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Consultatie visiedocument Mededinging & Duurzaamheid  

 

ACM heeft met belangstelling kennis genomen van de reacties op het concept Visiedocument 

Mededinging & Duurzaamheid.
1
 Ook van de reacties op de concept Beleidsregel mededinging en 

duurzaamheid van het Ministerie van Economische Zaken nam ACM met belangstelling kennis. ACM 

dankt alle respondenten die over de toepassing van de mededingingsregels op 

duurzaamheidinitiatieven hun visie gaven voor hun inbreng. Hiertoe behoren ook degenen die tijdens 

de bijeenkomst van de Vereniging voor Mededingingsrecht op 17 september 2013 bij ACM hun visie 

gaven op beide concepten. In dit document vat ACM de reacties kort samen en reageert zij hierop.  

 

Begrip duurzaamheid en verhouding beleidsregel EZ en Visiedocument 

Hoewel de geschiedenis van de totstandkoming van de beleidsregel EZ een andere is dan die van 

het uitbrengen van het Visiedocument
2
, geldt uiteraard dat de Minister van Economische Zaken het 

beleid bepaalt en ACM de wettelijke regels uitvoert. Dit betekent dat de visie neergelegd door ACM 

haar opvatting als toezichthouder weerspiegelt over hoe zij omgaat met toepassing van de 

mededingingsregels op duurzaamheidinitiatieven. Daarbij volgt ACM de toepasselijke  Europese en 

Nederlandse wet- en regelgeving, inclusief de beleidsregel van de Minister van Economische Zaken. 

 

In het Visiedocument geeft ACM bewust geen definitie van duurzaamheid. Immers, in de praktijk 

worden initiatieven met uiteenlopende doelstellingen ter (informele) toetsing voorgelegd. Bovendien 

is niet de vlag van duurzaamheid maar de daadwerkelijke inhoud van een afspraak bepalend voor de 

verhouding tot de mededingingsregels. Ook het Ministerie van Economische Zaken heeft afgezien 

van opname van een definitie van duurzaamheid in de beleidsregel. 

 

Verhouding van het Visiedocument met de eerder gepubliceerde notitie “De beoordeling van 

mededingingsbeperkingen als gevolg van duurzaamheidinitiatieven in de praktijk”
3
 

In maart 2013 heeft ACM op haar website een notitie geplaatst die de praktijk van de beoordeling 

van duurzaamheidinitiatieven door ACM en de Europese Commissie beschrijft. Zowel het 

Visiedocument als de toelichting op de beleidsregel bouwen hierop voort. Met het Visiedocument wil 

ACM laten zien hoe de criteria van het derde lid van art. 6 MW/101 VWEU bij de beoordeling van 

duurzaamheidinitiatieven kunnen worden uitgelegd. Daarbij wordt aandacht besteed aan het brede 

welvaartsbegrip dat voor de beoordeling van dit soort initiatieven relevant is en aan de mate waarin 

rekening kan worden gehouden met de belangen van consumenten op langere termijn. Het 

Visiedocument geeft eveneens aan dat duurzaamheidsinitiatieven die de mededinging niet beperken 

omdat ze geen betrekking hebben op een concurrentieparameter of omdat ze de mededinging niet 
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 In de conceptversie is het document aangeduid als Position Paper.   

2
 Naar aanleiding van regelmatig herhaalde vragen uit de praktijk wilde ACM meer duidelijkheid bieden aan 

marktdeelnemers. De aanleiding voor de concept beleidsregels was een motie van de Tweede Kamer van 24 januari 
2013 die de Minister van Economische Zaken specifiek verzocht ACM aanwijzingen te geven voor het bieden van 
ruimte voor afspraken in de agronutriketen over publieke belangen als dierenwelzijn en milieu. Uiteraard hebben het 
Ministerie en ACM over duurzaamheid en mededinging intensief overleg gevoerd. 
3
 Gepubliceerd op 12 maart 2013 op de Kennisbank Duurzaamheid van de NMa (thans: ACM): 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/11245/De-beoordeling-van-mededingingsbeperkingen-als-gevolg-van-
duurzaamheidinitiatieven-in-de-praktijk/. 
 



2 

 

merkbaar beperken, uiteraard zonder meer zijn toegestaan. 

 

Verhouding Visiedocument en Richtsnoeren Europese Commissie 

De reactie van verschillende respondenten was dat onduidelijk is hoe de benadering van ACM zich 

verhoudt tot de richtsnoeren en beschikkingenpraktijk van de Europese Commissie. Ook werd 

aangedrongen op helderheid vanuit Brussel op de benadering van duurzaamheidinitiatieven omdat 

veel afspraken grensoverschrijdend zijn of landelijk en daarmee onder artikel 101 of 102 van het 

Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie (VWEU) vallen. 

