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Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren van

Zaanse Schroothandel B.V., Dekslo & Meijland, Groenendaal Handel in Afgewerkte Oliën B.V.,

Oliehandel Koeweit B.V., OVA B.V., OZON B.V. en Wubben Handelsmij Oliebewerking B.V. tegen

zijn besluit van 22 oktober 2001, kenmerk 2026/23.

I. Het verloop van de procedure

1. Op 24 juli 2000 heeft de Stichting Auto & Recycling (hierna: de Stichting) bij de directeur-

generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) een aanvraag om

ontheffing van het verbod van artikel 6 van de Mededingingswet (hierna: Mw), als bedoeld

in artikel 17 Mw, ingediend. De aanvraag heeft betrekking op de “Overeenkomst

verwijderingsbijdrage voor auto’s 2000” tussen de Nederlandse Vereniging “De Rijwiel- en

Automobiel Industrie”  (RAI) en de leden van de afdeling Auto’s van de RAI (hierna:

Overeenkomst 2000).

2. Bij beschikking van 22 oktober 2001 heeft de d-g NMa de aanvraag om ontheffing op grond

van artikel 17 Mw afgewezen, omdat geen sprake is van een inbreuk op artikel 6, eerste lid,

Mw1.

3. Tegen het bestreden besluit hebben Zaanse Schroothandel B.V. (hierna: Zaanse

Schroothandel) en Dekslo & Meijland bij brief van 22 november 2001 bezwaar gemaakt.

Tevens hebben Groenendaal Handel in Afgewerkte Oliën B.V., Oliehandel Koeweit B.V.,

OVA B.V., OZON B.V. en Wubben Handelsmij/Oliebewerking B.V. (hierna gezamenlijk te

noemen: Groenendaal c.s.) bij brief van 4 december 2001 bezwaar gemaakt.

4. Op 7 maart 2002 zijn Zaanse Schroothandel, Dekslo & Meijland, Groenendaal c.s., de

Stichting en Auto Recycling Nederland B.V. ten kantore van de Nederlandse

                                                          
1 Besluit d-g NMa, 22 oktober 2001, zaak 2026/23/Auto Recycling Nederland II (hierna: het bestreden

besluit).
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Mededingingsautoriteit gehoord.

II. Betrokken partijen

Bezwaarmakers

5. Zaanse Schroothandel heeft ten doel het handelen in en verwerken van schroot, inclusief

schroot afkomstig van autowrakken.

6. Dekslo & Meijland is één van de bij Auto Recycling Nederland B.V. aangesloten

autodemontagebedrijven.

7. Groenendaal c.s. zijn bedrijven in Nederland die onder meer werkzaam zijn in de

inzameling en verwerking van afgewerkte oliën, inclusief olie afkomstig uit autowrakken.

Ontheffingaanvraagster

8. Het statutaire doel van de Stichting is “het stimuleren, bevorderen en economisch

rendabel maken van het hergebruik van materialen afkomstig van autowrakken […] door

middel van de vorming van een netwerk van erkende autodemontage- en

recyclingbedrijven, alles in de ruimste zin van het woord […]”2. De Stichting houdt 100%

van de aandelen van Auto Recycling Nederland B.V.

9. Auto Recycling Nederland B.V. heeft ten doel “het stimuleren, bevorderen en economisch

rendabel maken van het hergebruik van materialen afkomstig van autowrakken en

eventueel van andere vormen van gemotoriseerde vervoermiddelen, door middel van de

vorming van een netwerk van erkende autodemontage en recyclingbedrijven…”.3 Alle

werkzaamheden die verband houden met de daadwerkelijke uitvoering van het

verwijderingsysteem voor autowrakken en de Overeenkomst 2000 worden verricht door

Auto Recycling Nederland B.V.4. De Stichting en Auto Recycling Nederland B.V. zullen

hierna gezamenlijk worden aangeduid als “ARN”.

III. Voorgeschiedenis

10. Op 31 maart 1998 heeft de d-g NMa een aanvraag om ontheffing van artikel 6, eerste lid,

Mw ontvangen van de Stichting. De aanvraag betrof de Overeenkomst

verwijderingsbijdrage 1997 (de voorloper van de Overeenkomst 2000), alsmede een

daarmee samenhangend verwijderingssysteem voor autowrakken van ARN (hierna: het

                                                          
2 Id., randnummer 3.

3 Statuten van Auto Recycling Nederland B.V. gedateerd 5 augustus 1997.

4 Zie bestreden besluit (hiervoor aangehaald in voetnoot 1), randnummer 3.
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verwijderingssysteem).

