
1 . W at  is dat  eigenlijk  precies: inkoopm acht? 

I nkoopm acht  is m arktm acht  aan de inkoopzijde van de m arkt . Er is sprake van m arktm acht  als de inkoper zich 

m in of m eer onafhankelij k van zijn leveranciers kan opstellen. Dit  kan er in resulteren dat  de inkoper onredelij ke 

inkoopvoorwaarden kan afdwingen zonder dat  de leverancier daar iets tegen kan doen. Overigens hoeft  het  

hebben van m arktm acht  niet  te betekenen dat  daarvan m isbruik wordt  gem aakt . Ook een part ij  m et  een 

m acht ige posit ie m ag scherp inkopen en stevig onderhandelen.  

 

2 . W at  voor  signalen zijn er  bij  u binnengekom en naar aanleiding van de consultat ie? 

24 ondernem ingen en brancheverenigingen hebben gereageerd. De NMa heeft  veel voorbeelden aangedragen 

gekregen waarbij  som s sprake was van een m achtsposit ie, m aar er zij n geen voorbeelden genoem d die in st r ij d 

zijn m et  de Mededingingswet , in het  bij zonder waarbij  sprake zou zijn van m isbruik van een econom ische 

machtsposit ie. 

 

3 . W elke sam enw erkingsverbanden staat  de NMa toe?  

1. Bagatel:  

Bron:  Mededingingswet :   

1. Art ikel 6, eerste lid, geldt  niet  voor overeenkomsten, besluiten en onder ling afgestemde feitelij ke 

gedragingen als bedoeld in dat  art ikel indien:  

a. bij  de desbet reffende overeenkom st  of onderling afgestemde feitelij ke gedraging niet  m eer dan acht  

ondernem ingen bet rokken zij n, en 

b. de gezam enlij ke omzet  in het  voorafgaande kalenderjaar van de bij  de desbet reffende 

overeenkom st  of onderling afgestem de feitelij ke gedraging bet rokken ondernem ingen dan wel de 

gezam enlij ke omzet  van de bij  de desbet reffende ondernem ersvereniging bet rokken ondernem ingen 

niet  hoger is dan:  

1°. EUR 4 540 000, indien daarbij  uitsluitend ondernem ingen zij n bet rokken wier act iv iteiten 

zich in hoofdzaak r ichten op het  leveren van goederen;  

2°. EUR 908 000, in alle andere gevallen. 

2. I n geval van afzonderlij ke overeenkom sten tussen een ondernem ing of een ondernemersvereniging en twee 

of meer andere ondernem ingen, die dezelfde st rekking hebben, worden voor de toepassing van het  eerste lid 

die overeenkom sten tezam en beschouwd als één overeenkom st . 

3. Bij  algem ene m aatregel van bestuur kan worden bepaald, zo nodig onder voorschr iften en beperkingen, dat  

art ikel 6, eerste lid, niet  van toepassing is op in die m aat regel omschreven categorieën van overeenkom sten, 

besluiten of gedragingen als bedoeld in dat  art ikel, die in het  algem een vanuit  een oogpunt  van m ededinging 

van duidelij k ondergeschikte betekenis zijn. 

 

2. Fusie/ overnam e m its geen m achtsposit ie ontstaat  of wordt  versterkt  



3. Horizontale sam enwerking ( zie Wet  en regelgeving op www.nmanet .nl)    

4. Vert icale sam enwerking (zie Wet  en regelgeving op www.nmanet .nl)   

Zie ook:  Richtsnoeren Sam enwerking Ondernem ingen (zie Wet  en regelgeving op www.nmanet .nl)  

 

4 . Op w elke m anieren kan de NMa inkoopm acht  tegengaan? 

De NMa kan voorkom en dat  inkoopm acht  ontstaat  via het  fusietoezicht . De NMa kan concent rat ies 

verbieden waardoor een econom ische m achtsposit ie ontstaat  dan wel wordt  versterkt . Daar waar sprake is 

van m isbruik van een m achtsposit ie door een part ij  m et  inkoopm acht  kan de NMa hiertegen opt reden door 

het  opleggen van een boete en/ of een last  onder dwangsom. De NMa kan concent rat ies en 

sam enwerkingsverbanden toestaan die zich r ichten op het  tegengaan van inkoopm acht . Voorwaarde is wel 

dat  deze vorm en van sam enwerking voldoen aan de mededingingsrechtelij ke kaders (zie wet -  en 

regelgeving op www.nmanet .nl)  

 

5 . Heeft  inkoopm acht  voor de NMa nu nog w el pr ior iteit? 

De NMa kan k lachten in behandeling nem en. De klacht  m oet  gaan over het  vermoeden van m isbruik van een 

econom ische m achtsposit ie en gestaafd worden m et  voldoende concrete inform at ie.  

 

6 . W at  is uw  standpunt  m et  bet rekking tot  inkoopm acht  en superm arkten? 

De huidige marktsituat ie wordt  gekenm erkt  door hevige concurrent ie tussen supermarkten om de gunst  van de 

consum ent , die hiervan profiteert  in de vorm  van lagere pr ij zen.  

I n het  visiedocum ent  concludeert  de NMa dat  er in beginsel geen sprake is van m isbruik van een econom ische 

m achtsposit ie aan de inkoopzijde als de inkoopvoordelen worden doorgegeven aan de consument . Dit  is het  

geval bij  de superm arkten. De NMa ziet  dan ook geen aanknopingspunt  om  in te gr ijpen.  

Dit  neemt niet  weg dat  op een markt  waar ondernem ingen in een hevige concurrent iest r ij d zijn verwikkeld, 

som mige ondernem ingen tegen de grenzen van hun m ogelij kheden aanlopen en ingr ijpende aanpassingen 

m oeten doen in de bedr ij fsvoering teneinde op de markt  act ief te kunnen blij ven. De NMa zal alert  blij ven op de 

ontwikkelingen in de sector, m aar onder het  devies "markten laten werken”  – want  dat  is de m issie van de NMa 

– zal zij  niet  te snel willen ingr ijpen.  

 


