het aannemelijk dat de 

vaste-klantmethode minder vaak benoemd hoeft te worden dan de beurtmethode om te 

kunnen werken. De heer  [A-1]  (AVR) heeft verklaard dat de inzamelaars van elkaar wisten wie 

hun vaste klanten waren.110 

 

80. De volgende randnummers beschrijven de beschikbare bewijzen voor het verdelen van 

opdrachten van klanten tussen ISD en SWOC door middel van de vaste-klantmethode. 

 

81. Op 12 maart 2007 om 15:55 uur belde de heer  [A-1]  (AVR) met de heer  [I-3]  (ISD).111 

Ofschoon dit telefoongesprek primair de verdeling van opdrachten tussen AVR en ISD door 

middel van de vaste-klantmethode betreft, blijkt uit de opmerkingen die de heer  [I-3]  (ISD) 

maakt, dat ook tussen ISD en SWOC de vaste-klantmethode wordt gehanteerd. Het gesprek 

gaat primair over een opdracht van de klant [klant] die ISD en AVR in eerste instantie 

kennelijk beide wilden winnen. In het begin van het gesprek is te horen dat AVR de opdracht 

eigenlijk zelf wilde winnen en uitvoeren. AVR kon deze opdracht ook geheel zelfstandig 

                                                           
108 Verklaring dhr.  [I-1] , p. 4, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 29 juni 2010 (dossierstuk 7, 6929_2/2). 
109 Zie bijvoorbeeld hetgeen dhr.  [I-1]  hierover heeft verklaard in zijn verklaring, p. 4, bijlage bij Verslag van 
Ambtshandelingen d.d. 14 oktober 2010 (dossierstuk 73, 6929_22/2). 
110 Verklaring dhr.  [A-1] , p. 6, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 18 oktober 2010 (dossierstuk 71, 6929_4/2). 
111 Tabel 1, nr. 22. 
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uitvoeren omdat het ging om een schip dat bij AVR aan de kade lag.112 Nadat de heer  [A-1]  

aanvankelijk tegenstribbelde, overtuigde de heer  [I-3]  de heer  [A-1]  ervan dat ISD de 

opdracht zou mogen winnen met het argument dat [klant] een vaste klant van ISD is. De heer  

[A-1]  erkende dat dit een reden was om de opdracht aan ISD te laten en voegde toe dat het 

voor een inzamelaar met een vaste relatie met een bepaalde klant van belang is om geen 

gezichtsverlies te leiden bij die klant. Uit het gesprek blijkt dat deze gedragslijn vaker 

voorkomt, niet alleen tussen AVR en ISD, maar ook tussen ISD en SWOC. Zo wees de heer  [I-

3]  niet alleen op vaste klanten van AVR ([klant] en [klant]), waar ook de afspraak geldt dat de 

opdracht aan de inzamelaar met de vaste klantrelatie gegund wordt, maar ook naar [klant], 

een vaste klant van SWOC. De heer  [I-3]  stelde dat opdrachten van [klant]  en [klant] aan AVR 

werden gelaten omdat dat vaste klanten van AVR waren en dat opdrachten van [klant]  aan 

SWOC werden gelaten omdat dat een vaste klant van SWOC was. De heer  [I-3]  stelde dat het 

stom zou zijn om bij die klanten een lagere prijs dan AVR respectievelijk SWOC aan te bieden. 

De heer  [A-1]  reageerde instemmend. Deze opname vormt hiermee bewijs voor onder meer 

het bestaan van de vaste-klantmethode zoals bedoeld in randnummer 78 tussen ISD en 

SWOC:  

 

“ [I-3] : Euhm  [A-1] [klant]  belde voor die drie partijtjes 

 [A-1] : Ja van euh [klant] 

 [I-3] : Hè   

 [A-1] : [klant] 

 [I-3] : Ja en euhm ik heb al met [I-1] gesproken jullie hebben daar eventueel plek voor     

 [A-1] : Ja   

 [I-3] : Ik zeg nou als we hier dan wilde ik jou voorstellen eventjes goed mee omgaan 

 [A-1] : Ja  

 [I-3] : Het is tuurlijk een klant van mij dus ik zou hem wel graag willen hebben, maar dat ik 

hem gewoon bij jullie los. 

(…) 

 [I-3] : Dus ik wilde euh wat goedkoper zitten als jou en dan gewoon bij jou lossen 

 [A-1] : Ja maar waarvoor wil jij goedkoper als mij zijn als hij bij ons voor de kant ligt? Want als 

ik hem nou gewoon pak 

 [I-3] : Ja maar het is onze klant    

 [A-1] : Ja maar ja ik, ik heb hem ook rechtstreeks van… (onverstaanbaar)    

 [I-3] : Maar wij doen hem altijd euh,  [A-1] dat doen wij ook altijd hè als euh een klant van jullie 

is met [klant] of wat dan ook dan gunnen wij de eer aan jullie   

 [A-1] : Jajaja dat snap ik 

                                                           
112 In randnummer 30 is uitgelegd dat AVR haar inzamelvaartuigen heeft verkocht aan SWOC. AVR kon zonder SWOC in te 
huren nog wel zelfstandig inzamelen met behulp van haar steiger. 
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 [I-3] : Kijk en ik hoeven niet de hele wereld euh aan te verdienen als ik er een eurootje of wat 

euh als ik er een eurootje aan heb ben ik allang tevreden maar het gaat er mij om dat ik 

tuurlijk ik naar mijn klant toe ’t goed wil doen dan 

 [A-1] : Ja dat snap ik 

 [I-3] : Als ik nou vierentwintig half opgeef   

 [A-1] : Ja  

 [I-3] : En jij vijfentwintig en ik los hem voor drieëntwintig half bij jou 

 [A-1] : Ja ik vind het best   

(…) 

 [A-1] : Het gaat meer om het gezichtsverlies  

 [I-3] : Wat? 

 [A-1] : Het gaat meer om het gezichtsverlies    

 [I-3] : Ja nee daar gaat het mij om kijk dat probeer ik ook altijd naar jullie toe als ik nou 

bijvoorbeeld euh [klant]  bel of [klant] belt of als [klant] belt, daar doet […]113 veel mee, ja dan is 

‘t natuurlijk stom als ik eronder ga zitten, dat doe ik dan ook niet 

 [A-1] : Nee  

 [I-3] : Hè? En zo zonder gezichtsverlies hebben we toch een goeie prijs enne ja, kijk het is 

tuurlijk onzin als ik met een lichter want ik ik zal dat spul best ik zal dat best kwijt kunnen 

voor vijftien euro bij ATM maar dan denk ik ja dan zij we toch stom bezig  

 [A-1] : nee dat is onzin   

 [I-3] : Hè? Ik ga ze bellen  

 [A-1] : Hé  [I-3] wel tweeduizend COD hè? 

 [I-3] : Ja max tweeduizend COD  

 [A-1] : Ja 

 [I-3] : Ok  

 [A-1] : Ok”. 

 

82. In het document dat is weergegeven onder randnummer 66 schreef de heer  [I-1]  (ISD) de 

tekst “’Eigen’ klanten in ere houden, ander beschermt.” Gelet op het feit dat de titel van het 

document “ISD/SWOC” luidt, duidt deze tekst op een afspraak tussen ISD en SWOC waarbij 

geldt dat als ISD of SWOC aanbiedt bij een vaste klant van de ander, men dan een tarief 

opgeeft waarmee de inzamelaar die een vaste relatie heeft met de klant de opdracht kan 

winnen om zo de vaste relatie tussen de klant en de betreffende inzamelaar te beschermen. 

 

83. De heer  [I-1]  (ISD) heeft het volgende verklaard over de tekst ’“Eigen” klanten in ere houden, 

ander beschermt”: 

 

                                                           
113 Kennelijk wordt hiermee bedoeld de heer [S-1] , directeur en vanaf 2005 tevens aandeelhouder van SWOC. 
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“Je wil graag de markt houden die je hebt. Dus je eigen klanten in ere houden. Die wil je zelf 

bedienen. Met betrekking tot wat daar staat over ‘de ander beschermt’: Dat zou je het liefst willen. 

De ander moet dan SWOC zijn. Maar ik denk dat wat er in dit document staat wishful thinking 

was.  

 

Als ik dit document lees dan zouden concurrenten terughoudend zijn in de acquisitie met betrekking 

tot de klanten waarmee de ander veel werkt. Maar je ziet ook aan het document dat kennelijk niet 

gebeurd is. 

 

Om een voorbeeld te noemen, de naam [klant]  is net gevallen, het heeft voor ons geen zin om het 

daar elke maand te proberen. Er zijn klanten waarvan je het gevoel hebt dat je er toch niet 

doorkomt omdat dat contractpartners waren van anderen. Met betrekking tot die klanten was je 

dan terughoudend in de acquisitie.”114 

 

84. De hiervoor geciteerde passages uit een verklaring van de heer  [I-1]  bevestigen het bestaan 

van de vaste-klantmethode tussen ISD en SWOC. 

 

85. Uit de opnamen van telefoongesprekken waarover de NMa beschikt blijkt dat meerdere van 

de afspraken tussen ISD en SWOC die zijn opgenomen in het in randnummer 66 

weergegeven document door ISD en SWOC gezamenlijk werden uitgevoerd. Uit de opnamen 

van telefoongesprekken blijkt dat het “verdelen van hoppers” vaak werd uitgevoerd en uit de 

opname van het telefoongesprek die in randnummer 81 geciteerd is, blijkt dat de 

vaste-klantmethode werd uitgevoerd tussen ISD en SWOC. De heer  [I-3]  (ISD) noemde 

immers een voorbeeld van aanvragen van een vaste klant van SWOC ([klant]) die om die 

reden aan SWOC gelaten werden. 

 

86. Over het in randnummer 66 weergegeven document verklaarde de heer  [I-1]  ook dat het 

“wishful thinking” was en dat het “kennelijk niet gebeurd was”. Deze verklaring acht de Raad 

niet geloofwaardig. De titel van het document is “SWOC/ISD”, dat duidt op een bespreking 

tussen SWOC en ISD. Daarnaast worden verschillende afspraken tussen ISD en SWOC 

beschreven. Uit de opnamen van telefoongesprekken waarover de NMa beschikt, blijkt dat 

meerdere van de afspraken die zijn opgenomen in het document weldegelijk door ISD en 

SWOC gezamenlijk werden uitgevoerd en dus ook niet slechts een vastlegging zijn van 

gedachten die uitsluitend intern bij ISD leefden. Uit de opnamen van telefoongesprekken 

blijkt dat het “verdelen van hoppers” vaak werd uitgevoerd en uit de opname van het 

telefoongesprek die in randnummer 81 is geciteerd, blijkt dat de vaste klant-methode werd 

                                                           
114 Verklaring dhr.  [I-1] , p. 5 en 7, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 14 oktober 2010 (dossierstuk 73, 
6929_22/2). 
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uitgevoerd tussen ISD en SWOC. De heer  [I-3]  (ISD) noemde immers een voorbeeld van 

aanvragen van een vaste klant van SWOC ([klant]) die om die reden aan SWOC werden 

gelaten. Gelet op een en ander acht de Raad ook de stelling van ISD dat “De notitie (…) bij 

een concept is gebleven” die “niet tot doel had prijzen met concurrenten af te stemmen”,115 

evenals de verklaring van SWOC dat het inderdaad “wishful thinking” en een “intern 

praatstuk” was,116 niet geloofwaardig.117  

 

87. De heer  [I-1]  (ISD) heeft naar aanleiding van een vraag over een opname van een 

telefoongesprek verklaard dat het contractstarief van de inzamelaar die een raamcontract had 

met de betreffende klant werd “gerespecteerd”. Dat wil zeggen dat de inzamelaars niet een 

lager tarief aanboden dan het tarief van de inzamelaar met het raamcontract. Met betrekking 

tot SWOC heeft de heer  [I-1]  het voorbeeld gegeven dat [klant] een contractsklant van SWOC 

was en dat het eigenlijk niet de bedoeling was dat ISD een opdracht van die klant won door 

een lagere prijs dan SWOC op te geven. Deze verklaring wordt ondersteund door de opname 

die is weergegeven in randnummer 81 waarin de heer  [I-3]  zei dat opdrachten van [klant]  aan 

SWOC gelaten worden. De verklaring van de heer  [I-1]  ondersteunt de vaste-klantmethode. 

De heer  [I-1]  heeft het volgende verklaard: 

  

“[klant]  is een contractpartner van AVR. Dan werden de tarieven van AVR gerespecteerd. AVR 

heeft bij hen contracttarieven liggen. Dan laat je het hen doen maar probeer je zelf de inzameling 

te doen als onderaannemer. [Klant]  is een klant van  [S-1] . Van [klant] kregen wij nagenoeg geen 

aanvragen. Mogelijk wel als ze bij ons voor de kade liggen. Tijdens het vorige interview dat wij 

hadden liet u mij een opname horen waarin te horen was dat we scherper hebben aangeboden dan 

SWOC. Toen kregen we nog een boos telefoontje van  [S-1] . Ik snap dat u dat vreemd vind klinken 

maar voor ons ligt dat anders omdat je zo de relatie met de klant in ere houdt. Dan bood je je 

standaardtarieven.”118  

 

88. In het document dat is weergegeven onder randnummer 70 schreef de heer  [I-1]  (ISD) met 

betrekking tot twee opdachten van [klant]  uit 17-1-2007 en 25-1-2007 dat SWOC lagere 

tarieven had aangeboden dan ISD. Dat was in beide gevallen kennelijk niet de bedoeling. Dat 

blijkt uit het volgende. Na het verlies van de opdracht door ISD aan SWOC bedoeld onder de 

kop 17-1-2007 schreef hij immers dat ISD en SWOC afspraken om voortaan beter te 

                                                           
115 Zienswijze ISD e.a. d.d. 4 april 2011 (6929_1/107), pt. 19. 
116 Zienswijze SWOC d.d. 1 april 2011 (6929_1/106), p. 8, derde alinea. 
117 Zie o.m. de door de diverse betrokkenen aan de NMa afgelegde verklaringen waarin wordt erkend dat sprake is geweest 
van contacten om opdrachten onderling toe te delen, en waarin de betekenis van het in document genoemde “hoppers 
verdelen” wordt uitgelegd. Zie m.n. de verklaring dhr.  [I-1] , p. 7, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 14 oktober 
2010 (dossierstuk 73, 6929_22/2); verklaring dhr.  [S-2]  (SWOC), p. 3 en 5, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 
25 augustus 2010 (dossierstuk 34, 6929_3/11); Verklaring dhr. [I-2] (ISD), p. 5, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen 
d.d. 30 juni 2010 (dossierstuk 8, 6929_2/3). 
118 Idem, p. 5 en 6. 
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communiceren. Met betrekking tot de tweede opdracht onder de kop 25-1-2007 was er wel 

voorafgaand contact geweest met SWOC maar had SWOC zonder dat ISD dat wist een lager 

tarief dan ISD aangeboden. Het was kennelijk niet de bedoeling dat SWOC een lagere prijs 

aanbood dan ISD bij vaste klanten van ISD zoals [klant]. Het document ondersteunt hiermee 

het bestaan van de vaste-klantmethode.   

 

89. De heer  [I-1]  (ISD) heeft over de teksten over [klant] in het onder randnummer 70 

weergegeven document onder meer verklaard dat [klant] geen “hopper” was omdat ISD met 

[klant] een contract had. Het kon volgens hem echter wel gebeuren dat [klant] toch bij andere 

inzamelaars een offerte aanvroeg. De heer  [I-1]  heeft verklaard dat ISD SWOC had 

aangesproken op het feit dat SWOC een goedkope offerte had aangeboden aan deze klant van 

ISD. Met deze verklaring heeft de heer  [I-1]  bevestigd dat het in de onderlinge verhoudingen 

tussen ISD en SWOC niet de bedoeling was dat SWOC aan een vaste klant van ISD een 

goedkope aanbieding deed. Deze verklaring ondersteunt het bestaan van de 

vaste-klantmethode. De heer  [I-1]  heeft het volgende verklaard:  

 

“Er lag een overeenkomst met [klant] voor de inzameling van afvalstoffen. Dat weet ik nog wel. De 

insteek was wel dat wij alle werkzaamheden zouden verrichten. Wij zouden altijd de laatste 

mogelijkheid hebben om een prijs af te geven. Het was geen exclusiviteit. Maar het was wel de 

intentie dat wij al hun afval zouden inzamelen. Dit was geen hopper, anders ga je zo’n 

overeenkomst niet aan. Maar je houdt altijd in je achterhoofd dat ze bij een ander een job kunnen 

laten uitvoeren.  

 

Als ik de passage zie over het vooraf goed communiceren dan betekent dat, dat wij een verwijt 

hebben gemaakt aan SWOC over hoe het kon dat zij zo goedkoop hadden aangeboden.”119  

 

(iii) Frequente telefonische contacten 

 

90. ISD en SWOC hadden in het kader van hun Gedragingen frequent telefonisch contact. Uit de 

verklaringen van de heer  [S-2]  (SWOC) en de heer  [I-1]  (ISD), alsmede uit de opnamen van 

de telefoongesprekken (hiervóór opgesomd in tabel 1), blijkt dat dit contact gemiddeld 

minstens eenmaal per week voorkwam. De heer  [S-2]  heeft verklaard dat ISD en SWOC 

ongeveer eenmaal per week contact hadden: “Het afstemmen over klanten gebeurde voor mijn 

gevoel ongeveer een keer in de week, maar niet vaak.”120 Over de frequentie van deze contacten 

verklaarde de heer  [I-1] : “Deze contacten hadden we misschien één keer in de week.”121  

 

                                                           
119 Idem, p. 4. 
120 Verklaring dhr.  [S-2] , p. 3, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 25 augustus 2010 (dossierstuk 34, 6929_3/11). 
121 Verklaring dhr.  [I-1] , p. 7, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 29 juni 2010 (dossierstuk 7, 6929_2/2). 
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91. Tabel 1 bevat een opsomming van alle voor de Gedragingen tussen ISD en SWOC relevante 

telefonische contacten waarover de NMa beschikt: 79 opnamen van telefoongesprekken in de 

periode van februari 2007 tot en met april 2007, een periode van circa 12 weken. Dit aantal 

gesprekken komt neer op gemiddeld meer dan zes telefonische contacten tussen ISD en 

SWOC per week. Zoals uit de tabel blijkt, was in die contacten het element “navraag” 

gemiddeld meer dan vier maal per week aan de orde en het element “opdrachtverdeling” 

gemiddeld meer dan twee maal per week.  

 

 

(iv) Begin van de Gedragingen 

 

92. De Gedragingen tussen ISD en SWOC hebben in ieder geval plaatsgevonden vanaf 

30 augustus 2005. Dit blijkt uit het volgende. 

  

93. In randnummer 66 is een document opgenomen dat door VROM-IOD aan de NMa is 

overgedragen. Dit document is afkomstig uit de digitale omgeving van ISD. Het document is 

hiervóór reeds toegelicht.122 Uit de metadata van het document blijkt dat het document is 

opgesteld door de heer  [I-1]  (ISD) op 30 augustus 2005. Het document bewijst het bestaan 

van de Gedragingen tussen ISD en SWOC die bovendien door andere bewijsmiddelen 

ondersteund worden. 

 

94. De NMa heeft de heer  [I-1]  gevraagd naar het begin van de contacten tussen ISD en SWOC 

en hem in dit verband ook bevraagd over het document dat is opgenomen in randnummer 66 

en de datum dat het document door hem is opgesteld. De heer  [I-1]  heeft verklaard dat hij 

denkt dat het document een intern ISD praatstuk is over het feit dat AVR voornemens was 

haar activiteiten met betrekking tot inzameling van Zeescheepsafval af te bouwen. Hij heeft 

verklaard dat hij geen wetenschap heeft van contacten met SWOC in het kader van de 

Gedragingen in 2005, maar stelde tevens niet uit te kunnen sluiten dat die contacten in 2005 

plaatsvonden. De betreffende passage uit de verklaring luidt als volgt: 

 

“Nogmaals, mijn idee is dat dit een intern praatstuk is over de situatie dat AVR gaat sluiten. Bij 

mijn weten vonden de contacten niet plaats in 2005, hoewel ik ook niet kan uitsluiten dat er toen 

wel eens een contact geweest is. Ik weet niet wanneer de contacten frequenter werden. Ook omdat 

het in onze visie niets bijzonders was.”123  

 

                                                           

122 Zie bijv. rnrs. 66-69. 
123 Verklaring dhr.  [I-1] , p. 7, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 14 oktober 2010 (dossierstuk 73, 6929_22/2). 
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95. De heer  [I-1]  heeft tevens verklaard dat de Gedragingen begonnen na gesprekken over de 

invoering van het systeem van indirecte financiering: “Het contact begon volgens mij na de 

gesprekken over de indirecte financiering. Wanneer die gesprekken waren, moet opgezocht kunnen 

worden.”124   

 

96. De heer  [I-1]  heeft tijdens een tweede verhoor verklaard dat bij de bijeenkomsten die voor 

hem het aanknopingspunt vormen voor de aanvang van de Gedragingen onder meer 

gesproken is over “regio-optimalisatie”: “Toen hebben we met alle inzamelaars onder meer 

gesproken over regio-optimalisatie. Om de inzamelactiviteiten in de groep te houden. Daar is 

waarschijnlijk ook een stukje besproken om in plaats van extern schepen in te huren het anders te 

organiseren. Dit is mijn aanknopingspunt voor wat betreft het begin van dit soort contacten. 

Daarvoor vonden dit soort contacten met zekerheid niet plaats.”125 

 

97. Uit onderzoek van de NMa blijkt, dat in het kader van de invoering van het systeem van 

indirecte financiering meerdere bijeenkomsten hebben plaatsgevonden waarbij inzamelaars 

aanwezig waren. Zoals in randnummer 35 reeds aangegeven, zijn er volgens het Havenbedrijf 

eerst bijeenkomsten geweest waarin de verschillende mogelijkheden voor de opzet van een 

systeem van indirecte financiering zijn overwogen en keuzes zijn gemaakt. Het Havenbedrijf 

heeft geen nadere gegevens verstrekt over de data van deze eerste serie bijeenkomsten.126 

 

98. Uit een verklaring van de heer  [A-1]  en informatie die is verstrekt door Van Gansewinkel 

blijkt, dat inzamelaars in werkgroepen over de opzet van het systeem van indirecte 

financiering hebben gesproken en vervolgens de conclusies van deze werkgroepen met het 

Havenbedrijf hebben besproken. Uit de verklaring van de heer  [A-1]  en informatie van 

Van Gansewinkel blijkt dat de bijeenkomsten van de inzamelaars plaatsvonden op de 

voormalige kantoorlocatie van AVR aan de Oude Maasweg in Rotterdam Botlek in de periode 

tussen 1 februari 2004 en 16 maart 2004. De verklaring van de heer  [A-1]  en de informatie 

die Van Gansewinkel heeft verstrekt, bevestigen dat tijdens deze bijeenkomsten gesproken is 

over verschillende opties voor de opzet en inrichting van het systeem. Zo zou gesproken zijn 

over het oprichten van een pool van inzamelaars waarin de vergoedingen uit indirecte 

financiering per toerbeurt aan de inzamelaars zouden worden uitbetaald. Volgens de heer  [A-

1]  is er overigens nooit iets van dit plan terechtgekomen.127 

 

                                                           
124 Verklaring dhr.  [I-1] , p. 10, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 29 juni 2010 (dossierstuk 7, 6929_2/2). 
125 Verklaring dhr.  [I-1] , p. 8, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 14 oktober 2010 (dossierstuk 73, 6929_22/2). 
Tijdens dit tweede verhoor heeft de NMa aan dhr.  [I-1]  gevraagd of hij in zijn eerste verklaring doelde op twee 
bijeenkomsten op 6 december 2005 respectievelijk 10 mei 2006 bij het Havenbedrijf. Dhr.  [I-1]  kon daarover niet met 
zekerheid verklaren. Over de inhoud van de bijeenkomsten die hij bedoelde was hij wel stellig. 
126 Gespreksverslag Havenbedrijf 6929_1/20. 
127 Verklaring dhr.  [A-1] , p. 3, bijlage bij Verslag van Ambsthandelingen d.d. 12 november 2010 (dossierstuk 82, 6929_4/8) 
en brief Van Gansewinkel Groep B.V., opgenomen in 6929_4/10. 
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99. Uit het gesprek met het Havenbedrijf blijkt dat op 15 oktober 2004, na het overleg met de 

inzamelaars, een systeem van indirecte financiering is geïntroduceerd waarbij uit indirecte 

financiering een vergoeding voor de verwerking van afvalstoffen werd betaald. Voor de 

inzameling van afvalstoffen werd toen nog geen vergoeding betaald. 

 

100. Uit het gesprek met het Havenbedrijf blijkt voorts dat na de introductie van indirecte 

financiering er wederom bijeenkomsten zijn georganiseerd waarin de werking van het 

systeem geëvalueerd werd en het Havenbedrijf aanpassingen in het systeem heeft toegelicht. 

Zo werd eind 2005 besloten om de indirecte financiering ook toe te passen op de inzameling. 

Deze wijziging werd begin 2006 geïntroduceerd. Uit informatie die het Havenbedrijf heeft 

verstrekt blijkt dat deze tweede serie van bijeenkomsten bij het Havenbedrijf plaatsvond vanaf 

6 december 2005.128 

 

101. Het is aannemelijk dat de gesprekken waar de heer  [I-1]  op doelde over “regio-optimalisatie” 

en “het in de groep houden van inzamelactiviteiten” de eerste oriënterende gesprekken zijn 

over mogelijkheden voor de opzet van het systeem die voorafgaand aan de keuze en 

introductie van het systeem per 15 oktober 2004 plaatsvonden.  

 

102. De onderwerpen die de heer  [I-1]  noemde, komen namelijk niet overeen met hetgeen het 

Havenbedrijf aan de NMa vertelde over de inhoud van de bijeenkomsten na de introductie 

van het systeem van indirecte financiering, noch met de onderwerpen in een presentatie die 

het Havenbedrijf aan de NMa verstrekte die de inhoud van de eerste twee bijeenkomsten 

vanaf 6 december 2005 weergeeft.129 De term “regio-optimalisatie” is bovendien wél 

opgenomen in het in randnummer 66 opgenomen document dat de heer  [I-1]  opstelde op 

30 augustus 2005. “Regio-optimalisatie” was kennelijk reeds op die datum al onderwerp van 

gesprek tussen ISD en SWOC. Het is daarom waarschijnlijk dat de heer  [I-1]  met de 

bijeenkomsten waarin gesproken werd over “regio-optimalisatie” en de andere onderwerpen 

die hij noemde, doelde op één of meerdere bijeenkomsten van de eerste serie bijeenkomsten 

in de periode tussen 1 februari 2004 en 16 maart 2004.  

 

103. De Raad concludeert dat de Gedragingen tussen ISD en SWOC in ieder geval bestonden op 

de datum dat de heer  [I-1]  het in randnummer 66 opgenomen document opstelde. Dat was 

op 30 augustus 2005. De Raad baseert dit op het genoemde document en op de verklaring 

van de heer  [I-1]  dat de Gedragingen ontstonden ná de gesprekken over indirecte 

                                                           
128 Een presentatie van het Havenbedrijf genaamd “Havenontvangstvoorzieningen” van 10 mei 2006, opgenomen in 
dossierstuk 29, 6929_1/26, vermeldt de datum 7 december 2005 voor deze bijeenkomst. Volgens het Havenbedrijf vond 
deze bijeenkomst echter een dag eerder plaats op 6 december 2005. 
129 Zie presentatie “Havenontvangstvoorzieningen” van 10 mei 2006, opgenomen in dossierstuk 29, 6929_1/26. 
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financiering en over “regio-optimalisatie”. In de voorgaande randnummers is toegelicht dat 

de bedoelde gesprekken vóór 30 augustus 2005 plaatsvonden.130 

 
 

2.2.2 Gedragingen tussen AVR en ISD 

 

104. AVR en ISD verdeelden onderling opdrachten van klanten en maakten in dit kader afspraken 

over de aan te bieden prijzen of wisselden de aan te bieden prijzen uit. AVR en ISD deden dit 

door middel van frequente telefonische contacten waarin zij: (1) bij elkaar navraag deden of 

beiden een bepaalde offerteaanvraag van een klant ontvangen hadden; (2) afspraken wie van 

hen de opdracht zou mogen winnen; (3) afspraken maakten of informatie uitwisselden over 

de aan te bieden prijzen. 

 

105. Onderdeel (i) van deze paragraaf toont aan dat AVR en ISD opdrachten verdeelden en in dit 

kader afspraken maakten over de aan te bieden prijzen of deze uitwisselden (randnummers 

106-128). Onderdeel (ii) beschrijft de twee methodes die AVR en ISD hanteerden om te 

bepalen wie van hen een bepaalde opdracht mocht winnen (randnummers 129-135). 

Onderdeel (iii) toont aan dat AVR en ISD ook afspraken maakten over de aan te bieden 

prijzen of deze uitwisselden zonder dat daarmee uitvoering gegeven werd aan een onderlinge 

verdeling van opdrachten (randnummers 136-138). Onderdeel (iv) beschrijft de frequentie van 

de telefonische contacten (randnummers 139-141). 

 

(i) Verdelen van opdrachten van klanten 

 

106. AVR en ISD verdeelden onderling opdrachten van klanten en maakten in dat kader afspraken 

over de aan te bieden prijzen of wisselden deze uit. De werkwijze die tussen AVR en ISD werd 

gehanteerd is echter in essentie gelijk aan de werkwijze die ISD en SWOC hanteerden.  

 

107. Werknemers van AVR en ISD hanteerden de volgende werkwijze in onderlinge telefonische 

contacten nadat een van hen een offerteaanvraag van een klant had gekregen: 

 

1.     Navraag 

Een werknemer van AVR of ISD meldde bij de ander dat hij een bepaalde offerteaanvraag had 

ontvangen en vroeg bij de ander na of die ander de aanvraag ook had ontvangen.  

 

2.     Opdrachtverdeling 

                                                           
130 De stelling van partijen dat het in randnummer 66 opgenomen document slechts “wishful thinking” was en dat het 
“kennelijk niet gebeurd was” heeft de Raad hiervóór in paragraaf 2.2.1 reeds verworpen, met name rnr. 86. 
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Indien AVR en ISD beide een bepaalde offerteaanvraag hadden ontvangen, spraken zij met 

elkaar af wie de opdracht zou mogen winnen.131 Ook indien één van beide ondernemingen een 

offerteaanvraag niet ontvangen had, werd soms alvast afgesproken wie de opdracht zou 

mogen winnen voor het geval die onderneming alsnog de offerteaanvraag zou ontvangen. 

 

3.     Prijsafstemming 

De betrokken werknemers van AVR en ISD maakten afspraken over de door hen aan te bieden 

prijzen of wisselden informatie uit over de door hen aan te bieden prijzen. In de regel spraken 

de betrokkenen af dat de voorgenomen verliezer een hoger bedrag zou aanbieden dan de 

voorgenomen winnaar.  

 

108. Het kwam voor dat de bedragen die de voorgenomen winnaar en de voorgenomen verliezer 

zouden aanbieden beide afgesproken of uitgewisseld werden. Uit de opnamen van 

telefoongesprekken waarover de NMa beschikt, blijkt dat het ook voorkwam dat slechts het 

bedrag dat de voorgenomen winnaar zou aanbieden werd afgesproken of uitgewisseld. De 

betrokkenen spraken dan af dat de voorgenomen verliezer een hogere prijs zou aanbieden, 

zonder het bedrag dat de voorgenomen verliezer zou aanbieden te bespreken.  

 

109. Ook kwam het voor dat afspraken werden gemaakt of informatie werd uitgewisseld over 

andere voorwaarden in de offerte dan de prijs. Bijvoorbeeld of het een “all-in” prijs betrof132 of 

dat kosten gerekend werden voor het transport of het inzamelen133 of de analyse.134 Daarnaast 

werd besproken of de prijs een bruto of netto prijs (na aftrek van korting) betrof.135 Ten slotte 

werden ook wel bepaalde maximale waarden besproken met betrekking tot eigenschappen 

van het in te zamelen afval zoals de zogenaamde C.O.D. (Chemical Oxygen Demand) 

waarde.136  

 

110. Dat de telefonische contacten tussen AVR en ISD plaatsvonden op de wijze zoals 

weergegeven in randnummer 107 blijkt uit opnamen van telefoongesprekken137 en 

verklaringen van betrokken personen. Deze bewijsmiddelen worden in het navolgende 

behandeld. 

                                                           
131 Onderdeel (ii) beschrijft de methodes die gebruikt werden om te bepalen wie een opdracht zou mogen winnen (rnrs. 
129-135). 
132 Zie gesprekken in tabel 2, nr. 32. 
133 Idem, nr. 4, 22, 33, 36. 
134 Idem, nr. 22. 
135 Idem, nr. 22. 
136 Idem, nr. 22, 33. 
137 Alle opnamen van telefoongesprekken waarover de NMa beschikt die relevant zijn voor de Gedragingen tussen AVR en 
ISD zijn op een CD-ROM in een bijlage bij het rapport gevoegd. De NMa heeft van al deze opnamen transcripties 
opgesteld waarin de inhoud van de gesprekken woordelijk is weergegeven. Deze transcripties zijn in een bijlage bij het 
rapport gevoegd en in het dossier opgenomen als genummerde bijlagen bij het Verslag van Ambtshandelingen van de 
NMa d.d. 9 december 2010 (dossierstuk 86, document 6929_1/2). 
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111. Zoals gezegd, zijn telefoons van ISD getapt van februari 2007 tot en met april 2007. Uit deze 

periode beschikt de NMa over 14 opnamen die relevant zijn voor de Gedragingen tussen ISD 

en AVR. Het betreft met name telefoongesprekken tussen werknemers van AVR en ISD, 

tussen werknemers van ISD en SWOC en tussen werknemers van ISD onderling.  

 

112. Hoewel de werkwijze in essentie steeds dezelfde is, kwamen in sommige gesprekken 

bepaalde in randnummer 107 genoemde elementen in een andere volgorde voor, en kwamen 

bepaalde elementen soms niet aan de orde. Het element genoemd onder punt 1 (navraag of 

beide inzamelaars een bepaalde offerteaanvraag ontvangen hadden) blijkt uit tien 

telefoongesprekken waarvan de NMa opnamen heeft. Het onder punt 2 genoemde element 

(bepaling wie de opdracht mocht winnen) blijkt uit twee telefoongesprekken waarvan de NMa 

opnamen heeft. Het element genoemd onder punt 3 (prijsafspraken of uitwisseling van 

offerteprijzen) blijkt uit zeven telefoongesprekken waarvan de NMa opnamen heeft. 