11. Het verwijderingssysteem voor autowrakken is een initiatief van een aantal organisaties in

de autobranche, te weten de RAI namens de importeurs van auto’s, BOVAG namens de

garagesector, FOCWA namens de schadeherstelbedrijven, STIBA namens de

autodemontagebedrijven en SVN5 namens de shredderbedrijven. Het verwijderingssysteem

strekt tot stimulering en financiering van commercieel niet-rendabele werkzaamheden ten

behoeve van milieuvriendelijke verwerking en recycling van automaterialen. Op het

moment van de aanvraag was het systeem formeel vastgelegd in de

“Samenwerkingsovereenkomst Auto Recycling Nederland B.V.” , de statuten van de

Stichting en de statuten van ARN.

12. Het verwijderingssysteem wordt gefinancierd door middel van verwijderingsbijdragen,

welke hun grondslag hebben in de Overeenkomst verwijderingsbijdrage 1997 tussen RAI

enerzijds en producenten en importeurs van de Afdeling Auto’s van RAI anderzijds (thans

Overeenkomst 2000).

13. Het economisch rendabel maken gebeurt door het toekennen van verwijderingspremies

aan gecontracteerde bedrijven voor door hen uitgevoerde specifieke demontage- en

recyclingactiviteiten die (nog) niet rendabel zijn6. Deze premies worden betaald uit de

opbrengsten van verwijderingsbijdragen die door producenten en importeurs van auto’s

worden gestort in een door de Stichting beheerd fonds.

14. Op 5 april 20007 heeft de d-g NMa de bovengenoemde aanvraag om ontheffing van de

Stichting afgewezen:

i voor de wijze van contracteren met autodemontagebedrijven, inzamel- en

recyclingbedrijven, omdat de Stichting hiermee niet handelt in strijd met het

verbod van artikel 6, eerste lid, Mw; en

ii voor de verplichte doorberekening van de verwijderingsbijdrage, omdat de

geconstateerde mededingingsbeperkingen ex artikel 16 Mw zijn vrijgesteld van het

verbod van artikel 6, eerste lid, van de Mw tot 31 december 2000.

15. Het besluit van de d-g NMa gedateerd 5 april 2000 is met het verstrijken van de

beroepstermijn onherroepelijk geworden8.

                                                          
5 De SVN bestaat sinds 1 januari 1997 niet meer en is sindsdien dan ook niet meer betrokken bij het

verwijderingssysteem.

6 Het ARN-verwijderingssyteem ziet niet op de commercieel recyclebare onderdelen van autowrakken.

7 Besluit d-g NMa, 5 april 2000, zaak 115/63/Stichting Auto & Recycling.
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IV. Het bestreden besluit

16. Op 24 juli 2000 heeft de Stichting bij de d-g NMa een nieuwe aanvraag om ontheffing van

het verbod van artikel 6 Mw, als bedoeld in artikel 17 Mw, ingediend. De aanvraag heeft

betrekking op de Overeenkomst 2000, welke op 13 september 2000 tussen RAI enerzijds

en producenten en importeurs van de afdeling Auto’s van RAI anderzijds is gesloten. De

Overeenkomst 2000 zet de Overeenkomst verwijderingsbijdrage 1997 vanaf 1 januari 2001

tot en met 31 december 2003 voort.

17. In tegenstelling tot de eerste ontheffingsaanvraag van de Stichting (zie randnummer 10

van het onderhavige besluit) zijn volgens het bestreden besluit: “slechts de bepalingen

inzake de afdracht van een uniforme verwijderingsbijdrage ter ontheffing voorgelegd. Enkel

deze bepalingen zijn derhalve voorwerp van de onderhavige beoordeling”9.

18. In de Overeenkomst 2000 overwegen de betrokken partijen “dat het voor het welslagen

van deze verwijderingstructuur noodzakelijk is dat een ieder die de eerste tenaamstelling

aanvraagt van een kenteken van een auto, een financiële bijdrage aan deze

verwijderingstructuur levert, hierna te noemen: verwijderingsbijdrage.”

19. Tevens bepalen artikelen 3 en 5 van de Overeenkomst 2000 het volgende met betrekking

tot de verplichte afdracht van de verwijderingsbijdrage: “De verplichting zal worden

voldaan door degene die verzoekt om afgifte van het kenteken deel 1 als bedoeld in het

Kentenkenreglement. […] De hoogte van de verwijderingsbijdrage bedraagt met ingang van

1 januari 2001: Euro 45,-- per auto, BTW inbegrepen”.

20. De producent of importeur is degene die verzoekt om afgifte van het kenteken deel 1 voor

een nieuwe auto. Volgens de overweging in de Overeenkomst 2000 en de

ontheffingsaanvraag zijn partijen vrij de verwijderingsbijdrage al dan niet door te belasten

aan hun afnemers.