 

ACM blijft met het Visiedocument binnen de grenzen van de relevante richtsnoeren van de Europese 

Commissie. Deze geven de kaders aan waarbinnen de autoriteiten in het European Competition 

Network (ECN) de mededingingsbepalingen van het VWEU toepassen. Doordat ACM zich expliciet 

uitspreekt over duurzaamheidsinitiatieven, terwijl deze niet of nauwelijks (meer) voorkomen in de 

richtsnoeren van de Commissie, kan de indruk ontstaan dat ACM op de ontwikkelingen in ECN-

verband vooruitloopt. Dat is niet het geval. Uiteraard heeft ACM de Europese Commissie en haar 

collega toezichthouders in ECN-verband geïnformeerd over het concept Visiedocument. Van een 

fundamenteel verschil van inzicht is niet gebleken. 

 

ACM erkent het belang van een eenduidige benadering van duurzaamheidsinitiatieven in Europa. 

ACM zou een gezamenlijke verduidelijking van de toepassing van de mededingingsregels op 

duurzaamheidsinitiatieven in ECN-verband verwelkomen. In de tussentijd zal ACM waar opportuun  

de in  het Visiedocument verwoorde lijn toepassen op concrete gevallen.  

 

Welvaartsbegrip / economische benadering 

In  diverse reacties kwam naar voren dat ACM te veel de nadruk legt op consumentenwelvaart als 

uitsluitend doel van het mededingingsrecht. In het Visiedocument wordt op het welvaartsbegrip nu 

uitgebreider ingegaan. 

 

Inherente beperkingen 

Van verschillende kanten werd erop aangedrongen de leer van de inherente beperkingen 

toepasselijk te achten op duurzaamheidinitiatieven.
4
 De bevinding in het Visiedocument blijft dat 

ACM in de desbetreffende jurisprudentie onvoldoende aanknopingspunten vindt om over de 

toepassing van dit leerstuk op duurzaamheidsinitiatieven uitspraken te doen. Zo heeft deze 

jurisprudentie meestal betrekking op situaties waarin sprake was van een wettelijke opdracht tot het 

vaststellen van de (beroeps)regels die voorwerp waren van de desbetreffende juridische procedures.  

 

Dierenwelzijn 

Dierenwelzijn wordt in het Visiedocument genoemd als een factor waaraan consumenten waarde 

kunnen hechten. Het aanbieden van diervriendelijke producten kan de keuzemogelijkheid voor de 

consument vergroten. Dit kan resulteren in meer welvaart omdat (en voor zover) het aanbod nu beter 
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 Zie ook: E.H. Pijnacker Hordijk, Beoordeling van duurzaamheidsinitiatieven onder het kartelverbod, Contouren van 

een algemeen beoordelingskader en toepassing daarvan op het Energieakkoord, Markt en Mededinging, December 
2013. 
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aansluit bij de voorkeuren van de consumenten. Net als bij milieuvriendelijke producten kan ook hier 

samenwerking tussen ondernemingen een nuttige rol vervullen. De vraag is echter wel of de factor 

dierenwelzijn ook het aangaan van marktbrede afspraken kan rechtvaardigen. Hierover is door ACM 

in concrete zaken nog geen standpunt ingenomen.  

 

Overige opmerkingen 

In een aantal reacties is naar voren gebracht dat niet alleen duurzaamheid maar ook andere 

‘publieke belangen’ meegenomen moeten worden in het Visiedocument. ACM richtte de Kennisbank 

in en stelde het Visiedocument op in antwoord op de vraag uit de samenleving en de politiek ten 

aanzien van duurzaamheidsinitiatieven. ACM acht het op dit moment niet opportuun om haar 

zienswijze op het gebied van duurzaamheid uit te breiden naar andere belangen of vraagstukken. 

Met name zou ACM daar eerst op basis van concrete casuïstiek ervaring mee willen opdoen 

alvorens een meer generiek gezichtspunt te kunnen formuleren. 

  

Een regelmatig terugkerende zorg betreft de meetbaarheid van voor- en nadelen van afspraken. 

Deze zorg onderschrijft ACM, maar er is geen principieel verschil met andere afspraken dan 

duurzaamheidsinitiatieven.  

 

Tot het opstellen van een stappenplan ter verduidelijking van de toepassing van de 

mededingingsregels op duurzaamheidsinitiatieven gaat ACM niet over. ACM wil nu met de 

benadering van het Visiedocument en de toepassing van de beleidsregel ervaring opdoen in 

concrete zaken. 


