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Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot

ongegrondverklaring van het bezwaar van 22 december 2001

I.      Verloop procedure en feitelijke achtergrond

1. Sinds 1993 is de Regeling Superheffing van kracht1. Deze regeling houdt, kort gezegd, het

volgende in. Iedere melkveehouder beschikt over een door het Productschap Zuivel

vastgesteld en toegewezen individueel heffingsvrij melkquotum. Het quotum vormt de basis

voor de productie van melk die is vrijgesteld van superheffing in een periode van 1 april tot en

met 31 maart. Het meerdere kan worden belast met superheffing.

2. Campina beschikt over een heffingsvrij fabrieksquotum dat wordt gevormd door de som van

de  individuele melkquota van de bij Campina aangesloten melkveehouders. Wordt het

fabrieksquotum overschreden dan dient, indien tevens het nationale melkquotum wordt

overschreden, superheffing te worden betaald. Campina is verplicht deze heffing door te

berekenen aan de individuele melkveehouder die zijn melkquotum heeft overschreden.

3. Binnen Campina is sinds 1997 de zogenaamde “kwartjesregeling” van toepassing. Deze

kwartjesregeling houdt in dat melkveehouders aangesloten bij Campina, bij overschrijding

van hun individuele heffingsvrije melkquotum een vergoeding betalen van fl 0,25 (thans €

0,11) per overschreden kilo aan Campina. Op deze manier kan een individuele overschrijder

het betalen van superheffing verminderen2. De melkveehouder die onder zijn individuele

heffingsvrije melkquotum is gebleven ontvangt een kwartje per kilo van Campina.

4. De kwartjesregeling is ontstaan uit het idee dat verevening van de “onderschrijdingsruimte”

met de “overschrijdingsruimte”  niet meer om niet zou moeten plaatsvinden.

                                                          
1 Stcrt 1993, nr. 60.

2 Zie de Praktijkregeling van Campina (als bijlage gevoegd bij het bezwaarschrift).
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De regeling is in 1996 overeenkomstig de statutaire procedure van Campina aan de leden van

de coöperatie, onder wie Van Eert, voorgelegd en akkoord bevonden.

5. Op 17 augustus 2001 heeft Maatschap H., W. en J. van Eert (verder: Van Eert) een klacht

ingediend tegen Campina B.V.(hierna: Campina) over de toepassing van genoemde

kwartjesregeling over het quotumjaar 2000-2001.

6.   Vanwege de uitbraak van mond- en klauwzeer (hierna: MKZ) in maart 2000 is het nationale

melkquotum in de periode van 1 april 2000 tot en met 31 maart 2001 niet volledig benut en

hoefde er (dus) geen superheffing betaald te worden. Van Eert is van oordeel dat Campina

misbruik heeft gemaakt van een economische machtspositie door desondanks uitvoering te

geven aan genoemde kwartjesregeling.

7.   Op 8 november 2001 heeft Campina bij brief gereageerd op de klacht van Van Eert. Voor de

verkorte inhoud van de reactie wordt verwezen naar het gestelde onder randnummers 16 en 17

van dit besluit.

8.   Bij besluit van 20 december 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht van Van Eert

afgewezen. Een economische machtspositie van Campina op de relevante markt werd

aannemelijk geacht, misbruik daarvan echter niet.

9.   Van Eert heeft op 22 december 2001, en derhalve tijdig, een bezwaarschrift ingediend bij de

d-g NMa tegen de afwijzing van zijn klacht.

10. Op 20 maart 2002 heeft ten kantore van de NMa een hoorzitting plaatsgevonden. Van deze

hoorzitting is een verslag gemaakt dat op 10 april 2002 aan partijen is verzonden.

11. Op genoemde hoorzitting hebben partijen hun standpunten herhaald en toegelicht.

II.    Betrokken partijen

12. Maatschap H., W. en J. van Eert, gevestigd te Ooltgensplaat, voert een veehouderij en is

leverancier van melk aan Campina B.V.

13. Campina B.V., statutair gevestigd te Zaltbommel, is een coöperatieve zuivelonderneming.
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III. Gronden van bezwaar

14. In zijn brief van 22 december 2002 voert Van Eert, zakelijk weergegeven, aan dat

Campina misbruik heeft gemaakt van een economische machtspositie door voornoemde

kwartjesregeling uit te voeren op een wijze die niet door de leden van de coöperatie is

goedgekeurd. De kwartjesregeling zou uitsluitend toegepast mogen worden, indien

sprake is van een overschrijding van het nationale melkquotum.