21. De d-g NMa heeft de aanvraag om ontheffing op 22 oktober 2001 afgewezen. Volgens het

bestreden besluit is de verwijderingsbijdrage van EUR 45,-- gerelateerd aan de totale kosten

van een auto dermate gering “dat het gevaar van coördinatie van prijzen en marktgedrag

door producenten en importeurs nihil moet worden geacht”10. De d-g NMa oordeelde dat

                                                                                                                                                                 
8 Besluit d-g NMa, 27 juni 2001, zaak 1943/53/Stichting Auto & Recycling. In zaak 1943/53 heeft de d-g NMa

de bezwaren van negen inzamelbedrijven, waaronder Groenendaal c.s., tegen zijn besluit van 5 april 2000

met kenmerk 115/70 niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijving van de beroepstermijn.

9 Zie bestreden besluit (hiervoor aangehaald in voetnoot 1), randnummer 23.

10 Zie bestreden besluit (hiervoor aangehaald in voetnoot 1), randnummer 29.
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“ [n]u als gevolg van de afdracht van een uniforme verwijderingsbijdrage een recyclingmarkt

voor niet economisch rendabel te verwerken automaterialen tot stand wordt gebracht, en

slechts sprake is van een zeer geringe mate van kostenharmonisatie tussen de

deelnemende partijen, moet worden geconcludeerd dat geen sprake is van een inbreuk op

artikel 6, eerste lid, Mw”11. Derhalve bestond er geen noodzaak de Overeenkomst 2000

onder artikel 17 Mw te beoordelen12.

22. Volgens het bestreden besluit hebben Zaanse Schroothandel en Dekslo & Meijland een

gezamenlijke zienswijze ingediend, waarmee rekening is gehouden bij het nemen van het

bestreden besluit, hoewel zij volgens het bestreden besluit niet als belanghebbenden in de

zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb zijn beschouwd13.

V. De gronden van bezwaar

23. Zaanse Schroothandel, Dekslo & Meijland en Groenendaal c.s. hebben in hun

bezwaarschriften – kort weergegeven – de volgende bezwaren aangevoerd en nader

toegelicht tijdens de hoorzitting.

Bezwaren Zaanse Schroothandel

24. Ten eerste meent Zaanse Schroothandel dat zij in het bestreden besluit ten onrechte niet

als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb is aangemerkt.

25. Zaanse Schroothandel is actief in de verwerking en recycling van schroot en andere stoffen

waarop het bestreden besluit ziet. Zaanse Schroothandel is de grootste shredder in

Nederland en de enige die in staat is om 'geshredderd' schroot verder te recyclen. Zaanse

Schroothandel stelt dat ze zich hiermee onderscheidt ten opzichte van alle andere

shredders in Nederland.

26. Zaanse Schroothandel meent persoonlijk (individueel) geraakt te worden door het

bestreden besluit omdat zij zich voornamelijk bezig houdt met het shredden van

autowrakken door heel Nederland. Ondanks het feit dat meerdere shredders van

autowrakken in Nederland bestaan, stelt Zaanse Schroothandel dat zij de enige in

Nederland is die ook de afvalstoffen achter de shredder uitsplitst. Tevens treedt Zaanse

Schroothandel op als verwerker voor andere shredders, die niet in staat zijn om een

verdere differentiatie in de sortering teweeg te brengen.

                                                          
11 Zie bestreden besluit (hiervoor aangehaald in voetnoot 1), randnummer 30.

12 Zie bestreden besluit (hiervoor aangehaald in voetnoot 1), randnummer 31.

13 Zie bestreden besluit (hiervoor aangehaald in voetnoot 1), randnummer 12.
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27. Zaanse Schroothandel stelt dat zij niet alleen shredder is voor bedrijven die bij ARN zijn

aangesloten, maar ook voor de 500 overige autodemontagebedrijven in Nederland.

“Wanneer autowrakken afkomstig uit het systeem van ARN niet meer ter beschikking

zouden komen”, zou dat Zaanse Schroothandel raken, “omdat de autowrakken van ARN

reeds allerlei behandelingen hebben ondergaan bij autodemontagebedrijven en dus veel

schoner bij de shredder arriveren”.

