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Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot toewijzing

van een aanvraag als bedoeld in artikel 17 van de Mededingingswet

I Inleiding

1. Op 17 mei 2002 heeft de Stichting Papier Recycling Nederland (hierna: PRN) bij de

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

aanvraag om ontheffing van het verbod van artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet

(hierna: Mw), als bedoeld in artikel 17 Mw ingediend voor de overeenkomst inzake de

afvalbeheersbijdrage voor papier en karton 2002 (hierna: de overeenkomst). De

overeenkomst maakt deel uit van een door PRN beheerde infrastructuur voor de inzameling

en verwerking van oudpapier en –karton (het PRN-systeem).

2. Het PRN-systeem is erop gericht de inzameling en recycling van oudpapier en -karton

afkomstig van huishoudens veilig te stellen bij lage prijzen voor oudpapier en -karton, om

aldus een hoge en stabiele inzamelingsratio te bewerkstelligen. Het systeem treedt in

werking wanneer de marktprijzen te laag zijn om de kosten van de inzameling en recycling te

dekken. Op dat moment wordt een afvalbeheersbijdrage geheven op (nog te verwerken)

nieuw papier en karton en een vergoeding uitgekeerd aan deelnemende gemeenten, zodat

zij zich kosteloos van oudpapier en –karton kunnen ontdoen.

II Feitelijke achtergrond

II.i Betrokken partijen

3. Bij de aangemelde overeenkomst zijn uitsluitend ondernemersverenigingen partij. Het

betreft de Vereniging Golfkarton, het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen,
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het Nederlands Uitgeversverbond, de Vereniging van Papiergroothandelaren, de

Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kartonnages en Flexibele Verpakkingen

Kartoflex en de Stichting van Leveranciers van Hygiënische Papierproducten. De

overeenkomst is mede ondertekend door de Stichting Papier Recycling Nederland en

de Stichting Verwijderingsfonds, aangezien deze stichtingen (mede) in het leven zijn

geroepen in het kader van de uitvoering van de verplichtingen die de genoemde

ondernemersverenigingen jegens elkaar en de stichtingen aangaan.

II.ii Wettelijk kader

II.ii.i  Regeling verpakking en verpakkingsafval

4. De Regeling verpakking en verpakkingsafval1 (hierna: de Regeling), welke op 1 augustus

1997 in werking is getreden, vormt de implementatie van richtlijn nr. 94/62/EG van het

Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en

verpakkingsafval.2 De richtlijn legt aan Lid-Staten onder andere de verplichting op de

nodige maatregelen te treffen om te zorgen voor systemen voor de terugname en/of

inzameling van gebruikte verpakkingen van de consumenten of andere eindgebruikers

of uit de afvalstroom, alsmede systemen voor het hergebruik of de terugwinning, met

inbegrip van recycling, van ingezamelde verpakkingen en /of verpakkingsafval.

5. In de artikelen 3 tot en met 9 van de Regeling is in dit verband een aantal individuele

verplichtingen neergelegd voor de producent of importeur.3 De producent of importeur

draagt er krachtens artikel 3 van de Regeling zorg voor dat van de jaarlijks door hem

aan een ander ter beschikking gestelde hoeveelheid verpakkingen, voor zover deze niet

als product worden hergebruikt, een zodanige hoeveelheid wordt teruggenomen dat:

                                                          
1 Staatscourant 1997, nr. 125, p. 14.

2 PbEG 1994, L 365.

3 Artikel 1, onder b geeft de definities van producent of importeur. Het betreft (1) degene, die in het kader van de

uitoefening van zijn beroep of bedrijf, in Nederland als eerste stoffen, preparaten of andere producten, in een verpakking

aan een ander ter beschikking stelt; (2) degene, die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, in

Nederland als eerste stoffen, preparaten of andere producten in een verpakking invoert en zich in Nederland van deze

verpakking ontdoet; (3) degene, die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf in Nederland, een ander

opdracht geeft de verpakking van stoffen, preparaten of andere producten te voorzien van zijn naam en deze aan een

ander in Nederland ter beschikking stelt; (4) degene, die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, in

Nederland als eerste aan een ander een verpakking ter beschikking stelt die is bestemd om bij het aan de gebruiker ter

beschikking stellen van stoffen, preparaten of andere producten daaraan te worden toegevoegd.
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a: 65 gewichtsprocent wordt teruggewonnen4,

b: 45 gewichtsprocent als materiaal wordt hergebruikt5 en

c: per verpakkingsmateriaal een zo hoog mogelijk gewichtspercentage

materiaalhergebruik wordt bereikt, in ieder geval 15 gewichtsprocent van elk

verpakkingsmateriaal.

Tevens dient de producent of importeur maatregelen te nemen met betrekking tot

kwantitatieve en kwalitatieve preventie.6

6. Op grond van artikel 2 van de Regeling kan de producent worden vrijgesteld van de

verplichtingen bedoeld in de artikelen 3 tot en met 9, indien hij is aangesloten bij een

convenant tussen de Minister van VROM en één of meer personen uit de

verpakkingsketen dan wel tussen de Minister, voornoemde personen en andere

overheden of andere betrokkenen, waarin bindende afspraken zijn gemaakt over de

uitvoering van in ieder geval de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 9.

Daarnaast kunnen in een convenant afspraken worden gemaakt over het bereiken van

hogere percentages dan de percentages genoemd in artikel 3 van de Regeling.

II.ii.ii Papiervezelconvenant

7. Met betrekking tot de inzameling en verwerking van oudpapier en –karton zijn afspraken

vastgelegd in het door PRN met het Ministerie van VROM en de Vereniging Nederlandse

Gemeenten overeengekomen papiervezelconvenant II, dat onderdeel uitmaakt van het

Convenant Verpakkingen III. Het Convenant Verpakkingen III is een convenant als bedoeld

in artikel 2 van de Regeling.

II.iii  Het PRN-systeem in de praktijk 

8. Om de oudpapierstroom op een sluitende wijze te faciliteren, gelden binnen het systeem

een aantal rechten en plichten voor de diverse deelnemende partijen. Onder andere

gemeenten, oudpapierondernemingen en de papier- en kartonindustrie kunnen deelnemen

                                                          
4 Terugwinnen is in artikel 1, onder g van de Regeling gedefinieerd als composteren, als materiaal hergebruiken dan wel

verbranden met terugwinning van energie van verpakkingen.

5 Als materiaal hergebruiken is in artikel 1, onder e van de Regeling gedefinieerd als na een be- of verwerking van een

verpakking wederom gebruiken van de daaruit resulterende materialen voor het oorspronkelijke doel of voor andere

doeleinden dan waarvoor zij oorspronkelijk bestemd waren.

6 Kwantitatieve preventie betekent in dit verband de vermindering van de gewichtshoeveelheid van verpakkingen (artikel

1, onder h, van de Regeling); onder kwalitatieve preventie wordt verstaan de vermindering van de schadelijkheid voor het

milieu van verpakkingen (artikel 1, onder i, van de Regeling).
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aan het systeem. Hieronder wordt voor deze partijen de rol die zij in het kader van de

verwijderingssysteem vervullen nader uiteen gezet. Eerst zal worden ingegaan op

organisatorische en financiële aspecten, waarbij de Stichting PRN zelf en de vullers van het

fonds aan de orde komen.