 

113. In de telefoongesprekken die relevant zijn voor de Gedragingen tussen AVR en ISD wordt 

gesproken over acht unieke opdrachten. Uit de telefoongesprekken die relevant zijn voor de 

Gedragingen tussen AVR en ISD blijkt dat deze gedragingen betrekking hadden op minstens 

zeven verschillende klanten.138  

 

114. De telefoongesprekken die relevant zijn voor de Gedragingen tussen AVR en ISD werden 

gevoerd door steeds dezelfde werknemers van AVR en ISD. Deze werknemers en hun functies 

zijn:  

 

ISD: De heer [I-1] , tot 31 juli 2007 directeur operations en aandeelhouder; 

 De heer [I-2] , operations manager; 

De heer [I-3] , tot 2008 statutair directeur en aandeelhouder, nadien adviseur van ISD.  

 

AVR: De heer [A-1] , tot 1 januari 2007 hoofduitvoerder en tussen 1 januari 2007 tot 

1 november 2007 accountmanager.139 

 

115. Dat de in randnummer 114 genoemde werknemers deelnamen aan de gesprekken die relevant 

zijn voor de Gedragingen tussen AVR en ISD blijkt uit de opnamen van telefoongesprekken 

                                                           
138 Tabel 2, nr. 4, 22; tabel 2, nr. 7; tabel 2, nr. 11, 12, 33, 36; tabel 2, nr. 11, 12, 33, 36, 37, 38; tabel 2, nr. 6, 22, 23, 24;  tabel 2, 
nr. 22; tabel 2, nr. 7, 66. 
139 Uit twee verklaringen van dhr.  [A-1]  blijkt dat bij AVR ook de medewerkers [A-3]  en  [A-2] , beiden accountmanager, 
betrokken waren bij de Gedragingen tussen AVR en ISD. Zie de verklaringen van dhr.  [A-1]  opgenomen in de bijlage bij 
Verslag van Ambtshandelingen d.d. 18 oktober 2010 (dossierstuk 71, 6929_4/2, p. 7, 8 en 10), en in de bijlage bij Verslag 
van Ambtshandelingen d.d. 12 november 2010 (dossierstuk 82, 6929_4/8, p. 2 en 4). Deze personen nemen echter niet 
deel aan de gesprekken waarvan de NMa opnamen heeft. De betrokkenheid van dhr. [A-3]  wordt wel bevestigd door een 
telefoongesprek tussen dhr.  [I-1]  en dhr. [I-2] (zie nr. 12 in tabel 2). 
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waarover de NMa beschikt140 en uit verklaringen van de heer  [A-1]  (AVR). De heer  [A-1]  heeft 

verklaard dat de heren  [I-1]  (ISD),  [I-3]  (ISD),  [A-2]  (AVR), [A-3]  (AVR) en hijzelf betrokken 

waren bij de gesprekken: 

 

Vraag NMa: “Welke personen van de door u genoemde concurrenten, hadden de contacten naar 

aanleiding van aanvragen van een klant?” 

 

Antwoord: “Voor SWOC was dat  [S-1] , voor ISD waren dat  [I-1]  en  [I-3] , en voor AVR waren dat 

[A-3] ,  [A-2]  en ikzelf.”141 

 

116. In de onderstaande tabel 2142 zijn alle voor de Gedragingen tussen AVR en ISD relevante 

telefoongesprekken opgenomen waarover de NMa beschikt. In de kolom “opd.” zijn 

nummers toegekend aan de verschillende unieke opdrachten die aan de orde komen in de 

telefoongesprekken. In de kolom “element” is per telefoongesprek opgenomen welke 

elementen van de in randnummer 107 weergegeven werkwijze blijken uit het telefoongesprek. 

Het cijfer “1” duidt het element “navraag” aan, het cijfer “2” duidt het element 

“opdrachtverdeling” aan, het cijfer “3” het element “prijsafstemming”.143 

 

 

 

 

Tabel 2 

nr. datum tijd naam bestand opd. naam beller naam gebelde element 

4 9-02-07 14:00 0000260003683436.wav 42  [I-3]   [I-2]  1,3 

5 9-02-07 14:09 0000260003683555.wav 43  [I-3]   [I-2]  1,2,3 

6 12-02-07 11:52 0000260003709523.wav 42  [klant]  [I-1]   

7 14-02-07 14:57 0000260003732423.wav 3  [S-2]   [I-2]  1 

11 3-03-07 10:44 0000260003903900.wav 44  [I-1]   [I-2]  4 

12 3-03-07 10:50 0000260003903953.wav 44  [I-1]   [I-2]  1,3,4 

22 12-03-07 15:55 0000260004012560.wav 45  [A-1]   [I-3]  1,2,3 

23 12-03-07 16:03 0000260004012694.wav 45  [klant]  [I-2] / [I-3]   

24 12-03-07 16:53 0000260004013521.wav 45  [klant]  [I-2] / [I-3]   

                                                           
140 Zie in tabel 2 de kolommen “naam beller” en “naam gebelde”. 
141 Verklaring dhr.  [A-1] , p. 8, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 18 oktober 2010 (dossierstuk 71, 6929_4/2). 
142 De transcripties zijn, zoals gezegd, in het dossier opgenomen als genummerde bijlagen bij het Verslag van 
Ambtshandelingen van de NMa d.d. 9 december 2010 (dossierstuk 86, document 6929_1/2). De nummers in de eerste 
kolom corresponderen met de nummers van de bijlagen. De kolom “datum” bevat per telefoongesprek de datum van het 
telefoongesprek. De kolom “tijd” bevat per telefoongesprek de starttijd van het telefoongesprek. De kolom “naam 
bestand” bevat de bestandsnaam van de opname. Deze bestanden zijn op een CD-ROM als bijlage bij het rapport 
(dossierstuk 90) opgenomen. 
143 Bij sommige telefoongesprekken is geen element weergegeven. Deze telefoongesprekken zijn echter wel relevant en zijn 
om die reden volledigheidshalve opgenomen in de tabel. Het betreft gesprekken tussen ISD en de klanten [klant] en [klant]. 
Uit deze gesprekken blijkt dat de afspraken tussen AVR en ISD werden uitgevoerd en dat hun opzet slaagde. Deze 
gesprekken worden toegelicht in randnummers 120 en 134. 
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33 16-03-07 16:16 0000260004060791.wav 46  [I-1]   [A-1]  1,3,4 

36 20-03-07 16:37 0000260004107339.wav 47  [I-1]   [A-1]  1,3 

37 20-03-07 16:40 0000260004107401.wav 47  [I-1]   [I-2]  1,3 

38 20-03-07 16:35 0000260004107309.wav 47  [I-2]   [I-1]  1 

66 17-04-07 11:56 0000260004453891.wav 36  [I-2]   [S-2]  1 

 

 

117. Naast de in randnummer 107 weergegeven werkwijze kwam het ook voor dat AVR en ISD 

telefonisch contact hadden waarin zij in meer algemene zin de Gedragingen bespraken of 

evalueerden, of waarin zij met betrekking tot specifieke opdrachten evalueerden hoe een 

afspraak verlopen was. Men besprak bijvoorbeeld of een opdracht na de afstemming 

daadwerkelijk terechtgekomen was bij de beoogde winnaar. Verder besprak men situaties 

waarover geen afstemming geweest was en men besprak miscommunicaties of sprak elkaar 

aan op niet nagekomen afspraken. In tabel 2 is in de kolom “element” weergegeven met het 

cijfer “4” of een telefoongesprek (mede) dit type overleg bevatte. 

 

118. Ter illustratie van de in randnummer 107 weergegeven werkwijze die werd gehanteerd tijdens 

de telefoongesprekken worden hieronder passages uit transcripties van opnamen van 

telefoongesprekken geciteerd.  

 

119. Op 9 februari 2007 om 14:00 uur belde de heer  [I-3]  (ISD) de heer [I-2] (ISD).144  De heer  [I-3]  

instrueerde de heer [I-2] over het aanbod dat deze aan [klant] moest doen. Uit het gesprek 

blijkt dat de heer  [I-3]  met AVR had afgesproken dat AVR de opdracht zou mogen winnen en 

dat ISD en AVR hadden afgesproken dat ISD een hogere prijs dan AVR op zou geven. Verder 

blijkt uit het gesprek dat ISD het afval voor een lager tarief ter verwerking zou aanbieden bij 

afvalverwerker ATM en dat het verschil tussen het hogere tarief dat AVR zou ontvangen van 

[klant] en het lagere tarief dat ISD aan ATM zou moeten betalen tussen ISD en AVR gedeeld 

zou worden:  

 

“ [I-2] : [I-3]. 

 [I-3] : [I-2]. 

 [I-2] : Ja. 

 [I-3] : Luister en huiver. Euh, wil jij [klant] bellen?   

 [I-2] : Ja. 

 [I-3] : Verwerkingstarief zevenennegentig half.  

 [I-2] : (hoesten) Verwerking zevenennegentig per kuub.  

 [I-3] : Ja. 

 [I-2] : Ja.  

                                                           
144 Tabel 2, nr. 4. 
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 [I-3] : Zevenennegentig half hè? 

 [I-2] : Ja, zevenennegentig vijftig per kuub. 

 [I-3] : En vijf euro voor het transport, per kuub. 

 [I-2] : Euh dat kan ik zo zeggen tegen hun?  

 [I-3] : Ja.  

 [I-2] : Even kijken hoor, euh, transport is vijf euro, ja.  

 [I-3] : En AVR gaat zeggen vijfennegentig euro per ton. 

 [I-2] : Ja.  

 [I-3] : Plus vijf euro.  

 [I-2] : Ja.  

 [I-3] : En dus dan zullen zij hem wel krijgen en dan gaan wij hem uitvoeren.   

 [I-2] : Ok en… dan gaan wij hem doen? 

 [I-3] : Ja, en dan betalen wij bij ATM eenentachtig euro dertig.  

 [I-2] : Even wachten hoor, ATM eenentachtig punt dertig, ja.  

 [I-3] : Dat verschil tussen die vijfennegentig en eenentachtig punt dertig dat delen we met 

AVR. 

 [I-2] : Even, vijfennegentig dat is euh, even kijken, euh.  

 [I-3] : Zeg maar zeven. 

 [I-2] : Dat is dertien zeventig volgens mij, zeg ik dat goed?  

 [I-3] : Ja, dat is zeg maar haast zeven euro per club. 

 [I-2] : Dertien zeventig delen door twee dan zit je op euh vijf zes vijftig. 

 [I-3] / [I-2] : (tegelijkertijd) Zes vijfentachtig. 

 [I-3] : Die facturen wij aan euh AVR euh of tenminste dat  

 [I-2] : Ok. 

 [I-3] : En dan natuurlijk die vijf euro voor transport hè. 

 [I-2] : Ja, ja, ja dus zevenentwintig vijftig plus vijf euro, ok we da gaan we en geen douane en 

analyse. Zo is het akkoord?  

 [I-3] : Euh ik zou geen douane en analyse doen, nee. 

 [I-2] : Nee, ok dan schiet ik dat even af zo. 

(…) 

 [I-2] : Hé, ik bied voor zevenennegentig vijftig aan, plus die vijf euro voor het transport. 

 [I-3] : Ok. 

 [I-2] : Ja? Ok. Hoi. 

 [I-3] : Hoi.” 

 

120. Uit een gesprek tussen de heer  [I-1]  en een werknemer van de klant [klant], dat plaatsvond op 

12 februari 2007, blijkt dat de hiervoor beschreven afspraak tussen AVR en ISD is uitgevoerd 



Openbaar 

 

50                                                  Openbaar  

op de wijze zoals AVR en ISD dat bedoeld hadden.145 Uit het gesprek blijkt namelijk dat AVR 

de opdracht won.146 In het gesprek deed [klant] bij ISD navraag waarom ISD een hogere prijs 

heeft opgegeven dan AVR. De heer  [I-1]  vertelde zijn klant niet de ware reden – namelijk dat 

AVR en ISD zulks afgesproken hadden – maar gaf als verklaring, dat AVR misschien genoegen 

heeft genomen met een lagere marge waardoor zij goedkoper waren dan ISD.  

 

121. Op 9 februari 2007 om 14:09 uur belde de heer  [I-3]  (ISD) de heer [I-2] (ISD).147 De heer  [I-3]  

noemde de prijs die AVR opgaf of ging opgeven. De heer  [I-3]  bevestigde desgevraagd aan de 

heer [I-2] dat AVR de opdracht mocht winnen omdat AVR aan de beurt was om de opdracht te 

winnen. De heren  [I-3]  en [I-2] bespraken dat ISD een hogere prijs dan AVR zou aanbieden 

om AVR de opdracht te laten winnen. Uit dit gesprek blijkt dat ISD van AVR had vernomen 

dat AVR ook de offerteaanvraag ontvangen had (element 1), dat ISD met AVR had 

afgesproken dat AVR de opdracht mocht winnen (element 2) en dat ISD en AVR in ieder geval 

de prijs van AVR besproken hadden (element 3). Het is bovendien aannemelijk dat ISD ook 

met AVR had afgesproken dat ISD een hogere prijs zou aanbieden. 

 

“ [I-3] : Daar hebben hun twee tientjes voor neergelegd dus euh moesten wij daar ook prijzen 

op euh aan aangeven? 

 [I-2] : ja daar moeten we natuurlijk ook een prijs op hebben  

 [I-3] : oh nou wat zullen we daar op doen dan?  

 [I-2] : Euhm hunnie… wie hebben twee tientjes neergelegd? AVR? 

 [I-3] : ja  

 [I-2] : Voor die benzeen 

 [I-3] : ja  

 [I-2] : en en dan de transport hoe doen ze dat dan? 

 [I-3] : Nou dat kunnen ze gewoon zelf verwerken 

 [I-2] : euh ja maar dat betekent dat wij dan gaan inzamelen dat wij dat in moeten houden of 

of mee moeten nemen naar euh  

 [I-3] : Nee, hun hun doen het toch gewoon zelf aan de kant? Dat schip ligt daar voor de kant. 

 [I-2] : Ja 

 [I-3] : Dus dan nemen hun gewoon die benzeen over zeg maar  

 [I-2] : Ok 

 [I-3] : als hun de opdracht krijgen 

 [I-2] : Maar maar hij ligt bij AVR voor de kant? 

 [I-3] : Ja 

                                                           
145 Idem, nr. 6. 
146 Uit het gesprek blijkt overigens ook dat SWOC de opdracht voor AVR feitelijk uitvoerde met een inzamelvaartuig zoals 
beschreven in randnummer 30. 
147 Tabel 2, nr. 5. 
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 [I-2] : Ok dus euh ok dan euh wat zal ik dan zeggen euh tweeëntwintig vijftig euh of 

vierentwintig half gewoon   

 [I-3] : Ja ik zou tweeëntwintig half doen joh dan euh 

 [I-2] : ja ok 

 [I-3] : ja  

 [I-2] : Is goed.” 

 

122. Op 16 maart 2007 om 16:16 uur belde de heer  [I-1]  (ISD) de heer  [A-1]  (AVR).148 De heer  [I-1]  

sprak de heer  [A-1]  aan op het feit dat hij gehoord had dat AVR aan een klant ([klant]) een 

lager tarief had aangeboden dan tevoren was afgesproken met ISD. Kennelijk hadden ISD en 

AVR afgesproken dat AVR een tarief van EUR 20 per ton exclusief inzamelen zou aanbieden. 

De heer  [I-1]  had gehoord dat AVR in werkelijkheid een aanbod van 20 per ton inclusief 

inzamelen had aangeboden. De heer  [A-1]  verzekerde de heer  [I-1]  vervolgens dat zulks niet 

het geval was en dat AVR EUR 20 exclusief inzamelen had aangeboden. De heer  [I-1]  en de 

heer  [A-1]  herbevestigden vervolgens hun eerdere afspraak dat AVR een tarief van EUR 20 

per ton zou opgeven, exclusief kosten voor inzameling en met een maximale C.O.D. waarde 

van 2000. 

 

“ [I-1] :  [A-1] even, ik denk even ik zal toch even kortsluiten want wat jij tegen mij zei dat joh ik 

heb absoluut twintig euro euh de kuub nodig  

 [A-1] : Ja  

 [I-1] : Maar ja nou hoor ik net je hebt wel euh minder neergelegd dan [klant] geloof ik 

 [A-1] : Ik? Nee 

 [I-1] : Ja 

 [A-1] : Nee 

 [I-1] : Twintig euro inclusief inzamelen. 

 [A-1] : Wie wij? 

 [I-1] : Ja hoor ik net  

 [A-1] : Nee nee  

 [I-1] : Ja achthonderd tonnetjes net 

 [A-1] : Laat je eigen niet euh niets wijsmaken 

 [I-1] : Nee, daarom bel ik ook euh dus euh  

 [A-1] : Nee hoor 

 [I-1] : Ik denk euh want ik zeg euh vandaar mijn belletje  

 [A-1] : Nee 

 [I-1] : Ik heb hem laten gaan want ik kan er wel weer tegen op gaan boksen maar daar heb ik 

eigenlijk geen zin in eerlijk gezegd 

                                                           
148 Idem, nr. 33. 
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 [A-1] : Nee, nee hoor dat is helemaal niks voor mij 

 [I-1] : Ok 

 [A-1] : Nee 

 [I-1] : Heb je wel een aanvraagje liggen voor euh die achthonderd tonnetjes?  

 [A-1] : Ik heb achthonderd ton waswater euh stookolie gehad en daar heb ik ook gewoon 

twintig euro voor neergelegen euh exclusief… 

 [I-1] : Ok nou als je inclusief euh hij zegt inclusief transport dus euh ik zeg euh  

 [A-1] : Exlusief, ex euh 

 [I-1] : Gauw d’r mee doen ik zeg, ik ga niet eens euh meedoen heb ik gezegd euh  

 [A-1] : Nee, ex, exclusief trans, transport  

 [I-1] : Ok 

 [A-1] : Enne gewoon euh ook die tweeduizendjes COD  

 [I-1] : Ja ja ok 

 [A-1] : Dus euh gewoon niks geks  

 [I-1] : Weet ik genoeg   

 [A-1] : Ja  

 [I-1] : Ik heb in ieder geval gezegd ik ga niet mee dus euh mocht die jou weer bellen dan euh  

 [A-1] : Euh [klant]?  

 [I-1] : Ja jajaja  

 [A-1] : Ok, nou want ik heb nog niks rechtstreeks van [klant] gezien hoor  

 [I-1] : Ok 

 [A-1] : En die krijgen ook gewoon dat tarief dus euh 

 [I-1] : Ja ja  

 [A-1] : Geen gelul 

 [I-1] : Okay 

 [A-1] : Okay 

 [I-1] : Joe joe.” 

 

123. In het telefoongesprek van 12 maart 2007 om 15:55 uur, dat reeds is toegelicht in 

randnummer 81, spraken de heren  [I-3]  (ISD) en  [A-1]  (AVR) onderling af dat ISD een 

opdracht van [klant] mocht winnen omdat [klant] een vaste klant was van ISD. 

 

124. De heer [I-2] (ISD) heeft verklaard dat ISD en AVR contacten hadden waarbij zij onderling 

opdrachten van klanten verdeelden. Deze verklaring over contacten tussen ISD en AVR werd 

spontaan afgelegd. De NMa had op dat moment nog niet gevraagd naar contacten tussen 

ISD en AVR. De heer [I-2] heeft het volgende verklaard: 
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“Naast SWOC heeft ISD dergelijke contacten ook wel eens gehad met AVR. Een dergelijk contact 

met AVR is ongetwijfeld voorgekomen. AVR zamelde destijds ook afval van zeeschepen in. Met AVR 

werd dan besproken wiens beurt het was om een bepaalde klant te bedienen.”149 

 

125. De heer [I-2] heeft tijdens een tweede verhoor verklaard dat hij het bovenstaande niet zo had 

bedoeld en dat er contact met AVR was over onderaanneming. De heer [I-2] heeft het 

volgende verklaard: 

 

Vraag NMa: “Op 29 juni jl. heeft de NMa u vragen gesteld over contacten met SWOC over klanten 

en prijzen. U heeft daarover verklaard. U verklaarde toen onder meer dat deze contacten ook 

plaatsvonden met AVR. Wat kunt u ons daarover vertellen?” 

 

Antwoord: “Niet veel eigenlijk. AVR verwerkt afval voor ons. Ik bedoelde niet dat wij afspraken 

maakten over klanten. Nu ik mijn verklaring teruglees wil ik verklaren dat ik het zo niet heb 

bedoeld. AVR is ook gestopt met het inzamelen.  

 

We hebben wel contact gehad in het geval dat wij werk zouden uitvoeren voor AVR, als zij dit niet 

konden uitvoeren. Dat was er wel contact met AVR. Dan gingen wij het afval inzamelen en 

stuurden wij een factuur naar AVR. Wij werkten dan in onderaanneming. Het inzamelen ging wel 

onder de vergunning van ISD, de opdracht kwam bij AVR terecht.”150 

 

126. De Raad acht de opmerking die de heer [I-2] maakt in deze tweede verklaring met betrekking 

tot afspraken (“ik bedoelde niet dat wij afspraken maakten over klanten”), ongeloofwaardig. 

De heer [I-2] heeft in zijn eerste verklaring op dermate expliciete wijze gesproken over de 

beurtelingse verdeling van opdrachten tussen ISD en AVR dat het ongeloofwaardig is dat de 

heer [I-2] dat niet bedoelde te zeggen. Zijn eerste verklaring met betrekking tot AVR was 

bovendien spontaan afgelegd. De aanwezige NMa-ambtenaren hadden voorafgaand aan noch 

tijdens het gesprek indicaties gegeven dat AVR mogelijk betrokken was. Bovendien blijkt uit 

overige bewijsmiddelen dat ISD en AVR onderling wel degelijk bespraken wiens beurt het was 

om een bepaalde opdracht te winnen. De overige bewijsmiddelen ondersteunen de eerste 

verklaring van de heer [I-2] op dit punt en bewijzen dat zijn tweede verklaring op dit punt 

ongeloofwaardig is. De Raad is dan ook van oordeel dat de eerste verklaring van de heer [I-2] 

op dit punt juist is, en dat hij in zijn tweede verklaring dit punt probeerde te veranderen, 

mogelijk omdat hijzelf en/of de onderneming ISD zich na de eerste verklaring gerealiseerd 

hebben dat dit een belastende verklaring voor ISD is.  

 

                                                           
149 Verklaring dhr. [I-2], p. 6, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 30 juni 2010 (dossierstuk 8, 6929_2/3). 
150 Verklaring dhr. [I-2], p. 1, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 29 september 2010 (dossierstuk 54, 6929_2/14). 
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127. De heer  [A-1]  (AVR) heeft verklaard dat AVR, ISD en SWOC onderling opdrachten verdeelden 

van klanten die bij meerdere inzamelaars offertes opvroegen in een poging om een laag tarief 

te krijgen: 

 

Vraag NMa: “Wat kunt u zeggen over contacten met concurrenten over agenten?” 

 

“Er was een aantal agenten die bij meerdere inzamelaars aanvragen deed. Daarover was wel 

contact tussen de concurrenten. [Agent] en [agent] deden dat om zo het laagste tarief te krijgen. 

Over die agenten was wel eens contact tussen AVR, SWOC en ISD. [Agent] deed nauwelijks zaken 

met ons. Sporadisch vroegen ze bij ons een offerte aan. [Agent]  was wel een grote klant van ons. 

Die vroeg van oudsher al offertes bij ons aan en op een gegeven moment gingen ze ook bij ISD en 

SWOC aanvragen doen. Toen [agent] ook bij hen aanvragen ging doen was er wel eens contact over 

die aanvragen met ISD en SWOC. 

 

De concurrenten hadden ook contacten over andere agenten. Dit waren de agenten die bij alle drie 

een aanvraag deden. Je wist of concurrenten ook een aanvraag voor een offerte hadden door met 

elkaar telefonisch contact te hebben. Dan vraag je aan je concurrent of zij die aanvraag ook gehad 

hadden.  

 

Toen we begonnen met het afstoten van de activiteiten was de angst van onze commerciële 

afdeling dat onze diensten via de agenten zouden afnemen. Daarom vonden wij dat wij die 

diensten in eigen hand moesten houden. Agenten kregen in de gaten dat wij SWOC inschakelden 

voor de inzamelactiviteiten. Toen ontstond er een afspraak tussen ISD, SWOC en AVR om de 

zwervende klanten te verdelen. Niet zozeer in geld maar in aantallen opdrachten. Dan werd er 

bijvoorbeeld afgestemd: “het is nu mijn beurt en volgende keer jouw beurt dus dan mag jij het 

doen”. We hadden contact om ervoor te zorgen dat we met zijn drieën beurtelings de opdrachten 

zouden krijgen.” (…) 

 

Vraag NMa: “U verklaarde dat u op enig moment besefte dat er met concurrenten een afspraak 

was ontstaan. Kunt u preciezer uitleggen hoe dit besef ontstond?” 

 

Antwoord: “Wat ik concreet hoorde was het bellen van collega’s met concurrenten met de vraag of 

zij ook een bepaalde aanvraag hadden gehad en wiens beurt het was. Daaruit leidde ik af dat er 

een afspraak gemaakt was om dingen af te stemmen. Het was met name [A-3]  die ik deze 

telefoontjes hoorde plegen. Toen heb ik [A-3]  hierop aangesproken. Ik heb hem aangesproken op 

het feit dat ik het er niet mee eens was en dat het een afspraak was waar de concurrenten zich niet 

aan zouden houden en dat het moeilijk is om erachter te komen of de concurrent een aanvraag 

echt had ontvangen. Het was een moeilijk te handhaven afspraak. [A-3]  zei toen zoiets als: “maak 

je niet druk”. Hij heeft niet bevestigd dat er een afspraak was, maar heeft dat ook niet ontkend. Dat 
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was voor mij, samen met het feit dat de gesprekken over aanvragen daarna door bleven gaan, een 

bevestiging dat die afspraak bestond.” 

 

Vraag NMa: “Heb u zelf dit soort contacten gehad met concurrenten?” 

 

Antwoord: “Ik weet zeker dat ik een keer gebeld ben door een concurrent voor een soortgelijk 

contact maar ik kan me geen concreet voorbeeld herinneren. Meestal belden ze dan met [A-3]  en 

niet met mij. Ik zat ook niet in het systeem. Dan moet je ook weten wie aan de beurt was. Ik kan 

me wel herinneren dat ik concurrenten bewust niet heb gebeld. Dan hield ik me niet aan de 

afspraak. Ik vond het namelijk onzin. 

 

ISD, SWOC en AVR deden mee aan deze afspraak. Ik weet dat omdat ik dat hoorde. Het staat niet 

op papier dus daarom leid ik dat af van wat ik hoorde.”151  

 

128. Uit de in de vorige randnummers in deze paragraaf besproken bewijsmiddelen blijkt dat AVR 

en ISD onderling opdrachten van klanten verdeelden en in dat kader afspraken maakten over 

de aan te bieden prijzen of deze uitwisselden. 

 

(ii) Methodes voor de onderlinge verdeling van opdrachten 

 

129. Hiervóór is aangetoond, dat AVR en ISD onderling opdrachten van klanten verdeelden. In dit 

onderdeel bespreekt de Raad de twee methodes waarmee AVR en ISD bepaalden wie van hen 

een bepaalde opdracht zou mogen winnen: een methode waarbij zij beurtelings een opdracht 

mochten winnen (“beurt-methode”) en een methode waarbij zij verwezen naar een vaste 

klant relatie om vast te stellen wie de opdracht zou mogen winnen (“vaste-klantmethode”). 

 

– Beurtmethode 

130. Uit het telefoongesprek van 9 februari 2007 (14:09 uur) tussen de heer  [I-3]  (ISD) en de heer 

[I-2] (ISD),152 dat behandeld is in randnummer 121, blijkt dat ISD met AVR had afgesproken 

dat AVR een bepaalde opdracht mocht winnen omdat AVR aan de beurt was om de opdracht 

te winnen.  

 

131. Uit het deel van de verklaring van de heer [I-2]153 dat is weergegeven in randnummer 124 blijkt 

dat opdrachten van klanten tussen AVR en ISD beurtelings verdeeld werden. 

 

                                                           
151 Verklaring dhr.  [A-1] , p. 8, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 18 oktober 2010 (dossierstuk 71, 6929_4/2). 
152 Tabel 2, nr. 5. 
153 Verklaring dhr. [I-2], p. 6, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 30 juni 2010 (dossierstuk 8, 6929_2/3). 
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132. De heer  [A-1]  heeft verklaard dat in de telefonische contacten tussen AVR, ISD en SWOC 

opdrachten van klanten beurtelings verdeeld werden.  

 

“Toen ontstond er een afspraak tussen ISD, SWOC en AVR om de zwervende klanten te verdelen. 

Niet zozeer in geld maar in aantallen opdrachten. Dan werd er bijvoorbeeld afgestemd: “het is nu 

mijn beurt en volgende keer jouw beurt dus dan mag jij het doen”. We hadden contact om ervoor te 

zorgen dat we met zijn drieën beurtelings de opdrachten zouden krijgen.” 

 

Vraag NMa: “Kunt u een beschrijving geven van de telefoongesprekken met concurrenten naar 

aanleiding van een aanvraag van een agent?”  

 

Antwoord: “De vraag kwam of er een aanvraag was binnengekomen van die boot met dat afval. Zo 

ja, dan werd bijvoorbeeld gevraagd, als het contact tussen AVR en ISD was; “is hij ook bij SWOC 

binnengekomen?” Het antwoord daarop kon zijn: “ja, daar heb ik al afstemming over gehad”. 

Vervolgens kon iemand zeggen dat hij aan de beurt was en dat hij een bepaald bedrag in zijn hoofd 

had, dat hij dan noemde, waarna werd afgesproken dat de ander een hoger bedrag zou neerleggen. 

Dit waren de elementen die aan bod kwamen in zo’n gesprek, maar niet noodzakelijkerwijs altijd in 

dezelfde volgorde.”154 

 

– Vaste-klantmethode 

133. Het kwam ook voor dat werknemers van AVR en ISD in plaats van de beurtmethode te 

hanteren, vaststelden wie de opdracht zou mogen winnen aan de hand van vaste 

klantrelaties. Het gegeven dat een bepaalde klant een “vaste klant” was van AVR of van ISD 

was in hun onderlinge verhoudingen een reden om de betreffende onderneming de opdracht 

van haar vaste klant te laten winnen. Deze methode voor de verdeling van opdrachten zal 

hierna worden aangeduid met “vaste-klantmethode”.  

 

134. Het telefoongesprek tussen de heer  [I-3]  (ISD) en de heer  [A-1]  (AVR) van 12 maart 2007 om 

15:55 uur,155 dat reeds is toegelicht in randnummer 81, bewijst tevens het bestaan van de 

vaste-klantmethode zoals bedoeld in randnummer 133 tussen AVR en ISD. Immers, in dat 

gesprek herinnerde de heer  [I-3]  de heer  [A-1]  aan het feit dat opdrachten van [klant]  en 

[klant] aan AVR gelaten werden, en opdrachten van [klant] aan ISD gelaten zouden moeten 

worden, omdat die klanten vaste klanten van AVR respectievelijk ISD zijn. De heer  [A-1]  

stemde daar mee in tijdens dat gesprek. Zij spraken vervolgens af dat ISD een opdracht van 

[klant] zou mogen winnen en dat ISD een bedrag EUR 24,50 per ton zou aanbieden en AVR 

een bedrag van EUR 25 per ton. Uit een telefoongesprek dat acht minuten later plaatsvindt 

                                                           
154 Verklaring dhr.  [A-1] , p. 7 en 8, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 18 oktober 2010 (dossierstuk 71, 
6929_4/2). 
155 Tabel 2, nr. 22. 
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tussen de heer  [I-3]  en de klant [klant] blijkt overigens dat ISD ook daadwerkelijk dat tarief 

aan [klant] opgaf.156 

 

135. De heer  [A-1]  (AVR) heeft in een verklaring het bestaan van de vaste-klantmethode bevestigd.  

 

Vraag NMa: “Kwam het feit dat AVR een contract had met een rederij of een agent ooit ter sprake 

bij het afstemmen van prijzen met concurrenten?” 

 

Antwoord: “Ja, dan zei AVR: die is van mij want dat is mijn klant.” 

 

Vraag NMa: “Wat kunt u zich daarover herinneren?” 

 

Antwoord: “Ik kan me herinneren dat wij met betrekking tot klanten waarmee wij een contract 

hadden wel eens zeiden: “dat is mijn klant, dus dan willen wij de goedkoopste zijn.” Ik kan me 

herinneren dat [A-3]  dat wel eens zei.” 

 

Antwoord: “In het telefoongesprek dat we net hoorden ging het misschien over een boot van [klant], 

maar  [I-1]  zei dat hij dat niet zeker wist. [Klant]  was een klant van ISD. Uit deze opname maak ik 

op dat er weleens gerefereerd werd aan bepaalde vaste klanten.  [I-1]  kon in een dergelijk geval 

zeggen dat hij de opdracht wilde hebben omdat het zijn klant was. Buiten het gesprek dat we net 

hoorden kan ik me dergelijke gesprekken waarin ISD of SWOC bij de verdeling van opdrachten 

refereerde aan het feit dat het hun klant betrof overigens niet herinneren, maar het kan gebeurd 

zijn.”  

 

Vraag NMa: “We laten u nog een opname horen. De opname heeft bestandsnaam 

0000260004012560.wav. Kunt u een toelichting geven?”  

 

Antwoord: “[Klant]  en [klant] zijn rederijen, [agent] is een agent. [Klant] gaf bijna alle afval af bij 

AVR. [Klant] gaf afval af bij AVR en ISD. Vaak kwam [klant] bij AVR of bij ISD voor de kant om 

producten over te slaan, schoon te maken, en dan gelijk afval af te geven.  

 

Ik kan bevestigen dat ook concurrenten in telefoongesprekken waarin opdrachten werden verdeeld 

refereerden aan bepaalde vaste klanten. Ik kon me dat niet herinneren voordat ik deze opname 

hoorde maar ik kan nu wel bevestigen dat dit kennelijk gebeurde.”157  

 

                                                           
156 Idem, nr. 23. In het daarop volgende gesprek met nummer 24 is te horen dat de opzet van AVR en ISD slaagde: de klant, 
[klant], gunde de opdracht aan ISD. 
157 Verklaring dhr.  [A-1] , p. 4, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 12 november 2010 (dossierstuk 82, 6929_4/8). 
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(iii) Andere prijsafspraken 

 

136. Hiervoor is aangetoond dat AVR en ISD onderling opdrachten van klanten verdeelden en dat 

zij in dat kader onder meer prijsafspraken maakten of de aan te bieden prijzen uit wisselden 

(randnummers 106 e.v.). Zoals de Raad hierna uiteenzet, kwam het ook voor dat AVR en ISD 

afspraken om dezelfde prijs aan te bieden en het verder aan de klant lieten om te bepalen wie 

de opdracht kreeg. In deze gevallen werd dus een op zichzelf staande prijsafspraak gemaakt 

die niet tevens ten doel had om de verdeling van opdrachten te faciliteren. 

