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SAMENVATTING 
 

Bij besluiten van 7 november 2013 zijn 13 leesmapondernemingen (ATC, De Map Holding, De 

Meteoor, Demob, EKL Leesmappen, Leeskring Intiem, Leesland, De Schakel, Leeswereld, Reijne’s 

Gezinsleesportefeuille, SLB Leesmappen, Succes Leesmappen en Zaanlandia) beboet voor het 

maken van concurrentiebeperkende afspraken. 

 

Deze leesmapondernemingen zijn actief op het gebied van distributie, verhuur en verkoop van 

leesmappen aan afnemers in Nederland. Abonnees op leesmappen zijn enerzijds particulieren en 

anderzijds bedrijven of instellingen met wachtruimtes, zoals huisartsen, kapsalons en 

afhaalrestaurants. Een leesmap is een verzameling tijdschriften die wekelijks wordt bezorgd. ACM 

heeft in het primaire besluit vastgesteld dat de leesmapondernemingen afspraken maakten over 

elkaars werkgebied en overeenkwamen om niet elkaars klanten te werven. Over de uitvoering van hun 

afspraken wisselden de betrokken leesmapondernemingen regelmatig informatie uit.  

 

Ook na heroverweging is ACM van oordeel dat de afspraken tussen de betrokken partijen de 

mededinging beperkten. Met het verbod elkaars klanten te werven en de gebiedsafspraken hadden de 

betrokken partijen het doel om hun marktaandeel in de krimpende leesmappensector te behouden. Als 

gevolg van deze afspraken kon de consument uit minder leesmapondernemingen kiezen en werd het 

overstappen naar een andere leesmaponderneming bemoeilijkt en in sommige gevallen verhinderd.  

 

ACM handhaaft haar oordeel over de overtreding, maar verlaagt de boetes opgelegd aan ATC, 

Demob, Leeskring Intiem, De Map Holding, Reijne’s Gezinsleesportefeuille, Succes Leesmappen en 

Zaanlandia. 
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Inleiding  

1.1 Verloop van de procedure 

 

1. Bij besluiten van 7 november 2013
1
 (hierna: ‘de bestreden besluiten’) heeft de Autoriteit 

Consument en Markt (hierna: ‘ACM’) boetes opgelegd wegens overtreding van artikel 6, eerste 

lid, van de Mededingingswet (hierna: ‘Mw’) aan de volgende dertien ondernemingen: 

- ATC Beheer B.V. (hierna: ‘ATC’); 

- Leesportefeuille De Map B.V. en De Map Holding B.V. (hierna: ‘De Map Holding’); 

- V.O.F. De Meteoor (hierna: ‘De Meteoor’); 

- Leeskring en Videoshop Demob B.V. en Nicma Beheer B.V. (hierna: ‘Demob’); 

- EKL Leesmappen B.V. (hierna: ‘EKL Leesmappen’); 

- Leeskring Intiem B.V. (hierna: ‘Leeskring Intiem’); 

- Leesland Investment B.V., Leesland B.V., Magazz Beheer B.V. en Mediawereld B.V. (hierna: 

‘Leesland’); 

- Leesmap De Schakel B.V. (hierna: ‘Leesmap De Schakel’); 

- Leeswereld Beheer B.V.
2
 en Leeswereld B.V.

3
 (hierna: ‘Leeswereld’); 

- Reijne’s Gezinsleesportefeuille B.V., Reijne Exploitatie B.V., K. Reijne Beheer B.V. en 

Stichting Administratiekantoor Reijne (hierna: ‘Reijne’s Gezinsleesportefeuille’); 

- Birch Wood Acoustics Nederland B.V., Leesland Investment B.V. en Amberville Corporation 

N.V. (hierna: ‘SLB Leesmappen’); 

- Succes Leesmappen B.V. en SL Nijmegen Holding B.V. (hierna: ‘Succes Leesmappen’); 

- Dejavu B.V. en Zaanlandia B.V. (hierna: ‘Zaanlandia’). 

De dertien ondernemingen zullen hierna gezamenlijk en afzonderlijk ook worden aangeduid als 

de ‘Betrokken Ondernemingen’. 

 

2. Tevens heeft ACM boetes opgelegd aan de bijbehorende feitelijk leidinggevers
4
 in de vorm van 

                                                      
1
 Besluiten met kenmerken: 7244/548 (SLB Leesmappen), 7244/549 (ATC), 7244/551 (De Map Holding), 7244/552 (De 

Meteoor), 7244/553 (Demob), 7244/554 (EKL Leesmappen), 7244/555 (Leesland), 7244/556 (Leeskring Intiem), 7244/557 

(Leesmap De Schakel), 7244/558 (Leeswereld), 7244/559 (Reijne’s Gezinsleesportefeuille), 7244/560 (Succes 

Leesmappen), 7244/561 (Zaanlandia). 

2
 Leeswereld Beheer B.V. heeft haar naam per 14 maart 2014 gewijzigd in Cetoi Beheer B.V. Het KvK nummer is 

ongewijzigd gebleven. 

3
 Leeswereld B.V heeft haar naam per 14 maart 2014 gewijzigd in Cetoi B.V. Cetoi B.V. is met ingang van 31 december 

2014 opgehouden te bestaan als gevolg van fusie met Cetoi Beheer B.V. 
4
 [vertrouwelijk] (De Map Holding), [vertrouwelijk] (De Meteoor), [vertrouwelijk]  (Demob), [vertrouwelijk] (EKL 

Leesmappen), [vertrouwelijk]  (Leesland), [vertrouwelijk] (Leeskring Intiem [vertrouwelijk] (Leesmap De Schakel), 
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hoofdelijke aansprakelijkstelling voor (een deel van) deze boetes, met uitzondering van één 

persoon aan wie een afzonderlijke boete is opgelegd.
5
  

 

3. In de bestreden besluiten heeft ACM, samengevat, vastgesteld dat de Betrokken 

Ondernemingen in verschillende periodes in de periode van 30 maart 2004 tot en met 30 

augustus 2012 onderling hun klanten hebben verdeeld en afspraken hebben gemaakt om 

elkaars klanten niet te werven met als doel hun marktaandeel op een krimpende markt te 

behouden. In de bestreden besluiten zijn deze gedragingen gekwalificeerd als één enkele 

voortdurende overtreding die de strekking heeft de mededinging te beperken.  

 

4. Tegen de bestreden besluiten hebben de Betrokken Ondernemingen en hun feitelijk 

leidinggevers tijdig pro-forma bezwaarschriften
6
 ingediend. Vervolgens hebben zij tijdig de 

gronden van bezwaar
7
 ingediend, behalve Amberville Corporation N.V. die haar pro forma 

bezwaar heeft ingetrokken.
8
 Deze partijen worden hierna tezamen en afzonderlijk ook 

aangeduid als: ‘Bezwaarmakers’. Leeswereld Beheer B.V. heeft haar naam met ingang van 14 

maart 2014 gewijzigd in Cetoi Beheer B.V. Leeswereld B.V. is met ingang van 31 december 

2014 opgehouden te bestaat als gevolg van fusie met Cetoi Beheer B.V., statutair gevestigd te 

Teteringen. Waar in dit besluit wordt gesproken van Leeswereld wordt daarmee Cetoi Beheer 

B.V bedoeld. Leesland heeft in de aanloop naar de hoorzitting in aanvulling op haar 

bezwaarschrift nog een nader stuk
9
 ingediend. Aangezien de feitelijk leidinggever behorend bij 

Leesmap de Schakel [vertrouwelijk] en Leesmap Schakel met ingang van 31 augustus 2014 is 

ontbonden, zal ACM het aan De Schakel en de bijbehorende feitelijk leidinggever gerichte 

bestreden besluit intrekken.  

 

5. In overeenstemming met artikel 5 van het Besluit tot Instelling Adviescommissie 

bezwaarschriften Mededingingswet
10

 heeft ACM de bezwaren voor advies voorgelegd aan de 

Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet (hierna: ‘Adviescommissie’). ACM heeft 

op 4 juni 2014 een schriftelijke toelichting
11

 aan de Adviescommissie en Bezwaarmakers 

b

                                                                                                                                                              

[vertrouwelijk]  (Leeswereld), [vertrouwelijk] (Reijne’s Gezinsleesportefeuille), [vertrouwelijk] Succes Leesmappen), 

[vertrouwelijk] en[vertrouwelijk] (Zaanlandia).  
5
[vertrouwelijk]  besluit met kenmerk 7244/550 [vertrouwelijk]. 