28. Aanvankelijk had Zaanse Schroothandel in haar bezwaarschrift gedateerd 22 november

2001 gevraagd de door de Stichting opgestelde uitvoeringsplannen inzake de

Overeenkomst 2000 “voorzover die Overeenkomst betrekking heeft op andere aspecten uit

de Overeenkomst anders dan alleen het vaststellen van de hoogte van een uniforme

verwijderingsbijdrage”, in strijd te verklaren met artikel 6 Mw en niet in aanmerking te

laten komen voor een ontheffing op grond van artikel 17 Mw. Tevens werd de d-g NMa

door Zaanse Schroothandel verzocht de aanvraag om ontheffing tot het vaststellen van een

uniforme verwijderingsbijdrage van EUR 45,-- per auto tot 1 januari 2004 toe te wijzen,

onder andere op de voorwaarden dat aan alle aangesloten ondernemingen wordt

medegedeeld dat de verwijderingsbijdrage niet langer wordt doorberekend aan de volgende

schakel in de distributiekolom en dat de verwijderingsbijdrage niet langer apart op de

factuur mag worden vermeld.

29. Tijdens de hoorzitting heeft Zaanse Schroothandel afstand genomen van hetgeen

genoemd is in randnummer 28 van het onderhavige besluit. Volgens Zaanse

Schroothandel ziet het bestreden besluit van de d-g NMa op de gehele Overeenkomst

2000, terwijl ARN in haar ontheffingsverzoek uitsluitend de uniforme verwijderingsbijdrage

(artikel 5 van de Overeenkomst 2000) aan de d-g NMa heeft voorgelegd. Zaanse

Schroothandel stelt dat het bestreden besluit dient te worden herzien, omdat de d-g NMa

buiten het tot hem gerichte verzoek is getreden.

30. Zaanse Schroothandel heeft de d-g NMa verzocht het bestreden besluit te heroverwegen

en te oordelen dat “artikel 6, eerste lid, Mw niet van toepassing is op artikel 5 terzake van

de vaststelling van de hoogte van verwijderingsbijdrage op EUR 45,-- per auto, zoals

opgenomen in ‘de Overeenkomst 2000…’ en te oordelen dat dit artikel 5 uit de

Overeenkomst 2000 niet onder artikel 17 Mw beoordeeld behoeft te worden.”

31. Indien de d-g NMa toch van oordeel is dat de gehele Overeenkomst 2000 getoetst zou

moeten worden, dan zou de Overeenkomst 2000 volgens Zaanse Schroothandel in het

licht van Richtlijn 2000/53/EG en het inmiddels verschenen Besluit beheer autowrakken

moeten worden beoordeeld. Volgens Zaanse Schroothandel is er in dit wettelijke kader

geen verplichting tot medewerking in "gezamenlijkheid" - zoals omschreven in de

Overeenkomst 2000 - aan het instandhouden van een verwijderingstructuur als voorzien in
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de Overeenkomst 2000.

Bezwaren Dekslo & Meijland

32. Dekslo & Meijland meent dat zij in het bestreden besluit ten onrechte niet als

belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb is aangemerkt.

33. Dekslo & Meijland meent dat zij een persoonlijk (individualiseerbaar) belang heeft dat zich

onderscheidt van alle andere autodemontagebedrijven. Dekslo & Meijland is een bij ARN

aangesloten autodemontagebedrijf, dat in tegenstelling tot andere bedrijven een puur

autodemontagebedrijf (puur recyclingbedrijf)is, dat niet handelt in auto-onderdelen en dat

geen STIBA-lid is.  Alle andere autodemontagebedrijven hebben daarnaast een handel in

gebruikte onderdelen, maar Dekslo & Meijland niet. Dekslo & Meijland demonteert de

auto en ontvangt daarvoor een vergoeding.

34. Dekslo & Meijland meent dat dit onderscheid van belang is voor de hoogte van de

verwijderingsbijdrage en het feit dat ARN "boetes kan opleggen en bedrijven uit het

systeem kan verwijderen". Door het ARN-systeem komen gelden volgens Dekslo &

Meijland terecht in het door de Stichting beheerde fonds en kunnen deze naar “het al dan

niet goeddunken van ARN” worden uitgekeerd via een vergoeding ten aanzien van de

economisch niet rendabele activiteiten van Dekslo & Meijland in het kader van het

demonteren van autowrakken.

35. Dekslo & Meijland stelt dat op het moment dat zij “vergeet een bumper mee te tellen,

terwijl zij in 3 jaar tijd 30.000 andere bumpers correct in allerlei containers heeft gestopt

dan [ ] een klacht [volgt] van ARN” en wellicht een boete. Dekslo & Meijland meent dat het

zogenaamde vrijwillige systeem niet vrijwillig is, omdat er geen keuze is. Zij meent dat er

een concurrerend systeem moet komen omdat de autodemontagebedrijven volledig

afhankelijk zijn van de wijze waarop ARN ze benadert.

