
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag tot het nemen van 
een besluit op grond van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet. 

Zaaknummer 101 - Bloemenmarkt Amsterdam 

1. Op 13 februari 1997 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit een schrijven ontvangen van de Minister van 
Economische Zaken waarin deze, op verzoek van de hierna als 
'klager' aangemerkte partij een bij de Minister onder de Wet 
Economische Mededinging ingediend bezwaarschrift met 
bijbehorende stukken bij de NMa indient met het verzoek dit 
bezwaarschrift te behandelen als een klacht om toepassing van de 
Mededingingswet 
 

2. De Directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
heeft het bezwaarschrift als klacht in behandeling genomen en de 
hierna als klager aangemerkte partij hieromtrent geïnformeerd bij 
schrijven van 18 februari 1998. 
 

3. In het navolgende zal dan ook worden geabstraheerd van de vorm 
van het oorspronkelijke bezwaarschrift en zal de indiener van het 
bezwaarschrift als klager worden aangemerkt en het voorwerp van 
het bezwaarschrift als klacht.  

  

I. Feitelijke achtergrond 

1. Partijen 

4. De klacht is ingediend door mr. P.H. Revermann van het Juridische 
en Bestuurlijk Adviescentrum te Amsterdam optredend als 
gemachtigde voor J.P.M.J. Laddrak te Amsterdam en B.A.M. 
Laddrak te Wilnis (hierna: "klagers").  

5. De klacht is gericht tegen een gedraging van de Gemeente 
Amsterdam (hierna: "beklaagde").  

2. Inhoud klacht en argumenten van partijen 

6. Het voorwerp van de klacht betreft een assortimentsvoorschrift dat 
deel uitmaakt van een erfpachtovereenkomst d.d. 15 december 
1994, neerslag vindend in een notariële akte van gelijke datum, die 
klagers bindt aan beklaagde. 
 

7. Klagers zijn rechthebbenden met betrekking tot een erfpacht op een 
perceel gedeeltelijk gelegen aan en gedeeltelijk gelegen op de 
Singel in Amsterdam, gemeenlijk bekend als de "Amsterdamse 
Bloemenmarkt". Deze erfpacht is door de Gemeente Amsterdam 
uitgegeven tegen betaling van een jaarlijkse erfpachtcanon en onder 
bepaalde voorwaarden, waaronder de door klagers bestreden 
assortimentsbepaling. 
 

8. In deze assortimentsbepaling, die is vastgelegd in artikel B.4 van de 
notariële akte, is het volgende neergelegd: 
 

9. "Het terrein met kademuur (...) en het onder 2 bedoelde bedrijfsschip 
of opstal zijn bestemd tot winkelruimte ten behoeve van de verkoop 
van (droog)bloemen, planten, struiken, bomen en poterie. 
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Uitdrukkelijk is overeengekomen dat maximaal vijftien procent (15%) 
van het totale bruto bedrijfsvloeroppervlak mag worden aangewend 
voor verkoopactiviteiten betreffende andere producten dan 
rechtstreeks met de verkoop van genoemde artikelen te maken 
hebbende. Echter zal niet toegestaan zijn detailhandel in volledig 
aan de bloemen- en groenbranche vreemde artikelen".  
 

10. Klagers stellen dat zij door dit voorschrift op een onaanvaardbare 
wijze worden beperkt in hun bedrijfsvoering, nu zij geen omzet 
kunnen behalen uit de verkoop van branchevreemde goederen. De 
verkoop van dergelijke branchevreemde goederen zou in 
commercieel opzicht interessanter zijn dan die van goederen die 
binnen het assortimentsvoorschrift vallen.  
 

11. Klagers geven hiermee impliciet aan dat zij de Mededingingswet op 
de overeenkomst van toepassing achten.  
 

12. Klagers stellen verder dat de overeenkomst zou zijn te kwalificeren 
als een verboden branchebeschermingsovereenkomst, waarbij wordt 
aangehaakt bij een uitspraak van het College van Beroep voor het 
Bedrijfsleven onder de oude Wet Economische Mededinging. 
 

13. Beklaagde stelt hier tegenover dat zij is opgetreden in haar 
hoedanigheid van overheidsorgaan en niet als ondernemer in de zin 
van de Mededingingswet.  
 