6
 Zie dossierstukken 7244/610 tot en met 7244/615 en 7244/617 tot en met 7244/623. 

7
 Zie dossierstukken 7244/622 en 7244/642 tot en met 7244/649. 

8
 Zie dossierstuk 7244/641. 

9
 Zie dossierstuk 7244/723. 

10
 Stcrt. 1998/ nr. 146, zoals gewijzigd bij Besluit van 30 juni 2000, Stcrt. nr. 124 en bij Besluit van 27 juni 2005, Stcrt. 

2005, nr. 122. 
11

 Zie dossierstuk 7244/719. 
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toegezonden. Op 16 juni 2014 zijn Bezwaarmakers en ACM door de Adviescommissie gehoord. 

Van het horen zijn verslagen opgemaakt, die op 10 september 2014 aan Bezwaarmakers en 

ACM zijn toegezonden.
12  

 

6. Op 12 december 2014 heeft de Adviescommissie haar advies (hierna: ‘Advies’) uitgebracht aan 

ACM.
13

 Het Advies is aan dit besluit gehecht en maakt daarvan integraal onderdeel uit. In het 

hiernavolgende hoofdstuk zal ACM een korte samenvatting van het Advies geven. 

 

1.2 Advies van de Adviescommissie 

 

7. De Adviescommissie is van oordeel dat ACM zich niet schuldig heeft gemaakt aan 

vooringenomenheid en dat de rechten van verdediging van Bezwaarmakers niet zijn 

geschonden, zoals door enkele Bezwaarmakers aangevoerd.  

 

8. Verder oordeelt de Adviescommissie dat ACM de afspraken tussen de Betrokken 

Ondernemingen terecht als klant- en gebiedsverdelingsafspraken heeft gekwalificeerd. De 

Adviescommissie is tevens van oordeel dat de afspraken kwalificeren als een strekkingsbeding 

en als een één voortdurende inbreuk. De Adviescommissie adviseert de einddatum van de 

betrokkenheid van Leeswereld en de begindatum van de betrokkenheid van Leeskring Intiem 

nader te motiveren. Tevens adviseert de Adviescommissie ACM om een nadere motivering te 

geven van de constatering dat Leesland een bepalende en initiërende rol had bij de 

totstandkoming en effectuering van de afspraken. 

 

9. Wat betreft de bezwaren die zien op de marktafbakening en de toepasselijkheid van de 

bagatelbepaling van artikel 7, tweede lid, Mw, acht de Adviescommissie op voorhand een 

aparte markt voor leesmappen aanwezig. Gelet hierop acht de Adviescommissie de bagatel-

bepaling niet van toepassing. Desalniettemin adviseert zij ACM om haar visie op de markt voor 

leesmappen nader te adstrueren.  

 

10. Met betrekking tot de bezwaren dat de boetemaxima die ACM heeft gehanteerd er in resulteren 

dat kleine ondernemingen relatief zwaarder worden beboet dan grote ondernemingen, adviseert 

de Bezwaarcommissie te kiezen voor een boetesystematiek die meer aansluit bij de relatieve 

omzetten van de betrokken ondernemingen.  

 

11. De Adviescommissie is het met Bezwaarmakers eens dat er geen wettelijke grondslag bestaat 

                                                      
12

 Documentnummers 7244/746 tot en met 7244-750. 
13

 Zie dossierstuk 7244/758. 
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voor een hoofdelijke aansprakelijkheid van de betrokken feitelijk leidinggevers voor (een deel 

van) de boete die aan de onderneming is opgelegd. De Adviescommissie adviseert ACM een 

nadere motivering te geven van deze hoofdelijke aansprakelijkheid en in de beslissing op 

bezwaar te voorzien in modaliteiten om dubbele bestraffing te voorkomen. 

 

12. Tot slot adviseert de Adviescommissie ACM de berekening van de opgelegde boetes op een 

aantal onderdelen nader te motiveren en bij te stellen.  

 

Beoordeling van het Advies 

13. Na zich ervan te hebben vergewist dat het Advies van de Adviescommissie op zorgvuldige 

wijze tot stand is gekomen, heeft ACM besloten het Advies van de Adviescommissie te volgen, 

met uitzondering van:  

- de toepasselijkheid van art. 7, tweede lid (oud), Mw op de Afspraken (zie paragraaf 3.2.7 

van dit besluit); 

- de bezwaren van de Adviescommissie ten aanzien van de hoofdelijke aansprakelijkheid 

van de betrokken feitelijk leidinggever voor (een gedeelte van) de boete die is opgelegd 

aan de Betrokken Onderneming (zie paragraaf 3.3.1 van dit besluit); 

- de bezwaren van de Adviescommissie ten aanzien van het meenemen van bepaalde 

omzet bij het bepalen van de betrokken omzet (zie paragraaf 3.3.2 van dit besluit); 

- de vaststelling van de hoogte van de ernstfactor van ATC op 1,2 in plaats van 1,25 (zie 

paragraaf 3.3.3 van dit besluit); 

- de bevoegdheid om ATC een boete op te leggen (zie paragraaf 3.3.7.van dit besluit). 

 

14. ACM zal in het onderhavige besluit de bezwaren van Bezwaarmakers beoordelen. Voor zover 

de Adviescommissie over het betreffende onderwerp heeft geadviseerd, zal dat advies bij die 

grond van bezwaar worden weergegeven. Ter motivering van het onderhavige besluit verwijst 

ACM ex artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: ‘Awb’) naar het Advies en 

tevens naar de hieronder opgenomen motiveringen.  

 

1.3 Opbouw van dit besluit 

 

15. In hoofdstuk 2 van dit besluit geeft ACM een beschrijving van de kern van de overtreding zoals 

die in de bestreden besluiten is vastgesteld en het bewijs dat daaraan ten grondslag ligt. In 

hoofdstuk 3 gaat ACM op de bezwaargronden in die Bezwaarmakers hebben aangevoerd. De 

formele bezwaargronden worden behandeld in hoofdstuk 3.1. De materiële gronden ten 

aanzien van het bewijs, de kwalificatie van de gedragingen en mogelijke rechtvaardigingen 

worden in hoofdstuk 3.2 besproken. Vervolgens worden de bezwaren ten aanzien van de 

hoogte van de opgelegde boete beoordeeld in hoofdstuk 3.3 en volgt de vaststelling van de 
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uiteindelijke bedragen van de boetes. In hoofdstuk 4 behandelt ACM de verzoeken met 

betrekking tot de vergoeding van de proceskosten. Het dictum is in hoofdstuk 5 opgenomen.  

 

2 De kern van de overtreding 

 

16. ACM heeft in de bestreden besluiten vastgesteld dat de Betrokken Ondernemingen in de 

periode van 30 maart 2004 tot en met 30 augustus 2012 onderling hun klanten hebben 

verdeeld. Deze klantverdelingsafspraken werden geflankeerd door verschillende maatregelen 

om het marktaandeel van de Betrokken Ondernemingen in de krimpende leesmappensector te 

behouden. Zo spraken zij af om elkaars klanten niet te werven en wisselden zij regelmatig 

informatie uit over de uitvoering van hun afspraken. In de bestreden besluiten heeft ACM de 

voorgeschiedenis van de afspraken beschreven. Deze wordt gevormd door de 

samenwerkingsovereenkomsten die een aantal van de Betrokken Ondernemingen in 1993 en 

1996 sloot. Hierin besloten zij tot de oprichting van de Coöperatieve Vereniging Leesland Media 

U.A. (hierna: ‘LLM’)
14

 en spraken zij onder meer af dat zij zich zouden onthouden van elke vorm 

van werving van elkaars klanten.  