 

137. Op 20 maart 2007 om 16:37 uur belde de heer  [I-1]  (ISD) de heer  [A-1]  (AVR).158 De heer  [I-

1]  vroeg of AVR ook een offerteaanvraag van [klant] had ontvangen, hetgeen de heer  [A-1]  

ontkende. In dit telefoongesprek werd geen afspraak gemaakt over wie de opdracht zou 

mogen winnen. De heer  [I-1]  en de heer  [A-1]  spraken af dat ISD en AVR beide een tarief van 

EUR 25 per ton op zouden geven. Zij spraken tevens af dat het tarief van AVR exclusief kosten 

voor inzameling was. Zij spraken verder af dat als ISD de opdracht zou winnen dat ISD het 

ingezamelde afval dan ter verwerking zou aanbieden aan AVR tegen een tarief van EUR 20 per 

ton. De afspraak hield voorts in dat als AVR de opdracht zou winnen dat AVR dan een 

vergoeding van EUR 2,50 per ton zou betalen aan ISD. Op deze manier werd het voordeel dat 

door de onderlinge afstemming behaald werd onderling verdeeld. 

 

“ [A-1] :  [A-1] , AVR 

 [I-1] :  [A-1] met  [I-1]  

(…) 

 [I-1] : Ik euh even een klein vraagje euh 

 [A-1] : Ja 

 [I-1] : Ik krijg net een aanvraag euh twee tot vierduizend kuub ballast water  

 [A-1] : Ja 

 [I-1] : Ik denk dat jij hem ook hebt gehad, euh 

 [A-1] : Wat zei jij?  

 [I-1] : Ik denk dat jij hem ook hebt gehad maar dat euh 

 [A-1] : Nou wij hebben hem nog niet gehad 

 [I-1] : Oh ok 

 [A-1] : Van wie, van wie is die?  

 [I-1] : Hij komt bij [klant] vandaan 

 [A-1] : Bij [klant] 

 [I-1] : Dus nou weet ik niet of euh ’t euh of ’t een [klant] scheepie is  

                                                           
158 Tabel 2, nr. 36. 
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 [A-1] : Wij hebben hem nog niet, tenminste, heb jij wat in de maritieme (fonetisch) “wobs” 

gezien euh [I-1]? Nee, nee wij, wij hebben hem nog niet gehad. 

 [I-1] : Euhmm heb jij ruimte of euh zeg jij van joh euh ik euh  

 [A-1] : Wij zouden, wij zouden de helft wel kunnen nemen ja  

 [I-1] : Ja 

 [A-1] : Ja  

 [I-1] : Ja en dan euh is de helft dan duizend kuub euh of of euh tweeduizend euh  

 [A-1] : Nee, nou als jij vierduizend kuub wil ophalen ja dan is de helft euh tweeduizend 

 [I-1] : Ok okay  

 [A-1] : Tweeduizend tweeduizend kuub kunnen wij hebben 

 [I-1] : Wat euh wat zullen we neerleggen? Dan euh 

 [A-1] : Zullen we gewoon euh vijfentwintig euro aanhouden? 

 [I-1] : Ja 

 [A-1] : Ja 

 [I-1] : Ja da’s goed hè. Nou ja als die bij jullie komt dan moeten we even weer euh weer 

kortsluiten natuurlijk.  

 [A-1] : Ja euh Nou ja dan euh kijk als die als jij komt lossen betaal jij twintig euro en euhm als 

die euh bij mij valt dan euhm ja dan krijg je van ook gewoon wat, dan euh dan spreken we 

gewoon af dat euh dat jij euh twee en een halve euro per kuub krijgt.  

 [I-1] : Ja nee da’s goed maar dan maar dan ga jij ook op vijfentwintig zitten dat bedoelde ik  

 [A-1] : Ja ik zet hem gewoon op vijfentwintig 

 [I-1] : Okay 

 [A-1] : En dan euh nou ja euh komt die bij jou dan betaal jij gewoon die twintig euro  

 [I-1] : Is goed 

 [A-1] : Als je hem komt afleveren en komt die bij mij dan euh krijg jij van mij gewoon twee en 

een half euro per kuub  

 [I-1] : Okay 

 [A-1] : En dan doe jij de inzameling wat mij betreft   

 [I-1] : Nee da’s goed ja da’s dan exclusief de inzameling hè     

 [A-1] : Ja exclusief ja nee, exclusief, dat was de laatste keer ook hoor  [I-1]   

 [I-1] : Ja nee maar ik heb dat ook euh daarom belde ik jou ook als vorige keer maar ik heb daar 

helemaal niks meer van gehoord en volgens mij is die helemaal niet meer doorgegaan of wel 

euh  

 [A-1] : Uiteindelijk is die toch bij jullie gekomen nog?  

 [I-1] : Nee nee nee 

 [A-1] : Oh niet?  

 [I-1] : Nee nee 

 [A-1] : Nee, nee wij hebben hem ook niet gedaan. Maar hij is echter gewoon euh gewoon euh 

 [I-1] : Nee ik heb de indruk dat die helemaal niet gedaan is euh dus euh. 
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 [A-1] : Nee tarief exclusief inzameling    

 [I-1] : Nee, da’s goed nou ik ga op vijfentwintig zitten 

 [A-1] : Als die bij mij komt dan zitten wij ook op vijfentwintig.  

 [I-1] : Is goed 

 [A-1] : Ok.” 

 

138. Op 20 maart 2007 om 16:40 uur belde de heer  [I-1]  (ISD) de heer [I-2] (ISD).159 De heer  [I-1]  

vertelde de heer [I-2] over de afspraak die hij zojuist gemaakt had met AVR (zie het vorige 

randnummer). De heer  [I-1]  vertelde de heer  [I-2] dat hij met AVR had afgesproken dat ISD 

en AVR beide een tarief van EUR 25 per ton zouden opgeven, en dat AVR EUR 2,5 per ton zou 

betalen aan ISD in het geval dat AVR de opdracht zou winnen. 

 

“ [I-2] :  [I-1]  

 [I-1] : Hey ben ik nog even, euhm vijfentwintig euro voor de verwerking 

 [I-2] : Ja 

 [I-1] : En dan euh ja dan euh de inzameling nog. 

 [I-2] : Ok 

 [I-1] : Ik weet niet waar die komt  

 [I-2] : Ja, Botlek waarschijnlijk 

 [I-1] : Botlek ja ok  

 [I-2] : Gewoon honderdvijfentwintig hondervijfenzeventig en douane analyse 

honderdvijfenzeventig  

(…) 

 [I-1] : Nee, das goed joh, Nâ AVR kan in ieder geval de helft hebben 

 [I-2] : Ok 

 [I-1] : Dus als wij, als het vierduizend wordt dan willen ze tweeduizend hebben  

 [I-2] : Ja 

 [I-1] : En ik heb afgesproken dat hij ook vijfentwintig, hij heeft (fonetisch) de aanvraag niet hij 

rekent ook vijfentwintig 

 [I-2] : Ok 

 [I-1] : En euh hoe heet het euh, als hij hem rechtstreeks krijgt euh krijgen wij een knaak 

 [I-2] : Ok 

(…) 

 [I-1] : Jij gaat afschieten hè naar [klant], dan? 

 [I-2] : Jajaja ik ga bellen ik ga bellen 

 [I-1] : Ja en het transport, ok net wat je zegt. Dat euh dat zou ik gewoon op urenbasis 

inderdaad 

                                                           
159 Idem, nr. 37. 
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 [I-2] : Ja, dat zou ik gewoon op urenbasis doen joh.  

 [I-1] : Ja das makkelijkste joh 

 [I-2] : En voor, dan ben je ook gelijk klaar 

 [I-1] : Ok 

 [I-2] : Yes alright hoi.” 

 

 

(iv) Frequente telefonische contacten 

 

139. AVR en ISD hadden in het kader van hun Gedragingen regelmatig telefonisch contact. Dit 

blijkt uit de hieronder behandelde bewijsmiddelen. 

 

140. De heer  [A-1]  heeft verklaard dat er “een aantal keer in de week” en “twee of drie keer in de 

week” contact was tussen AVR, ISD en SWOC in het kader van de Gedragingen. De heer  [A-1]  

heeft verklaard wetenschap te hebben van contacten waar AVR bij betrokken was omdat hij 

die contacten zelf had of hoorde dat zijn collega’s, de heren [A-3]  en  [A-2] , die contacten 

hadden. De heer  [A-1]  bracht geen onderscheid aan in de frequentie van contacten tussen 

enerzijds AVR en ISD en anderzijds AVR en SWOC. Deze verklaring maakt aannemelijk dat 

het contact tussen AVR en ISD in het kader van de Gedragingen regelmatig plaatsvond. De 

heer  [A-1]  heeft het volgende verklaard: 

 

 Vraag NMa: “Hoe vaak vonden dergelijke telefoongesprekken plaats?” 

 

Antwoord: “Vanuit mijn beleving een aantal keer in de week. Twee of drie keer in de week. Het 

kwam voor dat er weken niets gebeurde omdat men ruzie had. De afspraak werkte slecht. Er was 

constant heibel over.”160  

 

141. Tabel 2 (randnummer 116) bevat een opsomming van alle voor de Gedragingen tussen AVR 

en ISD relevante contacten waarover de NMa beschikt. De NMa beschikt over opnamen van 

telefoongesprekken waarbij een telefoonnummer van ISD betrokken was in de periode van 

februari 2007 tot en met april 2007 (weeknummers 5 tot en met 18, hele weken 6 tot en met 

17). Uit deze tabel blijkt dat er in de weken 6 tot en met 16 in totaal minstens zeven contacten 

tussen AVR en ISD plaatsvonden.161 

 

(v) Begin van de Gedragingen  

 

                                                           
160 Verklaring dhr.  [A-1] , p. 8, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 18 oktober 2010 (dossierstuk 71, 6929_4/2). 
161 Zie tabel 2, nr. 4, 5, 7, 22, 33, 36 en 66. 
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142. De Gedragingen tussen AVR en ISD hebben in ieder geval plaatsgevonden vanaf 1 januari 

2006, zoals ook is geconcludeerd in het rapport.162 Noch van de zijde van AVR (AVR-I, Van 

Gansewinkel, OTM), noch door ISD is deze datum betwist. Dat deze Gedragingen in ieder 

geval hebben plaatsgevonden vanaf genoemde datum blijkt uit het volgende.  

 

143. De heer  [A-1]  heeft verklaard dat hij van het bestaan van de Gedragingen tussen AVR en ISD 

op de hoogte kwam toen hij een werkplek kreeg (“niet later dan 2005” of “eind 2005 begin 

2006”163) op het kantoor van AVR aan de Oude Maasweg in de buurt bij zijn toenmalige 

collega’s de heren [A-3]  en  [A-2] . De heer  [A-1]  had toen nog de functie van hoofduitvoerder 

en de heren [A-3]  en  [A-2]  waren accountmanagers. De heer  [A-1]  heeft verklaard dat hij 

toen hoorde dat de heren [A-3]  en  [A-2]  contact hadden met ISD: 

 

“Ik heb deze afspraak niet gemaakt dus ik weet niet hoe die ontstond. Ik heb van deze afspraak 

gehoord in mijn periode als hoofduitvoerder. Ik zat in dezelfde ruimte met [A-3]  en  [A-2]  van de 

commerciële afdeling en zo ving ik dat op. Toen besefte ik dat er een afspraak was gemaakt met 

concurrenten. [A-3]  en  [A-2]  waren de collega’s van de commerciële afdeling die betrokken zijn 

geweest bij de totstandkoming van deze afspraak.”164 

 

144. Op de vraag van de NMa om te preciseren hoe het besef ontstond dat er een afspraak met 

concurrenten was gemaakt, antwoordde de heer  [A-1] : 

 

“Wat ik concreet hoorde was het bellen van collega’s met concurrenten met de vraag of zij ook een 

bepaalde aanvraag hadden gehad en wiens beurt het was. Daaruit leidde ik af dat er een afspraak 

gemaakt was om dingen af te stemmen. Het was met name [A-3]  die ik deze telefoontjes hoorde 

plegen. Toen heb ik [A-3]  hierop aangesproken. Ik heb hem aangesproken op het feit dat ik het er 

niet mee eens was (…). [A-3]  zei toen zoiets als: “maak je niet druk”. Hij heeft niet bevestigd dat er 

een afspraak was, maar heeft dat ook niet ontkend. Dat was voor mij, samen met het feit dat de 

gesprekken over aanvragen daarna door bleven gaan, een bevestiging dat die afspraak bestond.”165 

 

145. Van Gansewinkel heeft in een antwoord op een verzoek om inlichtingen van de NMa 

verklaard dat haar op basis van mondelinge verklaringen van de heer  [A-1]  bekend is dat de 

frequentie van de contacten tussen AVR en ISD in het kader van de Gedragingen afnam in de 

                                                           
162 Rapport van de NMa d.d. 28 december 2010 (dossierstuk 90, 6929_1/64), rnr. 147. 
163 Verklaring dhr.  [A-1] , p. 3, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 12 november 2010 (dossierstuk 82, 6929_4/8) 
en brief Van Gansewinkel Groep B.V., opgenomen in 6929_4/10. 
164 Verklaring dhr.  [A-1] , p. 7, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 18 oktober 2010 (dossierstuk 71, 6929_4/2). 
165 Idem, p. 7. 
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periode van de samenwerking tussen AVR en SWOC (vanaf 31 juli 2006),166 maar dat “de aard 

van deze contacten hetzelfde [bleef] als voorheen” (cursivering NMa).167  

 

146. De NMa heeft in een tweede verhoor met de heer  [A-1]  aan hem gevraagd om dit nader toe 

te lichten. De heer  [A-1]  heeft toen bevestigd dat de frequentie van de contacten in het kader 

van de Gedragingen tussen AVR en ISD afnam vanaf de samenwerking tussen AVR en SWOC: 

 

“Via de steiger zamelden we nog scheepsafval in. Alleen de flexibele inzamelmiddelen, dat wil 

zeggen de inzamelboten, werden aan SWOC overgedragen en SWOC werd ingehuurd. In de markt 

werd ook bekend dat we opdrachten door SWOC lieten uitvoeren dus daardoor kregen we ook 

minder aanvragen van zwervende klanten. We werden daardoor gaandeweg minder door klanten 

gebeld en daardoor was er weer minder contact met SWOC en ISD over de verdeling van 

opdrachten van klanten. Ik kreeg de gesprekken met SWOC en ISD overigens van een afstand mee 

omdat [A-3]  die gesprekken voornamelijk voerde. Mijn indruk is dat de aard van de gesprekken wel 

gelijk bleef in de zin dat de beurtsystematiek die in het vorige gesprek aan de orde kwam nog wel 

bestond. Het gebeurde alleen minder. Ik neem aan dat AVR bij die gesprekken in die periode 

minder betrokken was dan ISD en SWOC dat onderling waren.”168 

 

147. Uit de twee voorgaande randnummers blijkt, dat vanaf de samenwerking tussen AVR en 

SWOC, de frequentie van de contacten in het kader van de Gedragingen tussen AVR en ISD 

afnam, maar dat de aard van die contacten onveranderd bleef. Dat betekent dat de contacten 

in ieder geval vóór de samenwerking tussen AVR en SWOC per 31 juli 2006 bestonden.  

 

148. Gelet op het voorgaande, en met name de verklaring van de heer  [A-1]  dat toen hij begon te 

werken op het kantoor van AVR bij de heren [A-3]  en  [A-2]  (“niet later dan 2005”, “eind 2005, 

begin 2006”) de Gedragingen tussen AVR en ISD al bestonden, concludeert de Raad, dat de 

Gedragingen tussen AVR en ISD in ieder geval bestonden vanaf 1 januari 2006.  

 

 

2.2.3 Einde van de periode waarin de Gedragingen plaatsvonden 

 

149. De Gedragingen hebben in ieder geval bestaan tot en met 31 juli 2007. Dit blijkt uit 

onderstaande verklaringen van direct bij de Gedragingen betrokken personen. 

 

                                                           
166 Zie randnummer 30 en antwoorden d.d. 8 november 2010 op verzoek om inlichtingen aan Van Gansewinkel Groep B.V. 
(dossierstuk 80, 6929_4/7, vraag 2). 
167 Antwoorden d.d. 8 november 2010 op verzoek om inlichtingen aan Van Gansewinkel Groep B.V. (dossierstuk 80, 
6929_4/7, vraag 2). 
168 Verklaring dhr.  [A-1] , p. 2, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 12 november 2010 (dossierstuk 82, 6929_4/8). 
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150. De heer [I-2] (ISD) heeft verklaard dat ISD gestopt is met de Gedragingen na personele 

wijzigingen binnen ISD als gevolg van het lopende onderzoek van de VROM-IOD en het 

Openbaar Ministerie: “Drie jaar geleden is er een wisseling van de wacht geweest binnen ISD.  [I-

1]  en  [I-3]  zijn toen weggegaan. (…) Deze wisseling is het omslagpunt geweest binnen ISD. De 

aanleiding voor deze wisseling was een onderzoek van de VROM en het Openbaar Ministerie. (…) 

ISD heeft vanaf dat moment niet meer met SWOC gesproken over het verdelen van klanten.”169  

 

151. De heer  [I-1]  (ISD) heeft dit bevestigd door desgevraagd te verklaren dat hij tot zijn vertrek 

bij ISD contacten in het kader van de Gedragingen had met SWOC en dat zijn vertrek te 

maken had met het onderzoek van de VROM-IOD: “Vraag NMa: Wanneer heeft u voor het 

laatst dit soort contacten gehad met SWOC?” Antwoord: “tot ik bij ISD ben weggegaan. In juli 

2007 was de inval.”170 De heer  [I-1]  is op 31 juli 2007 uit dienst getreden bij ISD.171 

 

152. Wat AVR betreft, heeft OTM betoogd dat AVR niet tot en met 31 juli 2007 betrokken was bij de 

Gedragingen: haar betrokkenheid zou eerder zou zijn beëindigd, namelijk per 31 juli 2006, 

toen AVR haar inzamelvaartuigen aan SWOC overdroeg. 172  

 

153. Dit betoog snijdt geen hout. De heer  [A-1]  (AVR) heeft verklaard wetenschap te hebben van 

de contacten tussen AVR, ISD en SWOC in het kader van de Gedragingen, in ieder geval tot 

en met 31 juli 2007.173 Bovendien was AVR ook toen zij niet meer de beschikking had over 

eigen inzamelvaartuigen, via haar eigen steiger en via ingehuurde inzamelvaartuigen nog 

steeds actief,174 was zij betrokken bij de Gedragingen en stemde zij af wie een opdracht zou 

krijgen.175  

 

 

2.3 Doel van de Gedragingen 

 

154. De Gedragingen rond de verschillende opdrachten van AVR, ISD en SWOC waren gebaseerd 

op een gemeenschappelijk doel, namelijk het verdelen van opdrachten en het voorkomen of 

beperken van prijsconcurrentie. Daarnaast was een doel om in beeld te blijven bij de 

opdrachtgever indien men de opdracht niet zou verkrijgen. Dit blijkt uit de onderstaande 

verklaringen van direct bij de Gedragingen betrokken personen en transcripties van 

                                                           
169 Verklaring dhr. [I-2], p. 6, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 30 juni 2010 (dossierstuk 8, 6929_2/3). 
170 Verklaring dhr.  [I-1] , p. 10, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 29 juni 2010 (dossierstuk 7, 6929_2/2). 
171 Idem, p. 1. 
172 Zienswijze OTM d.d. 12 april 2011 (6929_1/125), pt. 19. 
173 Dit blijkt ook uit de Verklaring van dhr.  [A-1] , p. 9, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 18 oktober 2010 
(dossierstuk 71, 6929_4/2). 
174 Ter zake van de door AVR ingehuurde inzamelvaartuigen heeft dhr.  [A-1]  (AVR) verklaard dat: “De Planning en het 
commerciële element (…) bij AVR Maritiem [lagen], dus het contact met de klant, de contracten en dergelijke (…).” (Verklaring 
dhr.  [A-1] , p. 4, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 18 oktober 2010 (dossierstuk 71, 6929_4/2). 
175 Bijlage 22 bij Verslag van Ambtshandelingen van de NMa d.d. 9 december 2010 (dossierstuk 86, document 6929_1/2). 



Openbaar 

 

65                                                  Openbaar  

telefoongesprekken. Daarnaast blijkt dit doel uit de Gedragingen als zodanig. Immers, het 

maken van onderlinge afspraken of het afstemmen over wie een opdracht mag uitvoeren en 

welke prijs er aangeboden wordt, zijn er naar hun aard op gericht om opdrachten te verdelen 

en prijsconcurrentie te voorkomen of beperken.   

 

155. De heer  [I-1]  (ISD) heeft verklaard dat het doel van de Gedragingen was om een neerwaartse 

prijsspiraal te voorkomen. De heer  [I-1]  heeft het volgende verklaard:  

 

“Je hebt klanten die willen je uitspelen. Dan komt er een aanvraag. Dan kun je ervoor kiezen om 

elkaar gek te maken. Maar nu kan je de klant op de beste manier helpen. SWOC kan met dat 

product veel meer. Deze opdracht hebben we aan SWOC gelaten, om een neerwaartse prijsspiraal 

te voorkomen. Wij hadden daar ook niet in meegekund.  

(…) 

Deze contacten hadden we misschien één keer in de week. Bij oliehoudende stoffen konden wij toch 

moeilijk mee. Je wilt dan een neerwaartse spiraal van prijzen voorkomen. Dat was de reden.”  

(…) 

Vraag NMa: “over welke klanten was er contact tussen ISD en SWOC?” 

 

Antwoord: “dit contact ging over een afvalstroom. [Klant]  was een ‘shoppende’ klant. Zulke 

bedrijven gaan voor een neerwaartse prijsspiraal.”176 

 

156. De heer  [I-1]  heeft in hetzelfde gesprek tevens verklaard dat het doel van de Gedragingen was 

om toch in beeld te blijven bij de opdrachtgever als afgesproken werd dat de andere 

onderneming de opdracht zou mogen winnen: 

 

“Bescherming van jezelf. Logistieke redenen, er zijn werkzaamheden die je niet zelf kan uitvoeren. 

Die leg je dan bij een ander neer. Daarnaast is er in specifieke gevallen contact om jezelf niet uit de 

markt te prijzen. Zodat je niet te duur bent.”  

 

Vraag NMa: “waarom zou je dan nog offreren?” 

 

Antwoord: “Als je nee verkoopt, dan komt de klant niet meer. Je wilt in beeld blijven”. 177 

 

157. De heer [I-2] (ISD) heeft verklaard dat het doel van de Gedragingen was om opdrachten te 

verdelen. De heer [I-2] heeft het volgende verklaard: “Op deze manier hadden we om de beurt 

wat werk dat we konden doen. Het idee was om elkaar aan het werk te houden.”178 

                                                           
176 Verklaring dhr.  [I-1] , p. 7 en 8, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 29 juni 2010 (dossierstuk 7, 6929_2/2). 
177 Idem, p. 11. 
178 Verklaring dhr. [I-2], p. 5, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 30 juni 2010 (dossierstuk 8, 6929_2/3). 
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158. De heer  [S-2]  (SWOC) heeft verklaard dat het doel van de Gedragingen was om een 

“redelijke” prijs te krijgen. Daar bedoelde hij twee dingen mee. Ten eerste kreeg de 

voorgenomen winnaar een prijs die hoog genoeg, of niet te laag was. Ten tweede zou de 

voorgenomen verliezer, die een hogere prijs zou aanbieden, door de afstemming over de prijs 

in staat zijn om een prijs aan te bieden die niet dusdanig te hoog was dat de inzamelaar een 

volgende keer geen offerteaanvraag meer zou krijgen van de betreffende klant. De heer  [S-2]  

heeft het volgende verklaard: “De contacten waren ook bedoeld om een redelijke prijs te krijgen. 

Je kon door het contact een redelijke prijs krijgen als je de opdracht kreeg. Voor de ander die hem 

niet zou krijgen was het voordeel dat je toch ook nog een redelijke prijs neerlegde die niet veel te 

hoog is terwijl je toch wist dat de ander hem zou krijgen. Je wil toch zorgen dat je geld verdient.”179 

 

159. De heer  [A-1]  (AVR) heeft verklaard dat het doel van de Gedragingen was om opdrachten te 

verdelen en om in beeld te blijven bij opdrachtgevers. De heer  [A-1]  heeft het volgende 

verklaard: “Naar mijn mening was het doel om de drie concurrenten een ongeveer gelijk aantal 

aanvragen te laten behandelen van voornamelijk deze twee agenten, namelijk [naam agent] en 

[naam agent] , en om relaties met diverse klanten te behouden. Dat was van belang om in the 

picture te blijven bij een breed aantal klanten. Als je nooit een opdracht voor een klant doet belt hij 

je ook niet meer .”180 

 

160. Naast bovenstaande verklaringen van direct bij de Gedragingen betrokken personen blijkt het 

gemeenschappelijke doel van de Gedragingen tevens uit twee opnamen van 

telefoongesprekken. In deze telefoongesprekken tussen de heer  [I-1]  (ISD) en de heer [S-1]  

(SWOC) worden onderlinge problemen in het kader van de Gedragingen besproken. In een 

eerste gesprek, dat heeft plaatsgevonden op woensdag 7 februari 2007 om 9:58 uur, zei de 

heer [S-1]  dat indien de Gedragingen niet meer gerespecteerd worden, de prijzen naar 

beneden gaan: “Kijk en je weet zelf wat er nu gaat gebeuren, de prijs gaat alleen maar naar 

beneden op deze manier, en ik kan natuurlijk héél ver naar beneden en ik zit er ook niet op te 

wachten.”181 In een tweede gesprek, dat heeft plaatsgevonden op donderdag 15 maart 2007 

om 11:12 uur, zei de heer  [I-1]  dat het hem er om gaat om te voorkomen dat de prijzen dalen: 

“eh ja het ging mij er alleen om ja nogmaals dat de prijzen niet helemaal in elkaar klappen.”182 

 

161. Uit het gesprek tussen de heer  [I-3]  (ISD) en de heer  [A-1]  (AVR) van 12 maart 2007 (15.55 

uur),183 dat reeds is behandeld in randnummers 81 en 134, blijkt eveneens dat het doel van de 

                                                           
179 Verklaring dhr.  [S-2] , p. 3 en 4, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 25 augustus 2010 (dossierstuk 34, 
6929_3/11). 
180 Verklaring dhr.  [A-1] , p. 9, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 18 oktober 2010 (dossierstuk 71, 6929_4/2). 
181 Verslag van Ambtshandelingen van de NMa d.d. 9 december 2010 (dossierstuk 86, document 6929_1/2), bijlage 1, p. 2. 
182 Idem, bijlage 30, p. 3. 
183 Idem, bijlage 22, p. 3. 
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Gedragingen was om lage prijzen te voorkomen. De heer  [I-3]  zei dat het stom is om onder 

de prijs te gaan zitten bij klanten die een vaste relatie hebben bij een andere inzamelaar. 

Tevens zei de heer  [I-3]  dat door de Gedragingen men een goede prijs kan neerleggen zonder 

gezichtsverlies te lijden bij een klant:  

 

“ [I-3] : ja nee daar gaat het mij om kijk dat probeer ik ook altijd naar jullie toe als nou bijvoorbeeld 

euh [klant] bel of [klant] bel of als [klant]  belt daar doet [S-1] veel mee ja das natuurlijk stom als ik 

eronder ga zitten 

 [A-1] : nee  

 [I-3] : Hè en zo zonder gezichtsverlies hebben we toch een goeie prijs enne ja kijk het is tuurlijk 

onzin als ik met een lichter want ik ik zal dat spul best ik zal dat best kwijt kunnen voor vijftien euro 

bij ATM maar dan denk ik ja dan zij we toch stom bezig  

 [A-1] : nee dat is onzin.”  

 

162. Op basis van het bovenstaande staat vast dat het gemeenschappelijke doel van de 

Gedragingen was om opdrachten te verdelen en prijsconcurrentie te voorkomen of beperken. 

Daarnaast was een doel om in beeld te blijven bij de opdrachtgever voor toekomstige 

opdrachten, ook indien men volgens de Gedragingen de opdracht niet zou verkrijgen.184 

 

163. Hieraan doet niet af, zoals de Raad hierna uiteenzet, het feit dat AVR vanaf 31 juli 2006 niet 

meer de beschikking had over eigen inzamelvaartuigen, noch, kort gezegd, de verklaring dat 

het slechts erom ging “in beeld te blijven” bij een opdrachtgever. 

 

164. Wat AVR betreft, verschoof het doel van de Gedragingen vanaf 31 juli 2006 enigszins: meer 

van het verdelen van opdrachten naar het verkrijgen van voldoende afval voor haar 

verwerkingsfaciliteiten en het beschermen van het prijsniveau. Immers, vanaf 31 juli 2006 had 

AVR niet meer de beschikking over eigen inzamelvaartuigen waardoor zij enkel nog afval kon 

inzamelen door middel van haar faciliteiten aan de steiger en door middel van 

inzamelvaartuigen die zij inhuurde (zie paragraaf 2.1.3). De heer  [A-1]  (AVR) heeft in dat 

kader het volgende verklaard: “In gesprekken waarin de beurtsystematiek aan de orde kwam was 

de essentie van het afspraak wie de opdracht zou mogen uitvoeren. In een gesprek zoals we zojuist 

hoorden maakte het ons niet uit wie de opdracht ging doen. Belangrijker was dat we een bepaald 

tarief kregen en ook dat we voldoende afval binnen kregen om de verwerking aan de gang te 

houden. Dit is ook logisch in de periode dat we geen flexibele inzamelvaartuigen meer hadden, 

toen konden we namelijk minder opdrachten doen.”185 Dit laat onverlet dat AVR, zoals 

                                                           
184 Dit laatste doel past in het doel om opdrachten te verdelen. De opdrachtverdeling zou immers niet werken als een van 
de inzamelaars door bij een bepaalde opdracht te hoog in te schrijven het risico zou lopen om nooit meer een 
offerteaanvraag te krijgen van de betreffende klant. 
185 Verklaring dhr.  [A-1] , p. 3, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 12 november 2010 (dossierstuk 82, 6929_4/8). 
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aangegeven in randnummer 153, ook toen zij niet meer de beschikking had over eigen 

inzamelvaartuigen, via haar eigen steiger en via ingehuurde inzamelvaartuigen nog steeds 

actief was, betrokken was bij de Gedragingen en afstemde wie een opdracht zou krijgen.  

 

165. Wat het “in beeld blijven” betreft, hebben werknemers van ISD en SWOC die bij de 

Gedragingen betrokken waren, ook verklaard dat de Gedragingen tot doel hadden om de klant 

toch van dienst te kunnen zijn indien één van de ondernemingen zelf over onvoldoende 

capaciteit beschikte om de opdracht te kunnen uitvoeren.186 In die situatie zou de 

opdrachtverdeling ervoor hebben gezorgd dat de betreffende onderneming wel een offerte 

kon uitbrengen, zonder de kans te lopen de opdracht toegekend te krijgen. Het belang van de 

betreffende onderneming zou er slechts uit bestaan om “in beeld te blijven” bij de 

opdrachtgever. 

 

166. Dit beweerde doel van de Gedragingen – louter het “in beeld blijven” bij een opdrachtgever in 

een geval waarin een onderneming zelf over onvoldoende capaciteit beschikte – verhoudt zich 

slecht met het door betrokken werknemers van ISD, SWOC en AVR eveneens aangegeven en 

hierboven beschreven doel van de Gedragingen, te weten het verdelen van opdrachten en het 

voorkomen of beperken van prijsconcurrentie, en is bovendien in strijd met de feiten die zijn 

weergegeven in paragraaf 2.2. Zoals reeds aangegeven, verklaarde de heer  [I-1]  (ISD) dat het 

er om ging om “een neerwaartse prijsspiraal te voorkomen”,187 verklaarde de heer [I-2] (ISD) 

dat “het idee was om elkaar aan het werk te houden” via onderlinge verdeling van 

opdrachten,188 en verklaarde de heer  [S-2]  (SWOC) dat de contacten “bedoeld [waren] om 

een redelijke prijs te krijgen”.189 Ook uit het feit dat voor de verdeling van opdrachten een 

beurtmethode of vaste-klantmethode werd gehanteerd, blijkt dat het doel van de Gedragingen 

niet louter was het “in beeld blijven” bij een opdrachtgever in een geval waarin een 

onderneming zelf over onvoldoende capaciteit beschikte. 

 

 

2.4 Wetenschap van elkaars onderlinge contacten  

 

167. AVR, ISD en SWOC wisten allen dat ISD en SWOC enerzijds en AVR en ISD anderzijds 

contacten in het kader van de Gedragingen onderhielden. Dat blijkt uit de telefoongesprekken 

                                                           
186 Zie de passage uit een verklaring van dhr.  [S-2]  (SWOC) opgenomen in randnummer 60 (“ISD en SWOC hadden 
weleens contact, we zeiden dan ‘joh neem jij dat bootje maar’. Schepen moesten binnen 24 uur weg, als je dan geen bootje had 
dan zei je tegen de ander dat zij hem konden nemen”) en de passage uit een verklaring van dhr.  [I-1]  opgenomen in 
randnummer 65 (“als wij weinig ruimte hadden dan werd daar weleens contact over gezocht met SWOC”) en in randnummer 
156 (“Logistieke redenen, er zijn werkzaamheden die je niet zelf kan uitvoeren. Die leg je dan bij een ander neer. (…) Vraag NMa: 
“waarom zou je dan nog offreren?” Antwoord: Als je nee verkoopt, dan komt de klant niet meer. Je wilt in beeld blijven”). 
187 Verklaring dhr.  [I-1] , p. 7 en 8, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 29 juni 2010 (dossierstuk 7, 6929_2/2). 
188 Verklaring dhr. [I-2], p. 5, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 30 juni 2010 (dossierstuk 8, 6929_2/3). 
189 Verklaring dhr.  [S-2] , p. 3 en 4, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 25 augustus 2010 (dossierstuk 34, 
6929_3/11). 
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tussen de heer [I-2] (ISD) en de heer  [S-2]  (SWOC) die in de volgende twee randnummers 

worden weergegeven, en uit verklaringen van de heer  [S-2]  (SWOC) en de heer  [A-1]  (AVR).  