II.iii.i Beheersmatige en financiële aspecten (zie bijlage 1 voor een schematische weergave)

PRN

9. De Stichting PRN is de uitvoerende instantie van het systeem en de verbindende organisatie

die namens de bij haar aangesloten organisaties het Papiervezelconvenant is aangegaan. Zij

is voornamelijk belast met het beleid inzake het afvalbeheerssysteem en beslist in laatste

instantie of sprake is van een schaarste- of overschotsituatie (zie randnummers 18 en 19).

PRN is tevens belast met de algemene administratie van het systeem en sluit

deelnemingsovereenkomsten met gemeenten, oudpapierondernemingen en de papier- en

kartonindustrie.

10. PRN heeft de Stichting Verwijderingsfonds opgericht. Deze stichting beheert het fonds

vanuit welke de vergoedingen aan de gemeenten worden uitbetaald en de kosten van het

systeem worden gedragen.  Onderdeel van de Stichting Verwijderingsfonds is de Commissie

Marktwerking die de internationale marktprijs van oudpapier en –karton vaststelt, waardoor

kan worden bepaald of sprake is van een ketendeficit (zie hieronder). Zij doet dit aan de

hand van gegevens over de situatie op de internationale oudpapier en –kartonmarkten die

op strikt vertrouwelijke basis aan haar zijn verstrekt door oudpapierondernemingen. De

Commissie Marktwerking bestaat uit twee vertegenwoordigers van de

oudpapierondernemingen en drie vertegenwoordigers van de eerste ontvangers (zie

voetnoot 9). Daarnaast is er een onafhankelijke voorzitter die geen band heeft met de

branche.

11. Er is sprake van een ketendeficit als de internationale marktprijs voor oudpapier en -karton

lager is dan de door de Stichting Verwijderingsfonds vastgestelde gemiddelde kosten van

een efficiënte, middelgrote (theoretische) oudpapieronderneming voor bewerking, sortering

en transport vanaf het overdrachtspunt. 7 De door de Commissie marktwerking vastgestelde

internationale marktprijs en het door het bestuur van het verwijderingsfonds vastgestelde

ketendeficit of ketensurplus8 zijn vertrouwelijk voor partijen buiten de Commissie, Stichting

PRN en Stichting Verwijderingsfonds.

                                                          
7 Het overdrachtspunt van het huishoudelijk oudpapier en -karton is de geijkte elektronische weegbrug, bediend door een

beëdigd weger, op het eigen terrein van een bij PRN aangesloten oudpapieronderneming.

8 Hiervan is sprake als de gemiddelde internationale marktprijs hoger is dan de verwerkingskosten.
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Eerste ontvangers

12. De eerste ontvangers9  zijn verplicht tot de afdracht van een afvalbeheersbijdrage aan de

Stichting Verwijderingsfonds, zodra de noodzaak van de afdracht volgens een bindend

besluit van deze stichting wordt vastgesteld. De eerste ontvanger is verplicht de door hem

over een bepaalde periode verschuldigde afvalbeheersbijdrage aan zijn afnemer in rekening

te brengen onder aparte vermelding op de factuur. Bij de verplichte doorbelasting geldt als

grondslag voor de doorberekening de hoeveelheid door de afnemer afgenomen papier en

karton of de hoeveelheid ten behoeve van het afgenomen product verwerkt papier en karton,

in de periode waarover de afvalbeheersbijdrage aan de eerste ontvanger in rekening wordt

gebracht.

II.iii.ii  fysieke papierstromen (zie bijlage 2 voor een schematische weergave)

Gemeenten

13. Krachtens provinciale milieuverordeningen dragen gemeenten zorg voor een afzonderlijke

inzameling van papier en karton uit particuliere huishoudens. In de praktijk zamelen

verenigingen, scholen, charitatieve instellingen of gemeentelijke dan wel particuliere

reinigingsdiensten het oudpapier en –karton dat afkomstig is uit huishoudens in. Deze

inzameling geschiedt huis-aan-huis dan wel op centrale plaatsen in een wijk (via

papierbakken). Na inzameling draagt de gemeente c.q. de feitelijk inzamelende instantie het

oudpapier en -karton over aan een oudpapieronderneming.

14. Gemeenten die zijn aangesloten bij het PRN-systeem, zijn verplicht al het bij huishoudens

ingezamelde oudpapier uitsluitend af te leveren aan bij PRN aangesloten

oudpapierondernemingen. Binnen het systeem staat het de gemeente vrij contracten aan te

gaan met iedere bij het systeem aangesloten oudpapieronderneming.

15. In tijden van een ketendeficit krijgen bij PRN aangesloten gemeenten een

afvalbeheersvergoeding uitgekeerd. In de praktijk zal het daarbij zo zijn dat de vergoeding

die de gemeente krijgt uitgekeerd niet precies gelijk hoeft te zijn aan de werkelijke

vergoeding die in vrije onderhandeling tussen gemeenten en oudpapierondernemingen is

                                                          
9 Onder een eerste ontvanger wordt verstaan (artikel 1, onder a van de overeenkomst): elke ondernemer die in het kader

van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als eerste in Nederland nog te verwerken papier en karton afneemt, met het

doel dit bewerkt of onbewerkt op de Nederlandse markt af te zetten, zoals papiergroothandelaren, grafische

ondernemingen, verpakkingsmiddelenfabrikanten, fabrikanten van displaymaterialen, fabrikanten van hygiënische

papierproducten en fabrikanten van kantoor -en schoolartikelen, alsmede elke ondernemer die in het kader van zijn

beroep of bedrijf producten van papier en karton, bestemd voor gebruik in Nederland importeert, met uitzondering van

bedrijven voorzover zij lege verpakkingen in Nederland importeren om deze zelf te vullen, dan wel te laten vullen en met

uitzondering van bedrijven die drankenkartons produceren of verhandelen.
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overeengekomen. De verwerkingskosten en de prijs van oudpapier en –karton kunnen voor

een individuele oudpapieronderneming immers afwijken van de gemiddelden.

16. Indien er binnen de gemeente geen overdrachtspunt10 aanwezig is en de transportkosten

van de gemeente naar de dichtstbijzijnde bij Stichting PRN aangesloten

oudpapieronderneming zodanig zijn dat de opbrengst van oudpapier en -karton voor de

gemeente lager wordt dan nul, dan is sprake van een transportdeficit. In dat geval krijgt de

gemeente een vergoeding uit het fonds, gerekend tot de dichtstbijzijnde bij PRN aangesloten

oudpapieronderneming. De gemeente blijft daarbij vrij het ingezamelde oudpapier en -

karton aan een eventueel gecontracteerde andere, (niet dichtstbijzijnde)

oudpapieronderneming te blijven leveren, maar dan zullen de extra transportkosten naar die

onderneming voor rekening van de gemeente zijn.