 

17. De afspraken waarvoor ACM in de bestreden besluiten boetes heeft opgelegd vonden hun 

oorsprong in de inkoopovereenkomst van 30 maart 2004, waarbij LLM-leden en andere 

leesmapondernemingen een inkoopovereenkomst aangingen en in dat kader ongeoorloofde 

afspraken over hun klanten gingen maken. De kern van deze afspraken was te vinden in artikel 

3 van deze overeenkomst, waarbij de Betrokken Ondernemingen overeenkwamen wederzijds 

respect voor elkaars actuele klantenbestand te tonen (hierna: ‘Afspraak uit 2004’).
15

 Het 

respecteren van elkaars klantenbestand hield in dat de Betrokken Ondernemingen elkaars 

klanten niet op actieve wijze gingen werven en ook niet gingen ‘overschrijven’.
16

 Tevens werd 

een boetebeding geïntroduceerd voor het geval dat de Betrokken Ondernemingen zich niet aan 

deze afspraak hielden.
17

 De Afspraak uit 2004 werd gefaciliteerd door verschillende multi- en 

bilaterale gebiedsafpraken.
18

  

 

18. De Afspraak uit 2004 werd in 2010 (hierna: ‘Afspraak uit 2010’) uitgebreid met een aantal 

nieuwe deelnemers die al op de hoogte waren van de Afspraak uit 2004. Aanvankelijk hield 

deze afspraak in dat alle deelnemers zich onthielden van werving van elkaar klanten via 

                                                      
14

 Zie randnummer 80 van de bestreden besluiten voor een beschrijving van LLM.  
15

 Zie randnummer 93 van de bestreden besluiten. 
16

 Met overschrijven wordt de service bedoeld dat een leesmaponderneming dan wel de colporteur in dienst van die 

onderneming de opzegging van een klant van een andere leesmaponderneming voor die klant regelt. 
17

 Zie bijvoorbeeld randnummer 108 en 156 van de bestreden besluiten. 
18

 Zie randnummers 74, 101, 107, 148, 150 en 151 van de bestreden besluiten. 
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colportage. Later werd dit uitgebreid naar werving via andere kanalen. Ter uitvoering van deze 

afspraken gaven de deelnemers vrijwel wekelijks hun nieuwe abonnees aan elkaar door.
19

 

Daarbij ging het niet alleen om abonnees die via colportage waren geworven, maar ook 

gegevens over klanten die via andere methodes waren geworven. De Afspraak uit 2004 en de 

Afspraak uit 2010 worden hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Afspraken’.  

 

19. De Afspraken waren niet beperkt tot deze manier van respecteren van elkaars bestaande 

klanten. Het dossier bevat bewijs dat de Betrokken Ondernemingen in sommige gevallen ook 

verdergaande klantverdelingen, zoals een verbod op passieve acquisitie, overeenkwamen. 

Klanten die uit eigen beweging van een van de aan de Afspraken deelnemende ondernemingen 

wilden overstappen naar een andere deelnemende onderneming werden in die gevallen door 

deze laatste geweigerd. 

 

 

20. Zoals hieronder in hoofdstuk 3 nader onderbouwd, golden de Afspraken ongeacht de 

wervingswijze. Ten slotte pasten sommige Betrokken Ondernemingen het zogenaamde uitruilen 

toe, waarbij door uitwisseling van klantbestanden bepaalde gebieden exclusief werden 

verdeeld.
20

 

 

21. Gelet op dit geheel aan afspraken en gedragingen heeft ACM in de betreden besluiten 

vastgesteld dat de Afspraken schadelijk waren voor de mededinging in de leesmappensector en 

voor de afnemers in deze sector. De consument kon ten gevolge van deze afspraken uit minder 

leesmapondernemingen kiezen, terwijl in de leesmappensector in deze jaren reeds van een 

krimp sprake was. Hiernaast werd overstappen naar een andere leesmap-aanbieder ten minste 

bemoeilijkt, en in voorkomende gevallen zelfs verhinderd. Op basis hiervan heeft ACM de 

hierboven samengevatte gedragingen van de Betrokken Ondernemingen aangemerkt als een 

overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw.  

 

3 Bezwaargronden 

3.1 Procedurele gronden van bezwaar 

 

22. In dit hoofdstuk zal ACM de door Bezwaarmakers aangevoerde procedurele gronden van 

bezwaar weergegeven en beoordelen. 

 

                                                      
19

 Zie randnummer 143 - 146 van de bestreden besluiten. 
20

 Zie randnummers 100, 104, 107, 120, 158 en 159 van de bestreden besluiten. 
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3.1.1  Schending verbod van vooringenomenheid 

 

Bezwaar 

23. ATC, De Meteoor, De Map Holding, Succes Leesmappen en Zaanlandia (hierna: ‘Zaanlandia 

e.a.’), Leeswereld en EKL Leesmappen, Reijne, Demob en Leeskring Intiem (hierna: ‘EKL 

Leesmappen e.a.’) voeren aan dat ACM in strijd heeft gehandeld met de onschuldpresumptie 

(nemo tenetur beginsel) en dat ACM het verbod van vooringenomenheid heeft geschonden. Dit 

zou blijken uit het feit dat ACM de verklaringen van de colporteurs dat de 

leesmapondernemingen mededingingsbeperkende afspraken zouden hebben gemaakt tot 

uitgangspunt heeft genomen, zonder enige kritische kanttekening te plaatsen bij de frauduleuze 

praktijken van die colporteurs. Hierdoor zou ACM bevooroordeeld zijn geraakt en heeft zij 

verzuimd te onderzoeken of er andere, mededingingsbevorderende doelstellingen aan de 

afspraak ten grondslag lagen.  

 

Advies 

24. De Adviescommissie heeft ten aanzien van het bezwaar dat ACM het verbod op 

vooringenomenheid heeft geschonden het volgende overwogen: 

 

“Vooringenomenheid aan de zijde van een bestuursorgaan kan niet te lichtvaardig worden 

aangenomen. Uitgangspunt is dat een bestuursorgaan het algemene belang dient en niet 

vooringenomen is. Alleen bij harde aanwijzingen dat een bestuursorgaan zijn onpartijdigheid 

heeft laten varen, kan anders worden geoordeeld. Van dergelijke harde aanwijzingen is in deze 

zaak geen sprake. De Adviescommissie constateert dat ACM haar standpunt, zoals dat met 

name blijkt uit het ACM-rapport, de bestreden besluiten en de schriftelijke toelichting, baseert 

op vele bewijsmiddelen, maar dat de signalen van de colporteurs naar het zich laat aanzien wel 

de aanleiding zijn geweest om deze markt nader te onderzoeken, maar dat deze signalen zelf 

geen onderdeel uitmaken van de bewijsmiddelen die aan de besluiten ten grondslag liggen. De 

waardering van de door ACM gehanteerde bewijsmiddelen volgt hierna bij de bespreking van 

de volgende bezwaargronden. Dat neemt niet weg dat de Adviescommissie al op deze plaats 

uitspreekt dat geen aanleiding bestaat te oordelen dat ACM zich heeft schuldig gemaakt aan 

vooringenomenheid. De signalen van de colporteurs hebben mogelijkerwijs de start van het 

onderzoek ingeluid, maar zijn geen dragende bewijsmiddelen en hebben ook niet de conclusies 

van ACM op onaanvaardbare wijze gekleurd.”
21

 

 

Beoordeling ACM 

25. ACM neemt bovenstaande overwegingen van de Adviescommissie over en laat verdere 
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bespreking van de bezwaargronden die zien op dit onderdeel achterwege (met uitzondering van 

de onderdelen die hierna in paragraaf 3.1.3 (overige procedurele bezwaren) aan de orde 

komen).  

3.1.2 Toegang tot het dossier en schenden van de rechten van verdediging 

 

Bezwaar 

26. Zaanlandia e.a. voeren aan dat ACM heeft verzuimd ontlastende documenten ter inzage te 

leggen en dat daarmee hun rechten van verdediging zijn geschonden. Ook [vertrouwelijk] zijn 

van mening dat hun rechten van verdediging zijn geschonden. Zij wijzen erop dat zij de 

bevindingen van Grant Thornton bij wie ACM in het kader van de hardheidsbeoordeling advies 

heeft ingewonnen pas enkele dagen voor de zitting van de Adviescommissie hebben 

ontvangen. Ook de gegevens van uitgeverijen Sanoma en Audax die ACM bij haar schriftelijke 

toelichting van het besluit heeft verstrekt, zijn naar de mening van deze Bezwaarmakers in een 

zodanig laat stadium aangeleverd dat zij onvoldoende tijd hebben gehad om deze gegevens te 

beoordelen.  

 

27. Bovengenoemde Bezwaarmakers zijn van oordeel dat potentieel ontlastende informatie is 

achtergehouden. Zij hebben om een extra termijn gevraagd om nader te kunnen reageren op 

de gegevens die in een laat stadium zijn overgelegd. Daarnaast wijzen EKL Leesmappen e.a. 

er op dat de vaststellingen van relevante gegevens, zoals marktaandeel of doorverhuur, zijn 

gebaseerd op veronderstellingen of interviews waarbij door ACM verwezen wordt naar 

informatie die vertrouwelijk is gehouden. 