 

168. Op 14 februari 2007 om 14:57 uur belde de heer  [S-2]  (SWOC) de heer [I-2] (ISD).190 De heer 

[I-2] vroeg de heer  [S-2]  of SWOC ook bepaalde offerteaanvragen van [klant] en [klant] had 

ontvangen. De heer  [S-2]  antwoordde dat SWOC beide aanvragen niet had ontvangen. De 

heer [I-2] zei vervolgens dat hij  [A-1]  van AVR ging bellen, kennelijk met de bedoeling om na 

te vragen of AVR de aanvraag van [klant] (en misschien ook de aanvraag van [klant]) had 

gekregen. 

 

“ [I-2] : [S-2]. 

 [S-2] : Hee [I-2]. 

 [I-2] : Hee goeiedag. 

 [S-2] : Jij zocht mij ? 

 [I-2] : Ja klopt. Na ja, ik had  [S-1]  ook gesproken, maar die zou nog terugbellen over een 

aanvraagje van [klant] 1300 ton. 

 [S-2] : 1300!? 

 [I-2] : Ja. 

 [S-2] : Ik heb alleen eh, 200 gehad, maar die heb ik nog niet uitgerekend, ik zeg dat moet ik 

effe met  [S-1]  overleggen, en 400 ton voor een partij palmolie 20%, en 80% water. 

 [I-2] : Euh. Effe kijken. Even kijken hoor. 

 [S-2] : Maar hij heb geen schip erbij genoemd nog hoor. 

 [I-2] : Ja ik heb eh, t’is Crude, hij heb Crude voor mij eh. 

 [S-2] : Nee, ik heb alleen aanvraag gehad van [klant] voor 200 ton palmolie, 20% palmolie, 

80% water, en voor de rest heb ik geen aanvraag gehad. 

 [I-2] : Ok, nou dan leg ik die Crude effe neer, en als je wat hebt dan hoor ik het wel. 

 [S-2] : Ja. 

 [I-2] : Ehm, dan heb ik nog iets. Heb je ook een aanvraagje van [klant]?  

 [S-2] : [klant]… 

 [I-2] : 13 kuub. De [naam schip], of [naam schip]? 

 [S-2] : Van eh, chloor? 

 [I-2] : Nee nee niet chloor, gewoon eh machinekamer slops.  

 [S-2] : Nee heb ik ook niet gehad.  

 [I-2] : Ook niet gehad…  

 [S-2] : Ik in ieder geval niet. 

 [I-2] : Ok, ik bied hem effe aan, en dan hoor ik het wel. Anders bel ik AVR wel effe,  [A-1] . 

                                                           
190 Tabel 1, nr. 7; Verslag van Ambtshandelingen van de NMa d.d. 9 december 2010 (dossierstuk 86, document 6929_1/2), 
bijlage 7. 
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 [S-2] : Ok. 

 [I-2] : Ja? 

 [S-2] : Wij hebben hem niet gehad. 

 [I-2] : Ok. Hoi. 

 [S-2] : Ok [I-2], dahaag.” 

 

169. Op 17 april 2007 om 11:56 uur belde de heer [I-2] (ISD) de heer  [S-2]  (SWOC).191 De heer [I-2] 

vroeg de heer  [S-2]  of SWOC ook een bepaalde offerteaanvraag van [klant] ontvangen had. 

De heer  [S-2]  antwoordde dat SWOC de aanvraag niet gehad had, maar dat AVR de aanvraag 

wel ontvangen had en dat AVR hem hierover gebeld had. De heer  [S-2]  zei vervolgens dat 

ISD de opdracht zou mogen winnen. De heer [I-2] zei dat hij AVR zou gaan bellen: 

 

“ [S-2] : [I-2] met  [S-2] goedemorgen. 

[I-2] : Hee  [S-2] goeiemorgen. Hee  [S-2] hebben jullie een aanvraag gekregen van [klant] voor 

30 kuubjes visoil? 

 [S-2] : Ik niet. 

 [I-2] :  [S-1]  misschien? 

 [S-2] : Nee  [S-1]  ook niet, want ik heb hem gehoord. Maar AVR blijkbaar wel, die hebben ons 

gebeld. 

 [I-2] : Ok. 

 [S-2] : Dus als die ons bellen, jij mag hem van ons hebben hoor.  

 [I-2] : Ja ja ja ja, ok. Ehm. Dan ga ik wel effe bellen met eh met AVR. 

 [S-2] : Ja  [A-1] had hem,  [A-1] .  

 [I-2] : Ja ok. 

 [S-2] : Want  [A-1] belde ons op maar wij hebben hem niet gehad. 

 [I-2] : Ok is goed. 

 [S-2] : Ja? 

 [I-2] : Alright. Hoi.” 

 

170. De NMa heeft de heer  [S-2]  (SWOC) gevraagd om het telefoongesprek dat is weergegeven in  

het vorige randnummer toe te lichten. Uit dit telefoongesprek blijkt dat de heer  [S-2]  (SWOC) 

wetenschap had dat AVR een aanvraag heeft gekregen van [klant] en dat daarover onderling 

contact zou plaatsvinden tussen ISD en AVR: “Dan ga ik wel effe bellen met eh met AVR”, 

aldus de heer [I-2] (ISD), met de kennelijke bedoeling de opdracht in onderlinge afstemming 

met AVR zélf te krijgen. Ook uit zijn verklaring over dit telefoongesprek blijkt dat de heer  [S-2]  

(SWOC) wetenschap had van het onderlinge contact tussen AVR en ISD in het kader van de 

Gedragingen: “Ik zei tegen [I-2] ‘je mag hem hebben’, want wij zaten er niet op te wachten, wij 

                                                           
191 Idem, nr. 66. 
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hadden de aanvraag ook niet. (…) Misschien dat [I-2] aan  [A-1] ging vragen of hij ook die boot had 

gehad.192 

   

171. De heer  [A-1]  (AVR) heeft verklaard dat hij op de hoogte was van de onderlinge contacten die 

plaatsvonden tussen ISD en SWOC in het kader van de Gedragingen. Hij heeft verklaard dat 

hij weleens gebeld is door de heer [S-1]  (SWOC) en met hem sprak over onenigheid tussen 

ISD en SWOC in het kader van de Gedragingen: “ [S-1]  heeft mij wel eens gebeld waarbij hij 

onder meer tegen mij zei dat de afstemming fout was gelopen.  [S-1]  zei dat ISD zich niet aan de 

afspraak had gehouden of de randvoorwaarden anders had geformuleerd. Het is in dergelijke 

gesprekken die ik met hem voerde ook wel ter sprake gekomen dat er helemaal geen afstemming 

had plaatsgevonden terwijl dat wel had moeten gebeuren.”193   

 

172. Voorts blijkt ook uit de hieronder weergegeven verklaring van de heer  [A-1]  (AVR) betreffende 

de afspraak tussen AVR, ISD en SWOC om opdrachten van zwervende klanten te verdelen, 

dat de betrokken ondernemingen op de hoogte waren van elkaars onderlinge bilaterale 

contacten in het kader van de Gedragingen en hiermee rekening konden houden bij de 

vaststelling van de door hen aan te bieden prijzen. 

 

173. De heer  [A-1]  (AVR) heeft verklaard dat AVR, ISD en SWOC onderling contact hadden en een 

afspraak hadden om klanten te verdelen: 

 

“Er was een aantal agenten die bij meerdere inzamelaars aanvragen deed. Daarover was wel 

contact tussen de concurrenten. [Agent] en [agent]  deden dat om zo het laagste tarief te krijgen. 

Over die agenten was wel eens contact tussen AVR, SWOC en ISD. [Agent] deed nauwelijks zaken 

met ons. Sporadisch vroegen ze bij ons een offerte aan. [Agent]  was wel een grote klant van ons. 

Die vroeg van oudsher al offertes bij ons aan en op een gegeven moment gingen ze ook bij ISD en 

SWOC aanvragen doen. Toen [agent] ook bij hen aanvragen ging doen was er wel eens contact over 

die aanvragen met ISD en SWOC. 

 

De concurrenten hadden ook contacten over andere agenten. Dit waren de agenten die bij alle drie 

een aanvraag deden. Je wist of concurrenten ook een aanvraag voor een offerte hadden door met 

elkaar telefonisch contact te hebben. Dan vraag je aan je concurrent of zij die aanvraag ook gehad 

hadden.  

 

Toen we begonnen met het afstoten van de activiteiten was de angst van onze commerciële 

afdeling dat onze diensten via de agenten zouden afnemen. Daarom vonden wij dat wij die 

                                                           
192 Verklaring dhr.  [S-2] , p. 4 en 5, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 25 augustus 2010 (dossierstuk 34, 
6929_3/11). 
193 Verklaring dhr.  [A-1] , p. 9, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 18 oktober 2010 (dossierstuk 71, 6929_4/2). 
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diensten in eigen hand moesten houden. Agenten kregen in de gaten dat wij SWOC inschakelden 

voor de inzamelactiviteiten. Toen ontstond er een afspraak tussen ISD, SWOC en AVR om de 

zwervende klanten te verdelen. Niet zozeer in geld maar in aantallen opdrachten. Dan werd er 

bijvoorbeeld afgestemd: “het is nu mijn beurt en volgende keer jouw beurt dus dan mag jij het 

doen”. We hadden contact om ervoor te zorgen dat we met zijn drieën beurtelings de opdrachten 

zouden krijgen.”194 

 

174. De heer  [A-1]  heeft verklaard dat tijdens onderlinge contacten tussen AVR en ISD ook werd 

besproken of een bepaalde aanvraag ook bij SWOC was gedaan en dat werd besproken of al 

met SWOC was afgestemd:  

 

“De vraag kwam of er een aanvraag was binnengekomen van die boot met dat afval. Zo ja, dan 

werd bijvoorbeeld gevraagd, als het contact tussen AVR en ISD was: “is hij ook bij SWOC 

binnengekomen?” Het antwoord daarop kon zijn: “ja, daar heb ik al afstemming over gehad”. 

Vervolgens kon iemand zeggen dat hij aan de beurt was en dat hij een bepaald bedrag in zijn hoofd 

had, dat hij dan noemde, waarna werd afgesproken dat de ander een hoger bedrag zou neerleggen. 

Dit waren de elementen die aan bod kwamen in zo’n gesprek, maar niet noodzakelijkerwijs altijd in 

dezelfde volgorde.”195  

 

175. De bovenstaande verklaring van de heer  [A-1]  wordt bevestigd door twee opnamen van 

telefoongesprekken tussen ISD en SWOC (randnummers 168-169) waarin afstemming met 

AVR werd besproken die reeds had plaatsgevonden of nog plaats zou vinden. Hieruit blijkt 

dat naast de contacten die ISD en SWOC enerzijds (paragraaf 2.2.1) en AVR en ISD anderzijds 

(paragraaf 2.2.2) in het kader van de Gedragingen onderhielden, AVR, ISD en SWOC in ieder 

geval in een aantal gevallen tevens gedrieën onderling opdrachten van klanten verdeelden.  

 

176. Uit het voorgaande blijkt dat AVR, ISD en SWOC wisten van elkaars onderlinge contacten in 

het kader van de Gedragingen. 196 

 

2.5 Conclusie met betrekking tot feiten en omstandigheden 

 

177. Op grond van het vorenstaande stelt de Raad vast, dat AVR, ISD en SWOC de 

gemeenschappelijke wil hadden om zich ten aanzien van de inzameling van Zeescheepsafval 

in het Rotterdamse havengebied op een bepaalde manier te gedragen teneinde opdrachten 

                                                           
194 Verklaring dhr.  [A-1] , p. 6 en 7, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 18 oktober 2010 (dossierstuk 71, 
6929_4/2). 
195 Verklaring dhr.  [A-1] , p. 8, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 18 oktober 2010 (dossierstuk 71, 6929_4/2). 
196 De Raad voegt hieraan toe, dat partijen bovendien – zoals aangegeven in het rapport, rnrs. 245-249 – op zijn minst 
hadden kunnen weten van het gedrag van de andere betrokken ondernemingen. Partijen hebben hiertegen niets ingebracht. 
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van klanten te verdelen en afspraken te maken over de aan te bieden prijzen of deze uit te 

wisselen, en dat afstemming daartoe plaatsvond.  

 

178. Zoals uiteengezet in paragraaf 2.3 hadden de Gedragingen steeds een gemeenschappelijk 

doel, namelijk het verdelen van opdrachten en het voorkomen of beperken van 

prijsconcurrentie ten aanzien van de inzameling van Zeescheepsafval in het Rotterdamse 

Havengebied. Daarnaast was een doel om in beeld te blijven bij de opdrachtgever, indien men 

de opdracht niet zou verkrijgen. Uit paragraaf 2.2 blijkt voorts dat er sprake was van frequente 

en gelijksoortige telefonische contacten, tussen dezelfde ondernemingen en personen waarbij 

steeds min of meer dezelfde werkwijze werd gehanteerd. Zowel in de contacten tussen ISD en 

SWOC als in de contacten tussen ISD en AVR bespraken de betrokkenen eerst of men de 

aanvraag had binnengekregen, hierna besprak men wie de opdracht mocht winnen en ten 

slotte maakte men afspraken over de aan te bieden prijzen of werden deze uitgewisseld. Ook 

de methodes die gebruikt werden om te bepalen wie een opdracht zou mogen winnen, de 

beurtmethode en de vaste-klantmethode, werden door zowel ISD, als SWOC en AVR 

gehanteerd. De contacten tussen ISD en AVR waarin afspraken werden gemaakt over de aan 

te bieden prijzen of waarbij prijzen werden uitgewisseld zonder dat daarmee een verdeling 

van opdrachten gefaciliteerd werd, hadden ook dezelfde vorm en er werd een vrijwel identieke 

werkwijze gehanteerd. Ten slotte hadden ISD, SWOC en AVR voorts ook wetenschap van 

elkaars onderlinge telefonische contacten die plaatsvonden in het kader van de Gedragingen 

(paragraaf 2.4). 

 

179. De verdeling van opdrachten van klanten en het maken van afspraken over de aan te bieden 

prijzen dan wel de uitwisseling van deze prijzen vond in ieder geval plaats in de periode van 

30 augustus 2005 tot en met 31 juli 2007 (paragraaf 2.2).  

 

 

3 JURIDISCHE BEOORDELING  
 

3.1 Toelaatbaarheid van het bewijs 

 

180. Alvorens over te gaan tot een beoordeling van de gedragingen van de betrokken partijen in 

het licht van artikel 6 Mw, bespreekt de Raad eerst het door partijen in limine litis opgeworpen 

betoog dat de NMa de door VROM-IOD aan de NMa verstrekte geluidsbestanden en 

desbetreffende transcripties niet als bewijs mag gebruiken.197 Zij voeren daartoe – 

samengevat – het volgende aan.  

                                                           
197 Zienswijze Van Gansewinkel en AVR-I, pt. 14-23 (fax d.d. 7 april 2011, 6929_1/112) en pleitnota d.d. 15 april 2011 van Van 
Gansewinkel en AVR-I, pt. 10-26; Zienswijze OTM, pt. 3 en pt. 4-12 (fax d.d. 12 april 2011, 6929_1/125); Zienswijze SWOC, 
p. 1-2 (fax d.d. 1 april 2011, 6929_1/106) en haar opmerkingen tijdens de Hoorzitting (verslag van de Hoorzitting d.d. 15 
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181. De betrokken partijen stellen dat uit het dossier en het rapport niet blijkt of er een voldoende 

ernstige verdenking van een strafbaar feit bestond tegen ISD om de toepassing van het 

dwangmiddel van een telefoontap te rechtvaardigen en dat evenmin kan worden vastgesteld 

dat de NMa hier onderzoek naar heeft gedaan. Zij wijzen er op dat de vraag betreffende de 

rechtmatigheid van de inzet van telefoontaps zonder inzage in het strafrechtelijk dossier 

tegen ISD niet kan worden beantwoord. ISD brengt in dit verband naar voren dat zij in haar 

strafzaak van meet af aan heeft gesteld dat van een redelijk vermoeden van schuld, als 

bedoeld in artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering, geen sprake was.198  

 

182. De betrokken partijen stellen voorts dat de verstrekking van de geluidsbestanden en de 

desbetreffende transcripties aan de NMa in strijd met artikel 39f van de Wet justitiële en 

strafvorderlijke gegevens (hierna: Wjsg) is geschied. Volgens hen was geen sprake van 

strafvorderlijke gegevens in de zin van deze wet: de geluidsbestanden en transcripties 

behoren niet tot het strafdossier, omdat zij voor de strafzaak tegen ISD niet relevant waren, 

en zij zijn voorts niet “langs geautomatiseerde weg (in de zin van de Wjsg) verwerkt”. Onder 

dat laatste begrip vallen alleen gegevens die zijn vastgelegd in het strafdossier en in beknopte 

vorm ook zijn neergelegd in geautomatiseerde systemen van het Openbaar Ministerie, het 

betreft dus een subgroep van de gegevens in het strafdossier, aldus de betrokken partijen.  

 

183. Verder brengen de betrokken partijen naar voren dat de handelwijze van VROM-IOD en de 

NMa een inbreuk vormt op artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: EVRM). Zij stellen daartoe met name dat niet is 

voldaan aan het zogenoemde “voorzienbaarheidsvereiste”.  

 

184. De betrokken partijen concluderen dat de wijze waarop de NMa de betrokken gegevens in 

deze zaak heeft verkregen, namelijk willens en wetens in strijd met de wet en het EVRM (en 

aan VROM-IOD zelfs heeft gevraagd om meer), zozeer indruist tegen hetgeen van een 

redelijk handelend bestuur kan worden verwacht dat het gebruik van die gegevens onder alle 

omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht.  

 

185. De Raad verwerpt dit betoog van partijen. Daartoe wijst hij op het volgende. 

          

                                                                                                                                                                  
april 2011, p. 4; 6929_1/141); Verslag van de Hoorzitting d.d. 15 april 2011, p. 5-7, opmerkingen van Burando, Port Invest en 
ISD. 
198 ISD wijst erop, dat deze discussie over art. 27 Sv. in de kiem is gesmoord, omdat een transactie is getroffen. Deze 
transactie betrof, zo vervolgt ISD, niet de oorspronkelijke verdenking, maar ondergeschikte aspecten die in het 
strafonderzoek aan de orde waren gekomen. Overleg tussen ISD en het OM heeft ertoe geleid, zo geeft ISD aan, dat het 
oorspronkelijke onderzoek werd beëindigd en voor de ondergeschikte aspecten een transactie is getroffen (verslag van de 
Hoorzitting d.d. 15 april 2011, p. 6; 6929_1/141). 
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– De verstrekking van het bewijs aan de NMa 

186. Het wettelijk kader voor de verstrekking van de geluidsbestanden en de desbetreffende 

transcripties wordt gevormd door de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Ingevolge 

artikel 39f, eerste lid, Wjsg kan het College van procureurs-generaal (hierna: het College P-G) 

met het oog op een zwaarwegend algemeen belang strafvorderlijke gegevens verstrekken aan 

personen of instanties voor de doeleinden limitatief genoemd in dat artikel. In artikel 1, eerste 

lid, Wjsg zijn strafvorderlijke gegevens omschreven als gegevens over een natuurlijk persoon 

of rechtspersoon, die zijn verkregen in het kader van een strafvorderlijk onderzoek en die het 

OM in een strafdossier of langs geautomatiseerde weg heeft verwerkt.  

 

187. Het College P-G is verantwoordelijk voor en beslissingsbevoegd over alle verstrekkingen. 

Deze beslissingsbevoegdheid is gemandateerd aan de hoofden van de parketten, die deze op 

hun beurt gemandateerd hebben aan individuele Officieren van Justitie.199 Het College P-G 

heeft in zijn beleidsregels, neergelegd in de “Aanwijzing verstrekking van strafvorderlijke 

gegevens voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden” (hierna: de Aanwijzing),200 

uiteengezet wanneer het gebruik zal maken van zijn bevoegdheid tot het verstrekken van 

strafvorderlijke gegevens. 

 

188. In de onderhavige zaak heeft een Officier van Justitie namens het College P-G op 21 oktober 

2008 aan VROM-IOD toestemming verleend201 om aan de NMa te verstrekken het 

proces-verbaal202 waarin het vermoeden van prijsafspraken is neergelegd. Als bijlagen bij dit 

proces-verbaal zijn gevoegd beknopte transcripties dan wel samenvattingen van enkele 

tientallen afgetapte telefoongesprekken. Deze stukken zijn op 29 juni 2009 aan de NMa 

verstrekt. Vervolgens heeft VROM-IOD op onderscheidenlijk 26 november 2009, 7 juli 2010 

en 2 september 2010 aan de NMa nog meer beknopte transcripties dan wel samenvattingen 

van enkele tientallen andere afgetapte telefoongesprekken aan de NMa verstrekt, evenals de 

geluidsbestanden van de hiervoor bedoelde telefoongesprekken.203 Hiervoor was steeds 

voorafgaand toestemming verleend door genoemde Officier van Justitie namens het College 

P-G.204  

 

189. Het College P-G kan deze toestemming slechts hebben verleend na te hebben geoordeeld dat 

de verstrekking van genoemde geluidsbestanden en desbetreffende transcripties dan wel 

samenvattingen aan de NMa (evenals de plaatsing van de taps) rechtmatig is. De Raad 

                                                           
199 Aanwijzing verstrekking van strafvorderlijke gegevens voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden (2007A018), 
Stcrt. 2008, 19. 
200 Zie vorige voetnoot. 
201 Proces-verbaal nr. 2008036121 (‘Prijsafspraken (kartelvorming)’) d.d. 21 april 2008 (dossierstuk 1, 6929_1/4), p. 3.  
202‘Eerste Vermoeden Kartel’, d.d. 7 juli 2009 (dossierstuk 2, 6929_1/57). 
203 Zie Verslag van Ambtshandelingen d.d. 9 december 2010 (dossierstuk. 86). 
204 Nadien hebben ambtenaren van de NMa op basis van de van VROM-IOD verkregen geluidsbestanden letterlijke en 
volledige transcripties vervaardigd van de getapte telefoongesprekken.  
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conformeert zich in beginsel aan het oordeel van dit college. De Raad wijst er daarbij op dat 

de wetgever het aan het oordeel van het openbaar ministerie heeft overgelaten of verstrekking 

van strafvorderlijke gegevens aan een derde aan de orde is, aangezien een Officier van Justitie 

bij uitstek geschikt mag worden geacht om het belang van de verdachte en het zwaarwegend 

algemeen belang zorgvuldig tegen elkaar te kunnen afwegen.205  

 

190. De Raad ziet in deze zaak geen aanleiding om af te wijken van het oordeel van het College 

P-G. Van de zijde van – met name – ISD is niet gesteld dat de telefoontaps zonder 

machtiging van de rechter-commissaris zijn geplaatst. De geluidsbestanden en de 

desbetreffende transcripties of samenvattingen lijken voorts te voldoen aan de definitie van 

strafvorderlijke gegevens in artikel 1, eerste lid, Wjsg: het zijn “gegevens over een natuurlijk 

persoon of rechtspersoon”. Zij vloeien voort uit een strafvorderlijk onderzoek door 

VROM-IOD naar overtredingen van de Wet milieubeheer. De Raad mag ten slotte aannemen 

dat de geluidsbestanden en transcripties of samenvattingen zich in het strafdossier bevinden: 

het College P-G heeft immers inzicht in de inhoud van het strafdossier en heeft geoordeeld 

dat de geluidsbestanden en transcripties of samenvattingen daartoe behoren. De Raad heeft 

louter aanwijzingen dat het oordeel van het College P-G op dit punt juist is.206  

 

191. Gelet op een en ander, verwerpt de Raad dan ook het betoog van partijen, dat de NMa 

onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de omstandigheden waaronder de taps zijn 

geplaatst en dat voorts de geluidsbestanden en transcripties of samenvattingen niet behoren 

tot het strafdossier en geen gegevens vormen die langs geautomatiseerde weg zijn verwerkt, 

in de zin van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. 

 

192. De Raad stelt vast dat ook aan de overige eisen voor toepassing van artikel 39f Wjsg is 

voldaan. De Raad overweegt daartoe dat in de Memorie van Toelichting bij de 

Mededingingswet is uiteengezet dat kartels en kartelmatig functionerende 

samenwerkingsverbanden schadelijk zijn voor het prestatievermogen van een land, en dat 

dynamische en scherp reagerende markten essentieel zijn voor een internationaal vervlochten 

markteconomie als de Nederlandse.207 Handhaving van de mededingingsregels is dan ook 

een zwaarwegend algemeen belang in de zin van artikel 39f Wjsg, zoals ook in de rechtspraak 

is vastgesteld.208 De verstrekking van gegevens is voorts niet verder gegaan dan noodzakelijk 

voor het doel van de gegevensverstrekking. De Raad heeft immers slechts die 

                                                           
205 Zie Kamerstukken II, 2002-2003, 28 885, nr. 3, p. 5 en 8. 
206 In de Memorie van Toelichting bij de Wjsg is bijvoorbeeld aangegeven dat het begrip strafdossier in de praktijk ruim 
wordt opgevat (Kamerstukken II, 28 886, nr. 3, p. 3). De Commissie-Van Traa merkt op dat tapverslagen tot het 
strafdossier behoren (Inzake Opsporing. Enquêtecommissie opsporingsmethoden, bijlage V, paragraaf 3.6). 
207 Kamerstukken II, 24 707, nr. 3, p. 3. 
208 Rb. Den Haag, 26 juni 2009, Janssen de Jong Groep B.V., pt. 4.7 (“gelet op de aard van het bepaalde in artikel 6 lid 1 
Mw (verbod van mededingingsafspraken) [is] sprake (…) van een zwaarwegend algemeen belang nu het belang van het 
economisch welzijn in Nederland in het geding kan zijn”). 
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geluidsbestanden en tapverslagen ontvangen die het vermoeden van prijsafspraken betreffen. 

 

193. Ten aanzien van het beroep van de betrokken partijen op artikel 8 EVRM overweegt de Raad 

dat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van deze ondernemingen niet in 

het gedrang is geweest: de taps maken immers een bij wet voorziene inbreuk op de 

persoonlijke levenssfeer van (slechts) de deelnemers van de getapte gesprekken, waaronder 

de heren  [I-1] , [I-2],  [I-3] , [S-1] ,  [S-2] , en  [A-1] . Bovendien wordt voor rechtspersonen het 

recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer nauw uitgelegd.209 Omdat genoemde 

ondernemingen niet persoonlijk zijn geschaad door de beweerde onrechtmatigheid in de 

bewijsgaring, kan volgens vaste rechtspraak210 dat bewijs tegen hen worden gebruikt. 

  

194. Bovendien geldt ingevolge het tweede lid van artikel 8 EVRM dat inmenging van de overheid 

in het recht op privacy is toegestaan “voor zover bij wet is voorzien en in een democratische 

samenleving noodzakelijk is in het belang van […] het economisch welzijn van het land, het 

voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten.” 

 

195. Wat de vereiste mate van voorzienbaarheid betreft, stelt de Raad voorop dat de precisie 

waarmee de wetgeving een bepaalde inmenging voorzienbaar moet maken, afhangt van de 

aard van het instrument, het veld waarin dat instrument wordt toegepast en het aantal 

burgers dat erdoor wordt geraakt.211 Het onderhavige instrument betreft niet het plaatsen van 

telefoontaps of het maken van beknopte transcripties dan wel samenvattingen door 

VROM-IOD, maar de daaropvolgende overdracht van deze transcripties dan wel 

samenvattingen en de geluidsbestanden aan de NMa. Voor zover een overdracht van reeds 

verzamelde gegevens al een inbreuk op het privéleven en de correspondentie van een burger 

kan vormen – hetgeen de Raad niet vermag in te zien –, oordeelt de Raad echter dat de 

overdracht deze gegevens een substantieel minder grote inmenging door de overheid is dan 

het plaatsen van telefoontaps; de voorzienbaarheid van gegevensverstrekking hoeft navenant 

minder groot te zijn dan de voorzienbaarheid van het plaatsen van telefoontaps. Rest de 

vraag of de Wjsg voldoet aan deze (lagere) drempel. 

 

196. Artikel 39f, eerste lid, Wjsg verhindert de verstrekking van strafvorderlijke gegevens voor 

andere dan de daar genoemde doeleinden. Verstrekking blijft verder beperkt tot de gevallen 

                                                           
209 EHRM 9 januari 1995, Church of Scientology of Paris v. France, 19509/92: “[u]nlike Article 9, Article 8 of the Convention 
has more an individual than a collective character, the essential object of Article 8 of the Convention being to protect the 
individual against arbitrary action by the public authorities.” EHRM 16 april 2002, Colas Est, para. 41: “[…] in certain 
circumstances the rights guaranteed by Article 8 of the Convention may be construed as including the right to respect for a 
company's registered office, branches or other business premises.” 
210 HR 30 maart 2004, NJ 2004, 376, r.o. 4.4; HR 29 november 2005, NJ 2006, 193, r.o. 3.4. 
211 EHRM, 4 december 2008, S. and Marper v. United Kingdom, punt 96: “[t]he level of precision required of domestic 
legislation – which cannot in any case provide for every eventuality – depends to a considerable degree on the content of 
the instrument in question, the field it is designed to cover and the number and status of those to whom it is addressed.” 
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waarin sprake is van een zwaarwegend algemeen belang. De voorzienbaarheid stijgt verder 

door de Aanwijzing.212 De Aanwijzing bevat meer gedetailleerde richtlijnen voor de 

verstrekking van strafvorderlijke gegevens.213 In dit licht is de Raad van oordeel dat de 

wetgever met de Wjsg voldoende inzicht heeft gegeven in de omstandigheden waarin 

tapverslagen kunnen worden verstrekt aan de NMa. 

 

197. Ter zake van de noodzakelijkheid van de verstrekking van de telefoongegevens wijst de Raad 

erop dat de nationale wetgever artikel 39f Wjsg – waarin het vereiste van het zwaarwegend 

algemeen belang wordt gesteld – in deze wet heeft opgenomen om de verstrekking van 

gegevens te beperken tot die gevallen waarin dat noodzakelijk is, zoals vereist door het 

EVRM.214 Deze noodzakelijkheid moet volgens vaste rechtspraak van het EHRM niet worden 

gelezen als “onontbeerlijkheid”, maar als “dringende maatschappelijke behoefte”.215 

Noodzakelijkheid en zwaarwegend algemeen belang moeten daarom gelijk worden 

geïnterpreteerd. De Raad herhaalt dan ook zijn oordeel, weergegeven in randnummer 192, dat 

de handhaving van de mededingingsregels een zwaarwegend algemeen belang is. Dat 

rechtvaardigt de verstrekking van de betrokken gegevens aan de NMa. 

 

198. Gelet op het vorenstaande, komt de Raad tot de slotsom dat de verstrekking van de 

geluidsbestanden en de transcripties dan wel samenvattingen van de getapte 

telefoongesprekken door VROM-IOD aan de NMa niet in strijd is met artikel 39f Wjsg dan wel 

artikel 8 EVRM, noch met enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.  

 

– Het gebruik van het bewijs 

199. Wat betreft het betoog van de betrokken partijen dat het gebruik van de door VROM-IOD 

overgedragen gegevens ontoelaatbaar is, wijst de Raad nog op het volgende. 

 

200. Het bestuursrecht kenmerkt zich door een vrij bewijsrecht. Anders dan in het civiele recht en 

het strafrecht is het bestuur en daarmee ook de bestuursrechter niet gebonden aan bepaalde 

(in de wet voorgeschreven) bewijsmiddelen. Artikel 6 EVRM vormt geen inperking van die 

vrije bewijsleer. Evenmin kent de Algemene wet bestuursrecht beperkingen aan gebruik van 

welk bewijsmiddel dan ook.216 

 

                                                           
212 Aanwijzing verstrekking van strafvorderlijke gegevens voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden (2007A018), 
Stcrt. 2008, 19. 
213 Geopenbaarde beleidsregels gelden ook als “wet” in de zin van artikel 8, tweede lid, EVRM. 
214 Kamerstukken II, 28 886, nr. 3, p. 2. 
215 EHRM 7 december 1976, Handyside v. United Kingdom: “pressing social need”. 
216 Zie hierover uitvoerig de preadviezen voor de VAR Vereniging van bestuursrecht, Bestuursrechtelijk bewijsrecht: 
wetgever of rechter?, 2009, VAR-reeks 142, in het bijzonder het preadvies van Y. Schuurmans, p. 132 e.v. 
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201. Meer in het bijzonder geldt niet het voorschrift dat een bestuursorgaan – en dus ook de NMa 

– geen gebruik zou mogen maken van een bewijsmiddel, waarover het zelf, met 

gebruikmaking van eigen bevoegdheden, niet zou kunnen beschikken. Het is in de 

rechtspraak algemeen aanvaard dat bestuursorganen gebruik kunnen maken van in het kader 

van een strafrechtelijk onderzoek en met gebruikmaking van strafrechtelijke bevoegdheden 

verzamelde informatie.217 Bij een andere opvatting zou een bepaling als artikel 39f, eerste lid, 

Wjsg, dat het Openbaar Ministerie de bevoegdheid geeft om strafvorderlijke gegevens aan 

toezichthouders te verstrekken, ook zonder betekenis zijn.  

 

202. Tevens is van belang dat, volgens vaste jurisprudentie, zelfs wanneer sprake is van 

onrechtmatige verkrijging van strafrechtelijk bewijs, dit niet aan gebruik van dat bewijs in het 

kader van een bestuursrechtelijke procedure in de weg staat. Dat is slechts anders bij zeer 

bijzondere omstandigheden. De standaardoverweging van de bestuursrechter is de volgende: 

“Er bestaat geen rechtsregel die ieder gebruik verbiedt van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen 

bewijs. In het administratiefrechtelijke geding is zondanig bewijs slechts dan niet toegestaan, indien 

het bewijs is verkregen op een wijze, die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk 

handelende overheid mag worden verwacht, dat dit gebruik onder alle omstandigheden 

ontoelaatbaar moet worden geacht.”218 

 

203. Zelfs wanneer achteraf zou worden geoordeeld dat het Openbaar Ministerie de 

zwaarwegende omstandigheden in deze zaak verkeerd heeft gewogen, betekent dit niet dat, 

nu de informatie eenmaal is verstrekt, deze niet door de NMa mag worden gebruikt om de 

mededingingsregels te handhaven. In de gegeven omstandigheden kan niet worden 

volgehouden dat het gebruik van de geluidsbestanden en desbetreffende tapverslagen en 

samenvattingen van de – naar mag worden aangenomen na machtiging van de rechter-

commissaris – getapte  telefoongesprekken en in wezen bijvangst van het Openbaar 

Ministerie, zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag 

worden verwacht, dat het gebruik ervan moet worden uitgesloten.   