15. Tijdens de hoorzitting van 20 maart 2002 heeft Van Eert zijn bezwaren herhaald en

toegelicht.

IV.  Zienswijze Campina

16. Campina bestrijdt dat er sprake zou zijn van misbruik van een economische machtspositie

harerzijds.

17.  Volgens Campina is de situatie in het quotumjaar 2000-2001 (de MKZ-crisis en het feit dat

daardoor geen superheffing betaald hoefde te worden) niet van belang voor het principe van

de kwartjesregeling. Het is Campina voorts niet duidelijk op welke gronden Van Eert een

beroep doet op de NMa nu de werking van de regeling, aldus Campina, geen invloed heeft op

de relatie tussen leverancier en afnemer of op de onderlinge concurrentieverhoudingen tussen

afnemers/verwerkers van boerderijmelk. Daarnaast stelt Campina geen financieel belang bij de

uitvoering van de regeling te hebben.

18. Tijdens de hoorzitting  van 20 maart 2002 heeft Campina haar standpunten herhaald en

toegelicht.

V. Beoordeling

19.    De d-g NMa stelt vast dat de klacht, en daarmee het bestreden besluit, van Van Eert

betrekking heeft op de wijze van uitvoering van de kwartjesregeling die Campina unilateraal

aan de kwartjesregeling heeft gegeven in de betreffende periode. Die uitvoering zou niet zijn

geschied op de wijze als overeengekomen tussen de leden van coöperatie, waaronder Van

Eert, en Campina3. Campina zou misbruik hebben gemaakt van een economische

machtspositie. De d-g NMa is verzocht een beoordeling in het kader van artikel 24

Mededingingswet (hierna: Mw) te geven van deze handelswijze van Campina. In bezwaar

heeft Van Eert herhaald dat zijn klacht zich niet richt op de kwartjesregeling maar dat naar

zijn oordeel Campina misbruik maakt door hieraan uitvoering te geven tijdens de MKZ-crisis.

                                                          
3 Vergelijk randnummer 14 van dit besluit.
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20. Artikel 24, eerste lid, Mw luidt: “Het is ondernemingen verboden misbruik te maken van een

economische machtspositie” . Blijkens de Memorie van Toelichting bij de Mw zijn de

voorbeelden van misbruik genoemd in artikel 82 EG-Verdrag eveneens te beschouwen als

voorbeelden van misbruik in de zin van artikel 24 Mw4.

21. De leden van de coöperatie, waaronder Van Eert, hebben met de kwartjesregeling ingestemd.

Volgens Van Eert zou het enkele feit dat ten gevolge van de MKZ-crisis het nationale

melkquotum niet was overschreden en er aldus geen superheffing betaald hoefde te worden,

betekenen dat de kwartjesregeling niet door Campina uitgevoerd had mogen worden. Meer in

het bijzonder meent Van Eert dat er sprake is van discriminatie als bedoeld in artikel 82 EG-

Verdrag.

22.   Afgaande op hetgeen schriftelijk en mondeling dienaangaande door partijen naar voren is

gebracht is de kwartjesregeling uitgevoerd zoals is overeengekomen. De d-g NMa vermag

niet in te zien hoe zulk een uitvoering daarvan tijdens de MKZ-crisis misbruik in de zin van

artikel 24 Mw oplevert. Van Eert heeft zijn stelling dat er sprake zou zijn van discriminatie,

niet nader onderbouwd.

23. Door Van Eert zijn in bezwaar, zowel in het bezwaarschrift als tijdens de hoorzitting, geen

argumenten aangevoerd die de d-g NMa tot een andere zienswijze brengen.

24. Nu de handelswijze van Campina niet is aan te merken als misbruik in de zin van artikel 24

Mw, kan de vraag of Campina beschikt over een economische machtspositie in de zin van

artikel 24 Mw, wat daar verder ook van zij, in het midden blijven.

25. Gelet op het vorenstaande dient het bezwaar tegen het bestreden besluit ongegrond te

worden verklaard.

                                                          
4 TK 1995-1996, 24 707, nr. 3, p.71.
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VI.     Besluit

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verklaart het bezwaar van Van

Eert tegen het bestreden besluit ongegrond.

Datum: 8 mei 2002

w.g. A.W. Kist

Directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

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

bekendmaking een beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector

bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam


