
BESLUIT 

Zaak 2383: Kuipers vs Friesche Vlag

 

Geachte heer Kuipers,

 

In vervolg op uw brief van 3 maart jl., kan ik u als volgt berichten.

In uw brief van 3 maart jl. geeft u aan dat Friesche Vlag u bij brief van 5 

februari jl. heeft medegedeeld camping De Twee Bruggen niet langer te 

beleveren met dagverse zuivel. Als reden hiervoor geeft Friesche Vlag aan dat 

door hoge logistieke kosten in relatie tot uw afname het leveren van dagverse 

zuivel niet langer rendabel is. U verzoekt de NMa om te onderzoeken of dit 

gedrag van Friesche Vlag al dan niet in strijd is met artikel 24 van de 

Mededingingswet.

 

Misbruik economische machtspositie

Artikel 24 Mededingingswet verbiedt ondernemingen misbruik te maken van 

een economische machtspositie. Om vast te kunnen stellen of een 

onderneming misbruik van haar machtspositie maakt, dient in eerste instantie 

vastgesteld te worden f zij een machtspositie heeft. Het hebben van een 

machtspositie is afhankelijk van de positie van de betrokken onderneming op 

de voor partijen relevante markt.

 

Relevante markt

Wat voor partijen de relevante markt is, wordt bepaald door de relevante 

productmarkt en de relevante geografische markt.

De d.g.-NMa heeft in een eerder besluit[1] geoordeeld dat zuivelproducten 

naar productgroepen kunnen worden ingedeeld en dat iedere productgroep 

een aparte relevante productmarkt vormt.

Wat betreft de relevante geografische markt is in dit besluit aangegeven dat 

deze groter is dan Nederland. Tevens wordt in het besluit aangegeven dat 

door de aanwezige andere producenten, onder andere Campina, een 

dusdanige concurrentiedruk wordt uitgeoefend, dat het voor de partijen op de 

markt onmogelijk is zich onafhankelijke van haar concurrenten en/of afnemers 

te gedragen.

Gegeven deze omstandigheden is het niet aannemelijk dat Friesche Vlag op 

de relevante markt een economische machtspositie in de zin van artikel 24 

Mededingingswet heeft. Nu niet aan een van de voorwaarden van artikel 24 



Mededingingswet is voldaan, kan geen sprake zijn van het misbruik maken 

van een economische machtspositie. Desondanks zal hieronder kort uiteen 

worden gezet of het gedrag van Friesche Vlag kan worden aangemerkt als 

misbruik.

 

Misbruik

In het algemeen wordt een leveringsweigering door een leverancier met 

machtspositie als misbruikelijk gekenmerkt indien de leveringsweigering om 

niet-objectieve redenen plaatsvindt. Daarbij is tevens van belang in hoeverre er 

voor u alternatieven ter beschikking staan om aan dagverse zuivel te komen.

Friesche Vlag heeft aangegeven dat zij vanuit kostenoogpunt van leveringen 

voor het komende seizoen afziet en dat deze beslissing deel uitmaakt van 

haar algemene beleid. Tevens is ons gebleken dat u, al dan niet via uw 

inkoopcombinatie Prisma Food Groep, alternatieven ter beschikking staan om 

aan dagverse zuivel te komen.

 

Conclusie

Gezien het bovenstaande is het niet aannemelijk dat Friesche Vlag in strijd 

handelt met artikel 24 van de Mededingingswet. Uw klacht wijs ik dan ook af.

 

Datum: 29 juni 2001

 

Hoogachtend,

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, 

voor deze:

 

w.g. A.J. Scholten

Sectie Onderzoek, Toezicht en Ontheffingen

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is 

betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit, Sectie Beschikkingen, Bezwaar en 

Beroep, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.



 

Besluit op bezwaar d.d. 15 februari 2002

-------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Zaak 1173: Campina Zuiver Zuivel/De Vereeniging, d.d. 1 februari 1999.

Aan de inhoud van deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen.