Oudpapierondernemingen

17. De oudpapieronderneming reinigt het oudpapier en –karton en sorteert het in verschillende

“soorten” (verschillende mix van papier- en kartonsoorten ten behoeve van de productie van

verschillende soorten nieuw papier en karton). Vervolgens perst de oudpapieronderneming

het papier tot balen en vervoert het naar de verwerkende industrie (de binnen- en

buitenlandse papier- en kartonindustrie).

18. De oudpapierondernemingen verbinden zich in hun aansluitcontract met PRN het door de

aangesloten gemeenten aan hen aangeboden ingezamelde oudpapier en -karton afkomstig

uit de huishoudens af te nemen. De oudpapieronderneming is verder vrij in de bewerking en

verhandeling van het aldus verkregen oudpapier en -karton. Uitsluitend in tijden van

schaarste geldt een beperkte11 aanbiedingsplicht voor de bij PRN aangesloten

oudpapierondernemingen aan de aangesloten papier- en kartonindustrie.

Papier- en kartonindustrie

19. De deelnemende papier- en kartonindustrie geeft aan Stichting PRN een afnamegarantie

voor al het gescheiden ingezamelde en bewerkte oudpapier en -karton door bij het systeem

aangesloten oudpapierondernemingen. Voor overschotsituaties heeft de papier- en

kartonindustrie, de B.V. Overschotmanagement Oudpapier en -karton opgericht. De

verwijdering van overschotten wordt niet gefinancierd uit de afvalbeheersbijdrage.

                                                          
10 Zie voetnoot 7.

11 Beperkt in de zin, dat als een niet bij PRN aangesloten onderneming uit de papier en kartonindustrie in tijden van

schaarste bereid is hogere prijzen te bieden dan een (wel) bij PRN aangesloten onderneming uit de papier en

kartonindustrie, de deelnemende oudpapierondernemingen het oudpapier en –karton zonder meer aan de niet

aangesloten onderneming mogen verkopen.
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III Verloop van de procedure

20. Op 17 mei 2002 heeft PRN een ontheffingsaanvraag ex artikel 17 Mw ingediend voor het

door haar beheerde recyclingsysteem voor oudpapier en -karton in Nederland. De

ontheffingsaanvraag is als zaaknummer 3007 bij de NMa geregistreerd.

 

21. In Staatscourant nummer 39 van 25 februari 2003 is mededeling gedaan van de

ontheffingsaanvraag van PRN. Daarbij zijn belanghebbenden opgeroepen hun zienswijze

schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. De aanvraag en de daarop betrekking

hebbende stukken hebben vervolgens vier weken ter inzage gelegen ten kantore van de

NMa. Er hebben zich naar aanleiding van de publicatie in de Staatscourant geen

belanghebbenden gemeld.

 

22. Tijdens de ontheffingsprocedure heeft een gesprek plaatsgevonden tussen

vertegenwoordigers van PRN en ambtenaren van de NMa. In dit gesprek is door de NMa

om aanvullende informatie verzocht, welke door PRN is verstrekt.

 

23. De NMa heeft gedurende de procedure diverse malen om aanvullende schriftelijke

informatie van aanvrager verzocht. Deze is in alle gevallen verkregen.

24. Er heeft in het kader van het samenwerkingsprotocol tussen het Ministerie van VROM en de

NMa procedurele afstemming plaatsgevonden. Op 6 augustus 2002 is er in dit kader een

voorlopig standpunt van de NMa aan het Ministerie van VROM verzonden. De

overeenkomst is door de Minister (vervolgens) algemeen verbindend verklaard. In de

Staatscourant van 6 september 2002 is mededeling gedaan van de algemeen

verbindendverklaring.

IV Standpunt van partijen

IV.i Met betrekking tot artikel 6 Mw

25. Primair is PRN van mening dat de aangemelde overeenkomst de mededinging niet

merkbaar beperkt in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw.

26. PRN wijst er in dit verband allereerst op dat de deelnemende partijen op basis van de

overeenkomst slechts een afvalbeheersbijdrage zijn verschuldigd voor zover de door hen

afgenomen (producten van) papier en karton, eventueel na verwerking, op de Nederlandse
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markt worden gebracht. De bijdrage is bovendien alleen verschuldigd in tijden van een

officieel vastgestelde financieringsbehoefte.

27. De afvalbeheersbijdrage bedraagt slechts een zeer gering deel van de gemiddelde

inkoopprijs van papier en karton. De door PRN geschatte maximale hoogte van de bijdrage

is 2 eurocent per kilo papier, karton of producten daarvan. Dit betekent, aldus PRN, dat in

een dergelijk scenario de bijdrage ten hoogste 2% uitmaakt van de gemiddelde inkoopprijs

voor nieuw papier en karton (circa 100 eurocent per kilo).

28. Daarbij stelt PRN dat de overeenkomst helpt concurrentieverstoringen te voorkomen. Alle

eerste ontvangers zijn verplicht de afvalbeheersbijdrage door te berekenen aan hun

afnemers, de producenten/ importeurs die volgens de bestaande regelgeving

verantwoordelijk zijn gesteld voor de terugneming van oudpapier en -karton. Hierdoor wordt

voorkomen dat eerste ontvangers toch onder druk van hun afnemer besluiten de

afvalbeheersbijdrage voor eigen rekening te nemen en de producent/ importeur zijn

verantwoordelijkheid niet draagt. Dit kan tot gevolg hebben dat andere eerste ontvangers

zich gedwongen zien hetzelfde te doen met gevaar voor het voortbestaan van het

inzamelings- en herverwerkingssysteem van PRN.

29. PRN refereert voorts aan de Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van het

EG-Verdrag op horizontale samenwerkingsovereenkomsten van de Europese Commissie.12

Daarin heeft de Commissie toegelicht dat overeenkomsten (inclusief daarin opgenomen

mededingingsafspraken) ter bevordering van milieudoeleinden niet snel onder het verbod

van artikel 81 EG zullen vallen. Overeenkomsten die leiden tot het scheppen van nieuwe

activiteiten of markten, zoals, aldus PRN, de onderhavige recyclingovereenkomst die

commercieel niet-rendabele activiteiten met een milieudoel mogelijk maakt, zullen de

mededinging niet beperken, zolang partijen niet in staat zijn die activiteiten los van alle

anderen uit te oefenen, terwijl er geen alternatieven of concurrenten bestaan.

IV.ii Met betrekking tot artikel 17 Mw

30. Subsidiair is PRN van oordeel dat de overeenkomst en het door haar gevoerde

verwijderingssysteem in aanmerking komt voor een ontheffing op basis van artikel 17 Mw.

Zij voert hiertoe zakelijk weergegeven de volgende ontheffingsgronden aan.

 Bijdrage tot verbetering van de productie of de distributie of bevordering van de technische of

economische vooruitgang

                                                          
12 Publicatieblad van 6 januari 2001, C 3.
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31.    PRN wijst erop dat de overeenkomst beoogt de inzameling en recycling van oudpapier en –

karton commercieel voldoende aantrekkelijk te maken teneinde deze productkringloop te

sluiten. Ook de andere elementen van het PRN-systeem zijn erop gericht de kringloop zoveel

mogelijk te sluiten door het onder alle marktomstandigheden consolideren en verhogen van

de inzamelings- en herverwerkingsgraad van oudpapier en -karton. De overeenkomst leidt

derhalve tot een verbetering van de distributie van oudpapier en –karton. Gezien de

betrokken milieudoelstellingen (gericht op een maximale herverwerking van oudpapier en -

karton) draagt de overeenkomst tevens bij tot de economische vooruitgang, aldus PRN.