 

204. De Raad wijst bovendien op de rechtspraak van de Hoge Raad met betrekking tot het gebruik 

van bewijs door het Openbaar Ministerie dat door derden onrechtmatig is verkregen, 

bijvoorbeeld een onderzoek dat is aangevangen op basis van door een burger gestolen 

materiaal. Dergelijk materiaal kan, aldus de Hoge Raad, worden gebruikt, ook als de politie of 

het Openbaar Ministerie weten dat het om onrechtmatig verkregen bewijs gaat.219 Een 

                                                           
217 Zie bijv. HR 1 juli 2002, NJ 1994, 621, BNB 1992, 306 (gebruikmaking door de Inspecteur der directe belastingen van 
informatie uit een strafrechtelijk onderzoek) en ABRvS 4 februari 2000, AB 2000, 242 (gebruik strafrechtelijke gegevens 
door college B&W bij intrekking vergunning). Zie ook bijv. CRvB 28 november 1995, RSV 1996/89. 
218 ABRVS 12 april 2006, LJN AW1281; CRvB 11 april 2007, LJN BA2410. Deze uitspraken zijn ontleend aan HR 1 juli 1992, 
LJN ZC5028. Zie recentelijk nog Rb. Den Haag, 8 september 2010, LJN BN6120. 
219 Vgl. HR 16 oktober 1990, NJ 1991, 157; HR 11 april 1995, 537, m.nt. C. 
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uitzondering geldt voor het geval de politie of het Openbaar Ministerie met het verkrijgen van 

de informatie bemoeienis heeft gehad of in het geval sprake is van een schending van de 

beginselen van goede procesorde dan wel bij veronachtzaming van de rechten van 

verdediging.220 

 

205. Een dergelijke uitzondering is hier niet aan de orde. De NMa heeft geen enkele bemoeienis 

gehad met het plaatsen van de taps of het maken van de beknopte transcripties dan wel 

samenvattingen door VROM-IOD. Nu de taps bovendien op grond van een wettelijke 

grondslag aan de NMa zijn verstrekt, kan niet worden volgehouden dat de beginselen van de 

goede procesorde zijn geschonden dan wel dat sprake is van de veronachtzaming van de 

rechten van verdediging. 

 

206. Wat ten slotte het betoog van partijen betreft dat de wetgever de NMa bewust geen 

afluisterbevoegdheden heeft gegeven, en dat de verstrekking door VROM-IOD van 

tapgegevens aan de NMa deze bevoegdheidsbeperking doorkruist merkt de Raad het 

volgende op. Partijen miskennen hiermee dat de wetgever de (actieve) bevoegdheden van de 

NMa om gegevens te verzamelen heeft begrensd, doch niet de gegevens die de NMa mag 

ontvangen. Vast staat dat de NMa op geen enkele wijze invloed heeft op de omstandigheden 

waarin het Openbaar Ministerie telefoontaps laat plaatsen. Van enige indirecte bevoegdheid 

van de NMa tot het (doen) tappen van telefoons is dan ook geen sprake. Dat het VROM-IOD 

strafvorderlijk verkregen gegevens aan de NMa verstrekt, staat los van de bevoegdheden die 

de wetgever aan de NMa heeft toegekend. 

 

207. Gelet op het vorenstaande, bestaat geen grond voor het oordeel, dat de door VROM-IOD aan 

de NMa verstrekte geluidsbestanden en beknopte transcripties dan wel samenvattingen van 

getapte telefoongesprekken in deze zaak niet als bewijs mogen worden gebruikt. Niet is 

gebleken dat de Raad daarmee zou handelen in strijd met de wet of enig algemeen beginsel 

van behoorlijk bestuur.  

 

3.2 Beoordeling artikel 6 Mw 

 

208. Artikel 6, eerste lid, Mw verbiedt overeenkomsten tussen ondernemingen en onderling 

afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge 

hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, 

beperkt of vervalst. Blijkens de wetsgeschiedenis van de Mededingingswet sluit het 

kartelverbod van artikel 6 Mw zo veel mogelijk aan bij artikel 101, eerste lid, van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU).  

                                                           
220 HR 14 januari 2003, NJ 2003, 288, m.nt. YB. 
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3.2.1 Ondernemingen 

 

209. AVR, ISD en SWOC waren ten tijde van de aan de orde zijnde Gedragingen actief op het 

gebied van de inzameling van Zeescheepsafval in het Rotterdamse havengebied en zijn 

derhalve – zoals ook is geconcludeerd in het rapport221 en door AVR, ISD en SWOC niet is 

betwist – aan te merken als ondernemingen in de zin van artikel 1, aanhef en onder f, Mw. 

 

3.2.2 Overeenkomst en onderling afgestemde feitelijke gedraging 

 

– Juridisch kader   

210. Ingevolge artikel 1, aanhef en onder e, Mw wordt in deze wet en de daarop berustende 

bepalingen onder overeenkomst verstaan een overeenkomst in de zin van artikel 101, eerste 

lid, VWEU. Blijkens de Memorie van Toelichting bij de Mededingingswet is de vorm waarin 

afspraken zijn neergelegd niet bepalend voor de beantwoording van de vraag of sprake is van 

een overeenkomst in de zin van artikel 101, eerste lid, VWEU. Het Hof van Justitie en de 

Commissie hanteren ook een ruimere omschrijving van het begrip overeenkomst dan het 

Burgerlijk Wetboek. Zo hoeft geen sprake te zijn van de mogelijkheid afspraken rechtens af te 

dwingen.222 Een mondelinge afspraak kan volstaan.223 Wel moet er sprake zijn van 

wilsovereenstemming tussen economisch onafhankelijke ondernemingen om rekening te 

houden met elkaars belangen en zich te onderwerpen aan economische, sociale of morele 

druk.224 Van belang is met name dat de ondernemingen hun gezamenlijke wil te kennen 

hebben gegeven om zich op de markt op een bepaalde manier te gedragen.225  

  

211. Ingevolge artikel 1, aanhef en onder h, Mw wordt onder onderling afgestemde feitelijke 

gedraging verstaan een onderling afgestemde feitelijke gedraging in de zin van artikel 101, 

eerste lid, VWEU. Volgens vaste rechtspraak wordt een onderling afgestemde feitelijke 

gedraging gekenmerkt door een vorm van coördinatie tussen ondernemingen die, zonder dat 

het tot een overeenkomst komt, de risico’s van de onderlinge concurrentie bewust vervangt 

door een feitelijke samenwerking.226 

 

                                                           
221 Rapport van de NMa, d.d. 28 december 2010 (dossierstuk 90, 6929_1/64), rnr. 197 jo. rnr. 152. 
222 HvJ EG 16 december 1975, gev. zaken 40-48 e.a., Suiker Unie, Jur. 1995, p. 1663, pt. 173. 
223 Kamerstukken II, 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 57, waarin het arrest van het HvJ EG 20 juni 1978, zaak 28/77, Tepea t. 
Commissie, Jur. 1978, p. 141 wordt aangehaald. 
224 Kamerstukken II, 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 11. 
225 HvJ EG 15 juli 1970, zaak 41/69, ACF Chemiefarma, Jur. 1970, p. 661, pt. 112; HvJ EG 29 oktober 1980, gev. zaken 209/78 
en 218/78, Heintz van Landewyck, Jur. 1980, p. 3125, pt. 86; beschikking van de Commissie van 7 juni 2000, Aminozuren, Pb 
2001, L 152, p. 24, pt. 185. 
226 HvJ EG 4 juni 2009, zaak C-8/08, T-Mobile Netherlands B.V. e.a., Jur. 2009, p. I-4529, pt. 26 en HvJ EG, 14 juli 1972, zaak 
48/69, Imperial Chemical Industries, Jur. 1972, p. 619, pt. 64. 
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212. De begrippen coördinatie en samenwerking dienen te worden verstaan in het licht van de in 

de VWEU-bepalingen inzake de mededinging besloten veronderstelling dat iedere 

ondernemer zelfstandig moet bepalen welk beleid hij op de gemeenschappelijke markt zal 

voeren. Deze zelfstandigheidseis ontneemt de ondernemer niet het recht zijn beleid 

intelligent aan het vastgestelde of te verwachten marktgedrag van de concurrenten aan te 

passen. Daarentegen staat deze eis wel onverbiddelijk in de weg aan enigerlei al dan niet 

rechtstreeks contact tussen ondernemers waardoor hetzij het marktgedrag van een bestaande 

of potentiële concurrent wordt beïnvloed, hetzij die concurrent op de hoogte wordt gebracht 

van het aangenomen of voorgenomen marktgedrag, wanneer dat contact tot doel of ten 

gevolge heeft dat mededingingsvoorwaarden ontstaan die, gelet op de aard van de producten 

of verleende diensten, de grootte en het aantal van de ondernemingen en de omvang van de 

relevante markt, niet met de normaal te achten voorwaarden van die markt overeenkomen.227 

 

213. Een aantal gedragingen van verschillende ondernemingen kan de uitdrukking zijn van één 

enkele overtreding die ten dele onder het begrip overeenkomst en ten dele onder het begrip 

onderling afgestemde feitelijke gedraging valt.228 Het is in een dergelijk geval niet noodzakelijk 

de inbreuk uitsluitend als één van beide vormen te kwalificeren. Derhalve kan een dergelijke 

overtreding als een overeenkomst en onderling afgestemde feitelijke gedraging worden 

gekwalificeerd, zonder dat gelijktijdig en cumulatief behoeft te worden bewezen dat elk van de 

feitelijke bestanddelen zowel de karakteristieken van een overeenkomst als van een onderling 

afgestemde feitelijke gedraging vertoont.229 

 

214. Een overtreding van het kartelverbod kan bestaan uit een op zichzelf staande handeling, maar 

ook uit een voortgezette gedraging of een reeks inbreuken.230 Voorts kan een reeks 

handelingen één enkele inbreuk231 vormen, ook als een of meerdere van deze handelingen, of 

onderdelen ervan, tevens op zichzelf een inbreuk op het kartelverbod vormen.232  

 

                                                           
227 HvJ EG 16 december 1975, gev. zaken 40-48 e.a., Suiker Unie, pt. 173-174; HvJ EG 14 juli 1981, zaak 172/80, 
Züchner/Bayerische Vereinsbank, pt. 13-14; HvJ EG 31 maart 1993, zaak C-89/85, Ahlström, pt. 63; HvJ EG 28 mei 1998, zaak 
C-7/95 P, Deere, Jur. 1998, p. I-3111, pt. 86-87; HvJ EG 8 juli 1999, zaak C-49/92 P, Anic Partecipazioni, Jur. 1999, p. I-4125, 
pt. 116-117. 
228 HvJ EG, 8 juli 1999, zaak C-49/92 P, Anic Partecipazioni, Jur. 1999, p. I-4125, pt. 112-114 en GvEA EG, 20 maart 2002, 
zaak T-9/99, HFB Holding e.a., Jur. 2002, p. II-1487, pt. 188. 
229 GvEA EG, 24 oktober 1991, zaak T-1/89, Rhône-Poulenc SA, Jur. 1991, p. II-867, pt. 127. 
230 HvJ EG, 8 juli 1999, zaak C-49/92 P, Anic Partecipazioni, Jur. 1999, p. I-4125, pt. 81 en GvEA EG, 16 december 2003, gev. 
zaken T-5/00 en T-6/00, Nederlandse Federatie Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied en Technische Unie 
B.V., pt. 372, bevestigd in HvJ EG, 21 september 2006, zaak C-113/04 P, Technische Unie B.V., Jur. 2006, p. I-8831. Zie 
voorts GvEA EG, 8 juli 2008, zaak T-53/03, BPB, Jur. 2008, p. II-1333, pt. 257GvEA EG, 8 juli 2008, zaak T-53/03, BPB, Jur. 
2008, p. II-1333, pt. 257. 
231 De termen “enkele voortdurende inbreuk”, “enkele voortgezette inbreuk”, “enkele complexe inbreuk” en “enkele 
complexe en voortdurende (of: voortgezette) inbreuk” worden in de praktijk ook wel gebruikt. Deze begrippen zijn species 
van het genus “één enkele inbreuk”.  
232 GvEA EG, 28 april 2010, zaak T-446/05, Amann & Söhne, n.n.g., pt. 90. Ook als geen van de onderdelen op zichzelf een 
inbreuk vormt, kan het geheel van onderdelen een enkele inbreuk vormen, zie HvJ EG, 1 juli 2010, zaak C-407/08, Knauf, 
n.n.g., pt. 48. 
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215. De ratio hierachter is dat wanneer verschillende handelingen verwant zijn en onderling 

verweven, en alle handelingen ertoe dienen om een gedeeld doel van de betrokken 

ondernemingen te bereiken, deze feitelijke continuïteit en eenheid juridische gevolgen moet 

hebben.233  

 

216. Volgens vaste rechtspraak kan de Raad de aansprakelijkheid van een onderneming voor 

verschillende handelingen bepalen op basis van haar betrokkenheid bij de inbreuk in haar 

geheel, wanneer de verschillende handelingen deel uitmaken van een totaalplan vanwege hun 

identieke doel de mededinging te verstoren.234 Van een “identiek doel” (en daarmee van een 

“totaalplan”) in de zin van deze rechtspraak is sprake wanneer de verschillende handelingen 

complementair zijn, in die zin dat elk ervan bedoeld is om het hoofd te bieden aan een of 

meer gevolgen van de normale mededinging. De gedragingen moeten door hun 

wisselwerking bijdragen aan de verwezenlijking van het geheel van mededingingsverstorende 

gevolgen dat de deelnemers beogen. Bij de beoordeling of sprake is van één enkele inbreuk, 

moet rekening worden gehouden met elke omstandigheid die dat verband kan aantonen of 

weerleggen, zoals de toepassingsperiode, de inhoud (met inbegrip van de gehanteerde 

methoden) en, daarmee samenhangend, het doel van de verschillende handelingen in 

kwestie.235 

 

217. De Raad benadrukt dat het bij het bepalen of sprake is van één enkele inbreuk niet zozeer 

gaat om de formulering van het gemeenschappelijke doel van een reeks handelingen, als wel 

om de complementariteit van die handelingen. Het is om die reden dat het Gerecht in de 

zaak BASF overweegt dat “het begrip gemeenschappelijk doel niet kan worden bepaald door een 

algemene verwijzing naar de verstoring van de mededinging”.236 De test is, zo vervolgt het 

Gerecht, of de handelingen “ complementair [zijn], in dier voege dat elk daarvan bedoeld was om 

het hoofd te bieden aan een of meer gevolgen van de normale mededinging, en dat zij door hun 

wisselwerking bijdroegen tot de verwezenlijking van het geheel van mededingingsverstorende 

gevolgen dat de daders beoogden.”237  

 

218. Aldus samenhangende handelingen kunnen één enkele overeenkomst of onderling 

afgestemde feitelijke gedraging vormen.238 In beide samenspanningsvormen schenden 

ondernemingen de grondgedachte van de mededingingsvoorschriften van het Verdrag, die 

                                                           
233 Vgl. de conclusie van AG Cosmas van 15 juli 1997 bij zaak C-49/92, Anic Partecipazioni, Jur. 1999, p. I-4125, pt. 79. 
234 Idem, pt. 79; Vgl. HvJ EG 7 januari 2004, gev. zaken C-204/00 P e.a., Aalborg Portland e.a., Jur. 2004, p. I-123, pt. 258.  
235 Vgl. de conclusie van AG Cosmas bij zaak C-49/92, Anic Partecipazioni, Jur. 1999, p. I-4125, pt. 79, pt. 92. 
236 GvEA EG, 12 december 2007, zaak T-101/05, BASF, Jur. 2007, p. II-4949, pt. 180. 
237 Idem, pt. 181. 
238 HvJ EG, 8 juli 1999, zaak C-49/92, Anic Partecipazioni, Jur. 1999, p. I-4125, pt. 131. 
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inhoudt dat iedere ondernemer zelfstandig moet bepalen welk beleid hij op de markt zal 

voeren.239 

 

219. De Raad behoeft een enkele inbreuk niet te kwalificeren als óf een overeenkomst óf een 

onderling afgestemde gedraging. Een dergelijke kwalificatie ligt bij een langdurige inbreuk ook 

niet voor de hand. Bij een dergelijke inbreuk kan het gebeuren dat een element tegelijkertijd 

de kenmerken vertoont van beide vormen van onrechtmatig gedrag, terwijl andere elementen 

duidelijk kunnen worden teruggevoerd op één van beide.240 Een inbreuk die beide vormen in 

zich verenigt, wordt een complexe inbreuk genoemd.241 De Raad kan in zo een geval het 

geheel van feitelijke bestanddelen aanduiden als "overeenkomst en onderling afgestemde 

feitelijke gedraging".242 De Raad hanteert waar nodig de term “afspraak” voor het geheel van 

handelingen; hij brengt hiermee tot uiting dat sommige handelingen zijn aan te merken als 

overeenkomst, andere als onderling afgestemde feitelijke gedraging en weer andere 

handelingen kenmerken vertonen van beide vormen van onrechtmatig gedrag.  

 

220. Een onderneming die deelneemt – in welke vorm dan ook – aan een met artikel 6, eerste lid, 

Mw strijdige inbreuk door handelingen die bijdragen tot de verwezenlijking van een 

gemeenschappelijke doelstelling, is aansprakelijk voor de gedragingen van de andere 

ondernemingen in het kader van dezelfde inbreuk. Dit is in het bijzonder het geval wanneer 

vaststaat dat de betrokken onderneming de onwettige gedragingen van de andere deelnemers 

kende of deze redelijkerwijs had kunnen voorzien of kennen, en bereid was het risico ervan te 

aanvaarden.243 

 

  Beoordeling door de Raad  

221. De Raad stelt op grond van de in hoofdstuk 2 vastgestelde feiten en omstandigheden vast dat 

AVR, ISD en SWOC hebben deelgenomen aan een overeenkomst en/of hun gedrag onderling 

hebben afgestemd ten aanzien van de inzameling van Zeescheepsafval in het Rotterdamse 

havengebied door onderling opdrachten van klanten te verdelen en afspraken te maken over 

de aan te bieden prijzen of deze uit te wisselen. 

 

222. Uit paragraaf 2.3 blijkt dat de AVR, ISD en SWOC de gemeenschappelijke wil hadden om zich 

op een bepaalde manier op de markt te gedragen teneinde opdrachten van klanten onderling 

te verdelen en prijsconcurrentie te voorkomen of beperken. Daarmee is sprake van een 

                                                           
239 GvEA EG, 15 maart 2000, T-25/95, SA Cimenteries CBR e.a., Jur. 2000, p. II-491, pt. 1852. 
240 Vgl. GvEA EG, 20 april 1999, gev. zaken T-305/94 e.a., LVM e.a., Jur. 1999, p. II-931, pt. 696. 
241 HvJ EG, 8 juli 1999, zaak C-49/92, Anic Partecipazioni, Jur. 1999, p. I-4125, pt. 43.  
242 Idem. 
243 HvJ EG, 8 juli 1999, zaak C-49/92 P, Anic Partecipazioni, Jur. 1999, p. I-4125, pt. 83, en HvJ EG 7 januari 2004, gev. zaken 
C-204/00 P e.a., Aalborg Portland e.a., Jur. 2004, p. I-123, pt. 83. Zie ook Gerecht EU, 28 april 2010, zaak T-452/05, BST, 
n.n.g., pt. 37. 
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overeenkomst. Dat sprake is van een overeenkomst blijkt ook uit de in paragraaf 2.2 

behandelde bewijzen dat AVR, ISD en SWOC veelvuldig afspraken maakten over de 

onderlinge verdeling van opdrachten en de aan klanten aan te bieden prijzen.  

 

223. Voor zover geen sprake zou zijn van een overeenkomst blijkt uit paragraaf 2.2 in ieder geval 

dat sprake is van een onderling afgestemde feitelijke gedraging waarbij afstemming 

plaatsvond over wie van AVR, ISD en SWOC een bepaalde opdracht zou mogen winnen en 

waarbij concurrentiegevoelige informatie werd uitgewisseld, zoals de aan te bieden prijzen. 

AVR, ISD en SWOC zijn na deze afstemming op de markt actief gebleven. Bovendien heeft de 

afstemming gedurende een lange periode en met een zekere regelmaat plaatsgevonden. 

Daardoor mag worden vermoed dat AVR, ISD en SWOC bij de bepaling van hun gedrag op de 

markt, rekening hebben gehouden met hetgeen zij hebben afgestemd.244   

 

224. In dit verband merkt de Raad op dat de (diverse) Gedragingen één enkele complexe en 

voortgezette gedraging vormen. De Raad wijst daartoe op het volgende. 

 

225. Zoals uiteengezet in paragraaf 2.5 hadden de Gedragingen tussen ISD en SWOC en die 

tussen ISD en AVR steeds een gemeenschappelijk doel, namelijk het verdelen van opdrachten 

en het voorkomen of beperken van prijsconcurrentie ten aanzien van de inzameling van 

Zeescheepsafval in het Rotterdamse Havengebied. Daarnaast was een doel om in beeld te 

blijven bij de opdrachtgever, indien men de opdracht niet zou verkrijgen.  

 

226. Uit paragraaf 2.2.1 en 2.2.2 blijkt voorts dat er sprake was van frequente en gelijksoortige 

telefonische contacten, tussen dezelfde ondernemingen en personen waarbij steeds dezelfde 

werkwijze werd gehanteerd. Zowel in de contacten tussen ISD en SWOC als in de contacten 

tussen ISD en AVR bespraken de betrokkenen eerst of men de aanvraag had binnengekregen, 

hierna besprak men wie de opdracht mocht winnen en ten slotte maakte men afspraken over 

de aan te bieden prijzen of werden deze uitgewisseld.  

 

227. Ook de methodes die gebruikt werden om te bepalen wie een opdracht zou mogen winnen, 

de beurtmethode en de vaste-klantmethode, werden door zowel ISD, als SWOC en AVR 

gehanteerd. De contacten tussen ISD en AVR waarin afspraken werden gemaakt over de aan 

te bieden prijzen of waarbij prijzen werden uitgewisseld zonder dat daarmee een verdeling 

                                                           
244 HvJ EG 4 juni 2009, zaak C-8/08, T-Mobile Netherlands B.V. e.a., Jur. 2009, p. I-4529, pt. 51. Bovendien blijkt uit 

paragraaf 2.2 dat partijen bij de bepaling van hun gedrag op de markt ook daadwerkelijk rekening hebben gehouden met 
de afstemming. Zo blijkt uit enkele van de in paragraaf 2.2.2, onderdeel (i) behandelde telefoongesprekken immers dat 
AVR en ISD zich bij het afgeven van een offerte aan klanten gedroegen overeenkomstig de afstemming die daarvoor had 
plaatsgevonden (zie biiv. rnr. 120). In haar brief d.d. 8 april 2011 (6929_1/116) heeft SWOC aangegeven dat zij de 
opdrachten die worden genoemd in tabel 1, nr. 21, 25, 48, 57, 59 en 75 (zie randnummer 53) daadwerkelijk heeft gekregen. 
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van opdrachten gefaciliteerd werd, hadden ook dezelfde vorm en er werd een vrijwel identieke 

werkwijze gehanteerd.  

 

228. Voorts hadden AVR, ISD en SWOC ook wetenschap van elkaars onderlinge contacten die 

plaatsvonden in het kader van de Gedragingen (paragraaf 2.4).245  

 

229. Ten slotte vond ook afstemming plaats tussen AVR, ISD en SWOC gedrieën onderling (deze 

partijen verdeelden opdrachten in onderling contact; paragraaf 2.4).  

 

230. In het licht van het voorgaande stelt de Raad vast dat AVR, ISD en SWOC hebben 

deelgenomen aan een overeenkomst en/of hun gedrag onderling hebben afgestemd in de zin 

van artikel 6, eerste lid Mw, ten aanzien van de inzameling van Zeescheepsafval in het 

Rotterdamse havengebied door onderling opdrachten van klanten te verdelen en afspraken te 

maken over de aan te bieden prijzen of deze uit te wisselen. De Raad voegt hier aan toe, dat 

Van Gansewinkel, AVR-I, OTM, ISD, Port Invest en Burando de vaststelling in het rapport dat 

sprake is van een overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging in de zin van 

artikel 6, eerste lid Mw tussen AVR, ISD en SWOC niet hebben betwist.  

 

231. SWOC betoogt dat er geen afspraak tussen SWOC, ISD en AVR is geweest, maar hooguit 

alleen tussen SWOC en ISD.246 

 

232. SWOC stelt in dit verband dat zij niet met anderen dan ISD telefonisch of anderszins 

gesprekken heeft gevoerd met een vergelijkbare inhoud als de getapte telefoongesprekken 

met ISD.247 Zij betwist in dit verband de verklaring van de heer  [A-1]  van AVR ter zake, en 

wijst erop dat er voor haar geen enkele reden bestond om de inzameling met AVR af te 

stemmen, omdat “ten tijde van de telefoontaps, in de periode januari [2007] tot en met april 

2007, [AVR niet meer] beschikte over lichters voor het inzamelen van scheepsafval. Deze 

lichters had [AVR] in de loop van 2006 al onder meer aan SWOC verkocht, zodat van enigerlei 

‘afstemming’ over de prijs van de inzameling met AVR helemaal geen sprake meer kon zijn. 

Een eventuele afstemming tussen AVR en SWOC kan dan uitsluitend plaatsvinden over de 

samenwerking in het kader van gemelde afspraken als vastgelegd in de overeenkomsten van 

31 juli 2006.”  

 

                                                           
245 Zoals eerder is aangegeven (rnr. 214), kan een reeks van handelingen één inbreuk vormen, ook als meerdere van deze 
handelingen tevens op zichzelf een inbreuk vormen. Dat de betrokken gedragingen van enerzijds ISD en SWOC en van ISD 
en AVR anderzijds (onderlinge verdeling van opdrachten en in dat kader uitwisseling van prijzen en afspraken over prijzen) 
op zichzelf een inbreuk vormen, sluit niet uit het geheel als één voortgezette gedraging te kwalificeren. 
246 Zienswijze d.d. 1 april 2011, m.n. p. 2, laatste alinea (6929_1/106). 
247 Idem, m.n. p. 3, tweede alinea (6929_1/106). 
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233. Dit betoog van SWOC faalt. De Raad verwijst daartoe in de eerste plaats naar de hiervóór in 

randnummer 173 weergegeven verklaringen van de heer  [A-1]  en twee opnamen van 

telefoongesprekken tussen ISD en SWOC, waaruit duidelijk blijkt dat sprake is geweest van 

een afspraak tussen ISD, SWOC en AVR. Zo verklaarde de heer  [A-1]  onder meer:  

 

“We [ISD, SWOC en AVR] hadden contact om ervoor te zorgen dat we met zijn drieën [ISD, 

SWOC en AVR] beurtelings de opdrachten zouden krijgen”.248   

 

234. De Raad heeft geen reden om te twijfelen aan deze verklaring. Bovendien blijkt uit de in 

randnummers 168-169 aangehaalde opnamen van twee telefoongesprekken tussen ISD en 

SWOC dat afstemming met AVR werd besproken die reeds had plaatsgevonden of die nog 

plaats zou vinden.  

 

235. Daar komt bij, dat de Raad het bestaan van een afspraak tussen ISD, SWOC en AVR niet 

louter baseert op het bewijs voor de verdeling van opdrachten in onderling contact tussen 

AVR, ISD en SWOC gedrieën, maar ook en vooral op het gemeenschappelijke doel van de 

Gedragingen, het feit dat sprake was van frequente en gelijksoortige telefonische contacten 

tussen steeds dezelfde ondernemingen en personen, het feit dat steeds dezelfde werkwijze 

werd gehanteerd en de wetenschap bij partijen van elkaars onderlinge contacten: AVR, ISD en 

SWOC wisten allen dat zowel ISD en SWOC als ISD en AVR contacten in het kader van de 

Gedragingen onderhielden. SWOC heeft hiertegen niets ingebracht. 

 

236. Ook de stelling van SWOC dat AVR in de periode januari tot en met april 2007 niet meer 

beschikte over “lichters” zodat “van enigerlei ‘afstemming’ over de prijs van inzameling met 

AVR geen sprake meer kon zijn” gaat niet op. Zoals aangegeven in randnummer 153, was AVR 

destijds nog steeds op de markt actief was, namelijk via haar eigen steiger en via ingehuurde 

inzamelvaartuigen, waarbij, aldus de heer  [A-1]  (AVR): “De Planning en het commerciële 

element (…) bij AVR Maritiem [lagen], dus het contact met de klant, de contracten en 

dergelijke”.249 Tijdens de hoorzitting heeft SWOC erkend dat AVR de contacten met de reder 

had om opdrachten binnen te halen,250 en uit een verslag van een telefoongesprek op 12 

maart 2007 blijkt dat AVR ook toen zij via haar eigen steiger en via inhuur van 

inzamelvaartuigen actief was, betrokken was bij de onderhavige Gedragingen en afstemde 

met ISD wie een opdracht zou krijgen.251  

 

                                                           
248 Verklaring dhr.  [A-1] , p. 7, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 18 oktober 2010 (dossierstuk 71, 6929_4/2). 
249 Idem, p. 4. 
250 Verslag van de Hoorzitting d.d. 15 april 2011 (6929_1/141), p. 11. 
251 Bijlage 22 bij Verslag van Ambtshandelingen van de NMa d.d. 9 december 2010 (dossierstuk 86, document 6929_1/2). 
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237. Gelet op het voorgaande concludeert de Raad dat AVR, ISD en SWOC een overeenkomst 

gesloten en/of hun gedrag onderling hebben afgestemd in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw, 

ten aanzien van de inzameling van Zeescheepsafval in het Rotterdamse havengebied.  

 

3.2.3 Mededingingsbeperkende strekking 

 

  Juridisch kader 

238. Het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw is van toepassing op een overeenkomst en/of 

onderling afgestemde feitelijke gedraging wanneer zij ertoe strekt of ten gevolge heeft dat de 

mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of 

vervalst. Artikel 6, eerste lid, Mw sluit zoveel mogelijk aan bij artikel 101, eerste lid, VWEU. Dit 

geldt ook voor de in artikel 101, eerste lid, sub a tot en met e, VWEU gegeven voorbeelden van 

verboden concurrentiebeperkende gedragingen.252  

 

239. Van een mededingingsbeperkende strekking is reeds sprake wanneer de afspraak negatieve 

gevolgen voor de mededinging kan hebben. Met andere woorden, het volstaat dat zij 

concreet, gelet op de juridische en economische context ervan, geschikt is om te leiden tot 

verhindering, beperking of vervalsing van de mededinging.253 Niet is vereist dat de afspraak de 

belangen van concurrenten of consumenten schaadt; de mededingingsregels dienen volgens 

vaste rechtspraak ertoe om de structuur van de markt en daarmee de mededinging als 

zodanig veilig te stellen.254 De vraag of en in welke mate een dergelijk gevolg daadwerkelijk 

intreedt, kan slechts relevant zijn voor de berekening van het bedrag van de boete.255 

 

240. Of sprake is van een mededingingsbeperkende strekking dient te worden beoordeeld aan de 

hand van de omstandigheden van het concrete geval. Met betrekking tot de vraag of een 

overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging ertoe strekt de mededinging te 

beperken, zijn met name relevant de objectieve doelstellingen die zij nastreeft en de 

economische en juridische context ervan. Het oogmerk of de bedoeling van de betrokken 

ondernemingen is geen noodzakelijk element om te bepalen of een overeenkomst en/of 

onderling afgestemde feitelijke gedraging een mededingingsbeperkende strekking heeft.256  

 

241. Als eenmaal is vastgesteld dat de overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke 

gedraging ertoe strekt de mededinging te beperken, verhinderen of vervalsen, behoeven voor 

de toepassing van artikel 101, eerste lid, VWEU en bijgevolg artikel 6, eerste lid, Mw de 

                                                           
252 De voorbeelden zijn niet overgenomen in art. 6, eerste lid, Mw, maar zijn blijkens het gestelde in de parlementaire 
geschiedenis van de Mededingingswet naar analogie van toepassing. Zie Kamerstukken II, 1995-1996, 24 707, nr. 3, p. 61. 
253 CBb 12 augustus 2010, zaak AWB 06/657, 06/660 en 06/661, T-Mobile Netherlands B.V. e.a., pt. 7.3.2. 
254 HvJ EG 6 oktober 2009, gev. zaken C-501/06 e.a., GlaxoSmithKline Services e.a., Jur. 2009, p. I-9291, pt. 63. 
255 HvJ EG 4 juni 2009, zaak C-8/08, T-Mobile Netherlands B.V. e.a., Jur. 2009, p. I-4529, pt. 31. 
256 Idem, pt. 24 en 27. 
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concrete gevolgen van een overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging niet 

nader te worden onderzocht.257 Overeenkomsten en/of onderling afgestemde feitelijke 

gedragingen vallen zelfs dan onder artikel 101, eerste lid, VWEU en artikel 6, eerste lid, Mw 

wanneer mededingingsbeperkende gevolgen op de markt ontbreken.258 

 

 

 

  Beoordeling door de Raad 

242. In paragraaf 3.2.2 is vastgesteld dat AVR, ISD en SWOC een overeenkomst hebben gesloten 

en/of hun gedrag onderling hebben afgestemd ten aanzien van inzameling van 

Zeescheepsafval in het Rotterdamse havengebied. In het kader van de onderlinge verdeling 

van opdrachten bepaalden AVR, ISD en SWOC in onderling overleg wie een opdracht zou 

mogen winnen en maakten zij afspraken over de aan te bieden prijzen of wisselden zij deze 

uit. Daarnaast werden ook afspraken gemaakt over de aan te bieden prijzen of werd 

informatie over prijzen uitgewisseld zonder dat daarmee uitvoering werd gegeven aan een 

onderlinge verdeling van opdrachten. 

 

243. De Gedragingen dienden er naar hun aard toe onzekerheid weg te nemen over het actuele en 

voorgenomen marktgedrag van concurrenten. AVR, ISD en SWOC hebben door middel van 

de Gedragingen welbewust de risico’s van het onafhankelijk van elkaar concurreren en de 

onzekerheden over hun voorgenomen marktgedrag weggenomen, door het in onderling 

overleg bepalen wie een opdracht zou mogen winnen, door het maken van afspraken over de 

aan te bieden prijzen en door deze prijzen uit te wisselen, waardoor zij ook in staat waren 

hogere prijzen te bedingen.259 Door hun onderlinge afstemming hebben de betrokken 

ondernemingen opdrachtgevers misleid: opdrachtgevers kregen immers een verkeerd beeld 

van het aanbod en de onderlinge concurrentiekracht van de betrokken ondernemingen. 

Bovendien bepaalden AVR, ISD en SWOC door de Gedragingen niet meer autonoom wat zij 

als commercieel aantrekkelijk en haalbaar beschouwden, om vervolgens daaruit 

consequenties voor hun eigen optreden te trekken.  

 

244. De Raad neemt daarbij in ogenschouw dat partijen een sterke positie op de markt hadden. 

Op de relevante markt, zoals die is aangeduid in het rapport en door partijen in hun 

zienswijzen niet is betwist, namelijk de markt voor inzameling van zeescheepsafval 

                                                           
257 Zie o.m. HvJ EG, 20 november 2008, zaak C-209/07, Beef Industry Development Society, Jur. 2008, pt. 16, HvJ EG, 21 
september 2006, zaak C-105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch 
Gebied/Commissie, Jur. 2006, p. I-8725, pt. 125, HvJ EG, 13 juli 1966, zaak 56/64 en 58/64, Consten-Grundig, Jur. 1978, p. 
131, pt. 7 en HvJ EG 6 oktober 2009, gev. zaken C-501/06 e.a., GlaxoSmithKline Services e.a., Jur. 2009, p. I-9291, pt. 55. 
258 HvJ EG, 8 juli 1999, zaak C-49/92 P, Anic Partecipazioni, Jur. 1999, p. I-4125, pt. 122. 
259 Zie bijv. paragraaf 2.3, waarin door partijen als doel van de gedragingen onder meer wordt genoemd “een neerwaartse 
spiraal van prijzen [te] voorkomen” (rnr. 155), “een redelijke prijs te krijgen” (rnr. 158), “[voorkomen] dat de prijzen 
helemaal in elkaar klappen” (rnr. 160) en [het hebben] van een goeie prijs” (rnr. 161). 
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omschreven in Annex I en II van het zogenoemde MARPOL-Verdrag,260 in het Rotterdamse 

havengebied (omvattende Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis),261 waren AVR, 

ISD en SWOC in de periode waarop de Gedragingen betrekking hebben allen actief.262 Zij 

vertegenwoordigden in deze periode gezamenlijk veruit het grootste gedeelte van de 

ingezamelde Annex I en II afvalstoffen van zeeschepen in het Rotterdamse havengebied. 

Zoals in het rapport is aangegeven, en door partijen in hun zienswijzen ook niet is betwist, 

wordt dit percentage ingeschat op 85-95%.263 Voorts waren AVR, ISD en SWOC, zoals in het 

rapport is vastgesteld en evenmin door partijen is betwist, drie van de slechts vijf 

ondernemingen die in het bezit waren van de benodigde vergunningen om in het 

Rotterdamse havengebied zeescheepsafval in te zamelen.  

 

245. Gelet op het bovenstaande, zijn de Gedragingen naar hun aard concreet geschikt om te 

kunnen leiden tot een beperking van de mededinging en strekte de Gedragingen van AVR, 

ISD en SWOC ertoe de mededinging in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw te beperken, 

verhinderen dan wel te vervalsen. 

 

246. De bedoeling die AVR, ISD en SWOC zélf opgeven voor de Gedragingen is illustratief voor de 

strekking ervan. Zoals in paragraaf 2.3 is aangetoond hadden AVR, ISD en SWOC 

daadwerkelijk het doel om de mededinging te beperken door onderling hun marktgedrag te 

coördineren. Werknemers van AVR, ISD en SWOC hebben immers verklaard dat zij met de 

Gedragingen opdrachten onderling wilden verdelen en prijsconcurrentie wilden voorkomen of 

beperken. Dit subjectieve doel van genoemde partijen bevestigt de mededingingsbeperkende 

strekking van de Gedragingen. 

 

247. Zoals de Raad hierna uiteenzet, falen de argumenten van diverse partijen, die in wezen ertoe 

strekken te betogen, dat de onderlinge contacten van partijen, gelet op de economische en 

juridische context waarbinnen de partijen opereerden, niet de mededinging beperken in de 

zin van artikel 6, eerste lid, Mw.264 Het is rekening houdend met de economische en 

juridische context, dat de Raad tot zijn oordeel is gekomen dat sprake is van een beperking 

van de mededinging, waarbij hij onder meer in ogenschouw heeft genomen de positie van 

partijen op de markt, het regelgevend kader en de rol van het Havenbedrijf, alsmede de 

betekenis van de prijs voor ondernemingen bij hun keuze voor een inzamelaar. Dat, zoals 

diverse partijen stellen, de NMa onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de economische 

                                                           
260 Rapport van de NMa, d.d. 28 december 2010 (dossierstuk 90, 6929_1/64), rnr. 15, p. 6. 
261 Idem, met name rnr. 15, p. 5. 
262 Idem, rnr. 20. 
263 Idem, rnr. 234. 
264 Zienswijze Van Ganswinkel en AVR-I d.d. 7 april 2011 (6929_1/112), pt. 3.1 en pt. 3.2; Zienswijze OTM d.d. 12 april 2011 
(6929_1/125), pt. 21, eerste streepje. 
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en juridische context, kan naar het oordeel van de Raad niet worden staande gehouden. 

Daartoe wijst de Raad op het volgende. 

 

248. AVR, ISD en SWOC hadden een sterke positie op de markt (zie randnummer 244) en hebben 

opdrachtgevers misleid die bij diverse ondernemingen een prijs opvroegen (zie randnummer 

243).  

 

249. Zoals is opgemerkt door Van Gansewinkel en AVR-I265 alsmede door OTM,266 heeft de 

overheid de bevoegdheid vergunningen voor havenontvangstinstallaties te verlenen. Het is 

precies díe bevoegdheid (en de restrictieve uitoefening ervan) die de Raad ertoe brengt te 

wijzen op de sterke positie van partijen en het feit dat zij drie van de slechts vijf vergunningen 

vertegenwoordigen.  

 

250. Wat de rol van het Havenbedrijf betreft bij het vaststellen van vergoedingen voor indirecte 

financiering,267 merkt de Raad op dat onderhavige zaak niet ziet op onderlinge afstemming ter 

zake van die vergoedingen: het gaat hier om prijzen voor het inzamelen van Zeescheepsafval. 

Deze prijzen worden niet vastgesteld door het Havenbedrijf, maar autonoom door de 

ondernemingen zélf, hetgeen ook uit de diverse verslagen van de telefoongesprekken blijkt. 

De Raad heeft tijdens de hoorzitting ook niets anders vernomen. 

 

251. Wat deze vergoedingen betreft, verwerpt de Raad ook de stelling van OTM dat “het 

publiceren van de actuele/toekomstige prijzen voor de inzameling van Annex I afval op de 

website van het [Havenbedrijf] (…) dan ook onmiskenbaar mee[bracht] dat voor een groot 

deel van de werkzaamheden er geen of nauwelijks sprake was van prijsconcurrentie tussen 

partijen”.268 De Raad wijst in dit verband erop, dat het Havenbedrijf, zoals tijdens de 

hoorzitting ook is opgemerkt, slechts de vergoedingen voor indirecte financiering publiceert 

op haar website; de autonome, door de ondernemingen zélf bepaalde prijzen voor inzameling 

worden niet door hem gepubliceerd. Laatstgenoemde prijzen zijn niet algemeen bekend, 

zoals ook al blijkt uit de aangehaalde telefoongesprekken, waarin bij verschillende van de 

betrokken ondernemingen wordt geïnformeerd naar de prijs voor inzameling.  

 

252. Dit laatste bevestigt tevens dat “prijs” een relevante concurrentieparameter was voor 

ondernemingen bij hun keuze voor een inzamelaar. De betrokken inzamelaars waren hier heel 

wel van op de hoogte: zo blijkt uit de verslagen van de telefoongesprekken dat besproken 

werd wie een voorgenomen winnaar en wie een voorgenomen verliezer van een opdracht zou 

                                                           
265 Zienswijze Van Ganswinkel en AVR-I d.d. 7 april 2011 (6929_1/112), pt. 8. 
266 Zienswijze OTM d.d. 12 april 2011 (6929_1/125), pt. 14. 
267 Idem, pt. 8. 
268 Zienswijze OTM d.d. 12 april 2011 (6929_1/125), pt. 17. 
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zijn, waarbij de voorgenomen verliezer een iets hogere prijs bood dan de voorgenomen 

winnaar. Dit blijkt ook uit de verklaring van de heer  [S-2]  van SWOC die opmerkt:269  

 

“Die schepen waren wel gevoelig voor de prijs, anders konden we het ook niet zo sturen (…) Als wij 

een opdracht niet wilden dan gaven we gewoon een wat hogere prijs op dan ISD”.  

 

Zo ook onder meer de verklaring van de heer  [I-1]  over het verdelen van “hoppers”:270  

 

“Wanneer je een hopper niet kan of wilde doen, dan ging je boven de prijs van de concurrent zitten 

zodat je hem niet kreeg.”  

 

alsmede het document afkomstig uit de digitale omgeving van ISD,271 waarin onder meer 

staat:  

 

“Begreep van [klant] dat we te duur waren t.o.v. onze concurrent. Moest naar EUR. 3500,- zakken 

om interessant te zijn. Vervolgens toch klus verloren aan SWOC. Door ISD achteraf contact 

gezocht met SWOC. Commentaar SWOC: omdat de klant het vroeg om voor 3500 euro aan te 

bieden is dit ook gebeurd. Sprak af volgende keer goed te communiceren voorafgaand aan offerte”.  

 

253. Dat het Havenbedrijf, zoals door partijen wordt gesteld,272 met het oog op publieke belangen 

bij veilige en milieuvriendelijke verwerking van scheepsafval meer in het algemeen ernaar zou 

hebben gestreefd de daadwerkelijke inzameling van scheepsafvalstoffen (in plaats van illegale 

lozingen op zee) te stimuleren en te professionaliseren, of inzamelaars zou hebben verplicht 

tot inzameling op straffe van een sanctie, laat – wat daarvan ook zij273 – onverlet dat het niet 

de overheid is die met het oog op enig publiek milieubelang de betrokken ondernemingen 

heeft verplicht tot de onderhavige Gedragingen, maar dat het, zoals gezegd, de 

ondernemingen zélf zijn die met hun eigen autonome gedragingen tot doel hadden onderling 

opdrachten te verdelen en prijsconcurrentie te voorkomen of te beperken.  

 

254. Voor zover Van Gansewinkel en AVR-I in dit verband erop wijzen, dat ISD en SWOC de grote 

spelers waren op het gebied van inzameling en dat AVR een kleine speler was,274 wijst de Raad 

erop, dat dit betoog geen doel treft en niet afdoet aan het mededingingsbeperkende karakter 

                                                           
269 Verklaring dhr.  [S-2] , p. 3 en 5, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 25 augustus 2010 (dossierstuk 34, 
6929_3/11).  
270 Verklaring dhr.  [I-1] , p. 5, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 14 oktober 2010 (dossierstuk 73, 6929_22/2. 
271 Zie rnr. 70. 
272 Zienswijze Van Ganswinkel en AVR-I d.d. 7 april 2011, pt. 25 op p. 6, eerste bullet; Zienswijze van ISD d.d 12 april 2011 
(6929_1/125), pt. 15. 
273 Zienswijze SWOC d.d. 1 april 2011 (6929_1/106), p. 4. SWOC heeft dit overigens louter gesteld en noch in haar 
zienswijze, noch tijdens de hoorzitting onderbouwd. De Raad is hier overigens ook niet van gebleken. 
274 Zienswijze Van Ganswinkel en AVR-I d.d. 7 april 2011 (6929_1/112), pt. 25 op p. 6, vijfde bullet, en pt. 26 e.v. 
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van de overeenkomst en/of onderling afgestemde gedraging. AVR, ISD en SWOC hadden, 

zoals gezegd, een gezamenlijk marktaandeel van circa 85-95% en AVR was één van de slechts 

vijf ondernemingen die in het bezit waren van de benodigde vergunningen om in het 

Rotterdamse havengebied zeescheepsafval in te zamelen. Ofschoon op enig moment de 

eigen inzamelvaartuigen van AVR werden verkocht, zamelde zij – zoals aangegeven in 

randnummer 153 – wel in via haar steiger en via ingehuurde inzamelvaartuigen, en was zij 

betrokken was bij de Gedragingen.  

 

255. Ook het betoog van diverse partijen aangaande het (beperkte) aantal afspraken dan wel 

opdrachten waarom het zou gaan,275 en het gebrek aan invloed van de prijs op de keuze bij 

rederijen en scheepsagenten,276 treft geen doel.  

 

256. Wat betreft het (beperkte) aantal opdrachten waarom het zou gaan, stellen Van Gansewinkel 

en AVR-I, dat AVR van de opdrachten waar het rapport naar verwijst, slechts bij drie gevallen 

betrokken is.277 ISD stelt dat uit de dossierstukken blijkt, dat in totaal bij ongeveer 30 

opdrachten SWOC een opdracht aan ISD heeft gelaten en ISD aan SWOC. Dit tegen de 

achtergrond van, wat zij stelt, “de meer dan 3500 inzamelingen die ISD gemiddeld over de 

afgelopen jaren heeft verzorgd”. SWOC stelt dat de opdrachten waar het rapport naar 

verwijst, slechts een zeer klein onderdeel van haar activiteiten betroffen.278 

 

257. De Raad wijst allereerst erop, dat de inbreuk wordt gevormd door de (één enkele 

voortgezette) overtreding die tot doel had onderling opdrachten te verdelen en 

prijsconcurrentie te voorkomen of te beperken. De duur van de Gedragingen beslaat een 

periode van bijna twee jaar.279 De Raad acht het op zijn minst genomen niet aannemelijk dat 

partijen enkel in de korte periode dat (enkele van) hun communicatiemiddelen werden getapt, 

opdrachten hebben verdeeld en prijsconcurrentie hebben getracht te voorkomen of te 

beperken. Het zou wel heel toevallig zijn dat partijen vanaf het moment dat enkele van hun 

(telefoon)gesprekken werden getapt, ermee begonnen zijn om daadwerkelijk opdrachten te 

verdelen en daadwerkelijk prijsconcurrentie te beperken en ermee stopten toen hun 

gesprekken niet meer werden getapt. De Raad acht dit ongeloofwaardig. De Raad herinnert in 

dit verband ook aan de hiervóór aangehaalde verklaring van de heer  [A-1]  van AVR: “We [ISD, 

SWOC en AVR] hadden contact om ervoor te zorgen dat we met zijn drieën [ISD, SWOC en 

AVR] beurtelings de opdrachten zouden krijgen”. Het betoog van Van Gansewinkel, AVR-I en 

                                                           
275 Zienswijze Van Ganswinkel en AVR-I d.d. 7 april 2011 (6929_1/112), pt. 8; Zienswijze ISD e.a. d.d. 4 april 2011 
(6929_1/107), pt. 21-23. 
276 Zienswijze ISD e.a. d.d. 4 april 2011 (6929_1/107), pt. 24-29. 
277 Idem, pt. 24-29. 
278 Zienswijze SWOC d.d. 1 april 2011 (6929_1/106), p. 7. SWOC heeft in dit verband bij brief d.d. 8 april 2011 (6929_1/116) 
diverse facturen overgelegd. 
279 Zie met name paragraaf 2.5, rnr. 179. 
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ISD doet dan ook niet af aan het mededingingsbeperkende karakter van de overeenkomst 

en/of onderling afgestemde gedraging. 

 

258. In dit verband wijst de Raad er voorts op, dat de genoemde aantallen van drie (AVR) en 30 

(ISD)280 hun grondslag vinden in de schriftelijke weergaven van de 84 (getapte) 

telefoongesprekken waarover de NMa de beschikking heeft gekregen. Daarbij zij aangetekend, 

dat slechts gedurende een beperkte periode van drie maanden, een beperkt aantal wijzen van 

communicatie van alleen ISD door het Openbaar Ministerie is gevolgd, namelijk enkele 

(bedrijfs- en privé)telefoons. Andere wijzen van communicatie (schriftelijk, mondeling) heeft 

het Openbaar Ministerie niet gevolgd.  

 

259. Wat betreft de invloed van de prijs op de keuze bij rederijen en scheepsagenten, stelt ISD281 

dat de prijs voor de afgifte van afvalstoffen geen invloed heeft op de keuze bij rederijen voor 

een bepaalde haven, onder andere omdat de kosten voor afgifte een fractie bedragen van de 

totale kosten voor het aandoen van een haven. De Raad herinnert eraan dat het feit dat de 

prijs voor de afgifte van afvalstoffen een fractie zou bedragen van de totale kosten voor het 

aandoen van een haven, onverlet laat dat opdrachtgevers op het moment dat zij een haven 

aandoen, een keuze hebben uit diverse inzamelaars van Zeescheepsafval en de hoogte van de 

prijs, zoals reeds aangegeven, een belangrijke factor is bij de keuze voor een inzamelaar. 

 

260. Gelet op het voorgaande, concludeert de Raad, dat de onderhavige overeenkomst en/of 

onderling afgestemde gedraging van AVR, ISD en SWOC ertoe strekte de mededinging in de 

zin van artikel 6, eerste lid, Mw te beperken, verhinderen dan wel te vervalsen.  

 

261. De Raad voegt hieraan toe, dat deze overeenkomst en/of onderling afgestemde gedraging 

daarnaast ten gevolge heeft gehad de mededinging in bedoelde zin te beperken, verhinderen 

dan wel te vervalsen, zoals met name blijkt uit paragraaf 2.2.1 en 2.2.2.282 

  

                                                           
280 SWOC wijst in haar zienswijze d.d. 1 april 2011 (6929_1/106), p. 7. op twaalf gevallen, en in haar brief d.d. 8 april 2011 
(6929_1/116) op vijf à zes gevallen. 
281 Zienswijze ISD e.a. d.d. 4 april 2011 (6929_1/107), pt. 24-29. 
282 Zie bijvoorbeeld het telefoongesprek van woensdag 7 februari 2007 om 9:58 uur tussen de heer  [I-1]  (ISD) en de heer 
[S-1]  (SWOC) waarin onderlinge problemen in het kader van de Gedragingen worden besproken. De heer [S-1]  geeft aan 
dat indien de Gedragingen niet meer gerespecteerd worden, de prijzen naar beneden gaan: “Kijk en je weet zelf wat er nu 
gaat gebeuren, de prijs gaat alleen maar naar beneden op deze manier, en ik kan natuurlijk héél ver naar beneden en ik zit er ook 
niet op te wachten” (Verslag van Ambtshandelingen van de NMa d.d. 9 december 2010 (dossierstuk 86, document 
6929_1/2), bijlage 1, p. 2). Zie bijv. voorts de telefoongesprekken en de daarover afgelegde verklaringen, weergegeven in 
paragraaf 2.2.1(i) en 2.2.2(i), en de verklaringen in paragraaf 2.2.1(ii) en 2.2.2(ii) over de wijze waarop de verdeling feitelijk 
plaatsvond. 
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3.2.4 Merkbaarheid 

 

262. Volgens vaste rechtspraak wordt, in geval een overeenkomst en/of onderling afgestemde 

feitelijke gedraging een mededingingsbeperkende strekking heeft, in beginsel aangenomen 

dat de markt in meer dan geringe mate wordt beïnvloed, tenzij sprake is van een zwakke 

positie van betrokkenen op de betreffende relevante markt waardoor de mededinging niet in 

mededingingsrechtelijke relevante mate wordt beperkt.283 

 

263. Naar het oordeel van de Raad is in onderhavige zaak geen sprake van, kort gezegd, 

‘niet-merkbaarheid’ op grond waarvan de betrokken overeenkomst en/of onderling 

afgestemde feitelijke gedraging aan het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw ontkomen. 

 

264. Zoals hiervóór is vastgesteld, strekt de betrokken overeenkomst en/of onderling afgestemde 

feitelijke gedraging ertoe de mededinging te beperken. Daarmee is in beginsel gegeven dat de 

mededinging in meer dan geringe mate wordt beïnvloed, en dat AVR, ISD en SWOC in strijd 

met artikel 6, eerste lid, Mw hebben gehandeld. Zoals is aangegeven in paragraaf 3.2.3, is op 

de relevante markt geen sprake van een zwakke positie van AVR, ISD en SWOC. Zo wordt hun 

gezamenlijke marktaandeel ingeschat op 85-95%.284 

 

265. Hieraan doet niet af het betoog van Van Gansewinkel en AVR-I, dat ISD en SWOC de grote 

spelers waren op het gebied van inzameling en dat AVR een kleine speler was, die per 31 juli 

2006 (enkele maanden na het begin van de aan haar verweten inbreuk) haar 

inzamelvaartuigen had verkocht. Weliswaar waren, zoals in het rapport is vastgesteld, ISD en 

SWOC “veruit de grootste inzamelaars” van Zeescheepsafval, maar AVR was één van de 

slechts vijf ondernemingen die in het bezit waren van de benodigde vergunningen om in het 

Rotterdamse havengebied zeescheepsafval in te zamelen, en zij was bij de onderhavige 

overeenkomst en/of onderling afgestemde gedraging één van de drie partijen, die 

gezamenlijk een zeer aanzienlijk marktaandeel hadden. Ofschoon haar eigen 

inzamelvaartuigen op een bepaald moment werden verkocht, huurde AVR zoals gezegd wel 

inzamelvaartuigen (bij SWOC) in, en zamelde zij in via haar steiger. In dit licht kan dan niet 

worden gezegd, dat deze overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging de 

mededinging niet in mededingingsrechtelijke relevante mate beperkt. Dat AVR een kleinere 

speler was ontneemt aan de overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging 

niet het mededingingsbeperkende karakter. 

 

                                                           
283 Zie onder meer: CBb, 12 augustus 2010, T-Mobile e.a. t. NMa, AWB 06/657, 06/660 en 06/661, LJN: BN3895, pt. 7.4.1; 
CBb, 31 december 2007, T-Mobile e.a. t. NMa, AWB 06/657, LJN: BC1396, pt. 9.5.4 
284 Zie ook het rapport van de NMa d.d. 28 december 2010 (dossierstuk 90, 6929_1/64), rnr. 20 en 234. 
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266. Ook het betoog van ISD aangaande de invloed van de prijs op de keuze bij rederijen en 

scheepsagenten faalt.285 Zoals eerder weergegeven, stelt ISD dat de prijs voor de afgifte van 

afvalstoffen geen invloed heeft op de keuze bij rederijen voor een bepaalde haven, onder 

andere omdat de kosten voor afgifte een fractie bedragen van de totale kosten voor het 

aandoen van een haven. Het nadeel voor de opdrachtgevers voor de inzameling zou dan ook 

verwaarloosbaar zijn. De betoog treft geen doel. Zoals gezegd, hebben opdrachtgevers op het 

moment dat zij een haven aandoen, een keuze uit diverse inzamelaars van Zeescheepsafval 

en is de hoogte van de prijs een belangrijke factor bij de keuze voor een inzamelaar. 

 

267. Gelet op het voorgaande, is de Raad van oordeel, dat de betrokken overeenkomst en/of 

onderling afgestemde feitelijke gedraging de mededinging merkbaar hebben beperkt en niet 

slechts in zeer geringe mate afbreuk hebben gedaan aan de mededinging, in strijd met artikel 

6, eerste lid, Mw. 

 

 

3.2.5 Artikel 6, derde lid, Mw 

 

 – Juridisch kader 

268. Artikel 6, derde lid, Mw bevat een wettelijke uitzondering op het verbod van artikel 6, eerste 

lid, Mw. Volgens artikel 6, derde lid, Mw geldt artikel 6, eerste lid, Mw niet voor 

overeenkomsten en/of onderling afgestemde feitelijke gedragingen die: (i) bijdragen tot 

verbetering van de productie of van de distributie of tot bevordering van de technische of 

economische vooruitgang, (ii) mits een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen 

de gebruikers ten goede komt, en zonder aan de betrokken ondernemingen (iii) beperkingen 

op te leggen die voor het bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn, of (iv) de 

mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken goederen en diensten de 

mededinging uit te schakelen. 

 

269. De vier genoemde voorwaarden zijn cumulatief van aard.286 Reeds wanneer niet is voldaan 

aan één voorwaarde faalt een beroep op artikel 6, derde lid, Mw.  

 

270. Blijkens artikel 6, vierde lid, Mw is het aan de onderneming die zich op artikel 6, derde lid, 

Mw beroept om te bewijzen dat aan de voorwaarden van dat lid is voldaan.287 

                                                           
285 Zienswijze ISD e.a. d.d. 4 april 2011 (6929_1/107), pt. 24-29. 
286 Vgl. bijv. GvEA 8 oktober 2002, gev. zaken T-185/00 e.a., Métropole télévision SA (M6), Jur. 2002, p. II-3805, pt. 85; GvEA 
23 februari 1994, gev. zaken T-39/92 en T-40/92, CB en Europay, Jur. 1994, p. II-49, pt. 110; HvJ 17 januari 1984, gev. zaken 
43 en 63/82, VBVB en VBBB, Jur. 1984, p. 19, pt. 61; Mededeling van de Commissie “Richtsnoeren inzake de 
toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale 
samenwerkingsovereenkomsten”, PB 2011, C 11/1, pt. 49. 
287 Zie voorts o.m.: CBb, 17 maart 2011, AWB 06/599, 06/604, o6/631, 06/671, 06/673, LJN: BP8077, pt. 9.16.2. 
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– Zienswijzen partijen 

271. In hun zienswijzen voeren partijen diverse argumenten aan waarmee, naar de Raad begrijpt, 

mede wordt beoogd aan te tonen dat, anders dan in het rapport is vermeld,288 voldaan is aan 

de voorwaarden van artikel 6, derde lid, Mw. 

 

272. Van Gansewinkel, AVR-I, ISD en SWOC wijzen erop, dat onderhavige Gedragingen verband 

houden met het publieke belang bij veilige en milieuvriendelijke verwerking van 

scheepsafval.289 Van Gansewinkel en AVR-I wijzen er verder op, dat een verwerkingsfaciliteit, 

zoals die van AVR, bepaalde hoeveelheden afval nodig heeft om de faciliteit te kunnen laten 

functioneren.290 

 

273. Daarnaast wijzen diverse partijen erop dat de Gedragingen verband houden met de efficiënte, 

logistieke “inplanning” van diensten: kosten die in de hand worden gehouden, optimale 

beschikbaarheid van partijen, beschikbaarheid van capaciteit die efficiënt kan worden ingezet 

zonder dat wegens overcapaciteit problemen ontstaan in de bedrijfseconomische continuïteit 

van de inzamelaars.291 

 

 – Beoordeling door de Raad 

274. Zoals hiervóór is aangegeven, strekken de onderhavige Gedragingen naar hun aard ertoe de 

mededinging te beperken en zijn zij te beschouwen als ernstige concurrentiebeperkingen. 

Ernstige beperkingen voldoen in de regel niet aan de voorwaarden neergelegd in artikel 6, 

derde lid, Mw, nu zij in het algemeen negatieve marktgevolgen hebben. Volgens de 

Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 EG voldoen overeenkomsten van dit 

soort (ten minste) niet aan de eerste twee voorwaarden van artikel 6, derde lid, Mw.292 Zij 

leveren geen objectieve economische voordelen op, evenmin komen zij de gebruikers ten 

goede.293 Bovendien voldoen dit soort overeenkomsten meestal ook niet aan het criterium 

“onmisbaarheid” van de derde voorwaarde.294 Dergelijke beperkingen kunnen dan ook alleen 

                                                           
288 Rapport van de NMa, d.d. 28 december 2010 (dossierstuk 90, 6929_1/64), rnr. 243. 
289 Zienswijze Van Gansewinkel en AVR-I d.d. 7 april 2011 (6929_1/112), p. 6, eerste bullet; Zienswijze ISD e.a. d.d. 4 april 
2011 (6929_1/107), pt. 31-33; Zienswijze SWOC d.d. 1 april 2011 (6929_1/106), p. 3, voorlaatste alinea. 
290 Idem, p. 6, eerste bullet. 
291 Zienswijze ISD e.a. d.d. 4 april 2011 (6929_1/107), pt. 29; Zienswijze SWOC d.d. 1 april 2011 (6929_1/106), p. 4, laatste 
alinea; Zienswijze OTM d.d. 12 april 2011 (6929_1/125), pt. 15. 
292 Mededeling van de Commissie “Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 van het Verdrag”, PB 2004, 
C 101/97, pt. 46. Recentelijk heeft de Commissie het belang van deze Mededeling bevestigd, door in pt. 53 van haar 
Mededeling “Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten”, PB 2011, C 11/1, voor een nadere toelichting over de 
toepassing van de criteria van artikel 101, lid 3, VWEU, uitdrukkelijk te verwijzen naar deze “Richtsnoeren betreffende de 
toepassing van artikel 81, lid 3 van het Verdrag”. 
293 Idem, pt. 46. 
294 Idem, pt. 46. 
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onder uitzonderlijke omstandigheden voldoen aan de voorwaarden van artikel 6, derde lid, 

Mw. 

 

275. Van dergelijke uitzonderlijke omstandigheden is de Raad, zoals hij hieronder uiteenzet, niet 

gebleken.  

 

276. Wat de eerste voorwaarde van artikel 6, derde lid, Mw – efficiëntiewinsten – betreft, stelt de 

Raad vast, dat de door partijen gestelde voordelen onvoldoende zijn gestaafd om aan te 

nemen, dat hier sprake is van een verbetering van de productie of van de distributie of 

bevordering van technische of economische vooruitgang in de zin van artikel 6, derde lid, 

Mw, noch is hiervan overigens gebleken. 

 

277. Van Gansewinkel en AVR-I stellen weliswaar dat een verwerkingsfaciliteit zoals die van AVR 

bepaalde hoeveelheden zeescheepsafval nodig heeft om de faciliteit te kunnen laten 

functioneren, en dat de contacten tussen de inzamelaars “hiermee verband hielden”,295 maar 

zij onderbouwen dit niet, noch is hiervan overigens gebleken. Zo wordt niet onderbouwd wat 

de aard van de beweerde efficiëntieverbeteringen is, het causale verband tussen de 

onderhavige gedragingen en de beweerde verbeteringen, de waarschijnlijkheid en omvang van 

de beweerde verbeteringen en hoe en wanneer de beweerde verbeteringen werden 

verwezenlijkt.296 

 

278. Hetzelfde geldt voor de beweerde veilige en milieuvriendelijke verwerking van 

Zeescheepsafval.  

 

279. Weliswaar stellen Van Gansewinkel, AVR-I, ISD en SWOC dat de gedragingen verband hielden 

met veilige en milieuvriendelijke verwerking,297 maar zij onderbouwen dit niet, noch is hiervan 

overigens gebleken. Meer specifiek wijzen Van Gansewinkel, AVR-I en SWOC erop, dat het 

Havenbedrijf de daadwerkelijke inzameling van scheepsafvalstoffen (in plaats van illegale 

lozingen op zee) stimuleerde.298 ISD wijst met name op een verklaring van het Havenbedrijf 

waarin wordt gezegd “dat teveel inzamelaars kan leiden tot te hevige concurrentie wat weer 

kan leiden tot bijvoorbeeld milieuproblemen”.299  

 

                                                           
295 Zienswijze Van Gansewinkel en AVR-I d.d. 7 april 2011 (6929_1/112), p. 6, eerste bullet. 
296 Vgl. Mededeling van de Commissie “Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 van het Verdrag”, PB 
2004, C 101/97, pt. 51. 
297 Zienswijze Van Gansewinkel en AVR-I d.d 7 april 2011 (6929_1/112), p. 6, eerste bullet; Zienswijze ISD e.a. d.d. 4 april 
2011 (6929_1/107), pt. 31-33; Zienswijze SWOC d.d. 1 april 2011 (6929_1/106), p. 3, voorlaatste alinea. 
298 Idem, p. 6, eerste bullet; Zienswijze SWOC d.d. 1 april 2011 (6929_1/106), p. 3, voorlaatste alinea (‘voorkomen van het 
dumpen van afval op volle zee’). 
299 Zienswijze ISD e.a. d.d. 4 april 2011 (6929_1/107), pt. 32. 
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280. Hiermee wordt evenwel niet gestaafd – wat er overigens van zij –, dat er een voldoende, 

rechtstreeks causaal verband bestaat tussen de onderhavige (heimelijke) onderlinge verdeling 

van opdrachten, prijsafspraken en informatie-uitwisseling door partijen, en de beweerde 

verbeteringen op het gebied van veiligheid en milieu. Bovendien gaat het wat de verklaring 

van het Havenbedrijf betreft, om opmerkingen waarom in het verleden niet heel scheutig is 

omgegaan met het verlenen van aanwijzingen van een bedrijf als Havenontvangstinstallatie 

en dus niet om een verband tussen de onderhavige Gedragingen en het milieu. De Raad 

herinnert in dit verband eraan, dat blijkens de eigen verklaringen van de diverse partijen 

(paragraaf 2.3) de onderhavige Gedragingen ertoe dienden om een neerwaartse prijsspiraal te 

voorkomen, elkaar aan het werk te houden via onderlinge verdeling van opdrachten, een 

redelijke prijs te krijgen, en in beeld te blijven.  

 

281. Een en ander geldt ook voor de beweerde logistieke voordelen. Partijen stellen dat de 

Gedragingen resulteren in een betere distributie. Met name stellen zij dat niet prijsvorming, 

maar logistieke planning (de al dan niet beschikbaarheid van inzamelvaartuigen en de plaats 

waar deze zich bevinden) de oorzaak is van de Gedragingen.300 Het kon niet gaan om een 

verdeling bij toerbeurt, omdat “iedere dag zijn eigen planning kent [en het ging om] opdrachten 

die binnen 48 uur moeten worden afgehandeld”. Het was partijen ook niet om de prijs te doen, 

gelet op “door de markt en het Havenbedrijf min of meer vastgelegde prijzen”. De 

(eventuele) “verdeling van werk in de zin dat wordt besproken wie één bepaalde opdracht 

moet gaan behandelen, is derhalve een zaak van betere distributie”. 