36. Dekslo & Meijland had aanvankelijk in haar bezwaarschrift gedateerd 22 november 2001

hetzelfde als Zaanse Schroothandel verzocht (zie randnummer 28 van het onderhavige

besluit). Ook Dekslo & Meijland heeft tijdens de hoorzitting op 7 maart 2002 haar verzoek

aan de d-g NMa, op dezelfde wijze als Zaanse Schroothandel, gewijzigd (zie randnummers

28 - 31).

Bezwaren Groenendaal c.s.

37. Groenendaal c.s. menen dat ze als "direct belanghebbenden" in de zin van artikel 1:2,

eerste lid, Awb dienen te worden beschouwd.
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38. Groenendaal c.s. stellen dat ze als direct belanghebbenden kunnen worden aangemerkt

omdat het bestreden besluit “ rechtstreekse werking heeft ten aanzien van

bezwaarmakenden”. Volgens Groenendaal c.s. betreft het bestreden besluit de

"markt(on)mogelijkheden van hun eigen bedrijf". In het bijzonder stellen ze dat door het

instandhouden van het door ARN gehanteerde systeem van slechts beperkte aantallen

bedrijven die mogen overgaan tot de inzameling en de verwerking van zogenaamd niet-

rendabel recyclebare autoafvalproducten, de vrije mededinging om de inzameling en

verwerking daarvan (onder meer van afgewerkte oliën) wordt beperkt. Dit leidt volgens

Groenendaal c.s. tot een afbakening van de markt die nadelig is voor hen en niet

gerechtvaardigd is op grond van de vereisten van het mededingingsrecht, in het bijzonder

van artikel 17 Mw.

39. Groenendaal c.s. menen dat ze ook een persoonlijk belang in de zin van de Algemene wet

bestuursrecht hebben, omdat hun belang zich onderscheidt van handelaren in andere

(autowrak) producten dan olieproducten, waar ARN geen “monopolist”  heeft aangesteld.

Tijdens de hoorzitting gaven Groenendaal c.s. aan dat binnen de groep olie-inzamelaars

(zes inzamelaars in Nederland) geen onderscheid kan worden gemaakt omdat de hele

schakel moet worden gezien als de groep olie-inzamelaars.

40. Het bestreden besluit zou ARN toestaan de markt voor uit autowrakken afkomstige

olieproducten dicht te timmeren. Bij dit besluit worden Groenendaal c.s. derhalve

rechtstreeks betrokken.

41. Sinds 1999 maken Groenendaal c.s. bezwaar tegen het feit dat ARN het noodzakelijk heeft

geacht om de mededinging op de markt voor olieproducten in te perken door

olieinzamelingsbedrijf Düsseldorp aan te wijzen als de enige inzamelaar in Nederland voor

olieproducten uit auto's. Op het moment dat ARN met een inzamelaar zoals Düsseldorp in

zee gaat, is het niet meer mogelijk voor de andere vijf inzamelaars om olie van hun oude

klanten (autodemontagebedrijven) af te nemen. Het bezwaar van Groenendaal c.s. is dat

door het aanwijzen van Düsseldorp als exclusieve inzamelaar de autodemontage bedrijven

niet hun olie bij Groenendaal c.s. kunnen afleveren omdat zij dan geen

verwijderingsbijdrage ontvangen. Hierdoor wordt de mededinging voor de

demontagebedrijven en voor Groenendaal c.s. beperkt en wordt hun participatie op deze

markt belemmerd.

42. Met name is het bezwaar gericht op de overweging van de d-g NMa in randnummer 28 van

het bestreden besluit dat "…het niet economisch rendabel is om de betreffende materialen

te recycleren”. Door te besluiten dat geen sprake is van een inbreuk op artikel 6, eerste lid,

Mw  "…nu als gevolg van de afdracht van een uniforme verwijderingsbijdrage een

recyclingmarkt voor niet economisch rendabel te verwerken automaterialen tot stand wordt
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gebracht…”, keurt de d-g NMa – volgens Groenendaal c.s. ten onrechte - het hieruit

voortvloeiende mededingingsbeperkend handelen van ARN op de markt voor

olieproducten goed. Naar de mening van Groenendaal c.s. zou het verwerken van

afgewerkte olie op dit moment zeer rendabel zijn. Afgewerkte olie wordt niet afgestort – in

tegenstelling tot hetgeen is geschreven in randnummer 27 van het bestreden besluit – en

wordt al lange tijd verwerkt en opnieuw in het verkeer gebracht.

43. Ten slotte menen Groenendaal c.s. dat hun belang objectief bepaalbaar is omdat het nu,

en reeds sinds 1999, aan de orde is. Het betreft bovendien een "substantieel" belang

omdat de omzetten van Groenendaal c.s. direct worden getroffen.