32. PRN voert aan dat de eerste ontvangers een efficiënt heffingspunt vormen en dat zonder de

verplichte doorbelasting van de afvalbeheersbijdrage door de eerste ontvanger, het

inzamelings- en herverwerkingssysteem van PRN in haar voortbestaan wordt bedreigd. De

eerste ontvangers hebben te kennen gegeven niet bereid te zijn afvalbeheersbijdragen te

betalen indien zij niet in staat zijn bindende afspraken te maken over de doorberekening van

die bijdragen aan de producenten/ importeurs, aldus PRN.

Billijk aandeel voor gebruikers

33. PRN stelt dat de overeenkomst de basis vormt voor een systeem gericht op betere

inzameling en herverwerking van huishoudelijk papier en karton. De overeenkomst en het

PRN-systeem leveren hiermee een bijdrage aan verbetering van de distributie en de

bescherming van het milieu en komen daarmee de consument ten goede. Als gevolg van

prijsconcurrentie op de consumentenmarkt van de producent/ importeur, zal de

overeenkomst uiteindelijk geen (onevenredige) prijsstijgingen voor de consument tot gevolg

hebben, aldus PRN.

Onmisbaarheid van de mededingingsbeperkingen

34. PRN stelt dat de overeenkomst uitsluitend de uiteindelijke afdracht van de

afvalbeheersbijdrage door de verantwoordelijke producent/ importeur regelt, door de

verplichting tot doorberekening van de afvalbeheersbijdrage aan die verantwoordelijke

producent/ importeur. De overeenkomst bevat geen regelingen die het kader van haar

milieudoel (d.w.z. de beoogde stroomlijning van de distributie) te buiten gaan, aldus PRN.

Restconcurrentie

35. PRN merkt op, dat door de overeenkomst de mededinging tussen partijen niet merkbaar

wordt beperkt. Daarvoor is de hoogte van de door te belasten afvalbeheersbijdrage te

beperkt en blijft als gevolg van de grondslag voor de doorbelasting (de hoeveelheid verwerkt

papier en karton) concurrentie in stand. Zowel op de markten voor nieuw papier en karton

als op de markten voor oudpapier en –karton wordt de concurrentie niet voor een wezenlijk

deel van de betrokken markt voor goederen en/of diensten uitgeschakeld, aldus PRN.
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V Beoordeling

V.i Artikel 6 van de Mededingingswet

36. Artikel 6, eerste lid, Mw verbiedt overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van

ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die ertoe strekken

of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan

wordt verhinderd, beperkt of vervalst.

37. De ondernemingen namens wie de in randnummer 3 van dit besluit genoemde

ondernemersverenigingen de overeenkomst zijn aangegaan, zijn ondernemingen in de zin

van artikel 1, sub f, Mw.

38. De overeenkomst is een juridisch bindende overeenkomst en derhalve een overeenkomst in

de zin van artikel 1, sub e, Mw.

V.i.i  Relevante markten

39. Meerdere markten kunnen door de overeenkomst en het daaruit voortvloeiende

verwijderingssysteem worden beïnvloed. Hieronder wordt in het kader van de overeenkomst

en de binnen het systeem gemaakte afspraken ingegaan op de markten voor oudpapier en –

karton (de markten waar het systeem zich op richt) en de markten voor nieuw papier en

karton (de markten die betrokken zijn vanwege het feit dat bij partijen die actief zijn op die

markten het aangrijpingspunt van de financiering ligt).

Markten voor oudpapier en -karton

40. Oudpapier en -karton uit Nederlandse huishoudens wordt aangeboden door de in

randnummer 13 genoemde inzamelende instanties. Daarnaast wordt oudpapier en -karton

ingezameld door de KWDI-sector (Kantoren, Winkels, Diensten en Industrie), die zelf

financieel en organisatorisch verantwoordelijk is voor het scheiden, gescheiden houden en

gescheiden afgeven van oudpapier en -karton. Volgens informatie van PRN wordt in

Nederland jaarlijks 2,4 miljoen ton oudpapier en -karton ingezameld (cijfers 2001). Daarvan

is volgens deze informatie circa 1,1 miljoen ton afkomstig van Nederlandse huishoudens.

41. Het door gemeenten en de KWDI-sector aangeboden oudpapier en -karton wordt veelal

afgenomen door oudpapierondernemingen. Deze zetten het oudpapier en -karton na

bewerking af bij papier- en kartonproducenten in binnen- en buitenland.

42. Volgens PRN wordt circa 50% van het in Nederland ingezamelde oudpapier en -karton

geëxporteerd, onder meer naar het verre Oosten. Daarvoor worden schepen gebruikt die een
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vracht in Europa hebben afgeleverd en een lege laadruimte hebben. Daarnaast vindt ook

import plaats van oudpapier en -karton. Dat sprake is van aanzienlijke im- en

exportstromen, kan worden geïllustreerd door het feit dat bij de berekening van de

internationale marktprijs door de binnen de Stichting Verwijderingsfonds werkzame

Commissie marktwerking, nadrukkelijk de gemiddelde prijzen in Duitsland en het Verre

Oosten worden meegewogen.

43. Een precieze afbakening van de relevante markten voor oudpapier en –karton kan in casu

achterwege blijven, aangezien, zoals hieronder zal blijken, ongeacht de exacte afbakening

van deze markten, hierop geen sprake is van met artikel 6, eerste lid, Mw strijdige

overeenkomsten.

Markten voor nieuw papier en karton

44. De overeenkomst en de daarmee samenhangende verwijderingsstructuur kan tevens van

invloed zijn op productmarkt(en) voor nieuw papier en karton en de hiervan stroomafwaarts

gelegen markten. De betrokken ondernemingen – de eerste ontvangers – dienen immers (in

geval van een ketendeficit) een afvalbeheersbijdrage te betalen over door hen als eerste in

Nederland afgenomen papier en karton, dan wel producten daarvan, dat door hen op de

Nederlandse markt worden afgezet.

45. De overeenkomst heeft betrekking op (nog te verwerken) nieuw papier en karton, dat voor

het eerst in Nederland wordt afgezet, en op nieuw papier en karton verwerkt in

geïmporteerde producten van papier en karton13 die voor het eerst in Nederland worden

afgezet. Nieuw papier en karton dat voor het eerst in Nederland wordt afgezet omvat door

Nederlandse en buitenlandse papier- en kartonfabrikanten geproduceerde rollen en vellen

papier en karton. Nieuw papier en karton wordt geproduceerd met behulp van oudpapier en

-karton en/of houtpulp (cellulose). Oudpapier en -karton is derhalve een grondstof voor

nieuw papier en karton.