 

282. Aldus beweren partijen weliswaar dat sprake is van een betere distributie, maar zij tonen 

hiermee nog niet aan dat inderdaad is voldaan aan de eerste voorwaarde van artikel 6, derde 

lid, Mw. Met hun betoog stellen zij in wezen opnieuw ter discussie de 

mededingingsbeperkende strekking van de Gedragingen. De mededingingsbeperkende 

strekking is hiervóór reeds vastgesteld (paragraaf 3.2.3), waarbij werd opgemerkt dat het erom 

ging de mededinging te beperken teneinde een neerwaartse prijsspiraal te voorkomen, elkaar 

aan het werk te houden via onderlinge verdeling van opdrachten, en een redelijke prijs te 

krijgen. Wat partijen nalaten, is te onderbouwen wat de aard van de beweerde 

efficiëntieverbeteringen is, het causale verband tussen de onderhavige Gedragingen en de 

beweerde verbeteringen, de waarschijnlijkheid en omvang van de beweerde verbeteringen en 

hoe en wanneer de beweerde verbeteringen werden verwezenlijkt.  

 

                                                           
300 Zienswijze SWOC d.d. 1 april 2011 (6929_1/106), p. 6, derde alinea. 
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283. ISD wijst nog op een verklaring van het Havenbedrijf waarin wordt opgemerkt “dat het soms 

in het voordeel kan werken als ISD en SWOC elkaar klanten toespelen. Dan hoeven beide 

partijen geen boten in te huren en kan er efficiënter gewerkt worden”.301  

 

284. Dit volstaat evenmin om aan te tonen dat de onderhavige Gedragingen resulteren in 

voordelen in de zin van de artikel 6, eerste lid, Mw. De Raad herinnert in dit verband eraan,302 

dat wanneer ondernemingen overeenkomen om prijzen vast te stellen of markten te verdelen 

zij de productie beperken en zodoende ook de productiekosten. Dergelijke 

kostenverminderingen zijn evenwel een rechtstreeks gevolg van een vermindering in de 

productie en waarde.303 Zulke kostenverminderingen leiden zij niet tot de creatie van waarde 

via een integratie van activa en activiteiten. Zij stellen de betrokken ondernemingen enkel in 

staat hun winsten te verhogen en doen dus niet ter zake uit het oogpunt van artikel 6, derde 

lid, Mw.304 Ook hier geldt dat partijen hebben nagelaten te onderbouwen wat de aard van de 

beweerde efficiëntieverbeteringen is, het causale verband tussen de onderhavige Gedragingen 

en de beweerde verbeteringen, de waarschijnlijkheid en omvang van de beweerde 

verbeteringen en hoe en wanneer de beweerde verbeteringen werden verwezenlijkt.  

 

285. Op grond van het voorgaande is de Raad dan ook niet gebleken, dat sprake is van een 

verbetering van de productie of van de distributie of bevordering van technische of 

economische vooruitgang als gevolg van de onderhavige Gedragingen. 

 

286. Overigens, zo al sprake zou zijn van efficiëntieverbeteringen, hebben partijen niet 

aangetoond, dat een billijk aandeel in de daaruit voorvloeiende voordelen aan de gebruikers 

ten goede komt, geen beperkingen worden opgelegd die voor het bereiken van deze 

voordelen onmisbaar zijn, en de mededinging niet voor een wezenlijk deel wordt 

uitgeschakeld. 

 

287. Wat de tweede voorwaarde van artikel 6, derde lid, Mw – een billijk aandeel in de voordelen 

dient de gebruikers ten goede te komen – betreft, wijst de Raad erop, dat naarmate de 

mededingingsbeperkingen bij toetsing aan artikel 6, eerste lid, Mw, groter blijken te zijn, ook 

de efficiëntieverbeteringen en het aandeel dat daarvan aan de gebruikers wordt doorgegeven, 

groter dient zijn om aan te tonen dat gebruikers een billijk aandeel in de voordelen ten goede 

komt.305  

                                                           
301 Zienswijze ISD e.a. d.d. 4 april 2011 (6929_1/107), pt. 32; vgl. ook: Zienswijze OTM d.d. 12 april 2011 (6929_1/125), pt. 
15. 
302 Zie de Mededeling van de Commissie “Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 van het Verdrag”, PB 
2004, C 101/97, pt. 49. 
303 Idem. 
304 Idem. 
305 Vgl. Mededeling van de Commissie “Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 van het Verdrag”, PB 
2004, C 101/97, pt. 90. 
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288. Zoals gezegd, gaat het hier om ernstige beperkingen van de mededinging door 

ondernemingen die gezamenlijk een sterke positie op de markt hebben. Partijen hebben niet 

gestaafd, dat ondanks deze ernstige mededingingsbeperkingen tóch aan de tweede 

voorwaarde is voldaan omdat de negatieve effecten op gebruikers werden gecompenseerd. De 

eigen verklaringen van partijen wijzen integendeel erop, dat de gebruikers geen billijk aandeel 

in de voordelen ten goede kwam. Volgens eigen verklaringen van partijen (paragraaf 2.3) 

dienden de onderhavige Gedragingen ertoe om “een neerwaartse prijsspiraal te 

voorkomen”,306 “elkaar aan het werk te houden” via onderlinge verdeling van opdrachten,307 

“een redelijke prijs te krijgen”,308 “in the picture te blijven”,309 en werd voor de verdeling van 

opdrachten een beurtmethode of vaste-klantmethode gehanteerd. Deze voordelen van de 

Gedragingen (een “redelijke” prijs, “werk”, “in beeld blijven”), zo deze al in aanmerking 

kunnen worden genomen, kwamen dus ten goede aan de betrokken inzamelaars, en niet aan 

hun afnemers, die werden beperkt in de keuze waarover zij beschikten. 

 

289. Voor de derde voorwaarde – de onmisbaarheid van de beperkingen – geldt, dat hoe 

restrictiever de beperkingen, des te strikter het onderzoek dient te zijn op basis van deze 

voorwaarde.310 Partijen hebben, noch wat betreft de aard van de beperkingen, noch wat betreft 

de intensiteit ervan, gestaafd dat de onderhavige beperkingen onmisbaar zijn om de gestelde 

voordelen te behalen, zo die al voldoen aan de eerste twee voorwaarden van artikel 6, derde 

lid, Mw. De aard van de beperkingen (ernstige beperkingen waarbij klanten in de waan 

worden gelaten te maken te hebben met ondernemingen die met elkaar concurreren om 

opdrachten) en de intensiteit ervan (beperkingen door partijen met een sterke positie op de 

markt, paragraaf 3.2.3) wijzen integendeel erop, dat de onderhavige beperkingen niet 

onmisbaar zijn.  

 

290. Aan de vierde voorwaarde van artikel 6, derde lid, Mw ten slotte – “niet de mogelijkheid geven 

voor een wezenlijk deel van de betrokken goederen of diensten de mededinging uit te 

schakelen” – is evenmin voldaan. De onderhavige overeenkomst en/of feitelijke gedraging 

schakelde immers de mededinging in een van haar belangrijkste uitdrukkingsvormen uit, 

namelijk prijsconcurrentie. Blijkens de Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 

van het Verdrag is dan niet voldaan aan de vierde voorwaarde voor de uitzondering op het 

kartelverbod.311 

                                                           
306 Verklaring dhr.  [I-1] , p. 7 en 8, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 29 juni 2010 (dossierstuk 7, 6929_2/2). 
307 Verklaring dhr. [I-2], p. 5, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 30 juni 2010 (dossierstuk 8, 6929_2/3). 
308 Verklaring dhr.  [S-2] , p. 3 en 4, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 25 augustus 2010 (dossierstuk 34, 
6929_3/11).  
309 Verklaring dhr.  [A-1] , p. 9, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 18 oktober 2010 (dossierstuk 71, 6929_4/2). 
310 Idem, pt. 79. 
311 Volgens de Mededeling van de Commissie “Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 van het 
Verdrag”, PB 2004, C 101/97, pt. 110 is “aan de [vierde] voorwaarde (…) van artikel 81, lid, 3 niet voldaan wanneer de 
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 – Conclusie artikel 6, derde lid, Mw 

291. Gelet op het voorgaande, faalt het beroep van partijen op de in artikel 6, derde lid, Mw 

opgenomen uitzondering op het kartelverbod van artikel 6, eerste lid, Mw. Partijen hebben 

niet aangetoond, noch is overigens de Raad gebleken, dat de cumulatieve voorwaarden van 

artikel 6, derde lid, Mw zijn vervuld.  

 

 

3.2.6 Conclusie artikel 6 Mw 

 

292. Gezien het bovenstaande is de Raad van oordeel, dat onderhavige Gedragingen een 

overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging vormen die ertoe strekte de 

mededinging te verhinderen, beperken of vervalsen en dat deze mededingingsbeperking 

merkbaar was. De Raad concludeert dat de betrokken ondernemingen het verbod van artikel 6 

Mw hebben overtreden. 

 

3.3 Duur van de overtreding 

 

 – Zienswijzen partijen 

293. In hun zienswijzen keren partijen zich tegen de vaststelling in het rapport dat de overtreding 

in ieder geval in de periode vanaf 30 augustus 2005 tot en met 31 juli 2007 heeft 

plaatsgevonden. 

 

294. ISD keert zich tegen de datum van 30 augustus 2005 als begin van de overtreding. De notitie 

van die datum van de heer  [I-1] , die volgens het rapport het begin van de overtreding 

markeert en hiervoor in randnummer 66 is weergegeven, is, aldus ISD, een conceptnotitie die 

feitelijk een marktanalyse bevat en niet tot doel had prijzen met concurrenten af te stemmen; 

zij is nimmer aan derden verstrekt.312 De duur van de overtreding betreft hooguit de periode 

waarover de telefoontaps zich uitstrekken (februari 2007 tot april 2007).313  

 

295. Ook SWOC keert zich tegen de datum van 30 augustus 2005 als begin van de overtreding. Zij 

gaat er met ISD van uit dat het betreffende document “wishful thinking” en een “intern 

praatstuk” is.314 SWOC merkt op dat zij als begindatum “zou (…) kiezen voor een datum 

gelegen na 1 augustus 2006”, het moment dat AVR de inzameling met eigen lichters heeft 

                                                                                                                                                                  
overeenkomst de mededinging in een van haar belangrijkste uitdrukkingsvormen uitschakelt. Dit is met name het geval 
wanneer een overeenkomst de uitschakeling meebrengt van prijsconcurrentie”. 
312 Zienswijze ISD e.a. d.d. 4 april 2011 (6929_1/107), pt. 19. 
313 Idem, pt. 20. 
314 Zienswijze SWOC d.d. 1 april 2011 (6929_1/106), p. 8, derde alinea. 
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beëindigd, op welke datum “partijen op elkaar aangewezen raakten in geval zij niet zo veel zin 

hadden in een bepaalde klus of daar eigenlijk te weinig capaciteit voor hadden”.315 

 

296. OTM heeft aangevoerd, dat de duur van de overtreding waar het AVR betreft, tot 31 juli 2006 

beperkt dient te blijven.316 AVR kon, aldus OTM, vanaf 31 juli 2006 – de datum waarop de drie 

inzamelschepen aan SWOC werden verkocht – niet langer als (potentiële) concurrent van ISD 

en of SWOC worden gezien.317 Vanaf dat moment hield AVR zich hoofdzakelijk bezig met de 

afvalverwerking in haar eigen terminal.318 De concurrentie op de markt voor de inzameling van 

scheepsafval vond niet plaats rond zeeschepen die kozen voor het aanleggen bij een terminal 

om aldaar andere werkzaamheden te laten verrichten. De beslissing om aan te leggen bij een 

terminal werd ingegeven door andere omstandigheden dan het afgeven van Zeescheepsafval; 

inzameling van afval speelde dan slechts een afgeleide rol.319 

 

 – Beoordeling door de Raad 

297. De Raad is van oordeel dat de overtreding heeft plaatsgevonden in de periode vanaf 30 

augustus 2005 tot en met 31 juli 2007. De Gedragingen, die één enkele voortgezette inbreuk 

vormen, hebben immers gedurende die periode plaatsgevonden, zoals de Raad heeft 

vastgesteld (paragraaf 2.2).320 Bij die vaststelling heeft de Raad de hierboven genoemde 

argumenten van partijen meegewogen en verworpen. Kort gezegd acht de Raad het niet 

geloofwaardig dat het in randnummer 294-295 bedoelde document van 30 augustus 2005 

slechts “wishful thinking” was en dat het “kennelijk niet gebeurd was”,321 mede in het licht 

van de door de diverse betrokkenen aan de NMa afgelegde verklaringen,322 waarin wordt 

erkend dat sprake is geweest van contacten om opdrachten onderling toe te delen.323 Wat AVR 

betreft, heeft de Raad in randnummer 153 vastgesteld dat zij, kort gezegd, ook ná 31 juli 2006 

nog actief was als inzamelaar via haar eigen steiger en via ingehuurde inzamelschepen en tot 

en met 31 juli 2007 betrokken was bij de Gedragingen. Gelet op het voorgaande concludeert 

de Raad dat ISD en SWOC hebben deelgenomen aan de overtreding in de periode van 30 

augustus 2005 tot en met 31 juli 2007 (randnummers 92-103 en 149-153) en dat AVR heeft 

                                                           
315 Idem, p. 8, zesde alinea. 
316 Zienswijze OTM d.d. 12 april 2011 (6929_1/125), pt. 19. 
317 Idem. 
318 Idem. 
319 Idem. 
320 Zie voor het begin van de periode rnr. 103 en voor het einde rnr. 149. 
321 Zie met name rnr. 86. 
322 Zie hoofdstuk 2 “Feiten en omstandigheden”; Verklaring dhr.  [I-1] , p. 7, bijlage bij Verslag van Ambtshandelingen d.d. 
14 oktober 2010 (dossierstuk 73, 6929_22/2); Verklaring dhr.  [S-2]  (SWOC), p. 3 en 5, bijlage bij Verslag van 
Ambtshandelingen d.d. 25 augustus 2010 (dossierstuk 34, 6929_3/11); Verklaring dhr. [I-2] (ISD), p. 5, bijlage bij Verslag 
van Ambtshandelingen d.d. 30 juni 2010 (dossierstuk 8, 6929_2/3). 
323 Zie paragraaf 2.2.1. Zie ook de verklaring van dhr.  [I-1]  dat de Gedragingen ontstonden ná de gesprekken over indirecte 
financiering en over “regio-optimalisatie” (rnr. 96 e.v.). De betrokken ondernemingen hebben hiertegen niets ingebracht.   
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deelgenomen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 juli 2007 (randnummers 142-

153).324 

 

 

4 TOEREKENING 
 

298. Ingevolge artikel 62, lid 2, Mw (oud) dient het besluit onder meer te vermelden de 

onderneming die de overtreding heeft begaan en de rechtspersoon die de overtreding kan 

worden toegerekend.  

 

299. In dit verband herinnert de Raad allereerst eraan, dat volgens vaste rechtspraak het gedrag 

van een dochteronderneming aan de moedermaatschappij kan worden toegerekend, met 

name wanneer de dochteronderneming, hoewel zij een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid 

heeft, niet zelfstandig haar marktgedrag bepaalt, maar in hoofdzaak de haar door de 

moedermaatschappij verstrekte instructies volgt,325 inzonderheid gelet op de economische, 

organisatorische en juridische banden die de twee juridische entiteiten verenigen.326 In dat 

geval kan een beschikking houdende oplegging van geldboeten tot de moedermaatschappij 

worden gericht, zonder dat hoeft te worden aangetoond, dat deze zelf bij de inbreuk 

betrokken was, aangezien de moedermaatschappij en haar dochteronderneming in die 

situatie immers deel uitmaken van een economische eenheid en derhalve een enkele 

onderneming vormen.327 

 

300. In het bijzondere geval waarin een moedermaatschappij 100% van het kapitaal in handen 

heeft van haar dochteronderneming die een inbreuk op de mededingingsregels heeft 

gepleegd, kan deze moedermaatschappij beslissende invloed uitoefenen op het gedrag van 

deze dochter en bestaat een weerlegbaar vermoeden dat die moedermaatschappij een 

beslissende invloed uitoefent op het gedrag van haar dochter.328 In die omstandigheden 

volstaat het dat wordt bewezen dat het gehele kapitaal van een dochteronderneming in 

handen is van haar moedermaatschappij om aan te nemen dat deze laatste beslissende 

invloed heeft op het commerciële beleid van de dochter.329 

 

                                                           
324 Zie ook rnrs. 245-249 van het rapport van de NMa, d.d. 28 december 2010 (dossierstuk 90, 6929_1/64), waarin – kort 
gezegd – erop wordt gewezen, dat het feit dat een bij een inbreuk betrokken onderneming niet rechtstreeks aan alle 
bestanddelen van het gehele kartel heeft deelgenomen, haar niet kan ontslaan van de aansprakelijkheid voor de inbreuk op 
artikel 6, eerste lid, Mw voor de periode van haar deelname. 
325 HvJ EU 10 september 2009, zaak C-97/08, AKZO N.V., Jur. 2009, p. I-8237, pt. 58. 
326 HvJ EU 20 januari 2011, zaak C-90/09 P, Química, Jur. 2011, n.n.g., pt. 36, en aldaar aangehaalde rechtspraak 
327 Idem. 
328 HvJ EU 10 september 2009, zaak C-97/08, AKZO N.V., Jur. 2009, p. I-8237, pt. 60. 
329 Idem, pt. 61. 



Openbaar 

 

105                                                  Openbaar  

301. Uit het arrest van het Hof van Justitie in de zaak-Química blijkt dat een en ander ook geldt 

met betrekking tot een houdstermaatschappij. In het geval een houdstermaatschappij alle 

aandelen van een tussenliggende vennootschap bezit die op haar beurt het volledige kapitaal 

van een dochteronderneming van het concern in handen heeft die een inbreuk op het 

mededingingsrecht heeft gepleegd, rijst het weerlegbare vermoeden dat deze 

houdstermaatschappij beslissende invloed op het gedrag van de tussenliggende 

vennootschap uitoefent, en indirect, via deze laatste, ook op het gedrag van voornoemde 

dochteronderneming.330 In die situatie kan de houdstermaatschappij worden verplicht tot 

betaling van de geldboete die aan laatstgenoemde dochteronderneming van het concern is 

opgelegd, tenzij deze houdstermaatschappij dit vermoeden weerlegt door aan te tonen, dat 

hetzij de tussenliggende vennootschap, hetzij bedoelde dochteronderneming zich op de 

markt autonoom gedraagt.331 

 

302. Tegen de achtergrond van het voorgaande, is de Raad het volgende van oordeel. 

 

 – Toerekening van gedrag AVR 

303. De overtreding begaan door AVR in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 juli 2007 

wordt de rechtspersoon toegerekend die gedurende genoemde periode AVR exploiteerde, 

namelijk de besloten vennootschap die op 22 januari 2008 haar statutaire en handelsnaam 

wijzigde van AVR-Maritiem B.V. in Odfjell Terminals Maritiem B.V.332 

 

304. De overtreding begaan door AVR wordt, voor zover het de periode van 16 februari 2006 tot en 

met 31 juli 2007 betreft, tevens de naamloze vennootschap AVR-Industrie N.V. toegerekend. 

AVR-Industrie N.V. was enig aandeelhouder van AVR (thans Odfjell Terminals Maritiem B.V. 

genaamd) van 16 februari 2006 tot 9 januari 2008. Gelet op de hiervóór in herinnering 

gebrachte rechtspraak, wordt AVR-Industrie N.V. daarom geacht beslissende invloed te 

hebben uitgeoefend op het gedrag van AVR in deze periode. AVR-I verzet zich uitdrukkelijk 

niet tegen deze toerekening van het gedrag van AVR aan haar 100%-moedermaatschappij, 

AVR-I, in deze periode.333 

 

305. De overtreding begaan door AVR wordt, waar het de periode van 16 februari 2006 tot en met 

31 juli 2007 betreft, tevens Van Gansewinkel Groep B.V. toegerekend. Zoals gezegd, was AVR-

I vanaf 16 februari 2006 enig aandeelhouder van AVR. Enig aandeelhouder van AVR-I was 

Holding AVR Bedrijven B.V., van 24 april 1998 tot 31 maart 2009. Holding AVR Bedrijven B.V. 

wordt daarom geacht beslissende invloed te hebben uitgeoefend op AVR-I. Deze invloed is 

                                                           
330 HvJ EU 20 januari 2011, zaak C-90/09 P, Química, Jur. 2011, n.n.g., pt. 88. 
331 Idem, pt. 89. 
332 KvK ‘Handelsregisterhistorie 24369979 Odfjell Terminals Maritiem B.V.’ (dossierstuk 88, 6929_1/63).  
333 Zienswijze Van Gansewinkel en AVR-I d.d. 7 april 2011 (6929_1/112), pt. 33. 
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door partijen niet betwist. Na de overtreding verdween de Holding AVR Bedrijven B.V. ten 

gevolge van een fusie met Van Gansewinkel Groep B.V., de verkrijgende rechtspersoon.334 Van 

Gansewinkel Groep B.V. is derhalve de rechtsopvolger van Holding AVR Bedrijven B.V., die 

enig aandeelhouder was van AVR-I, die op haar beurt enig aandeelhouder was van AVR. 

 

306. Het betoog van Van Gansewinkel dat niet aan haar kan worden toegerekend, faalt.  

 

307. Van Gansewinkel voert in dit verband aan, dat zij ten tijde van de (vermeende) 

inbreukmakende Gedragingen geen aandeelhouder was van Holding AVR Bedrijven B.V. 

(maar de gemeente Rotterdam).335 Toerekening aan haar uit hoofde van een 

100%-aandeelhouderschap kan dan niet. Vervolgens is niet voldaan aan de strikte 

voorwaarden voor toerekening uit andere hoofde.336 Uitgangspunt in sanctiezaken blijft – zo 

vervolgt Van Gansewinkel – het beginsel van persoonlijke aansprakelijkheid;337 slechts als 

adequate bestraffing bij hoge uitzondering niet mogelijk is vanwege pogingen om 

aansprakelijkheid te ontlopen, kan van dit uitgangspunt worden afgeweken en kan een beroep 

worden gedaan op het criterium van economische continuïteit.338 Aan die voorwaarden is, 

aldus Van Gansewinkel, in deze zaak niet voldaan. Allereerst is adequate bestraffing mogelijk 

door het opleggen van sancties aan AVR en – zonodig – AVR-I.339 Voorts zou toerekening aan 

Van Gansewinkel ongepast zijn, omdat zij geen enkele bemoeienis had met enige AVR-entiteit 

gedurende de periode van de inbreuk,340 noch kennis had van de (marginale) activiteiten van 

AVR,341 en geen sprake is van voortzetting (via een nieuwe vennootschap) van “een en 

dezelfde onderneming” zoals is vereist bij het leerstuk van de economische continuïteit;342 

Van Gansewinkel is namelijk een volstrekt andere onderneming dan de onderneming die AVR 

exploiteerde.343 

 

308. Wat het eerste argument van Van Gansewinkel betreft – dat aan haar niet uit hoofde van een 

100%-aandeelhouderschap kan worden toegerekend, omdat zij geen aandeelhouder was van 

Holding AVR Bedrijven B.V. – merkt de Raad op, dat dit kennelijk berust op een misverstand 

omtrent het gestelde in het rapport. In het rapport wordt Van Gansewinkel aangeduid als een 

rechtspersoon aan wie de overtreding kan worden toegerekend niet omdat zij 

100%-aandeelhouder van Holding AVR Bedrijven B.V. zou zijn geweest, maar omdat zij (ná 

                                                           
334 Zie randnummer 18. 
335 Idem, pt. 35. 
336 Idem, pt. 38. 
337 Idem, pt. 37. 
338 Idem, pt. 37 
339 Idem, pt. 38. 
340 Idem, pt. 38 
341 Idem, pt. 40 
342 Idem, pt. 39. 
343 Idem, pt. 40. 
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de overtreding, met de fusie met Holding AVR Bedrijven B.V. per 31 maart 2009) 

rechtsopvolger was van Holding AVR Bedrijven B.V.344 

 

309. Wat het tweede argument betreft – dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor toerekening 

uit andere hoofde – merkt de Raad op dat ook dit geen doel treft. Daartoe wijst hij op het 

volgende. 

 

310. Volgens vaste rechtspraak dient een economische entiteit die de mededingingsregels 

overtreedt, in overeenstemming met het beginsel van persoonlijke aansprakelijkheid de 

verantwoordelijkheid daarvoor te dragen.345 Dit laat onverlet dat een rechtspersoon die zelf 

niet rechtstreeks betrokken was bij een inbreuk daar onder bepaalde omstandigheden toch 

voor kan worden bestraft,346 zoals volgt uit de rechtspraak genoemd in randnummers 299-

300. Dit geldt ook voor een houdstermaatschappij (randnummer 301). 

 

311. In onderhavige zaak hield Holding AVR Bedrijven B.V. alle aandelen in AVR-I, die op haar 

beurt enig aandeelhouder van AVR was. Zoals in het rapport is aangegeven,347 rijst uit dien 

hoofde het weerlegbare vermoeden dat deze houdstermaatschappij – Holding AVR Bedrijven 

B.V. – beslissende invloed uitoefende op het gedrag van de tussenliggende vennootschap – 

AVR-I –, en indirect, via deze laatste, ook op het gedrag van voornoemde 

dochteronderneming AVR. Geen van de betrokken partijen heeft het bestaan van deze invloed 

van Holding AVR Bedrijven B.V., en haar daarmee gepaard gaande aansprakelijkheid voor de 

inbreuk, betwist.  

 

312. Holding AVR Bedrijven B.V. heeft inmiddels een juridische wijziging ondergaan. Zij is na de 

periode van de inbreuk, maar voorafgaand aan het ogenblik waarop bij onderhavig besluit 

verantwoording wordt gevraagd, juridisch opgehouden te bestaan door de fusie met Van 

Gansewinkel Groep B.V., de verkrijgende rechtspersoon.348 Omwille van het feit dat zij thans 

niet meer bestaat, kan genoemde vennootschap Holding AVR Bedrijven B.V. niet worden 

aangesproken. 

 

313. Uit de aangehaalde rechtspraak volgt evenwel dat de juridische wijziging die heeft 

plaatsgevonden bij Holding AVR Bedrijven B.V. – het verdwijnen van deze rechtspersoon met 

overgang van haar vermogen naar een daaropvolgende, andere rechtspersoon – niet 

noodzakelijkerwijs tot gevolg heeft dat een nieuwe onderneming wordt gecreëerd die bevrijd 

is van de aansprakelijkheid die de voorafgaande entiteit had voor de inbreuk. Rechtspersonen 

                                                           
344 Rapport van de NMa, d.d. 28 december 2010 (dossierstuk 90, 6929_1/64), rnr. 256. 
345 HvJ EU 20 januari 2011, zaak C-90/09 P, Química, Jur. 2011, n.n.g., pt. 36, en aldaar aangehaalde rechtspraak. 
346 Idem, pt. 37, en aldaar aangehaalde rechtspraak. 
347 Rapport van de NMa, d.d. 28 december 2010 (dossierstuk 90, 6929_1/64), rnr. 256. 
348 Zie randnummer 18. 
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kunnen zich immers niet door eenvoudige wijzigingen in hun rechtsvorm onttrekken aan hun 

mededingingsrechtelijke aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor een fusie waarbij de 

(groot)moedermaatschappij van de aan het kartel deelnemende onderneming van haar 

rechtspersoonlijkheid afziet ten gunste van een andere rechtspersoon die in haar rechten 

treedt.349  

 

314. Ten gevolge van de fusie van Holding AVR Bedrijven B.V. met Van Gansewinkel Groep B.V., 

waarbij de eerstgenoemde rechtspersoon verdween en laatstgenoemde de verkrijgende 

rechtspersoon was, is het vermogen van Holding AVR Bedrijven B.V. onder algemene titel 

overgegaan op Van Gansewinkel Groep B.V.350 Aldus is de aansprakelijkheid van Holding AVR 

Bedrijven B.V. voor de inbreuk overgegaan op Van Gansewinkel Groep B.V. 

 

315. Dat Van Gansewinkel Groep B.V. gedurende de periode van de inbreuk – naar zij stelt – geen 

enkele bemoeienis heeft gehad met AVR, noch kennis had van de (marginale) activiteiten van 

AVR, is niet van belang, nu – zoals aangegeven – Holding AVR Bedrijven B.V. voor de inbreuk 

aansprakelijk was, en deze aansprakelijkheid op Van Gansewinkel Groep B.V. is overgegaan. 

Aldus is ook sprake – anders dan Van Gansewinkel betoogt – van economische continuïteit. 

Immers, nu het gehele vermogen – rechten en verplichtingen – van Holding AVR Bedrijven 

B.V., is overgegaan op Van Gansewinkel Groep B.V. is daarmee “een en dezelfde 

onderneming” overgegaan op Van Gansewinkel Groep B.V. 

 

316. Overigens is het ook vanuit een oogpunt van adequate bestraffing en preventie gepast om 

tevens Van Gansewinkel Groep B.V. aansprakelijk te houden. Door de inbreuk op de 

mededingingsregels aan Van Gansewinkel Groep B.V. toe te rekenen, wordt gewaarborgd dat 

enerzijds die rechtspersoon aansprakelijk wordt gehouden die als rechtsopvolger van Holding 

AVR Bedrijven B.V. (mede) profiteert, of heeft geprofiteerd, van de eventuele winsten en 

waardevermeerderingen van Holding AVR Bedrijven B.V.’s (kleindochter)onderneming als 

gevolg van de deelneming aan het kartel, en dat anderzijds ook de sanctie als zodanig effect 

sorteert. Immers, alleen Van Gansewinkel Groep B.V. kan haar invloed aanwenden opdat de 

in haar entiteit opgegane Holding AVR Bedrijven B.V. zich in de toekomst aan de 

mededingingsregels houdt. 

 

 – Toerekening gedrag ISD 

317. De overtreding die ISD heeft begaan in de periode van 30 augustus 2005 tot en met 31 juli 

2007 wordt de rechtspersoon toegerekend die gedurende genoemde periode ISD 

exploiteerde, namelijk de besloten vennootschap International Slop Disposal B.V. 

                                                           
349 Vgl. de conclusie van A-G Kokott (pt. 78) in zaak C-280/06, ETI e.a., arrest van 11 december 2007, Jur. 2007, p. I-10893.  
350 Vgl. art. 2:311 B.W. 
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318. De overtreding die ISD heeft begaan in de periode van 30 augustus 2005 tot en met 31 juli 

2007 wordt tevens toegerekend aan de rechtspersoon BMH B.V., statutair gevestigd te Botlek 

Rotterdam351 die sinds 30 mei 2008 Port Invest B.V. is genaamd (hierna ook: Port Invest II).  

 

319. Zoals gezegd, was van 28 december 2004 tot 30 mei 2008 Port Invest B.V., statutair 

gevestigd te Rotterdam,352 (hierna ook: Port Invest I) enig aandeelhouder van International 

Slop Disposal B.V. Gelet op de hiervóór in herinnering gebrachte rechtspraak, wordt Port 

Invest I daarom geacht beslissende invloed te hebben uitgeoefend op het gedrag van ISD in 

deze periode. Zoals de Raad bespreekt vanaf randnummer 323 hebben partijen dit vermoeden 

niet weerlegd.  

 

320. Deze vennootschap Port Invest I verdween op 29 mei 2008 ten gevolge van een fusie met 

BMH B.V., de verkrijgende vennootschap.353 Zoals uit de eerdere opmerkingen van de Raad 

volgt, heeft de juridische wijziging die heeft plaatsgevonden bij Port Invest I – het verdwijnen 

van deze rechtspersoon met overgang van haar vermogen naar een daaropvolgende, andere 

rechtspersoon – niet noodzakelijkerwijs tot gevolg dat een nieuwe onderneming wordt 

gecreëerd die bevrijd is van de aansprakelijkheid die de voorafgaande entiteit had voor de 

inbreuk. Rechtspersonen kunnen zich immers niet door eenvoudige wijzigingen in hun 

rechtsvorm onttrekken aan hun mededingingsrechtelijke aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor 

een fusie waarbij de moedermaatschappij van de aan het kartel deelnemende onderneming 

van haar rechtspersoonlijkheid afziet ten gunste van een andere rechtspersoon die in haar 

rechten treedt.  

 

321. Ten gevolge van de fusie van Port Invest I met BMH B.V. is de rechtspersoon Port Invest I 

verdwenen en haar vermogen onder algemene titel overgegaan op BMH B.V.,354 waarvan op 

30 mei 2008 de statutaire en handelsnaam (“BMH B.V.”) gewijzigd werd in “Port Invest 

B.V.”355 Aldus is de aansprakelijkheid van Port Invest I voor de inbreuk overgegaan op BMH 

B.V. (Port Invest II). Laatstgenoemde (verkrijgende) rechtspersoon is derhalve de 

rechtsopvolger van het op 29 mei 2008 verdwenen Port Invest B.V., die op haar beurt enig 

aandeelhouder was van ISD B.V. 

 

                                                           
351 KvK ‘Dossiernummer 20073364, blad 0001, Uittreksel uit het handelsregister’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
352 KvK ‘Dossiernummer 24366934, blad 0001, Uittreksel uit het handelsregister’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
353 KvK ‘Dossiernummer 24366934, blad 0001, Uittreksel uit het handelsregister’ (dossierstuk 88, 6929_1/63); KvK 
‘Dossiernummer 20073364, blad 0001, Uittreksel uit het handelsregister’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). De verdwijnende 
rechtspersoon was geregistreerd met dossiernummer 24366934; de verkrijgende rechtspersoon met dossiernummer 
20073364. 
354 Vgl. art. 2:311 B.W.  
355 KvK ‘Handelsregisterhistorie, nr. 2420073364 Port Invest B.V.’ (dossierstuk 88, 6929_1/63).   
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322. De overtreding die ISD heeft begaan, wordt, waar het de periode van 11 december 2006 tot en 

met 31 juli 2007 betreft, ten slotte toegerekend aan de besloten vennootschap Burando 

Holding B.V. Deze vennootschap was in de genoemde periode enig aandeelhouder van Port 

Invest I die op haar beurt enig aandeelhouder was van International Slop Disposal B.V. Gelet 

op de hiervóór in herinnering gebrachte rechtspraak wordt Burando Holding B.V. daarom 

geacht beslissende invloed te hebben uitgeoefend op het gedrag van ISD in genoemde 

periode. Zoals de Raad hierna aangeeft, hebben partijen ook dit vermoeden niet weerlegd. 

 

323. Het betoog van Port Invest II en Burando Holding B.V. dat niet aan hun kan worden 

toegerekend, faalt. 