 

Advies 

28. Ten aanzien van het bezwaar dat ACM economische gegevens in een te laat stadium heeft 

verstrekt en dat Bezwaarmakers een extra termijn dient te worden gegund om hierop te 

reageren, meent de Adviescommissie dat ACM weliswaar in een laat stadium met de 

gevraagde economische gegevens is gekomen, maar dat deze informatie geen nieuw licht op 

de zaak werpt omdat ACM de uitkomst van deze stukken gedurende de gehele procedure al 

had geclaimd. Omdat Bezwaarmakers zich voldoende tegen die claim hebben kunnen verweren 

ziet de Adviescommissie geen aanleiding om de zaak aan te houden voor nadere 

standpuntbepaling van Bezwaarmakers.
22

 

 

29. De Adviescommissie wijst er op dat voor de bewering dat ontlastend materiaal in het door ACM 

overgelegde dossier ontbreekt, zoals door Bezwaarmakers aangevoerd, harde aanwijzingen 

moeten bestaan. De Adviescommissie heeft in de bezwaargronden dergelijke aanwijzingen niet 
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gevonden. De door Zaanlandia e.a. genoemde gegevens zijn bij de schriftelijke reactie van 

ACM alsnog verstrekt. De Adviescommissie adviseert ACM om bij het nemen van de beslissing 

op bezwaar te controleren of zijn beschikt over stukken die ontbreken in het dossier.
23  

 

Beoordeling ACM 

30. ACM volgt dit Advies van de Adviescommissie. In aansluiting daarop geeft ACM de volgende 

toelichting. 

 

31. ACM heeft alle op de zaak betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. In gevallen waarin 

informatie ontbrak heeft zij deze alsnog aan de Bezwaarmakers verstrekt. Aanvankelijk kon 

ACM de van de uitgevers afkomstige informatie niet aan partijen verstrekken vanwege de door 

de uitgevers geclaimde vertrouwelijkheid. Op verzoek van ACM hebben de uitgevers er echter 

mee ingestemd om de eerder geclaimde en gehonoreerde vertrouwelijkheid van de 

oplagecijfers gedeeltelijk en voor zover relevant voor de zaak op te heffen. ACM heeft de 

pagina met relatieve belangen van diverse afzetkanalen van Sanoma Media in 2011 en een 

pagina met geaggregeerde aantallen tijdschriften van Audax over de jaren 2004 tot en met 

2010 bij de schriftelijke toelichting alsnog verstrekt. ACM merkt nog op dat zij niet verplicht is 

inzage te verlenen in deze informatie, omdat deze niet gebruikt is ter onderbouwing van de 

bestreden besluiten.  

 

32. Ook de afschriften van de adviezen die ACM heeft ingewonnen bij Grant Thornton heeft ACM 

op verzoek van de advocaat van [vertrouwelijk] voorafgaand aan de zitting aan deze partijen 

verstrekt. Deze adviezen heeft ACM ingewonnen in het kader van de beoordeling van de door 

verschillende Bezwaarmakers ingediende hardheidsverzoeken. ACM vormt zich zelfstandig een 

oordeel over de hardheidsclaims van de desbetreffende partijen en laat zich slechts adviseren 

door een accountant. De motivering van ACM van het al dan niet toewijzen van een 

hardheidsverzoek is in het desbetreffende besluit te vinden, waartegen partijen zich hebben 

kunnen verweren. Er is dan ook geen sprake van schending van de rechten van verdediging.  

 

3.1.3 Overige procedurele bezwaren  

 

Bezwaar 

33. EKL Leesmappen e.a. wijzen ter onderbouwing van hun eerder genoemde bezwaren dat er 

sprake is geweest van vooringenomenheid en dat hun rechten van verdediging zijn geschaad 

nog op de volgende omstandigheden:  

- ACM heeft verzuimd de cautie gegeven aan Bezwaarmaker Demob;  
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- de bandopnames die zijn gemaakt van de verhoren zijn vernietigd; 

- tijdens de mondelinge behandeling heeft de Directie Juridische Zaken geweigerd om 

opheldering te vragen aan de Directie Mededinging over de door diverse partijen geuite 

bezwaren aangaande het onderzoek; 

- de door de Bezwaarmakers aangereikte marktinformatie is door ACM buiten beschouwing 

gelaten; 

- het gegeven dat Bezwaarmakers het initiatief hebben genomen om te komen tot een 

toezegging die beoogt consumentenbelangen in het licht van de colportage problematiek 

beter te behartigen, is niet betrokken in de besluitvorming; 

- de Directie Juridische Zaken heeft nieuw onderzoek gedaan om te komen tot een 

hoofdstuk ‘Voorgeschiedenis’ in de bestreden besluiten waarin nieuwe verwijten ter zake 

van vermeende bi- of trilaterale afspraken in de periode voorafgaand aan 2010 worden 

gemaakt. De Directie Juridische Zaken is hiermee tevens buiten de rolverdeling in het 

kader van de functiescheiding getreden; 

 

34. Tot slot voert Leeswereld aan dat het (voor)onderzoek van ACM als een fishing expedition is te 

beschouwen. 

 

Advies 

35. De Adviescommissie is van oordeel dat de omstandigheid dat de bandopnames die zijn 

gemaakt van verhoren zijn vernietigd niet leidt tot de conclusie dat het bewijs niet compleet zou 

zijn. De Adviescommissie ziet geen aanknopingspunten voor het oordeel dat ACM verklaringen 

onjuist zou hebben weergegeven. Het enkele gegeven dat bandopnamen ontbreken, is naar het 

oordeel van de Adviescommissie onvoldoende om aan de juistheid van de verklaringen te 

twijfelen.
24

 

 

36. Ook de bezwaargrond dat ACM door nieuwe feiten in de bestreden besluiten op te nemen de 

rechten van verdediging van Bezwaarmakers heeft geschonden en tevens sprake is van 

schending van de verplichte functiescheiding wijst de Adviescommissie van de hand. Naar het 

oordeel van de Adviescommissie gaat het om een (in juridische consequenties) geringe nadere 

feitelijke onderbouwing van de aanvankelijke feitelijke claims van ACM en is ACM binnen de 

grenzen van het toelaatbare gebleven. De Adviescommissie wijst erop dat de aanvulling in de 

bestreden besluiten niet heeft geleid tot een wijziging in de feitelijke grondslag van de 

overtredingen, maar dat deze vooral betrekking heeft op de voorgeschiedenis van de 

totstandkoming van de Afspraak uit 2010. Er is volgens de Adviescommissie dan ook geen 

sprake van strijd met artikel 59 van de Mw, zoals dat luidde tot 1 augustus 2014, of artikel 5:48 
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van de Awb. Evenmin is sprake van strijd met artikel 54a van de Mw.
25

 

 

Beoordeling ACM 

37. ACM neemt bovenstaande overwegingen van de Adviescommissie over en geeft in het 

onderstaande daarop een aanvulling. Voorts gaat ACM hieronder in op enkele bezwaargronden 

waaraan de Adviescommissie geen overwegingen heeft gewijd.  

 

 Bandopnames vernietigd 

38. In aanvulling op bovenstaande overwegingen van de Adviescommissie wijst ACM er op dat de 

opnames slechts de functie als hulpmiddel in het proces van verslaglegging hebben en deze 

daarom volgens vaste praktijk bij ACM niet in het dossier worden opgenomen. ACM verwijst 

naar de uitspraak van het CBb in de Boomkwekerijen-zaak
26

 waarin het CBb oordeelde dat de 

rechtbank terecht tot het oordeel was gekomen dat de appellant door het wissen van de 

geluidsopnamen door ACM niet is geschaad in de rechten van verdediging. 

 

Nieuwe verwijten 

39. In aanvulling op bovenstaande overwegingen van de Adviescommissie wijst ACM er op dat zij 

het bedoelde onderdeel in de bestreden besluiten heeft opgenomen omdat hierdoor inzicht 

wordt geboden in de achtergrond van de overtreding. Dit heeft niet geleid tot een wijziging van 

de feitelijke grondslag of tot een uitbreiding van hetgeen bezwaarmakers wordt verweten. De 

bewijsstukken waaraan ACM in dit onderdeel van de bestreden besluiten aandacht besteedt 

vormen onderdeel van het inzagedossier. Partijen hebben derhalve kunnen kennisnemen van 

de bedoelde stukken en zijn in de gelegenheid gesteld hierover een zienswijze te geven. Van 

schending van de rechten van verdediging is dan ook geen sprake. Een eventuele schending 

van de verplichting tot functiescheiding zoals bedoeld in artikel 54a Mw is evenmin aan de orde, 

aangezien de Directie Juridische Zaken van ACM geen nader onderzoek heeft gedaan.  