46. De vraag naar nieuw papier en karton wordt gevormd door de verwerkers van nieuw papier

en karton, die het benodigde papier en karton rechtstreeks bij de fabrikant van papier en

karton of bij de papiergroothandel betrekken. Zij verkopen dit (na verwerking tot

bijvoorbeeld een verpakking) door aan de gebruikers van hun producten (bijvoorbeeld een

levensmiddelenfabrikant).

47. De relevante geografische markt strekt zich, ongeacht de relevante productmarkt(en), in elk

geval uit over heel Nederland, aangezien de verwijderingsstructuur betrekking heeft op

                                                          
13 Hierbij wordt een product als een product van papier en karton beschouwd als het zwaarste deelmateriaal uit papier

en/of karton bestaat.
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papier en karton dat op de Nederlandse markt in het verkeer wordt gebracht, en daar wordt

ingezameld en verwerkt.

48. Een exacte afbakening van de omvang van de relevante nieuw papier- en kartonmarkten en

de stroomafwaarts gelegen en/of eventueel aanverwante markten kan in het onderhavige

geval achterwege worden gelaten. De overeenkomst voorziet - zoals hieronder uiteen zal

worden gezet - in een beding met mededingingsbeperkende strekking waaraan (nagenoeg)

100% van de eerste ontvangers deelneemt. In het geval van een horizontale overeenkomst

welke ertoe strekt de mededinging te beperken is een nauwkeurige afbakening van de

relevante markt niet vereist, in ieder geval niet wanneer reeds zonder een dergelijke precieze

afbakening kan worden uitgemaakt dat van een mededingingsbeperking sprake is.14

V.i.ii Mededingingsbeperkingen

49. Allereerst is het van belang om op te merken, dat de rechten en plichten voor partijen die

van invloed kunnen zijn op de markten van oudpapier en –karton en daaruit voortvloeiende

afspraken, geen mededingingsbeperkende strekking hebben. Derhalve worden de effecten

van de relaties tussen deze partijen in het licht van de juridische en economische context

van het verwijderingssysteem als geheel, op hoofdlijnen beoordeeld.  Vervolgens zal worden

ingegaan op de afdracht van een verplicht zichtbare doorberekening van de

afvalbeheersbijdrage door de eerste ontvangers. Deze afspraak is van invloed op de

markt(en) voor nieuw papier en karton en heeft wel een mededingingsbeperkende strekking.

V.i.ii.i Mededingingsbeperkingen op de markten voor oudpapier en -karton

Relatie tussen gemeenten en oudpapierondernemingen

50. De bij het systeem aangesloten gemeenten zijn verplicht al het bij huishoudens ingezamelde

oudpapier en -karton te leveren aan een bij de Stichting PRN aangesloten

oudpapieronderneming. Bij de beoordeling hiervan onder artikel 6, eerste lid, Mw is het ten

eerste van belang, dat gemeenten vrij zijn in hun keuze om toe te treden tot het PRN-

systeem. Van de Nederlandse gemeenten is op dit moment circa 30% aangesloten bij PRN.

Daarnaast is van belang dat de gemeenten die er voor hebben gekozen deel te nemen aan

het systeem, vrij zijn om te kiezen tussen de bij het systeem aangesloten

oudpapierondernemingen. De aangesloten oudpapierondernemingen nemen daarbij circa

90% van de totale hoeveelheid in Nederland ingezameld oudpapier en -karton af.

                                                          
14

 Zie het arrest van het GvEA van 6 juli 2000, Zaak T-62/98, Volkswagen AG vs Commissie, Jur. EG 2000, II-02707, r.o.

231 en het arrest van het GvEA van 19 maart 2003, Zaak T-213/00, CMA CGM e.a. vs. Commissie, nog niet gepubliceerd,

r.o. 206 e.v.
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51. Gelet op het bovenstaande zullen zich als gevolg van de verplichting voor bij het systeem

aangesloten gemeenten alle door hen bij huishoudens ingezamelde oudpapier en -karton te

leveren aan een bij PRN aangesloten oudpapieronderneming, ten aanzien van gemeenten

geen mededingingsbeperkende uitsluitingseffecten voordoen. Dit geldt mutatis mutandis

eveneens voor de verplichting van oudpapierondernemingen – die overigens ook vrij zijn te

contracteren met gemeenten die niet deelnemen aan het verwijderingssysteem - het door

gemeenten aangeboden ingezamelde oudpapier en -karton afkomstig van huishoudens af te

nemen. De overeenkomsten tussen gemeenten en oudpapierondernemingen, die met

inachtneming van de wederzijdse verplichtingen voortvloeiend uit het verwijderingssysteem

zijn afgesloten, vallen dan ook niet binnen de reikwijdte van het verbod van artikel 6, eerste

lid, Mw.

Relatie tussen oudpapierondernemingen en industrie

52. In tijden van schaarste geldt een beperkte aanbiedingsplicht voor de aangesloten

oudpapierondernemingen aan de deelnemende industrie (zie randnummer 18). Deze

aanbiedingsplicht houdt verband met de afnamegarantie die de aan het systeem

deelnemende industrie heeft gegeven.15 De deelnemende papier- en kartonindustrie was

namelijk, aldus PRN, uitsluitend bereid een dergelijke verplichting op zich te nemen, indien

daar tegenover stond, dat in een situatie van schaarste, ook een garantie werd geboden.

Deze afspraken zullen derhalve in onderlinge samenhang worden beoordeeld.

53. Bij de beoordeling onder artikel 6, eerste lid, Mw van de beperkte aanbiedingsplicht is van

belang, dat als een niet bij PRN aangesloten onderneming uit de papier- en kartonindustrie

in tijden van schaarste16 bereid is hogere prijzen te bieden dan een wel bij PRN aangesloten

onderneming uit de papier- en kartonindustrie, de deelnemende oudpapierondernemingen

het oudpapier en -karton zonder meer aan de niet-aangesloten onderneming mogen

verkopen. Over de aanbiedingsprijs zijn in het kader van het verwijderingssysteem geen

afspraken vastgelegd.

54. Als de beoordeling van de afnamegarantie daarbij wordt betrokken, is in de eerste plaats van

belang dat deze niet exclusief is: de aan het systeem deelnemende industrie blijft vrij ook

elders oudpapier en –karton te betrekken. Daarnaast zijn de deelnemende

oudpapierondernemingen niet verplicht aan de deelnemende industrieën te leveren, maar

staat het hen vrij ook aan industrieën te leveren die niet deelnemen aan het systeem.

                                                          
15 Genoemde afnamegarantie geldt onder alle marktomstandigheden, maar is uiteraard met name ingeval van een

overschotsituatie van belang.

16 Overigens heeft PRN aangegeven dat de afgelopen vijftig jaar slechts vier keer in uitzonderlijke omstandigheden

sprake is geweest van schaarste en zij niet verwacht dat daarvan de eerstkomende tien jaar sprake zou kunnen zijn.
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55. Gelet op het voorgaande, leiden de afnamegarantie van de deelnemende industrie en de

aanbiedingsplicht van oudpapierondernemingen in tijden van schaarste in de context van de

onderhavige verwijderingsstructuur, niet tot met artikel 6, eerste lid Mw onverenigbare

gevolgen.

V.i.ii.ii Mededingingsbeperkingen op de markten voor nieuw papier en karton

 De afdracht van een verplicht zichtbaar doorberekende afvalbeheersbijdrage

56. Als gezegd dragen de eerste ontvangers in tijden van een ketendeficit een

afvalbeheersbijdrage af aan de Stichting Verwijderingsfonds. De eerste ontvanger is verplicht

de door hem over een bepaalde periode verschuldigde afvalbeheersbijdrage aan zijn

afnemer in rekening te brengen onder aparte vermelding op de factuur.

57. In de diverse besluiten die de d-g NMa tot dusver met betrekking tot verwijderingsstructuren

heeft genomen, is de verplichting een afvalbeheersbijdrage door te berekenen aan de

volgende schakel in de keten steeds gekwalificeerd als een afspraak die naar de strekking

mededingingsbeperkend is in de zin van artikel 6 Mw.17 Hierbij is niet van belang of de

afspraak (enkel) betrekking heeft op een doorberekening aan de eerstvolgende schakel in de

distributiekolom (Stibat) of, via kettingbedingen, op de gehele distributiekolom tot de

eindgebruiker (Stichting Wit- en bruingoed).

58. Het onderhavige geval vormt daarop geen uitzondering. Door de eerste ontvangers wordt

door deelname aan de overeenkomst aanvaard, dat een deel van hun verkoopprijs, ter

grootte van de afvalbeheersbijdrage, vastligt en wordt bepaald door de Stichting

Verwijderingsfonds. Zij kunnen niet zelf kiezen of zij de afvalbeheersbijdrage ten laste van de

winst brengen dan wel deze aan hun klanten doorberekenen. Wanneer wordt afgesproken

dat de prijs (of een onderdeel daarvan) vast is, dan strekt deze afspraak ertoe de

prijsconcurrentie geheel of gedeeltelijk uit te sluiten.

59. In dit verband kan ook gewezen worden op de beschikkingenpraktijk van de Europese

Commissie en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Beide instellingen stellen zich op het standpunt dat het gemeenschappelijk vaststellen van

                                                          
17 O.a. Besluit d-g NMa van 18 december 1998 in zaak 51/Stibat (bij besluit van 31 mei 1999 is het daartegen gerichte

bezwaar ongegrond verklaard) en besluit d-g NMa van 18 april 2001 in zaak 1153/Stichting Wit- en bruingoed en besluit

op bezwaar d-g NMa van 19 juni 2003 in zaak 2495/Stichting Witgoed-bruingoed.

.
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prijsverhogingen moet worden aangemerkt als het bepalen van een onderdeel van de prijs,

hetgeen verboden is op grond van artikel 81, eerste lid, sub a, EG-Verdrag.18

60. PRN heeft naar voren gebracht dat de afvalbeheersbijdrage alleen geldt ten tijde van een

officieel vastgestelde financieringsbehoefte. Dit doet echter niet af aan het feit, dat op het

moment dat sprake is van een dergelijke financieringsbehoefte, wel degelijk sprake is van het

zonder onderlinge concurrentie vaststellen van een onderdeel van de prijs. Daarenboven kan

worden opgemerkt dat niet te voorzien is wanneer en hoe lang de financieringsbehoefte zich

de komende jaren zal voordoen.

61. Voorts heeft PRN aangevoerd dat de afvalbeheersbijdrage slechts een zeer gering deel

(maximaal 2%) van de gemiddelde inkoopprijs van papier en karton uitmaakt.

62. Indien sprake is van horizontale regelingen die er toe strekken de mededinging te beperken,

zoals in casu de verplichte (collectieve) doorberekening van een afvalbeheersbijdrage, moet

worden aangenomen dat deze de mededinging merkbaar beperken in de zin van artikel 6

Mw.19 Dergelijke beperkingen zijn de meest schadelijke, omdat zij de uitkomst van het

concurrentieproces rechtstreeks beïnvloeden. Zij worden geacht een negatieve uitwerking op

de markt te hebben, en zullen vrijwel altijd de mededinging merkbaar ongunstig

beïnvloeden. Daarom behoeven de daadwerkelijke gevolgen ervan voor de mededinging en

de markt niet te worden onderzocht.20 Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, indien  de

vastgestelde mededingingsbeperking, wegens de zwakke positie van de betrokken partijen

op de betrokken markt, de markt slechts in zeer geringe mate kan beïnvloeden, kan de

toepasselijkheid van het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw worden uitgesloten.

63. In het onderhavige geval kan niet worden geconcludeerd dat er evident geen sprake is van

een merkbare mededingingsbeperking. Vrijwel alle eerste ontvangers nemen deel aan de

regeling, en deze is bijgevolg nagenoeg marktdekkend. In dat geval moet worden geoordeeld

                                                          
18 Zie o.a. de beschikking van de Commissie, Griekse veerboten, Pb. 1999, L 109/43, randnummer 141; Tweeëntwintigste

Mededingingsverslag van de Europese Commissie, 1992, p. 115, randnummer 181; GvEA in zaak T-29/92, SPO

e.a./Commissie, Jur. 1995. II-289; HvJEG in zaak 246/86, Belasco, Jur. 1989, p. 2117; HvJEG in zaak 56 en 58/64,

Grundig/Consten, Jur. 1966, p. 450; Conclusie van AG Vesterdorf in GvEA in zaak T-1/89, Rhòne-Poulenc, Jur. 1991, II-867,

m.n. p. 942.

19
 Zie GvEA in de gevoegde zaken T- 374/94, T-375/94, T-384/94 en T-388/94, European Night Services, Jur. 1998, II-3141,

r.o. 136, alsmede HvJEG in zaak 19/77, Miller, Jur. 1978, 131. Zie ook besluit van de d-g NMa van 13 februari 2001 in zaak

203/Nederlandse Textiel Conventie, en het besluit van de d-g NMa van 19 februari 2001 in zaak 381/Vereniging Belangen

Behartiging Schildersbedrijf.

20 Zie in dit verband de Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag op horizontale

samenwerkingsovereenkomsten, randnummers 18 en 25.
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dat de mededinging merkbaar wordt beperkt, ook indien de regeling (mogelijk) een relatief

beperkt deel uitmaakt van de prijs.21

64. Daarnaast heeft PRN aangedragen dat de overeenkomst helpt concurrentieverstoringen te

voorkomen (zie randnummer 28).

65. Bovenstaande onderstreept juist dat de mededinging merkbaar wordt beperkt door de

verplichting voor de eerste ontvangers de afvalbeheersbijdrage door te berekenen aan hun

afnemers. De eerste ontvangers kunnen door de verplichting de afvalbeheersbijdrage door te

berekenen met betrekking hiertoe immers niet meer concurreren, hetgeen een beperking van

de keuzevrijheid in het commerciële beleid behelst. Het enkele feit dat het concurrentie

betreft om de gunsten van een partij die volgens de Regeling verantwoordelijk is gesteld

voor de terugwinning en hergebruik van verpakkingen, is in dit verband onvoldoende om te

kunnen concluderen dat artikel 6, eerste lid, Mw, niet van toepassing is op de verplichte

doorberekening onder aparte vermelding op de factuur.