14. Ter onderbouwing van dit argument voert zij aan dat het behoud van 
de bloemenmarkt als een markt voor bloemen en planten en niet 
voor andere goederen is gebaseerd op diverse regelingen, 
waaronder een Raadsbesluit van de Gemeenteraad Amsterdam d.d. 
21 september 1922, betreffende de instelling van een dagmarkt voor 
de boom- en bloemenmarkt, Singel Zuidzijde; een verordening van 1 
oktober 1954 waarin deze markt is aangemerkt als een "dagmarkt" 
en enkele hierop voortbouwende regelingen. Tenslotte verwijst 
beklaagde naar het Bestemmingsplan Rembrandtplein, waarin de 
aard van de historische bloemenmarkt wordt gewaarborgd door 
middel van hetzelfde assortimentsvoorschrift dat ook in de 
erfpachtovereenkomst is opgenomen en waartegen bij de ter 
inzagelegging door geen van de bloemenhandelaren verzet is 
aangetekend.  

  

II. Beoordeling 

15. Artikel 6 van de Mededingingswet ziet slechts op overeenkomsten 
tussen of gedragingen van ondernemingen of 
ondernemersverenigingen. 
 

16. Om vast te stellen of de erfpachtovereenkomst getroffen wordt door 
het verbod van artikel 6 Mededingingswet, dient vastgesteld te 
worden of partijen ondernemingen zijn in de zin van de 
Mededingingswet.  
 

17. Uit constante rechtspraak blijkt dat het begrip "onderneming", in de 
context van het mededingingsrecht elke eenheid omvat die een 
economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de 
wijze waarop zij wordt gefinancierd.  
 

18. Voor wat betreft klagers staat dit buiten discussie; als handelaren 
nemen zij deel aan het economisch verkeer en zijn zij ondernemers 
in de zin van de Mededingingswet.  
 

19. Artikel 6 van de Mededingingswet zou eveneens van toepassing 
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kunnen zijn op de gedragingen van een overheidslichaam wanneer 
is vastgesteld dat het economische activiteiten uitoefent van 
industriële of commerciële aard, bestaande uit het aanbieden van 
goederen en diensten op de markt. 
 

20. Overheidsinstanties zoals gemeenten zijn bijgevolg "ondernemingen" 
in de zin van artikel 85, eerste lid, van het EG-Verdrag in zoverre ze 
economische activiteiten ontplooien. Eenzelfde Gemeente kan soms 
als "onderneming" beschouwd worden en soms niet, volgens de 
functionele benadering van het begrip "onderneming". 
 

21. Beklaagde zou bij de uitgifte van grond in erfpacht eventueel 
gehandeld kunnen hebben als een onderneming in de zin van de 
wet; immers de grond wordt commercieel uitgebaat tegen een 
vergoeding. 
 

22. Echter, voor wat betreft het assortimentsvoorschrift mag beklaagde 
geacht worden deze te hebben opgenomen in de 
erfpachtovereenkomst ter uitvoering van een overheidstaak. Immers, 
het handhaven van een bloemenmarkt is in diverse regelingen en in 
het huidige van kracht zijnde bestemmingsplan opgenomen. In het 
vaststellen van de assortimentsbepaling handelt de gemeente niet 
ten gunste van de eigen commerciële belangen noch ter 
bescherming van de belangen van derden. Het handhaven van de 
bloemenmarkt als trekpleister in de Amsterdamse binnenstad binnen 
het kader van de diverse regelingen en ter uitvoering van het 
bestemmingsplan wordt geacht plaats te vinden in de uitoefening van 
de publieke taak van beklaagde. 
 

23. Beklaagde heeft bijgevolg voor wat betreft de handhaving van het 
onderhavige assortimentsvoorschrift niet heeft gehandeld als een 
onderneming in de zin van de Mededingingswet.  

  

III. Conclusie 

24. Nu beklaagde in het handhaven van een assortimentsvoorschrift in 
de erfpachtovereenkomst die haar bindt aan klager niet gehandeld 
heeft als onderneming in de zin van de Mededingingswet, is de 
Mededingingswet op deze bepaling niet van toepassing.  

  

IV. Besluit 

25. Gelet op het bovenstaande is de directeur-generaal van de 
Nederlandse mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat 
de Mededingingswet niet van toepassing is op het onderliggende 
feitencomplex. De aanvraag om toepassing van artikel 6 van de 
Mededingingswet wordt derhalve afgewezen.  

Datum: 26 november 1998 

  

w.g. A.W. Kist 

Directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 
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Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is 
betrokken, binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur-generaal van de 
Nederlandse mededingingsautoriteit, Sectie Beschikkingen, Bezwaar en 
Beroep, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.  

terug 

 
 
 

Aan de inhoud van deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen.
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