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         Openbare versie 

Geachte heer Janssen, 

 

In antwoord op uw brief (inclusief bijlagen) van 3 april 2009, die door de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) op 8 april 2009 is ontvangen, en in aansluiting op mijn 

brief van 27 april 2009, kan ik u als volgt berichten over het in uw brief neergelegde verzoek om 

een informele zienswijze. 

 

De vraag die u mij heeft voorgelegd is of de voorgenomen werkwijze van de door u beschreven 

unie van producentenorganisaties, genaamd Coöperatie Kompany U.A. (hierna: Kompany), 

verenigbaar is met het mededingingsrecht. 

 

Doelstelling en reikwijdte  

Ik wijs u erop dat ik mij uitsluitend heb gebaseerd op de door u verstrekte informatie en dat de 

NMa ervan uitgaat dat die informatie volledig en correct is. De NMa heeft ter zake geen nader 

onderzoek verricht. 

 

Achtergronden van uw verzoek 

Volgens uw beschrijving zijn de coöperaties Coöperatieve Veiling Zuidoost-Nederland U.A. 

(hierna: Veiling ZON), Coöperatie Komosa U.A. (hierna: Komosa) en Coöperatieve 

Telersvereniging Sunquality U.A. (hierna: Sunquality) voornemens een unie van 

producentenorganisaties, genaamd Kompany, op te richten ten behoeve van komkommers en 

(herfst)tomaten die door hun leden worden geteeld.  
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Veiling ZON, Komosa en Sunquality zijn volgens uw informatie erkende producentenorganisaties 

als bedoeld in de Integrale-GMO-verordening1, meer in het bijzonder erkende 

producentenorganisaties van telers van komkommers en (herfst)tomaten. Kompany zal volgens 

uw informatie verzoeken om erkenning als een unie van producentenorganisaties als bedoeld in 

de Integrale-GMO-verordening. Binnen Kompany zal er overleg plaatsvinden met betrekking tot 

de volgende onderwerpen: de (minimum)verkoopprijs, de deelmarktvergoedingen, de prijzen 

voor pallets en verpakkingen, de wijze waarop klanten worden bediend en de voor alle telers 

gelijke (bruto) uitbetaalprijs per kwaliteit/ sortering/week. 

 

Wettelijk kader 

Als uitvloeisel van het (Europese) Gemeenschappelijke Landbouwbeleid gold voor de groenten- 

en fruitsector een gemeenschappelijke marktordening. Deze gemeenschappelijke marktordening 

voor de groenten- en fruitsector is per 1 juli 2008 onderdeel geworden van de Integrale-GMO-

verordening.2  

 

De Integrale-GMO-verordening staat toe dat telers van groenten en fruit hun productie binnen 

producentenorganisaties en unies van producentenorganisaties bundelen. Lidstaten kunnen op 

verzoek een (unie van) producentenorganisaties erkennen indien de lidstaat de (unie van) 

producentenorganisaties in staat acht de betreffende werkzaamheden daadwerkelijk te verrichten 

en de (unie van) producentenorganisaties op een bepaalde markt geen machtspositie inneemt, 

tenzij dit nodig is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het Gemeenschappelijke 

Landbouwbeleid.3  

 

Artikel 81 van het EG-Verdrag is van toepassing op overeenkomsten, besluiten van 

ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die betrekking hebben 

op de productie van en de handel in groenten en fruit. In de Integrale-GMO-verordening is echter 

een uitzondering vastgelegd die bepaalt dat dit artikel niet van toepassing is op overeenkomsten, 

besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die 

betrekking hebben op de productie van en de handel in groenten en fruit indien de bedoelde  

 

 

 

 

                                                           
1 Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de 

landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (‘Integrale-GMO-verordening’), Pb EG L 

299 van 16 november 2007, blz. 1–149, gewijzigd door Verordening (EG) nr. 361/2008 van de Raad van 14 april 2008 tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en 

specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (‘Integrale-GMO-verordening’), Pb EG L 121 van 7 mei 2008, 

blz. 1–31. 
2 Zie voetnoot 1. 
3 Integrale-GMO-verordening, artikel 122 e.v. 
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overeenkomsten, besluiten en gedragingen:  

1. een wezenlijk bestanddeel uitmaken van een nationale marktorganisatie; of  

2. vereist zijn voor de verwezenlijking van de in artikel 33 van het Verdrag omschreven 

doelstellingen; of 

3. voor zover deze, zonder de verplichting in te houden een bepaalde prijs toe te passen, 

betrekking hebben op de voortbrenging of de verkoop van landbouwproducten of het 

gebruik van gemeenschappelijke installaties voor het opslaan, behandelen of verwerken 

van landbouwproducten.4 

 

De Integrale-GMO-verordening bepaalt dat de Europese Commissie exclusief bevoegd is om vast 

te stellen welke overeenkomsten, besluiten en gedragingen al dan niet aan de genoemde 

voorwaarden voldoen.5 Op basis van rechtspraak kan de NMa desondanks oordelen dat bepaalde 

concrete afspraken met zekerheid niet aan de voorwaarden van een genoemde 

uitzonderingsgrond voldoen.6 

 

Verzoek om informele zienswijze 

In uw brief heeft u de NMa verzocht om aan te geven dat in het licht van de Integrale-GMO-

verordening het mededingingsrecht er niet aan in de weg staat dat Veiling Zon, Komosa en 

Sunquality de verkoop van de komkommers en (herfst)tomaten die door hun leden worden 

geteeld verkopen via Kompany en overleg voeren over de eerder genoemde onderwerpen. Met 

andere woorden, dit betreft de vraag of met zekerheid wel aan de voorwaarden van een 

genoemde uitzonderingsgrond voor het buiten toepassing verklaren van artikel 81 van het EG-

Verdrag is voldaan. 

 

Uit het voorgaande volgt dat de NMa u geen duidelijkheid kan geven met betrekking tot de 

voorgelegde vraag of de activiteiten van Kompany verenigbaar zijn met het mededingingsrecht. 

Bovendien is de Europese Commissie, indien de NMa een informele zienswijze zou afgeven, niet 

gebonden aan deze zienswijze en kan zij op basis van haar bevindingen een eigen standpunt 

innemen. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Integrale-GMO-verordening, art. 175 en 176. Krachtens artikelen 12 en 13 van de Mededingingswet is artikel 6 van de 

Mededingingswet dan evenmin van toepassing. 
5 Integrale-GMO-verordening, art. 176, tweede lid. 
6 Rechtbank Rotterdam, 4 december 2001, 00/933 MEDED SIMO en 00/955-MEDED SIMO, LJN: AD9026 (Stichting 

Saneringsfonds Varkensslachterijen) en Rechtbank Rotterdam, 19 juli 2006, 05/509, 05/438, 05/510 en 05/508 MEDED 

HRK, 05/519 en 05/562 MEDED KNP, LJN: AY4888 (Garnalen). 
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Conclusie 

Het bovenstaande in aanmerking nemende kan de NMa niet aan uw verzoek om inhoudelijke 

beantwoording van de in uw zienswijze genoemde vraag tegemoet komen.  

 

Datum: 20 mei 2009 

 

Hoogachtend, 

 

 

w.g. Mr. A.M. Andeweg 

Directie Mededinging 

Clustermanager Agri, Industrie en Bouw 