 

Cautie 

40. Ten aanzien van het verwijt dat ACM zou hebben verzuimd om Demob de cautie te geven, 

merkt ACM op dat zij heeft gehandeld in lijn met haar vaste praktijk. Uit het verslag van 

ambtshandelingen van 22 november 2011 blijkt dat [vertrouwelijk] (Demob) in kennis is gesteld 

van het feit dat hij niet tot antwoorden verplicht was op vragen waarvan de antwoorden hem of 

de onderneming zouden kunnen belasten.
27

 De cautie is dus wel degelijk gesteld, hetgeen ook 

wordt bevestigd door de handtekening van [vertrouwelijk] en zijn paraaf op de desbetreffende 

bladzijde van het verslag van ambtshandelingen. 

                                                      
25

 Advies in zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 10. 
26

 Uitspraak van het CBb van 10 april 2014 , ECLI:NL:CBB:2014:118. 
27

 Zie dossierstuk 7244/27. 



 Besluit 

openbaar 

 
1
4
/7

9
 

  

Geen opheldering aan DM gevraagd 

41. Waar enkele Bezwaarmakers ACM verwijten dat de Directie Juridische Zaken van ACM tijdens 

de mondelinge behandeling het verzoek van partijen om opheldering te vragen aan de Directie 

Mededinging zou hebben geweigerd, wijst ACM erop dat de hoorzitting tot doel heeft om 

partijen in staat te stellen hun standpunt mondeling toe te lichten en het bestuursorgaan van 

nadere informatie te voorzien. De Directie Juridische Zaken heeft het niet nodig geacht om 

vragen te stellen aan de Directie Mededinging, omdat zij zich tijdens de hoorzitting voldoende 

ingelicht over de ter discussie staande materie achtte. 

 

Toezegging niet meegewogen 

42. ACM wijst het verwijt van enkele Bezwaarmakers dat ACM de door hen ingediende aanvraag 

tot het bindend verklaren van toezeggingen niet heeft betrokken in de besluitvorming van de 

hand. Aangezien het in het concrete geval gaat om een kartel dat jarenlang heeft geduurd, 

heeft ACM het aanvaarden van toezeggingen niet doelmatig geacht. ACM heeft de aanvraag 

van partijen tot het bindend verklaren van toezeggingen daarom bij besluit van 26 juni 2013 

afgewezen. ACM is van oordeel dat hieruit niet volgt dat zij vooringenomen zou hebben 

gehandeld of dat zij de rechten van verdediging van Bezwaarmakers zouden hebben 

geschonden. 

 

Fishing expedition 

43. Het bezwaar van Leeswereld dat sprake was van een ‘fishing expedition’ wijst ACM van de 

hand. ACM heeft het voorwerp en doel van het onderzoek vooraf voldoende beschreven en 

afgebakend. Dit blijkt onder meer uit de verslagen van ambtshandelingen van de 

bedrijfsbezoeken die vanaf 22 november 2011 hebben plaatsgevonden waarin de volgende 

passage is opgenomen: 

 

 “Onderzoek naar overtreding(en) van artikel 6 Mededingingswet, in de periode vanaf 1998 tot 

en met heden door (a) een aantal ondernemingen dat zich bezig houdt met de productie, 

distributie en verhuur van leesmappen, bestaande uit het onderling verdelen van klanten en/of 

afzetgebieden en het maken van prijsafspraken en (b) natuurlijke personen die als 

opdrachtgever dan wel feitelijk leidinggevende betrokken geweest bij deze overtreding(en).”
28

 

 

Van een ‘fishing expedition’ is derhalve geen sprake. 

 

Informatie buiten beschouwing gelaten 

44. Het verwijt van EKL Leesmappen e.a. dat de door hen aangereikte marktinformatie merendeels 
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buiten beschouwing zou zijn gebleven treft evenmin doel. ACM heeft de door partijen verstrekte 

marktinformatie meegewogen bij de totstandkoming van de bestreden besluiten. Op basis van 

het totaal van de aan haar ter beschikking staande gegevens, is ACM echter tot een andere 

conclusie ten aanzien van de marktafbakening gekomen dan de Bezwaarmakers. Het feit dat 

Bezwaarmakers enerzijds en ACM anderzijds tot een ander oordeel komen, leidt niet tot de 

conclusie dat ACM de door hen ingebrachte informatie buiten beschouwing zou hebben 

gelaten.  

 

45. Ook het bezwaar van EKL Leesmappen e.a. dat ACM relevante gegevens zoals marktaandeel 

en doorverhuur in de bestreden besluiten niet zou hebben gebaseerd op feitelijke gegevens 

maar op veronderstellingen en op vertrouwelijk gehouden informatie mist feitelijke grondslag. 

ACM wijst erop dat zij zich bij de beschrijving van de relevante markt heeft gebaseerd op de 

door partijen en enkele uitgevers gegeven antwoorden op vragen van ACM.
29

 Waar deze 

gegevens aanvankelijk niet verstrekt konden worden vanwege de door de uitgevers geclaimde 

vertrouwelijkheid zijn deze bij de schriftelijke reactie alsnog verstrekt. Ook de overige door EKL 

Leesmappen e.a. gevraagde informatie is aan hun advocaat verstrekt. 

 

Conclusie 

46. Gelet op het voorgaande wijst ACM alle procedurele gronden van bezwaar af.  

 

3.2 Materiële gronden van bezwaar  

3.2.1 Bezwaren die zien op het bewijs van de overtreding 

 

Bezwaar 

47. Zaanlandia e.a. en Leeswereld stellen dat de Afspraken tot doel hadden fraude door colporteurs 

tegen te gaan. Volgens deze Bezwaarmakers heeft ACM niet bewezen dat zij geen 

abonnementsaanvragen accepteerden wanneer de abonnee zich anders dan door colportage 

meldde.  

 

48. Zaanlandia e.a. en Leesland en SLB Leesmappen (Leesland en SLB Leesmappen worden 

hierna aangeduid als ‘Leesland e.a.’) voeren aan dat de Afspraak uit 2004 geen 

gebiedsafspraken inhoudt. Zij ontkennen verder uitruilafspraken te hebben gemaakt. EKL 

Leesmappen e.a. betogen dat ACM (hun deelname aan) de Afspraak uit 2010 onvoldoende 

heeft bewezen. Zij wijzen er in dat kader op dat geen schriftelijke vastlegging van deze afspraak 

heeft plaatsgevonden, dat zij niet allen aanwezig waren bij het overleg van 6 december 2010 
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toen deze afspraak zou zijn gemaakt en dat de Gedragscode Colportage door [vertrouwelijk] 

slechts aan enkele Bezwaarmakers is verzonden.  

 

Advies 

49. De Adviescommissie acht het standpunt van ACM dat de Afspraak uit 2004 klantverdelings- en 

gebiedsafspraken inhoudt, in grote lijnen juist, zowel door de overeengekomen inhoud van de 

afspraak, als door de praktische uitwerking die eraan is gegeven. De Adviescommissie 

overweegt hierover als volgt: 

 

“Uit de Afspraak uit 2004, met name artikel 3 van de Samenwerkingsovereenkomst, blijkt dat 

wederzijds respect voor elkaars actuele klantenbestand is afgesproken. Hiermee is de 

onderlinge concurrentie tussen de overeenkomst sluitende partijen beperkt. De in dit verband 

gebruikte termen tussen partijen ("niet-aanvalsverdrag", "rust in de markt") en het beding dat 

EUR 150,- wordt betaald indien een klant om welke reden dan ook en op welke wijze dan ook 

overgaat naar een andere onderneming binnen de combinatie, zijn tekenend. De 

Adviescommissie verwijst voor de betekenis van dit beding verder naar de bestreden besluiten, 

randnummers 94 tot en met 97. De gebiedsafspraken volgen, zoals ACM terecht opmerkt, uit 

de notulen van het overleg van 22 juni 2004, bestreden besluiten, randnummer 99 tot en met 

102. De uitruil van leveringsgebieden volgt uit de bestreden besluiten, randnummer 104. Dat 

deze afspraken golden ongeacht de wervingsmethode (dat wil zeggen colportage of 

anderszins) volgt uit randnummer 105 en noot 183 van de bestreden besluiten.” 
30

 

 

50. Ten aanzien van de bezwaargrond dat de Afspraken uitsluitend tot doel hadden malafide 

colportagepraktijken tegen te gaan, overweegt de Adviescommissie als volgt:  

 

“Het kan goed zijn – de Adviescommissie heeft dat in het dossier niet eenduidig kunnen 

traceren – dat de Afspraak uit 2004 aanvankelijk vooral is opgezet om kwalijke 

colportagepraktijken tegen te gaan. Dat neemt echter twee dingen niet weg. In de eerste plaats 

hebben de afspraken blijkens de praktische uitwerking door partijen een bredere betekenis 

gekregen. Daarvoor verwijst Adviescommissie naar de randnummers 8 en 9 van de schriftelijke 

reactie van ACM. In de tweede plaats volgt uit de oorspronkelijke intentie van de afspraak niet 

dat de afspraak dus geen mededingingbeperkende strekking heeft; de intentie bij aanvang staat 

los van de later blijkende strekking
31

.”
32
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51. Ook ten aanzien van de Afspraak uit 2010 acht de Adviescommissie het standpunt van ACM 

juist op grond van de gebruikte bewijsmiddelen en overweegt hierover als volgt:  

 

 “Bezwaarmakers hebben wel bij een aantal e-mails en brieven kanttekeningen geplaatst, met 

name over de interpretatie daarvan, maar dat verandert het gehele beeld niet. Zowel de partijen 

bij de Afspraak uit 2004 als de nieuwe toetreders tot de Afspraak uit 2010 wisten waarop de 

afspraken betrekking hadden en gaven daaraan ook feitelijk uitvoering. Dit waren dus 

klantverdelings- en gebiedsafspraken.”
 33

  

 

Beoordeling ACM 

52. ACM constateert dat de Adviescommissie geen twijfels uit over de weging van het bewijs dat 

ziet op het bestaan van de Afspraken. ACM volgt de Adviescommissie hierin en overweegt in 

aanvulling daarop als volgt.  

 

 Bestrijden malafide colportage 

53. Bezwaarmakers betogen dat de Afspraken uitsluitend zijn gemaakt om de gevolgen van 

malafide colportage te bestrijden. ACM merkt op dat uit deze bezwaargrond blijkt dat 

Bezwaarmakers niet ontkennen dat de Afspraken zijn gemaakt, maar dat zij van oordeel zijn dat 

de Afspraken, gelet op het doel ervan (uitwassen van colportage tegengaan), niet als kartel 

kwalificeren. Bezwaarmakers verwijzen ter ondersteuning van deze bezwaargrond naar de 

verklaringen die de feitelijk leidinggevers achteraf ten overstaan van ACM-medewerkers 

hebben afgelegd.  

 

54. Naar het oordeel van ACM komt uit de schriftelijke bewijsstukken die dateren uit de periode van 

de overtreding
34

 een betrouwbaarder beeld naar voren. Uit deze bewijsstukken blijkt dat de 

Afspraken een bredere doelstelling hadden dan het bestrijden van kwalijke colportagepraktijken 

en dat partijen met name tot doel hadden ‘rust in de markt’ te brengen hetgeen betekende dat 

de deelnemende ondernemingen hun bestaande marktposities in een krimpende markt 

probeerden te behouden door niet onder elkaars klanten te werven. ACM zal hieronder een 

aantal van deze bewijsstukken bespreken.  

 

55. De samenwerkingsovereenkomst die partijen op 30 maart 2004 sloten bevat het volgende non-
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 Dit is ook vaste rechtspraak van de Uniegerechten, zie Gerecht EU, 11 juli 2014, zaak T-540/08 (ESSO t. Commissie), 
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bewijskracht dan verklaringen die in tempore suspecto zijn afgegeven door vertegenwoordigers of voormalige 

vertegenwoordigers van de beschuldigde ondernemingen die bedoeld zijn om hun aansprakelijkheid af te zwakken”.  

De bewijsmiddelen voor de onderhavige zaak zijn beschreven In de hoofdstukken 2.3.2, 2.3.3. en 2.3.4. van de bestreden 

besluiten. 



 Besluit 

openbaar 

 
1
8
/7

9
 

concurrentie beding: 

 

Artikel 3 

“De deelnemers aan de inkoopcombinatie hebben een wederzijds respect voor elkaars actuele 

klantenbestand. Tussen de leden is een vergoeding verschuldigd indien actuele (lopende) 

klanten uit dit bestand op welke wijze en om welke reden dan ook naar een andere deelnemer 

van de combinatie overgaan. Tenzij vooraf onderling anders wordt overeengekomen, is deze 

vergoeding voorshands bepaald op EUR 150,00 per overgeheveld abonnement exclusief 

btw.”
35

 

 

56. Uit de formulering van deze bepaling blijkt dat de afspraak niet onder elkaars actuele klanten te 

werven niet alleen betrekking had op colportage. De vergoeding van EUR 150,00 is immers van 

toepassing indien actuele klanten op welke wijze en om welke reden dan ook naar een andere 

deelnemer van de combinatie overgaan. Ook [vertrouwelijk] (De Meteoor) heeft verklaard dat 

de Afspraak uit 2014 betrekking had op alle vormen van werving: 

 

“De afspraak houdt in dat we niet werven op een actieve klant, maar dat we ons met de 

colportage richten op de inlopers, dat wil zeggen nieuwe klanten die nog geen map hebben. Het 

gaat om alle vormen van werving. Colportage, maar ook telefonisch, jaarmarkten, folders en 

internet.”
36

  

 

57. Uit de e-mail die [vertrouwelijk] (Leesland) op 2 februari 2005 aan [vertrouwelijk] (Zaanlandia) 

met cc aan [vertrouwelijk] (Leesland) stuurde, blijkt dat de strekking van de Afspraak uit 2004 

eruit bestond dat de deelnemers aan deze afspraak niet mochten uitbreiden ten koste van 

andere deelnemers. Dit blijkt uit de volgende passage:  

 

“De markt krimpt en de concurrentie wordt heviger. De concurrenten worden ouder en hebben 

geen opvolging. In een krimpende markt wordt steeds meer van elkaar gesnoept en steeds 

minder marktverruiming nagestreefd. Er wordt te veel in dezelfde vijver gevist. […]  

Stel dat er meer LP [leesportefeuille] bedrijven willen aansluiten bij LLmedia. Bijvoorbeeld SLB, 

Leeskring Dedemsvaart of de Schakel. Of ze worden overgenomen door een lid van de 

coöperatie, dan zijn de gevolgen voor aangrenzende leden behoorlijk. Geen uitbreiding meer 

ten kosten van concurrent, colporteurs strak regisseren en controleren etc.” 
37

 

 

In deze e-mail wordt niet naar malafide colportagepraktijken verwezen. 

                                                      
35

 nr. 149 code 7244_1_20111122163401953_1, pagina 2. 
36

 7244-121 
37

 nr. 310 code D_7244-0119505. 
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58. Ook uit de e-mail van Leesland van 18 juni 2005 aan Succes Leesmappen, De Meteoor, 

Zaanlandia en Leeswereld blijkt dat de Afspraak uit 2004 niet alleen voor colportage gold. ACM 

verwijst naar de volgende passage uit deze e-mail: 

 

“1. Het overschrijven van een actieve abonnee, klant op vakantie is actief, kost altijd EUR 150,-- 

Hoe je hem ook werf of het nu een folder of colportage is!”(sic)
38

 

 

59. Ook voor de Afspraak uit 2010 geldt dat het voorkomen van foute colportagepraktijken niet de 

belangrijkste of enige doelstelling was. Aanvankelijk hield de Afspraak uit 2010 in dat de 

deelnemers zich onthielden van werving van elkaars klanten via colportage.
39

 Zoals blijkt uit de 

in par 2.3.8. van de bestreden besluiten besproken bewijsstukken werd dit later uitgebreid naar 

werving via andere kanalen. Ter uitvoering van de Afspraak uit 2010 gaven de deelnemers aan 

de Afspraak uit 2010 vrijwel wekelijks hun nieuwe abonnees aan elkaar door. Daarbij ging het 

niet alleen om abonnees die via colportage waren geworven, maar ook gegevens over klanten 

die via andere kanalen waren geworven.
40

 

 

60. Dat de Afspraak uit 2010 niet alleen op colportage betrekking heeft blijkt bijvoorbeeld uit de e-

mail van [vertrouwelijk] (de Meteoor) aan [vertrouwelijk] (Leeswereld) van 14 september 2011 

met de volgende inhoud: “Ik krijg van verschillende abonnees te horen, dat ze een brief hebben 

gekregen van jullie, met een terug werving aktie! Je weet dat dit binnen de boete regeling valt 

en dat mocht ik deze abonnees verlengen, jij het cadeau hiervan moet betalen. We hebben 

laatst toch in de vergadering besproken, dat we zulk soort akties communiceren?”
41

 

 

61. ACM concludeert dat het standpunt van Bezwaarmakers dat de Afspraken uitsluitend bedoeld 

waren om de uitwassen van colportage te bestrijden niet strookt met de feiten. Zoals hierboven 

uiteengezet was het bestrijden van malafide colportagepraktijken niet de hoofddoelstelling – laat 

staan de enige doelstelling – van de Afspraken. Van het feit dat het wervingsverbod alle vormen 

van klantwerving omvatte, was iedere deelnemer van de Afspraken op de hoogte. 