66. Tot slot heeft PRN gewezen op de door de Commissie gepubliceerde Richtsnoeren

Horizontalen. Het door PRN gememoreerde Hoofdstuk 7 van de Richtsnoeren Horizontalen

levert voor wat betreft hetgeen reeds door de d-g NMa uiteen is gezet in randnummer 62

geen andere gezichtspunten op. Het bepaalde in hoofdstuk 7 impliceert immers op geen

enkele manier dat prijsafspraken in milieuovereenkomsten niet onder het verbod van artikel

81, eerste lid, EG-Verdrag (en bijgevolg artikel 6, eerste lid, Mw) zouden (kunnen) vallen.

67. Naast de verplichte doorberekening van de verwijderingsbijdrage, zijn de eerste ontvangers

ook verplicht de afvalbeheersbijdrage apart op de factuur te vermelden.

68. De verplichting om de afvalbeheersbijdrage apart op de factuur te vermelden, verzwaart de

concurrentiebeperking die het gevolg is van de verplichte doorberekening van de

verwijderingsbijdrage. De aparte vermelding op de factuur vergemakkelijkt immers het

doorberekenen van de verwijderingsbijdrage aan de volgende schakel in de distributieketen.

V.i.iii Conclusie met betrekking tot de toepasselijkheid van artikel 6 Mw

                                                          
21 Zie bijvoorbeeld HvJEG in zaak 260/82, NSO t. Commissie, Jur. 1985, 3801, r.o. 47 e.v. In dit arrest werd door partijen

aangevoerd dat er geen sprake was van een merkbare mededingingsbeperking, aangezien de regeling slechts betrekking

had op 0,6 procent van de eindprijs en 7 procent van de winstmarge van kleinhandelaren. Het HvJEG oordeelde in dit

verband dat van “een overeenkomst die de mededinging tussen het merendeel van de in een sector opererende fabrikanten en

importeurs beperkt en die voorziet in een korting welke 7 procent van de winstmarge van de detailhandelaren uitmaakt, moet

worden aangenomen dat zij een merkbare beperking van de mededinging tot gevolg heeft.”
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69. Gelet op het bovenstaande, valt de financiering van voorkomende ketendeficiten door

middel van door de eerste ontvangers verplicht zichtbaar doorberekende

afvalbeheersbijdragen, binnen de reikwijdte van het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw. Op

de markten voor oudpapier en -karton vloeien uit de door PRN beheerde

verwijderingsstructuur geen overeenkomsten voort die vallen binnen het toepassingsbereik

van artikel 6, eerste lid, Mw.

V.ii Toepasselijkheid artikel 17 Mw

70. Allereerst dient te worden opgemerkt dat de toepassing van artikel 17 Mw afhangt van de

voorafgaande toepasselijkheid van artikel 6, eerste lid, Mw. Gelet op de conclusies van de

voorgaande randnummers, zal de toepasselijkheid van artikel 17 Mw derhalve enkel worden

beoordeeld ten aanzien van de financiering van voorkomende ketendeficiten door middel

van door de eerste ontvangers verplicht zichtbaar op de factuur doorberekende

afvalbeheersbijdragen.

71. Artikel 17 van de Mededingingswet luidt (citaat):

“De directeur-generaal kan op aanvraag een ontheffing verlenen van het verbod van artikel 6,

eerste lid, voor overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen

als bedoeld in dat artikel, die bijdragen tot verbetering van de productie of van de distributie

of tot bevordering van de technische of economische vooruitgang, mits een billijk aandeel in

de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goed komt, en zonder nochtans aan

de betrokken ondernemingen:

a. beperkingen op te leggen die voor het bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar

zijn, of

b. de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken goederen en

diensten de mededinging uit te schakelen.”

 V.ii.i Bijdrage tot verbetering van de productie of de distributie of bevordering van de technische of

economische vooruitgang

72. PRN heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het door haar in het leven geroepen

verwijderingsstelsel de productkringloop (inzameling en recycling) van oudpapier en –

karton op een sluitende wijze faciliteert. De financiering van het systeem door middel van de

heffing van verplicht zichtbaar doorberekende afvalbeheersbijdragen bij de eerste ontvangers

ten tijde van een ketendeficit vormt hiervoor een onmisbare schakel. PRN heeft aannemelijk

gemaakt dat het efficiënt is om de bijdrage te heffen bij de eerste ontvangers, omdat zij

(veel) kleiner in aantal zijn dan hun afnemers. De d-g NMa is met PRN van oordeel dat de

verwijderingsstructuur leidt tot een verbetering van de distributie van oudpapier en -karton.



Openbaar

18                         Openbaar

73. Terwijl de Regeling verplichtingen oplegt voor verpakkingen, heeft het papiervezelconvenant

en de overeenkomst betrekking op al het oudpapier en –karton, dus inclusief toepassingen

van papier en karton anders dan verpakkingen. Hierdoor wordt de inzameling en het

hergebruik van alle totale papiervezel (verder) verhoogd.

74. Tot slot draagt het inzamelings- en verwerkingssysteem van PRN - onder andere door het

creëren van een sluitende kringloop en een hogere materiaalhergebruiksdoelstelling dan

opgenomen in de Regeling - bij tot een verbetering van het milieu. In combinatie met de

overige hierboven genoemde voordelen, kan ook dit worden gezien als een element dat

bijdraagt aan de verbetering van de productie of de distributie en tot de bevordering van de

economische en technische vooruitgang.

V.ii.ii Billijk aandeel voor gebruikers

75. Het begrip ‘gebruikers’ dient ruim te worden opgevat en omvat alle afnemers van de

desbetreffende goederen of diensten aan wie de uit de mededingingsafspraak

voortvloeiende voordelen ten goede komen.22 De d-g NMa is van oordeel dat de consument

baat heeft bij het feit dat door de verwijderingsstructuur van oudpapier en -karton verzekerd

is dat hij zich zonder betaling van oudpapier en -karton kan ontdoen en de inzameling van

oudpapier en -karton ook ten tijde van een lage internationale marktprijs verzekerd blijft.

Ook de voordelen op milieugebied die zich dientengevolge voordoen komen de gebruiker

daarbij ten goede.

76. Tevens is de consument gebaat bij een zo efficiënt mogelijk (en daardoor zo goedkoop

mogelijk) ingevuld verwijderingssysteem, waaraan wordt tegemoetgekomen door de heffing

van de bijdrage te leggen bij de eerste ontvanger.

77. Voorts komt in de context van het onderhavige geval belang toe aan het feit dat het

verwijderingssysteem niet voorziet in een doorberekening aan (uiteindelijk) de consument,

maar enkel aan de eerstvolgende schakel in de productiekolom.

V.ii.iii Onmisbaarheid van de mededingingsbeperkingen

78. Indien men kijkt naar de feitelijke stand van zaken bij de totstandkoming van

verwijderingstelsels in Nederland, dan blijkt dat er thans verschillende stelsels functioneren

zonder enige vorm van verplichte zichtbare doorberekening.23 De noodzakelijkheid hiervan

                                                          
22

 Besluit van de d-g NMa van 17 december 2001 in zaak 2414, VBBS.