44. Groenendaal c.s. hebben de d-g NMa verzocht te oordelen dat de werkwijze van ARN op

een aantal punten onnodig mededingingsbeperkend is en dat de Overeenkomst 2000 in

strijd is met artikel 6 Mw.

Zienswijze ARN

45. Volgens ARN is het ontheffingsverzoek niet gericht op het gehele ARN-

verwijderingssysteem, maar uitsluitend op de Overeenkomst 2000. De ter zitting naar

voren gebrachte bezwaren lijken zich te richten op het gehele ARN-systeem en hoeven door

de d-g NMa derhalve niet behandeld te worden.

46. ARN meent dat Zaanse Schroothandel en Dekslo & Meijland geen belanghebbenden zijn in

de zin van de Algemene wet bestuursrecht omdat het bestreden besluit hen niet raakt. Het

besluit ziet niet op de contracten met de autodemontagebedrijven en shredderbedrijven,

maar op de Overeenkomst 2000, die is gesloten tussen importeurs, producenten en de

RAI.

47. Ook de bezwaren van Groenendaal c.s. moeten volgens ARN niet-ontvankelijk worden

verklaard, omdat het bestreden besluit niet ziet op het ARN-systeem als geheel, maar

slechts op de Overeenkomst 2000. De bezwaren van Groenendaal c.s. zien op een heel

ander besluit. De bezwaren van Groenendaal c.s. zijn voorts gericht op slechts een

overweging van het besluit, terwijl overwegingen van een besluit niet vatbaar zijn voor

bezwaar.

VI. Beoordeling van het bezwaar

Ontvankelijkheid

48. Ingevolge artikel 8:1, eerste lid, Awb juncto artikel 7:1, eerste lid, Awb, kan een

belanghebbende tegen een besluit bezwaar maken. Zaanse Schroothandel, Dekslo &

Meijland en Groenendaal c.s. menen in de onderhavige procedure dat zij als
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belanghebbenden in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb dienen te worden aangemerkt.

49. In artikel 1:2, eerste lid, Awb is bepaald dat onder belanghebbende wordt verstaan: degene

wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

50. Om te kunnen worden aangemerkt als belanghebbende dient volgens vaste jurisprudentie

sprake te zijn van een objectief bepaalbaar, eigen, persoonlijk (individualiseerbaar) en

voldoende actueel belang, dat bovendien rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Aan alle

vereisten dient te worden voldaan.

51. Hieronder zal per bezwaarmaker worden nagegaan of deze als belanghebbende in de zin

van artikel 1:2, eerste lid, Awb, kan worden aangemerkt.

Zaanse Schroothandel

52. Ten eerste dient te worden opgemerkt dat het bezwaar van Zaanse Schroothandel, zoals

door de gemachtigde aangepast en gewijzigd tijdens de hoorzitting, in wezen een

voorwaardelijk karakter heeft. Dat wil zeggen dat Zaanse Schroothandel heeft aangegeven

dat zij enkel nog bezwaar maakt tegen het besluit dat artikel 6 Mw niet op de voorgelegde

overeenkomst van toepassing is, indien dit zich mede uitstrekt over de gehele

Overeenkomst 2000, zoals uit randnummer 31 van het bestreden besluit begrepen zou

moeten worden.

53. Zaanse Schroothandel gaat daarbij echter uit van een verkeerde lezing van het bestreden

besluit. Uit randnummer 23 van het bestreden besluit (aangehaald in randnummer 17 van

het onderhavige besluit), in samenhang met randnummer 10 van het bestreden besluit,

blijkt immers dat slechts de bepalingen inzake de afdracht van een uniforme

verwijderingsbijdrage ter ontheffing aan de d-g NMa zijn voorgelegd. Met andere woorden,

de aanvraag om ontheffing ziet uitsluitend op de verwijderingsbijdrage die tussen

producenten, importeurs en de RAI wordt overeengekomen en niet op het gehele

verwijderingssysteem. In dit opzicht heeft het bestreden besluit een beperktere strekking

dan het (onherroepelijke) besluit in zaak 115/63 (zie randnummers 10 - 15 van het

onderhavige besluit).

54. Voor zover Zaanse Schroothandel, uitgaande van een juiste - beperkte - lezing van het

bestreden besluit, nog steeds bezwaar mocht hebben tegen de constatering bij

randnummer 30 van het onderhavige besluit, dat “artikel 6, eerste lid, Mw niet van

toepassing is op artikel 5 terzake van de vaststelling van de hoogte van

verwijderingsbijdrage op EUR 45,-- per auto, zoals opgenomen in ‘de Overeenkomst

2000…’ en te oordelen dat dit artikel 5 uit de Overeenkomst 2000 niet onder artikel 17 Mw
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beoordeeld behoeft te worden” is, moet zij daarin niet-ontvankelijk worden geacht14.

55. Zaanse Schroothandel heeft noch een persoonlijk (individualiseerbaar) belang, noch een

rechtstreeks betrokken belang bij het bestreden besluit.

56. Een “persoonlijk belang” houdt in dat het bij het besluit betrokken belang zodanig moet

zijn dat men zich daarmee onderscheidt van anderen. Voor een “rechtstreeks betrokken

belang” dient er in voldoende mate een onlosmakelijk en direct verband te bestaan tussen

het persoonlijk belang, waarin betrokkene zich getroffen acht, en de beslissing die daaraan

debet zou zijn.

57. In de memorie van toelichting bij artikel 1:2 Awb staat dat: “…ook een persoon van wie

gezegd kan worden dat hij enig belang heeft, doch die zich op dat punt niet onderscheidt

van grote aantallen van anderen, [ ] niet [kan] worden beschouwd als een persoon met een

rechtstreeks betrokken belang”15. Ondanks de voornaamste argumenten van Zaanse

Schroothandel dat zij de grootste shredder is en de enige die in staat is “geshredderd”

schroot verder te recyclen, valt niet in te zien op welke in dit kader relevante wijze dit

Zaanse Schroothandel doet onderscheiden van andere shredders en hoe dit vermeende

onderscheid zich verhoudt tot de kern van het bestreden besluit, namelijk de

verwijderingsbijdrage.

58. Ook tijdens de hoorzitting is Zaanse Schroothandel expliciet gevraagd of zij kon

aangegeven waarom ze een onderscheidend en rechtstreeks belang heeft. Zaanse

Schroothandel kon hierop geen genoegzaam antwoord geven.

59. Tevens stelt Zaanse Schroothandel dat zij niet alleen shredder is voor bedrijven die bij ARN

zijn aangesloten, maar ook voor de 500 overige autodemontagebedrijven in Nederland.

“Wanneer autowrakken afkomstig uit het ARN-systeem niet meer ter beschikking zouden

komen”, zou dat Zaanse Schroothandel raken, “omdat de wrakken van ARN reeds allerlei

behandelingen hebben ondergaan bij autodemontagebedrijven en dus veel schoner bij de

shredder arriveren”. Ook hier is het niet duidelijk hoe het beweerde belang van Zaanse

Schroothandel rechtstreeks wordt betrokken door het bestreden besluit over de

verwijderingsbijdrage.

                                                          
14 Hiermee is overigens niet gezegd dat indien de ruime uitleg die Zaanse Schroothandel aan het bestreden

besluit geeft wel juist was geweest, zij wel als belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht

zou zijn aangemerkt.

15 PG Awb I, p.148.
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60. Omdat Zaanse Schroothandel geen persoonlijk (individualiseerbaar) belang heeft dat

rechtstreeks betrokken is bij het bestreden besluit, is haar bezwaar niet-ontvankelijk.

Dekslo & Meijland

61. De gemachtigde van Dekslo & Meijland heeft, zoals Zaanse Schroothandel, zijn bezwaar

aangepast en gewijzigd tijdens de hoorzitting. Ook Dekslo & Meijland heeft aangegeven

dat zij nog enkel bezwaar maakt tegen het besluit dat artikel 6 Mw niet op voorgelegde

overeenkomst van toepassing is, indien deze zich mede uitstrekt over de gehele

Overeenkomst 2000, zoals uit randnummer 31 van het bestreden besluit begrepen zou

moeten worden. In dit verband wordt verwezen naar randnummers 53 en 54 van het

onderhavige besluit. Ook Dekslo & Meijland dient niet-ontvankelijk te worden verklaard.

62. Ook in het geval van Dekslo & Meijland blijkt dat zij noch een persoonlijk

(individualiseerbaar) belang noch een rechtstreeks betrokken belang heeft bij het bestreden

besluit.

63. Dekslo & Meijland meent dat zij een belang heeft waarmee zij zich onderscheidt van alle

andere autodemontagebedrijven door het feit dat zij in tegenstelling tot andere bedrijven

een puur autodemontagebedrijf is, dat niet handelt in auto-onderdelen en dat geen STIBA-

lid is. Dekslo & Meijland heeft tijdens de hoorzitting gesteld dat dit onderscheid van

belang is voor de hoogte van de verwijderingsbijdrage en het feit dat ARN “boetes kan

opleggen en bedrijven uit het systeem verwijderen”.

64. Uit haar bezwaarschrift en het verslag van de hoorzitting blijkt dat Dekslo & Meijland niet

heeft kunnen aangeven op welke in dit kader relevante wijze het feit dat zij niet handelt in

auto-onderdelen (“puur autodemontagebedrijf” ) en dat zij geen STIBA-lid is haar doet

onderscheiden van alle andere autodemontagebedrijven, noch heeft zij kunnen aantonen

wat het rechtstreekse verband zou zijn tussen dit vermeende onderscheid en de hoogte van

de verwijderingsbijdrage en de contractuele boetes. Hier zijn vragen over gesteld tijdens de

hoorzitting, waarop Dekslo & Meijland geen genoegzaam antwoord kon geven. Een en

ander blijkt ook niet uit het dossier.

65. Op grond van het voorgaande dient het bezwaar van Dekslo & Meijland niet-ontvankelijk te

worden verklaard.

Groenendaal c.s.

66. De bezwaren van Groenendaal c.s. richten zich voornamelijk op het gehele ARN-

verwijderingssysteem en de volgende zinsnede in randnummer 28 van het bestreden

besluit: “ [a]angezien het niet economisch rendabel is om de betreffende materialen te

recycleren", daarbij - volgens Groenendaal c.s. - onder meer verwijzende naar
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oliematerialen afkomstig uit autowrakken.

67. Zoals reeds vermeld, is het ARN-verwijderingssysteem als zodanig eerder door de d-g NMa

goedgekeurd (zie randnummers 10 - 15 van het onderhavige besluit). Het bezwaar dat

destijds door Groenendaal c.s. en enkele bedrijven is aangetekend tegen dat besluit was

niet tijdig ingediend en werd derhalve door de d-g NMa niet-ontvankelijk verklaard16. Zoals

reeds besproken in randnummer 53 van het onderhavige besluit staat in casu slechts de

afspraak omtrent de verwijderingsbijdrage tussen de producenten, importeurs en de RAI

ter discussie. Omdat de bezwaren van Groenendaal c.s. zich toespitsen op het via een

aanbestedingsprocedure toewijzen door ARN van olieinzamelingsbedrijf Düsseldorp als

enige ARN-geselecteerde inzamelaar voor olie afkomstige uit autowrakken, kan geen

andere conclusie worden getrokken dan dat dit bezwaar verband houdt met de

contractuele relaties tussen ARN en de verschillende onderdelen in de keten (m.n.

inzamelaars) en niet met de afspraak omtrent de verwijderingsbijdrage. Ook hier moet het

bezwaar niet-ontvankelijk worden geacht omdat er geen sprake is van een belang dat

rechtstreeks bij het bestreden besluit is betrokken.

68. Tevens dient te worden opgemerkt dat de overweging in het bestreden besluit dat “…het

niet economisch rendabel is om de betreffende materialen te recycleren", als zodanig geen

zelfstandig op rechtsgevolg gericht onderdeel van het bestreden besluit vormt en derhalve

niet appellabel is17. Bovendien doet het er niet toe of afgewerkte olie, dan wel andere

afzonderlijke onderdelen van een autowrak al dan niet economisch rendabel kunnen

worden ingezameld of verwerkt. Wat in het bestreden besluit in aanmerking is genomen,

voor zover in dit verband van belang, is dat de uniforme verwijderingsbijdrage slechts een

zeer geringe mate van kostenharmonisatie tot gevolg heeft. De d-g NMa heeft bepaald dat

de verwijderingsbijdrage van EUR 45, -- gerelateerd aan de totale kosten van een nieuwe

auto zo gering is dat gevaar van coördinatie van prijzen en marktgedrag door producenten

en importeurs nihil moet worden geacht18.

69. Op grond van het voorgaande dient het bezwaar van Groenendaal c.s. niet-ontvankelijk te

worden verklaard.

VII. Besluit

                                                          
16 Zaak 1943/53/Stichting Auto & Recycling (hiervoor aangehaald in voetnoot 8).

17 MEDED 00/1848-SIMO, Schuitema N.V., MEDED 00/1849-SIMO, Koninklijke Ahold N.V., 25 februari

2002.

18 Zie bestreden besluit (hiervoor aangehaald in voetnoot 1), randnummer 29.
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70. De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verklaart de bezwaren

van Zaanse Schroothandel B.V., Dekslo & Meijland, Groenendaal Handel in Afgewerkte

Oliën B.V., Oliehandel Koeweit B.V., OVA B.V., OZON B.V. en Wubben

Handelsmij/Oliebewerking B.V. tegen zijn besluit van 22 oktober 2001 in zaak 2026/23

niet-ontvankelijk.

Datum:  24-09-2002

w.g. A.W. Kist

Directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken

na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de

arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.