 

62. Dat het doel van de Betrokken Ondernemingen niet primair was om malafide 

colportagepraktijken te bestrijden, maar om in de krimpende leesmappenmarkt het eigen 

klantenbestand te behouden, blijkt bijvoorbeeld ook uit de volgende passage uit de e-mail die 

                                                      
38

 nr. 770 code D_7244054448 
39

 Zie de bewoordingen van het Bespreekstuk Gedragscode Colportage, nr. 15 code D_7244-0110534 
40

 Zie randnummer 144 van de bestreden besluiten. 
41

 Randnummer 161 van de bestreden besluiten, nr. 235 code D_7244_012860. Zie ook het in randnummer 160 van de 

betreden besluiten beschreven e-mail van [vertrouwelijk] aan alle Betrokken Ondernemingen waaruit ook blijkt dat de 

Afspraak uit 2010 ook op andere wervingsvormen dan alleen colportage betrekking had.  
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[vertrouwelijk] (Leesland) op 18 februari 2006 aan [vertrouwelijk] (De Map Holding) stuurde 

(met [vertrouwelijk] (Leesland) in de cc).  

 

“Wij willen optimale rust in de markt. Alle euro’s die nu worden besteedt aan het heen en weer 

gaan van abonnees kan beter besteed worden aan echt nieuwe abonnees. 

Daarom maken wij afspraken met partners van Leesland Media en zelfs met partijen buiten de 

coöperatie”. 

 

63. Verder wijst ACM erop dat, ook al zouden de Betrokken Ondernemingen met de Afspraken de 

doelstelling hebben gehad om malafide colportagepraktijken tegen te gaan, de klant- en 

gebiedsverdelingsafspraken niet noodzakelijk waren om dit doel te bereiken. ACM verwijst in dit 

verband naar paragraaf 3.2.6. van dit besluit (Nevenrestrictie en artikel 6 lid 3). 

 

64. Zoals de Adviescommissie terecht opmerkt
42

, blijkt uit het dossier dat de Afspraken niet beperkt 

bleven tot het respecteren van elkaars klanten. Ook verdergaande klantverdelingen zoals een 

verbod op passieve acquisitie laat zich uit het dossier afleiden. Klanten die uit eigen beweging 

van een bij de Afspraken deelnemende onderneming wilden overstappen naar een andere 

deelnemende onderneming werden door deze laatste geweigerd. Hieronder volgt een aantal 

sprekende voorbeelden. Het eerste voorbeeld is een e-mail waarin De Map Holding aan alle 

andere karteldeelnemers laat weten: 

 

“Als de abonnees […] bellen dat zij niets gehoord hebben, zeggen wij dat de aktie zo'n groot 

succes was dat wij geen leesmappen meer hebben en niet kunnen leveren, probleem 

opgelost.”
43 

 
65. In dezelfde trant liet Succes Leesmappen zich uit over de Afspraak: 

 

“Abonnees die lid zijn bij onze collega's bellen wij niet en uiteraard bezorgen wij ook niet, bellen 

deze abonnees ons op dan zeggen wij dat wij door onze voorraad mappen heen zijn.”
44  

 

Verder verwijst ACM naar de correspondentie tussen Leesland en De Meteoor, waarbij een 

klant die actief wilde overstappen geweigerd werd hetgeen bij Leesland intern tot de volgende 

discussie over internet-aanmeldingen ging leiden:  

 

                                                      
42

 Advies in de zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 20. 
43

 Zie punt 161 bestreden besluiten. 
44

 Ibid. 
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“[vertrouwelijk] (Leesland): “Dit type klant komt vrijwillig binnen en zou derhalve wat mij betreft 

gewoon bij ons van start moeten kunnen gaan. Als we dit blokkeren riekt het erna dat we de 

markt verdeeld hebben?  

[vertrouwelijk] (Leesland): “De afspraak binnen Leesland Media is dat als een klant, op welke 

manier dan ook, overgaat naar een partner, er een factuur van 150 euro gestuurd kan worden. 

[…] Met [vertrouwelijk] heb ik nu kunnen regelen dat ik hem kan annuleren bij Leesmap.nl en 

dat hij zelf gaat proberen de klant te behouden.”
45

 

  

Ten slotte een e-mail wisseling tussen SLB Leesmappen en Reijne’s Gezinsleesportefeuille: 

 

De abon in kwestie gaat zeggen ik bepaal waar ik ga lezen en dat recht heeft ze ook maar niet 

onze doelstelling. Dus als dit niet stopt dan ben ik klaar er mee, dit is geen dreigement maar 

een constatering […]”.
46

 
  

66. Hiernaast wijst ACM op het geschil tussen Leeskring Intiem en Leesland over het leveren van 

leesmappen aan het Amsterdam Medisch Centrum,
47

 de correspondentie van 23 februari 2011 

tussen Zaanlandia en Leesland,
48

 de gebiedsverdelingsafspraak tussen Leesland en 

Leeswereld
49

 en de actie in verband met de verdeelsleutel van leesmap.nl
50

 waaruit naar voren 

komt dat er ook gebieds- en klantverdelingafspraken tussen de Betrokken Ondernemingen 

bestonden. 

 

Deelname EKL Leesmappen e.a. 

67. De stelling van EKL Leesmappen e.a. dat ACM hun deelname aan de Afspraak uit 2010 

onvoldoende heeft bewezen kan niet worden gevolgd. De betrokkenheid van EKL Leesmappen 

e.a. bij de Afspraak uit 2010 blijkt, zoals hierna uiteengezet, uit het dossier. Uit de schriftelijke 

antwoorden van Leesland op vragen van ACM blijkt immers dat bij de bijeenkomst van 6 

december 2010 zowel EKL Leesmappen, Demob, Leeskring Intiem, als Reijne’s 

Gezinsleesportefeuille waren vertegenwoordigd.
51

 Overigens kan in het midden worden gelaten 

welke ondernemingen aanwezig waren bij de bijeenkomst van 6 december 2010, omdat uit de 

in randnummer 135 van de bestreden besluiten besproken bewijsmiddelen blijkt welke 

ondernemingen betrokken waren bij de Afspraak uit 2010. ACM verwijst naar zeven e-mails 

                                                      
45

 Zie randnummer 145 bestreden besluiten. 
46

 Zie randnummer 157 bestreden besluiten. 
47

 Zie randnummer 151 bestreden besluiten. 
48

 Zie randnummer 148 bestreden besluiten 
49

 Zie randnummer 101 bestreden besluiten 
50

 Zie randnummer 160 en 163 bestreden besluiten. 
51

 Randnummer 133 van de bestreden besluiten, 7244-158. Zie het antwoord op vraag 5 en Bijlage 5 (…) Bespreekstuk 

gedragscode colportage & Deelnemende bedrijven bespreking. 
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over de Afspraak uit 2010 die [vertrouwelijk] (Leesland) in de periode december 2010 - 

september 2011 verstuurde.
52

 De e-mails van 8 februari 2011, 10 februari 2011 en 5 september 

2011 waren onder meer gericht aan [vertrouwelijk] (Leeskring Intiem), [vertrouwelijk]  

(Demob), [vertrouwelijk] (Reijne’s Gezinsleesportefeuille) en [vertrouwelijk] (EKL 

Leesmappen). Daarnaast zond [vertrouwelijk] (Leesland) op respectievelijk 13 december 2010, 

27 december 2010, 14 januari 2010 en 1 april 2011 e-mails over de Afspraak uit 2010 aan 

dezelfde personen met uitzondering van [vertrouwelijk] van EKL Leesmappen. [vertrouwelijk] 

en de onderneming EKL Leesmappen werden echter wel op alle lijsten die bij de e-mails waren 

bijgesloten als deelnemer vermeld.  