 

324. Deze partijen voeren in dit verband allereerst aan, dat Port Invest II dan wel Burando Holding 

B.V., gedurende “de in geding zijnde periode 30 augustus 2005 – juli 2007 geen 100 procent 

aandeelhouder waren van ISD”. 356 

 

325. Wat dit argument van partijen betreft – dat aan hun niet uit hoofde van een 100%-

aandeelhouderschap kan worden toegerekend, omdat zij ten tijde van de overtreding geen 

100%-deelneming hielden in ISD – merkt de Raad op, dat dit kennelijk berust op een 

misverstand omtrent het gestelde in het rapport. Noch aan Port Invest II, noch aan Burando 

Holding B.V. is toegerekend op de grond dat de een of de ander ten tijde van de overtreding 

100%-aandeelhouder van ISD zou zijn geweest. Immers, wat Port Invest II betreft, duidt het 

rapport haar aan als rechtspersoon aan wie de overtreding kan worden toegerekend niet 

omdat zij ten tijde van de overtreding 100%-aandeelhouder van ISD zou zijn geweest, maar 

omdat zij (ná de overtreding, met de fusie van Port Invest I met BMH B.V. per 29 mei 2008) 

rechtsopvolger was van Port Invest I,357 die op haar beurt enig aandeelhouder was van ISD. 

Wat Burando Holding B.V. betreft, duidt het rapport haar aan als rechtspersoon aan wie de 

overtreding kan worden toegerekend voor de periode van 11 december 2006 tot en met 31 juli 

2007, niet omdat zij tijde van de overtreding zélf 100%-aandeelhouder van ISD zou zijn 

geweest, maar omdat zij in deze periode 100%-aandeelhouder was van Port Invest I,358 die op 

haar beurt de enige aandeelhouder van International Slop Disposal B.V. was.359  

 

326. Verder voeren partijen aan, dat zij geen enkele (inhoudelijke) invloed hebben uitgeoefend op 

het beleid binnen ISD, noch op haar marktgedrag.360 Volgens partijen opereerden ISD en haar 

directie(leden) volstrekt autonoom. Partijen wijzen daartoe onder meer op een verklaring van 

de heer  [I-3] , die tot 2008 statutair directeur is geweest van ISD en die verklaarde “aan 

                                                           
356 Zienswijze ISD e.a. d.d. 4 april 2011 (6929_1/107), pt. 12. 
357 Rapport van de NMa, d.d. 28 december 2010 (dossierstuk 90, 6929_1/64), rnr. 258. 
358 Idem, rnr. 259. 
359 Idem, rnr. 258.  
360 Zienswijze ISD e.a. d.d. 4 april 2011 (6929_1/107), pt. 13. 



Openbaar 

 

111                                                  Openbaar  

niemand verantwoording [te hoeven] af te leggen”,361 op het feit dat ISD voor Port Invest I dan 

wel Burando Holding B.V. geen kernactiviteit was, maar slechts één van de meerdere 

deelnemingen,362 en dat Port Invest I “in de gewraakte periode niet had voorzien in een 

zelfstandige directie (die aldus feitelijke beslissingen kon nemen dan wel feitelijke invloed kon 

uitoefenen op het beleid van ISD)”, maar dat [vertrouwelijk].363 

 

327. [vertrouwelijk]. 

 

 

328. [vertrouwelijk],364 [vertrouwelijk].365  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329. [vertrouwelijk],366 [vertrouwelijk]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Wat dit argument van partijen betreft, dat in wezen ertoe sterkt te betogen dat ISD geen 

economische eenheid vormde met Port Invest I en Burando Holding B.V. maar dat ISD 

autonoom haar marktgedrag bepaalde, merkt de Raad het volgende op. 

 

                                                           
361 Idem, pt. 14.  
362 Idem, pt. 16. 
363 […]. 
364 […]. 
365 […]. 
366 […]. 
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331. Zoals hiervóór is opgemerkt, kan het gedrag van een dochteronderneming met name aan haar 

moedermaatschappij worden toegerekend, wanneer die dochteronderneming, hoewel zij een 

afzonderlijke rechtspersoon is, niet zelfstandig haar marktgedrag bepaalt, maar in hoofdzaak 

de haar door de moedermaatschappij verstrekte instructies volgt. Hieruit volgt, dat het 

marktgedrag van een dochteronderneming niet de enige factor kan zijn op grond waarvan de 

moedermaatschappij aansprakelijk kan worden gesteld, maar dat het slechts een van de 

aanwijzingen voor het bestaan van een economische eenheid vormt.367 Teneinde uit te maken 

of een dochteronderneming autonoom haar marktgedrag bepaalt, dient niet alleen rekening 

te worden gehouden met de factoren genoemd in punt 64 van het arrest van Gerecht in de 

zaak-Akzo (namelijk of de moedermaatschappij invloed kon uitoefenen op het prijsbeleid, de 

productie- en distributieactiviteiten, de verkoopdoelstellingen, de brutomarges, de 

verkoopkosten, de “cashflow”, de voorraden en de marketing),368 maar ook met alle factoren 

betreffende de economische, organisatorische en juridische banden tussen de 

dochteronderneming en haar moedermaatschappij, die in elk geval anders kunnen zijn.369  

 

332. In het licht van het vorige randnummer is de Raad van oordeel dat het argument van partijen 

faalt. [vertrouwelijk].370 

 

333. De Raad wijst in dit verband erop dat Port Invest I ten tijde van de overtreding niet enkel enig 

aandeelhouder was van ISD, maar ook bestuurder, algemeen directeur en “alleen/zelfstandig” 

vertegenwoordigingsbevoegd was,371 en dat op haar beurt Burando Holding B.V. gedurende 

de periode waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden, enig bestuurder was van Port Invest 

I.372 Ook de enkele aangehaalde verklaring van de heer  [I-3]  dat hij aan niemand 

verantwoording hoefde af te leggen volstaat in het licht van het voorgaande daarvoor niet.  

 

334. [vertrouwelijk]. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
367 HvJ EU 10 september 2009, zaak C-97/08, Akzo N.V., Jur. 2009, p. I-8237, pt. 73. 
368 GvEA, 12 december 2007, zaak T-112/05, Akzo Nobel e.a., Jur. 2007, p. II-5049, pt. 64. Zie ook HvJ EG 10 september 
2009, zaak C-97/08, Akzo Nobel N.V., Jur. 2009, p. I-8237, pt. 74. 
369 HvJ EU 10 september 2009, zaak C-97/08, Akzo Nobel N.V., Jur. 2009, p. I-8237, pt. 74. 
370 […]. 
371 KvK ‘Handelsregisterhistorie 17083478 International Slop Disposal (I.S.D.) B.V.’, p. 2 (dossierstuk 88, 6929_1/63).  
372 KvK ‘Handelsregisterhistorie 24 24366934 Port Invest B.V.’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
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335. [vertrouwelijk].  

 

 

 

 

 

336. [vertrouwelijk].373  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337. [vertrouwelijk],374 [vertrouwelijk].375 

 

 

 

 

 

 

 

 

338. [vertrouwelijk]376; [vertrouwelijk],377 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
373 […].  
374 […]. 
375 […]. 
376 […]. 
377 […]. 
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[vertrouwelijk].378 

 

339. Gelet op een en ander is de Raad dan ook van oordeel dat partijen niet erin zijn geslaagd om 

het vermoeden te weerleggen dat een moedermaatschappij – in casu Port Invest I – die 100% 

van het kapitaal in handen heeft van haar dochteronderneming – in casu ISD –, en via Port 

Invest I, Burando Holding B.V., metterdaad een beslissende invloed uitoefent op het gedrag 

van de dochter. 

 

 – Toerekening gedrag SWOC 

340. De overtreding die SWOC heeft begaan in de periode van 30 augustus 2005 tot en met 31 juli 

2007, wordt de rechtspersoon toegerekend die gedurende genoemde periode SWOC 

exploiteerde, namelijk de besloten vennootschap Ships Waste Oil Collector B.V.  

 

5 SANCTIE 
 

5.1 Beoordelingskader 

 

341. Ingevolge artikel 56, eerste lid, Mw (oud) heeft de Raad bij de vaststelling van een overtreding 

van artikel 6 Mw de bevoegdheid een boete op te leggen.379 Volgens artikel 57, tweede lid, 

(oud) Mw houdt de Raad bij de vaststelling van de hoogte van de boete in ieder geval 

rekening met de ernst en de duur van de overtreding.  

 

342. De Raad heeft met betrekking tot de hoogte van een boete op grond van artikel 4:81 Awb 

beleidsregels vastgesteld. Deze zijn sinds 1 juli 2007 opgenomen in de “Boetecode van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit” (hierna: de Boetecode).380 Gedurende de overtreding en 

voor zover van belang voor de boetetoemeting in de onderhavige zaak zijn de beleidsregels 

ongewijzigd gebleven. 

 

343. Op grond van de Boetecode wordt de boete vastgesteld volgens een formule waarin de 

boetegrondslag wordt vermenigvuldigd met de ernstfactor van de overtreding en vervolgens – 

                                                           
378 […]. 
379 De overtreding in deze zaak is geëindigd vóór inwerkingtreding van de Vierde tranche van de Awb per 1 juli 2009. Gelet 
op het bepaalde in artikel IV van de ‘Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht’ (Stb. 2009, 264) zijn artikel 56, eerste lid, 
Mw, en artikel 57, tweede lid, Mw in de onderhavige procedure nog van toepassing in de versie zoals die luidde tot 1 juli 
2009. 
380 Op 1 juli 2007 is de NMa Boetecode 2007 in werking getreden, naderhand nog gewijzigd bij besluit van 9 oktober 2008 
in verband met de Wet van 28 juni 2007, houdende wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die 
wet, Stb. 2007, 284 (Stcrt. 29 juni 2007, nr. 123; Stcrt. 10 oktober 2007, nr. 196).  
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in voorkomende gevallen – rekening wordt gehouden met boeteverhogende en 

boeteverlagende omstandigheden. 

 

344. Op grond van randnummer 53 ervan, stelt de Raad de boete vast volgens deze Boetecode en 

met inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

345. In het hiernavolgende wordt de boete voor de betrokken ondernemingen en de 

rechtspersonen aan wie de overtreding mede kan worden toegerekend aan de hand van de 

Boetecode stapsgewijs bepaald en gemotiveerd. Voor zover de betrokken ondernemingen 

en/of de rechtspersonen aan wie de overtreding mede kan worden toegerekend in hun 

zienswijzen bedenkingen hebben geuit die relevant zijn voor de boeteberekening, gaat de 

Raad bij de motivering op de zienswijzen in.  

 

 

5.2 Boetegrondslag   

 

346. Het startpunt bij de boetetoemeting is de bepaling van de boetegrondslag. Zoals blijkt uit de 

randnummers 21 en 22 van de Boetecode baseert de Raad de boetegrondslag in een geval als 

het onderhavige op de betrokken omzet van de overtreder. Uit randnummer 22 van de 

Boetecode blijkt dat de boetegrondslag 10% van de betrokken omzet is. De Raad kan – op 

grond van randnummer 23 van de Boetecode – van de betrokken omzet een schatting maken, 

indien deze niet op basis van de door de overtreder verstrekte informatie kan worden bepaald. 

 

347. De betrokken omzet wordt in randnummer 1, aanhef en onder d, van de Boetecode 

omschreven als, kort gezegd, de waarde van alle transacties, die door de onderneming tijdens 

de duur van de overtreding zijn verricht op het gebied van de verkoop van goederen of 

levering van diensten waarop de overtreding betrekking heeft, onder aftrek van over de omzet 

geheven belastingen. 

 

348. Gelet op het voorgaande randnummer, wordt de hoogte van betrokken omzet voor AVR, ISD 

en SWOC vastgesteld op de waarde van alle transacties die door elk van hen zijn verricht op 

het gebied van inzameling van Zeescheepsafval omschreven in Annex I en II van het 

zogenoemde MARPOL-Verdrag, in het Rotterdamse havengebied (omvattende Rotterdam, 

Schiedam, Vlaardingen en Maassluis), gedurende de periode waarop de overtreding 

betrekking heeft.   
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349. De diverse betrokken partijen hebben inzicht verschaft in de waarde van de hierboven 

genoemde transacties.381 De Raad heeft geen aanleiding om aan de juistheid hiervan te 

twijfelen, mede gelet op overgelegde controleverklaringen.  

 

350. Gelet op het voorgaande, gaat de Raad uit van de volgende betrokken omzet en 

boetegrondslag per onderneming. 

 

 – AVR 

351. AVR heeft, zoals gezegd, deelgenomen aan de één enkele (voortgezette) overtreding, in de 

periode van 1 januari 2006 tot en met 31 juli 2007. De waarde van alle transacties die door 

AVR in deze periode zijn verricht op het gebied van inzameling van zeescheepsafval 

omschreven in Annex I en II van het zogenoemde MARPOL-Verdrag, in het Rotterdamse 

havengebied (omvattende Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) bedraagt 

EUR 1.010.306,-.382 De boetegrondslag – zoals aangegeven, 10% van de betrokken omzet – 

bedraagt daarmee voor haar EUR 101.030,-. 

 

 – ISD 

352. ISD heeft, zoals aangegeven, deelgenomen aan de één enkele (voortgezette) overtreding in de 

periode van 30 augustus 2005 tot en met 31 juli 2007. De waarde van alle transacties die door 

ISD in deze periode zijn verricht op het genoemde gebied van inzameling van 

Zeescheepsafval bedraagt EUR 8.271.192,-.383 De boetegrondslag bedraagt daarmee voor haar 

EUR 827.119,-. 

 

 – SWOC  

353. SWOC heeft, zoals vermeld, deelgenomen aan de één enkele (voortgezette) overtreding in de 

periode van 30 augustus 2005 tot en met 31 juli 2007. De waarde van alle transacties die door 

SWOC in deze periode zijn verricht op het genoemde gebied van inzameling bedraagt 

EUR 4.916.501,66.384 De boetegrondslag bedraagt daarmee voor haar EUR 491.650,-. 

 

 

5.3 Ernst van de overtreding 

 

354. Met betrekking tot de ernst van de overtreding overweegt de Raad als volgt. 

 

                                                           
381 Brief van Van Gansewinkel en AVR-I aan de NMa d.d. 15 juni 2011 (6929_1/139) m.b.t. onder meer de omzetgegevens 
van AVR; Brief van ISD aan de NMa d.d. 28 juni 2011 (6929_1/148); Brief van SWOC aan de NMa d.d. 14 juni 2011 
(6929_1/138). 
382 Brief van Van Gansewinkel en AVR-I aan de NMa d.d. 19 juli 2011 (6929_1/152) ([vertrouwelijk]) 
383 Brief van ISD aan de NMa d.d. 28 juni 2011 (6929_1/148), p. 2.  
384 Brief van SWOC aan de NMa d.d. 14 juni 2011 (6929_1/138), bijlage 1, p. 2. 
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355. De ernst van de overtreding wordt bepaald door de zwaarte van de overtreding te bezien in 

samenhang met de economische context waarin deze heeft plaatsgevonden. De Boetecode 

onderscheidt “minder zware”, “zware” en “zeer zware” overtredingen (randnummers 27-30). 

Bij een minder zware overtreding wordt de vermenigvuldigingsfactor in verband met de ernst 

van de overtreding gesteld op een waarde van ten hoogste 1; bij een zware overtreding wordt 

deze factor gesteld op een waarde van ten hoogste 2; bij een zeer zware overtreding wordt 

deze factor gesteld op een waarde tussen 1,5 en 3 (randnummer 32 van de Boetecode).  

  

356. In het kader van de boeteoplegging in de onderhavige zaak neemt de Raad het navolgende in 

acht.  

 

357. Volgens randnummer 28 van de Boetecode worden als “zeer zware overtredingen” 

aangemerkt “verstrekkende horizontale beperkingen”. Als voorbeeld van “zeer zware 

overtredingen” worden in dat randnummer onder meer genoemd: horizontale prijsafspraken, 

collectieve boycotacties en horizontale marktverdelingsafspraken en quotaregelingen 

(inclusief afzetbeperkingen en verboden aanbestedingsafspraken – “bid-rigging”).  

 

358. De Raad merkt de (één enkele voortgezette) overtreding die tot doel had onderling 

opdrachten te verdelen en prijsconcurrentie te voorkomen of te beperken,385 aan als een “zeer 

zware overtreding” in de zin van randnummer 28 van de Boetecode. De Raad wijst er hierbij 

op, dat de betrokken ondernemingen onzekerheden over hun voorgenomen marktgedrag op 

het gebied van inzameling van Zeescheepsafval in het Rotterdamse havengebied hebben 

weggenomen, door het in onderling overleg bepalen wie een opdracht zou mogen winnen, 

door het maken van afspraken over de aan te bieden prijzen en/of door deze prijzen uit te 

wisselen. Door hun onderlinge afstemming hebben de betrokken ondernemingen 

opdrachtgevers misleid: opdrachtgevers kregen immers een verkeerd beeld van het aanbod 

en de onderlinge concurrentiekracht van de betrokken ondernemingen. De Raad neemt 

daarbij in ogenschouw de eerder genoemde feiten en omstandigheden betreffende de 

mededinging op de markt (met name de marktpositie van partijen en het beperkte aantal 

vergunninghouders; zie paragraaf 3.2.3).  

 

359. Gelet op het voorgaande, oordeelt de Raad dat de enkele (voortgezette) overtreding een zeer 

zware overtreding vormt, waarvoor een ernstfactor van 2,25 passend is. De Raad benadrukt 

dat deze factor de ernst van de overtreding reflecteert en niet de mate van betrokkenheid van 

de individuele overtreders. Een eventuele geringe individuele betrokkenheid komt primair tot 

uiting in de betrokken omzet en eventueel als een boeteverhogende of boeteverlagende 

omstandigheid (zie hierna, paragraaf 5.4). Wat de duur van de overtreding betreft, wijst de 

                                                           
385 Zie paragraaf 2.3 en 3.2.3 van dit besluit. 
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Raad erop dat hij geen afzonderlijke factor voor de duur vaststelt, aangezien de duur van de 

overtreding tot uitdrukking komt in de boetegrondslag, zoals blijkt uit randnummer 26 van de 

Boetecode.  

 

360. De diverse argumenten die partijen in dit verband naar voren hebben gebracht, doen aan het 

voorgaande niet af. De Raad wijst daartoe op het volgende. 

 

361. Partijen betogen, naar de Raad begrijpt, dat, voor zover sprake is van een overtreding, dit 

geen (zeer) zware overtreding vormt gelet op de economische en juridische context 

waarbinnen partijen opereerden.386 Dit betoog faalt. Zoals de Raad heeft opgemerkt, hebben 

partijen een sterke positie op de markt, zijn zij drie van de slechts vijf vergunninghouders, en 

misleiden opdrachtgevers die bij diverse ondernemingen een prijs opvragen. Het is met 

inachtneming van het regelgevend kader, de rol van de overheid en van het Havenbedrijf dat 

de Raad tot zijn oordeel is gekomen. De Raad verwijst in dit verband naar zijn opmerkingen in 

paragraaf 3.2.3. 

 

362. Voor zover Van Gansewinkel en AVR-I in dit verband erop wijzen, dat ISD en SWOC de grote 

spelers waren op het gebied van inzameling en dat AVR een kleine speler was, wijst de Raad 

erop, dat de hier aan de orde zijnde overtreding niet minder zwaar wordt als gevolg van een 

gestelde geringe positie van een van partijen op de markt. Voor het bepalen van de ernst van 

de overtreding is niet relevant welke marktaandelen de betrokken ondernemingen afzonderlijk 

hadden. De Raad wijst er daarbij op, dat de grootte van een marktaandeel van een 

onderneming in de hoogte van haar betrokken omzet, en aldus in de hoogte van de 

boetegrondslag tot uitdrukking komt. Zoals overigens reeds is vastgesteld, strekte de 

overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging, waarbij AVR één van de 

partijen was, ertoe de mededinging te beperken.  

 

363. Ook het betoog van diverse partijen aangaande het (beperkte) aantal afspraken dan wel 

opdrachten waarom het zou gaan,387 en de invloed van de prijs op de keuze bij rederijen en 

scheepsagenten,388 welk betoog, naar de Raad begrijpt, in dit verband ertoe strekt te stellen 

dat, voor zover sprake is van een overtreding, dit geen (zeer) zware overtreding vormt, faalt.  

 

364. Wat betreft het (beperkte) aantal opdrachten waarom het zou gaan, verwijst de Raad naar zijn 

eerdere opmerkingen dienaangaande in paragraaf 3.2.3. De Raad wijst er overigens nog op dat 

de (één enkele voortgezette) overtreding van partijen tot doel had onderling opdrachten te 

                                                           
386 Zienswijze Van Ganswinkel en AVR-I d.d. 7 april 2011 (6929_1/112), pt. 3.1 en pt. 3.2; Zienswijze OTM d.d. 12 april 2011 
(6929_1/125), pt. 21, eerste streepje. 
387 Zienswijze ISD e.a. d.d. 4 april 2011 (6929_1/107), pt. 21-23. 
388 Idem, pt. 24-29. 
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verdelen en prijsconcurrentie te voorkomen of te beperken, en dat partijen daadwerkelijk 

opdrachten hebben verdeeld en prijsconcurrentie getracht te voorkomen, waarbij 

opdrachtgevers zijn misleid: opdrachtgevers kregen immers een verkeerd beeld van het 

aanbod en de onderlinge concurrentiekracht van de betrokken ondernemingen. 

 

365. Wat betreft het reeds aangehaalde betoog van ISD389 dat de prijs voor de afgifte van 

afvalstoffen geen invloed heeft op de keuze bij rederijen voor een bepaalde haven, herinnert 

de Raad eraan dat dit onverlet laat dat opdrachtgevers op het moment dat zij een haven 

aandoen, een keuze hebben uit diverse inzamelaars van Zeescheepsafval en de hoogte van de 

prijs een belangrijke factor is bij de keuze voor een inzamelaar. 

 

366. Een en ander resulteert in de volgende basisboete voor de betrokken ondernemingen, volgens 

de formule: basisboete = boetegrondslag x ernstfactor 2,25:  

 

AVR EUR     227.317,-                   

ISD EUR  1.861.017,- 

SWOC EUR  1.106.212,-.                 

 

5.4 Boeteverhogende en -verlagende omstandigheden 

 

367. Zoals in randnummer 47 van de Boetecode is vermeld, neemt de Raad bij de boetevaststelling 

in voorkomend geval boeteverhogende of -verlagende omstandigheden in aanmerking.  

 

 

 

– Boeteverhogende omstandigheden 

368. De Raad acht geen boeteverhogende omstandigheden in de zin van randnummer 48 van de 

Boetecode aanwezig. 

 

 – Boeteverlagende omstandigheden 

369. Zoals in randnummer 47 van de Boetecode is aangegeven, bepaalt de Raad in redelijkheid de 

mate waarin een door partijen aangevoerde omstandigheid leidt tot een verlaging van de 

basisboete. Als boeteverlagende omstandigheid wordt in randnummer 49, onder a, van de 

Boetecode onder meer genoemd “de omstandigheid dat de overtreder anders dan in het 

kader van de Richtsnoeren Clementie verdergaande medewerking aan de NMa heeft verleend 

dan waartoe hij wettelijk is gehouden”. Van een boeteverlagende omstandigheid wegens 

verdergaande medewerking is slechts sprake, indien aan twee cumulatieve criteria is 

                                                           
389 Idem, pt. 24-29. 
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voldaan:390 (i) de onderneming moet in objectieve zin verdergaand hebben meegewerkt dan 

waartoe een wettelijke verplichting bestond; en (ii) deze verdergaande medewerking heeft het 

voor de Raad gemakkelijker gemaakt om de inbreuk vast te stellen. 

 

370. De Raad constateert dat deze omstandigheid zich voordoet bij Van Gansewinkel en AVR-I. 

Zoals zij in hun zienswijze hebben aangegeven, hebben zij pro-actieve medewerking verleend 

vanaf het moment dat zij op de hoogte raakten van het onderzoek van de NMa. In dat kader 

heeft een werknemer van Van Gansewinkel, de heer  [A-1] , met instemming van 

Van Gansewinkel twee uitvoerige verklaringen afgelegd die zonder meer belastend zijn voor 

de onderneming. Van Gansewinkel en AVR-I hebben ook overigens het onderzoek van de 

NMa actief ondersteund. Zij hebben aldus, gelet ook op het bewijs waarover de NMa op dat 

moment beschikte, daadwerkelijke bijdragen geleverd aan de mogelijkheid voor de Raad om 

de inbreuk, en meer in het bijzonder de deelname van AVR daaraan, vast te stellen. In dit licht 

acht de Raad het passend de boete waarvoor Van Gansewinkel en AVR-I hoofdelijk 

aansprakelijk worden gehouden te reduceren met 10%.  

 

371. Wat ISD betreft, merkt de Raad op, dat geen sprake is van een boeteverlagende 

omstandigheid wegens verdergaande medewerking. In dit verband constateert de Raad dat 

ISD diverse maatregelen heeft genomen, waaronder verbetering van haar interne kwaliteits- 

en informatiseringssysteem, die in de toekomst de gewraakte Gedragingen dienen te 

voorkomen.391 Ofschoon de Raad positief staat ten opzichte van deze maatregelen, voldoen 

zij niet aan de hiervóór genoemde voorwaarden van verdergaande medewerking. Zij betreffen 

in wezen de toekomst van ISD; zij hebben het niet voor de Raad gemakkelijker gemaakt om 

de (in het verleden begane) inbreuk vast te stellen.  

 

372. Voor zover ISD betoogt dat tijdens het onderzoek naar de overtreding haar interim-manager 

de betrokkenen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen heeft geïnstrueerd om aan het 

onderzoek ten volle medewerking te verlenen,392 is de Raad van oordeel dat nochtans niet is 

voldaan aan de twee hiervóór genoemde voorwaarden van “in objectieve zin verdergaand 

hebben meegewerkt dan waartoe een wettelijke verplichting bestond” die het “voor de Raad 

gemakkelijker gemaakt [hebben] om de inbreuk vast te stellen”. De Raad wijst er daarbij op 

dat de door ISD in dit verband genoemde heer [I-2], zoals in randnummer 125 reeds 

overwogen, tijdens een tweede verhoor zijn eerste, voor ISD belastende verklaring op 

onderdelen heeft willen veranderen in een niet – of minder belastende verklaring, op een 

wijze die de Raad niet geloofwaardig voorkomt. Bovendien was ISD, anders dan zij kennelijk 

                                                           
390 Rb Rotterdam, AWB 09/2897 en AWB 09/28998 (Kazerne I en Kazerne II), 6 mei 2010, onder 2.4. 
391 Zienswijze ISD e.a. d.d. 4 april 2011 (6929_1/107), pt. 36, 37, 40. 
392 Idem, pt. 39. 
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meent, reeds op grond van de wet gehouden tot het verstrekken van de door de NMa 

gevraagde gegevens. 

 

373. De Raad constateert dat zich geen boeteverlagende omstandigheid in de zin van de 

Boetecode voordoet bij OTM.  

 

374. Wat het betoog van OTM betreft, dat de activiteiten van AVR zeer beperkt waren,393 wijst de 

Raad erop – zoals hiervóór al besproken – dat de grootte van een marktaandeel van een 

onderneming in de hoogte van haar betrokken omzet, en aldus in de hoogte van de 

boetegrondslag tot uitdrukking komt. Het vormt dan ook niet als zodanig een 

boeteverlagende omstandigheid.  

 

375. Evenmin vormt zulk een omstandigheid het feit dat op enig moment de eigen 

inzamelvaartuigen van AVR werden verkocht:394 immers, zoals gezegd, AVR zamelde in via 

haar steiger en via ingehuurde inzamelvaartuigen, waarbij zij betrokken was bij de 

onderhavige Gedragingen en afstemde met ISD wie een opdracht zou krijgen.395 De Raad wijst 

in dit verband voorts nog op de marktomstandigheden genoemd in paragraaf 3.2.3. 

  

376. Noch vormt de rol van het Havenbedrijf waarop ISD zich beroept396 een boeteverlagende 

omstandigheid. Het betoog van ISD in dit verband dat de beweerde marktverdeling was 

ingegeven door het Havenbedrijf faalt. De Raad verwijst hier naar zijn opmerkingen in 

paragraaf 3.2.3. 

 

377. Wat de door OTM gestelde transparantie van de prijs betreft,397 verwijst de Raad naar zijn 

eerdere opmerkingen dienaangaande. 

 

378. SWOC heeft geen boeteverlagende omstandigheden in de zin van de Boetecode gesteld, noch 

is de Raad daarvan gebleken.  

 

5.5 Wettelijk maximum 

 

379. Ingevolge artikel 57, eerste lid, Mw bedraagt de boete voor overtreding van artikel 6, eerste lid, 

Mw ten hoogste EUR 450.000 of, indien dat meer is, 10% van de omzet van de onderneming 

in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking.  

 

                                                           
393 Brief van OTM aan de NMa d.d. 12 april 2011, pt. 21, derde streepje, eerste volzin. 
394 Brief van OTM aan de NMa d.d. 12 april 2011, pt. 21, tweede streepje. 
395 Bijlage 22 bij Verslag van Ambtshandelingen van de NMa d.d. 9 december 2010 (dossierstuk 86, document 6929_1/2). 
396 Brief van OTM aan de NMa d.d. 12 april 2011, pt. 21, eerste streepje en derde streepje, laatste volzin. 
397 Idem, pt. 21, derde streepje, laatste volzin. 
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380. Gelet op de overgelegde omzetgegevens van SWOC398 stelt de Raad vast dat het genoemde 

maximum bij deze onderneming wordt overschreden. De Raad verlaagt om deze reden de 

boete voor SWOC tot EUR 834.300,-. Wat AVR (thans genaamd OTM) en ISD betreft, stelt de 

Raad vast dat, gelet op de door OTM399 en ISD400 overgelegde omzetgegevens, het genoemde 

maximum niet wordt overschreden. 

 

 

5.6 Conclusie 

 

381. De boete wordt conform randnummer 56 van de Boetecode naar beneden afgerond op een 

veelvoud van EUR 1000 en vastgesteld op:  

 

AVR EUR   227.000,- 

ISD EUR 1.861.000,- 

SWOC EUR   834.000,-.                  

 
382. Wat de boete bij AVR betreft, zijn de rechtspersonen Odfjell Terminals Maritiem B.V., 

voorheen AVR-Maritiem B.V.,401 statutair gevestigd te Rotterdam,402 en AVR-Industrie N.V., 

statutair gevestigd te Rotterdam, en Van Gansewinkel Groep B.V., statutair gevestigd te 

Rotterdam, hoofdelijk aansprakelijk: Odfjell Terminals Maritiem B.V. voor het geheel, AVR-

Industrie N.V. en Van Gansewinkel Groep B.V. zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de boete 

naar rato van de periode van hun betrokkenheid (16 februari 2006 tot en met 31 juli 2007)403 

en aldus voor een bedrag van EUR 208.943,69.404 Dit bedrag moet evenwel nog worden 

verminderd met 10%, vanwege de verleende verdergaande medewerking (zie paragraaf 5.4). 

Dit betekent dat AVR-Industrie N.V. en Van Gansewinkel Groep B.V. ieder hoofdelijk 

aansprakelijk zijn voor EUR 188.000,-.405 

 

383. Wat betreft ISD, zijn de rechtspersonen International Slop Disposal B.V., statutair gevestigd 

te Rotterdam, en Port Invest B.V., voorheen BMH B.V., 406 statutair gevestigd te Botlek 

Rotterdam,407 en Burando Holding B.V., statutair gevestigd te Oudewater, hoofdelijk 

aansprakelijk. International Slop Disposal B.V. en Port Invest B.V., voorheen BMH B.V., voor 

het geheel; Burando Holding B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor de boete naar rato van de 

                                                           
398 Brief van SWOC aan de NMa d.d. 14 juni 2011 (6929_1/138). 
399 Brief van OTM aan de NMa d.d. 29 juni 2011 (6929_1/149). 
400 Brief van ISD aan de NMa d.d. 28 juni 2011 (6929_1/148). 
401 KvK ‘Handelsregisterhistorie 24 24369979 Odfjell Terminals Maritiem B.V.’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
402 KvK ‘Dossiernummer 24369979, blad 0001, Uittreksel uit het handelsregister’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
403 Zie hoofdstuk 4. 
404 [vertrouwelijk]. 
405 [vertrouwelijk]. 
406 KvK ‘Handelsregisterhistorie, nr. 2420073364 Port Invest B.V.’ (dossierstuk 88, 6929_1/63).  
407 KvK ‘Dossiernummer 20073364, blad 0001, Uittreksel uit het handelsregister’ (dossierstuk 88, 6929_1/63). 
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periode van haar betrokkenheid (11 december 2006 tot en met 31 juli 2007)408 en aldus voor 

een bedrag van EUR 621.000,-.409 

 

384. Wat SWOC betreft, is Ships Waste Oil Collector B.V., statutair gevestigd te Hellevoetsluis, 

aansprakelijk voor het gehele bedrag. 

 

385. De Raad is van oordeel dat deze boetes evenredig zijn in verhouding tot de met het gevoerde 

boetebeleid te dienen doelen en overigens ook billijk zijn.  

 

386. [vertrouwelijk].410 

 

 

 

 

387. [vertrouwelijk].411 [vertrouwelijk].412 [vertrouwelijk].413 [vertrouwelijk].414  

 

                                                           
408 Zie hoofdstuk 4. 
409 [vertrouwelijk]. 
410 […]. 
411 […]. 
412 […]. 
413 […]. 
414 […]. 
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BESLUIT 

 

 De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

 

i) Legt een boete op van EUR 1.861.000,- aan International Slop Disposal B.V., 

statutair gevestigd te Rotterdam, en Port Invest B.V., voorheen BMH B.V., 

statutair gevestigd te Botlek Rotterdam, en Burando Holding B.V., statutair 

gevestigd te Oudewater. Deze rechtspersonen zijn hoofdelijk aansprakelijk: 

International Slop Disposal B.V. en Port Invest B.V., voorheen BMH B.V., voor 

het geheel; Burando Holding B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor een bedrag 

van EUR 621.000,-. 

 

ii) Legt een boete op van EUR 227.000,- aan Odfjell Terminals Maritiem B.V, 

voorheen AVR-Maritiem B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, en 

AVR-Industrie N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, en Van Gansewinkel 

Groep B.V., statutair gevestigd te Rotterdam. Deze rechtspersonen zijn 

hoofdelijk aansprakelijk: Odfjell Terminals Maritiem B.V. voor het geheel; AVR-

Industrie N.V. en Van Gansewinkel Groep B.V. zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 

EUR 188.000,-.  

 

iii) Legt een boete op van EUR 834.000,- aan Ships Waste Oil Collector B.V., 

statutair gevestigd te Hellevoetsluis. 

 

 Dit besluit is gericht tot ieder van bovengenoemde rechtspersonen afzonderlijk. 
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Datum: 16 november 2011 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze, 

 

 

 

w.g. 

Henk Don 

Lid Raad van Bestuur 

 

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

besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, 

Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemen

wet bestuursrecht, de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep b

de administratieve rechter. 

 