23
 Dit is onder andere het geval bij de thans functionerende verwijderingssystemen voor auto’s, kunststof gevelelementen

en batterijen.
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kan dan ook alleen worden aangetoond met een beroep op bijzondere omstandigheden die

in de onderhavige specifieke juridische en economische context opgeld doen.

79. Volgens de Regeling zijn producenten en importeurs verantwoordelijk voor de terugneming

van door hen aan een ander ter beschikking gestelde hoeveelheid verpakkingen. Op

producenten en importeurs rusten de verplichtingen die in artikel 3 van de Regeling zijn

neergelegd. Ten aanzien van de eerste ontvangers gelden op basis van de Regeling geen

specifieke verplichtingen. Ook voor eerste ontvangers die niet leveren aan producenten en

importeurs volgens de Regeling, maar aan andere afnemers van papier, gelden geen

specifieke wettelijke verplichtingen.

80. Aannemelijk is gemaakt dat, nu de eerste ontvangers niet verantwoordelijk zijn voor de

terugneming van oudpapier en -karton, zij zonder de afspraak om onder aparte vermelding

van de factuur de afvalbeheersbijdrage door te berekenen niet zullen deelnemen aan het

systeem. Zij kunnen daartoe immers niet verplicht worden gesteld. De proportionaliteit

wordt hierbij extra  gewaarborgd doordat het (voor een deel) een doorberekening betreft aan

de producenten en importeurs, die volgens de Regeling verantwoordelijk zijn voor de

terugneming van verpakkingen. Daarbij laat de aard van de inzamelsystematiek voor papier

en karton geen scheiding toe tussen verpakkingen en overige toepassingen van papier en

karton.

81. Gelet op het voorgaande, moet de verplichte doorberekening van de afvalbeheersbijdrage

door de eerste ontvangers aan hun afnemers noodzakelijk worden geacht om de in de

randnummers 72 tot en met 74 genoemde voordelen, die de gebruikers ten goede komen, te

behalen.

V.ii.iv Restconcurrentie

82. Zoals ook blijkt uit de Richtsnoeren horizontalen van de Commissie, sluit het feit dat

(nagenoeg) alle op de betrokken productmarkten actieve ondernemingen bij

milieuovereenkomsten partij zijn niet uit dat aan deze toepassingsvoorwaarde van artikel 81,

derde lid, EG en artikel 17 Mw kan worden voldaan.24 Concurrentieparameters anders dan

(het resterende deel van) de prijs die in dit kader een rol kunnen spelen zijn product- of

procesdifferentiatie en technologische innovatie.

83. In casu kan worden opgemerkt dat de concurrentie op de markten voor nieuw papier en

karton als gevolg van de door PRN in het leven geroepen financiering van het

                                                          
24

 Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag op horizontale

samenwerkingovereenkomsten, PbEG 6 januari 2001, C /2, randnummers 197 en 198.
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verwijderingsstelsel niet voor een wezenlijk deel wordt uitgeschakeld. Voor aspecten anders

dan (het resterende deel van) de prijs waarop marktpartijen elkaar doorgaans

beconcurreren, zoals kwaliteit, duurzaamheid en service, heeft het systeem geen gevolgen.

V.ii.v Conclusie met betrekking tot de toepasselijkheid van artikel 17 Mw

84. Het via afvalbeheersbijdragen gefinancierde inzamel- en verwijderingssysteem voor

oudpapier en -karton van PRN voldoet aan de voorwaarden van artikel 17 Mw, met inbegrip

van de verplichting van de eerste ontvangers tot doorberekening van de afvalbeheersbijdrage

aan de producenten en importeurs en de afzonderlijke vermelding daarvan op de factuur.
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VI Besluit

Gelet op het voorgaande wordt de aanvraag om ontheffing van het verbod van artikel 6, eerste lid,

Mw toegewezen ten aanzien van de in de overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor

papier en karton 2002 neergelegde afdracht van een afvalbeheersbijdrage door de eerste

ontvangers aan de Stichting Verwijderingsfonds en de verplichting deze aan hun afnemers in

rekening te brengen onder aparte vermelding op de factuur.

De ontheffing geldt vanaf de datum van indiening van het ontheffingsverzoek, te weten 17 mei

2002, en eindigt op de datum waarop de algemeen verbindend verklaring van de Minister van

VROM op grond van de Wet Milieubeheer afloopt, doch uiterlijk op 1 januari 2007.

Voor de overige beoordeelde elementen van het systeem wordt de aanvraag om ontheffing

afgewezen, aangezien artikel 6, eerste lid, Mw daarop niet van toepassing is.

Datum: 10 december 2003

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

voor deze:

w.g. drs. R.J.P. Jansen

Plv. directeur-generaal

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, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.
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Bijlage 1:  Financiële stromen ingeval van een ketendeficit
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Toelichting bij bijlage 1:

Ingeval van een ketendeficit dragen de eerste ontvangers een afvalbeheersbijdrage af aan de

Stichting Verwijderingsfonds. Eerste ontvangers zijn verplicht deze afvalbeheersbijdrage zichtbaar

door te berekenen aan de producenten en importeurs, die volgens de Regeling verantwoordelijk

zijn voor de terugneming van oudpapier en -karton.

De Stichting Verwijderingsfonds keert vervolgens afvalbeheersvergoedingen uit aan de aan het

systeem deelnemende gemeenten ter dekking van het deficit.

Eenvoudig voorbeeld eerste ontvanger en producent/  importeur

Hieronder wordt ter verheldering van de bijlagen nog een concreet voorbeeld gegeven van een

‘eerste ontvanger’25 en van een ‘producent/  importeur’26

Een melkverpakking. In dit geval kan de fabrikant van het verpakkingsmiddel worden aangemerkt

als ‘eerste ontvanger’. De melkfabrikant die de verpakking gebruikt om de melk in te verpakken

wordt aangemerkt als ‘producent’.

                                                          
25 Zie ook voetnoot 9.

26 Zie ook voetnoot 3.
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Bijlage 2: Fysieke papierstromen
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Toelichting bij bijlage 2:

In  bijlage 2 is de kringloop van papier en karton schematisch weergegeven.

Hierbij is van belang op te merken dat de genoemde leveringsplicht, afnamegaranties en de

beperkte aanbiedingsplicht in tijden van schaarste gelden voor de bij PRN aangesloten

gemeenten, respectievelijk aangesloten oudpapierondernemingen en papier- en kartonindustrie.

Oudpapier en -karton afkomstig uit huishoudens dat is ingezameld door gemeenten die niet zijn

aangesloten bij het systeem, legt in beginsel eenzelfde route af als binnen het systeem

ingezameld papier en karton, maar in dat geval gelden de genoemde rechten en plichten niet en is

niet voorzien in afvalbeheersvergoedingen voor gemeenten in geval van lage marktprijzen voor

oudpapier en -karton (zie bijlage 1).