 

68. Daarnaast blijkt uit het dossier dat EKL Leesmappen e.a. ruim voor de Afspraak uit 2010 al 

afspraken met een vergelijkbare inhoud met LLM leden hadden gemaakt.
53

 Verder geldt dat 

deze Bezwaarmakers vanaf begin 2011 hebben deelgenomen aan de uitwisseling van 

gegevens van nieuwe klanten ter uitvoering van de Afspraak uit 2010.
54

 De bezwaren van EKL 

Leesmappen e.a. ten aanzien van het bewijs van de Afspraak uit 2010 treffen derhalve geen 

doel.  

 

Overige bezwaren ten aanzien van het bewijs 

Bezwaar 

69. Leesland e.a. zijn van mening dat ACM de bepalingen uit de samenwerkingsovereenkomsten 

uit 1993 en 1996 verkeerd interpreteert. ACM heeft volgens Leesland e.a. niet bewezen dat de 

vermeende inbreuk zou zijn voorgezet in de periode tussen 1996 en de Afspraak uit 2004. 

 

Advies 

70. Aan de gronden van bezwaar die betrekking hebben op de voorgeschiedenis van de Afspraak 

uit 2004 wijdt de Adviescommissie de volgende overwegingen: 

 

“Dat ACM de afspraken uit 1993 en 1996 verkeerd zou interpreteren, is niet van belang. Over 

die periode strekken de bestreden besluiten zich niet uit. De eventuele kwalificatie van de 

afspraken in die periode raken niet de hierboven genoemde interpretaties van de Afspraak uit 

2004.”
55

 

 

Beoordeling ACM 

                                                      
52

 Zie randnummer 135 van de bestreden besluiten. 
53

 Zie voor Demob randnummer 113, voor EKL randnnummer 115, leeskring Intiem randnummer 117 en 119 en Reijne’s 

Gezinsleesportefeuille randnnummer 115 van de bestreden besluiten. 
54

 Zie randnummer 187 van de bestreden besluiten. 
55

 Advies in de zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 23. 
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71. ACM neemt bovenstaande overwegingen van de Adviescommissie over. In aanvulling daarop 

wijst ACM er nog op dat zij de Samenwerkingsovereenkomsten van 1993 en 1996 in de 

bestreden besluiten heeft beschreven in paragraaf 2.3.2 ‘De voorgeschiedenis van de 

Afspraken’ om de achtergrond van de Afspraken te schetsen. Uit de bestreden besluiten blijkt 

dat ACM uitgaat van 30 maart 2004 als begindatum van de periode waarin de Inbreuk heeft 

plaatsgevonden. Dit is de datum waarop de Afspraak uit 2004 inging. Aangezien de periode van 

de inbreuk geen betrekking heeft op de periode voorafgaand aan 30 maart 2004 hoeft ACM 

evenmin te bewijzen dat de Afspraken in de periode van 1996 tot 2004 werden voortgezet, 

zoals Leesland e.a. stellen.  

 

Conclusie 

72. Op basis van bovenstaande overwegingen acht ACM ook na heroverweging de Afspraken en 

de betrokkenheid van partijen bij de Afspraken overtuigend bewezen. ACM wijst de gronden 

van bezwaar van Bezwaarmakers die zien van het bewijs van de overtreding dan ook af. 

3.2.2 Bezwaren ten aanzien van de duur van de betrokkenheid 

 

Bezwaar 

73. Volgens Leeskring Intiem heeft ACM haar ten onrechte vanaf 8 november 2006 betrokken 

geacht bij de Afspraken. Zaanlandia voert aan dat haar deelname aan de vermeende 

overtreding eerst op 11 augustus 2007
56

 is aangevangen omdat de Afspraken voor die tijd niet 

concreet geschikt waren om de mededinging te beperken. 

 

74. Met betrekking tot de einddatum van de inbreuk voeren Zaanlandia e.a. aan dat ACM zich ten 

onrechte niet baseert op bewijs uit het dossier maar op het ontbreken van publieke 

distantiëring. Zij wijzen er op dat de Betrokken Ondernemingen de vermeende overtreding na 

de onaangekondigde bedrijfsbezoeken hebben opgeschort en dat ACM niet heeft bewezen dat 

de Afspraken tot 30 augustus 2012 hebben voortgeduurd.  

 

75. Leeswereld stelt dat zij zich door medio 2008 uit de Inkoopcombinatie te stappen heeft 

gedistantieerd van de Afspraken. Volgens Leeswereld is gelet daarop haar betrokkenheid bij de 

Afspraken geëindigd vóór 1 oktober 2009. 

 

Het Advies 

76. De Adviescommissie adviseert ACM nadere uitleg te geven over het begintijdstip van de 

                                                      
56

 Op deze datum werd een trilaterale afspraak gemaakt tussen Zaanlandia, EKL Leesmappen en Reijne’s 

Gezinsleesportefeuille om geen actieve klanten over te schrijven op straffe van een boete van EUR 150 per klant, zie 

randnummer 115 van de bestreden besluiten.  
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betrokkenheid bij de Afspraken zoals zij dat aanneemt voor Leeskring Intiem.
57  

 

77. De Adviescommissie is van oordeel dat het argument van Zaanlandia dat haar deelname niet 

eerder dan 11 augustus 2007 kan worden aangenomen geen steun vindt in de feiten, 

aangezien Zaanlandia was betrokken bij de afspraken in 1993 en één van de 

overeenkomstsluitende partijen in 2004 was.
58 

78. Ten aanzien van de bezwaren van verschillende Bezwaarmakers dat zij hun deelname aan de 

Afspraken eerder hebben beëindigd, adviseert de Adviescommissie als volgt: 

 

“In geen van deze gevallen is sprake van een reële terugtred of publiekelijk afstandnemen 

(distantiëring). Het gaat hier om opschorten van de afspraken onder invloed van het onderzoek 

van ACM. Wat de Adviescommissie in deze gedragingen mist om bezwaarmakers te kunnen 

volgen, is een reële inkeer, een publiekelijk afstandnemen van de afspraken. Het gaat wat de 

stukken die de Adviescommissie ter beschikking staan betreft, allemaal meer om een in de 

wacht zetten van de afspraken in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek door 

ACM.”
59

 

 

79. Tot slot adviseert de Adviescommissie ten aanzien van het bezwaar van Leeswereld dat zij zich 

in 2008 van de Afspraken heeft gedistantieerd, in de beslissingen op bezwaar uiteen te zetten 

op welke e-mails uit 2011 ACM zich in de bestreden besluiten baseert.
60

 

 

Beoordeling ACM 

80. ACM neemt bovenstaande overwegingen van de Adviescommissie over. In navolging van het 

Advies geeft ACM hieronder een nadere uitleg van de aanvang van deelname aan de 

Afspraken door Leeskring Intiem en de door de Adviescommissie bedoelde e-mails uit 2011 

waaruit blijkt dat Leeswereld ook na 1 oktober 2009 aan de Afspraken is blijven deelnemen.  

 

81. ACM erkent dat de in randnummer 111 van de bestreden besluiten genoemde bewijsstukken 

duiden op deelname van Leeskring Intiem aan de Afspraken vanaf 8 november 2006. ACM 

dient echter binnen het kader van het rapport te blijven. Aangezien het rapport ervan uitgaat dat 

Leeskring Intiem vanaf 13 december 2010 aan de Afspraken is gaan deelnemen, heeft ACM dit 

uitgangspunt in de bestreden besluiten overgenomen. De aan Leeskring Intiem opgelegde 

boete is daarom gebaseerd op deelname door Leeskring Intiem aan de Afspraken vanaf 13 

                                                      
57

 Advies in zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 42. 
58

 Advies in zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 44. 
59

 Advies in zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 46. 
60

 Zie Advies in zaak 7244 (Leesmappen), randnummer, randnummer 46. 
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december 2010.
61

  

 

82. De stelling van Leeswereld dat haar betrokkenheid bij de Afspraken vóór 1 oktober 2009 is 

geëindigd, doordat zij in 2008 uit de LLM inkooporganisatie is gestapt, kan niet worden gevolgd, 

aangezien Leeswereld, zoals de Adviescommissie terecht overweegt, nooit uitdrukkelijk afstand 

heeft genomen van de Afspraken. Bovendien bevat het dossier bewijs dat Leeswereld ook na 1 

oktober 2009 actief aan de Afspraken is blijven deelnemen. Voor een beschrijving van de e-

mails waaraan de Adviescommissie refereert verwijst ACM naar randnummer 190 van de 

bestreden besluiten en de in voetnoot 503 van de bestreden besluiten genoemde 

documenten.
62

 Dat Leeswereld ook na 1 oktober 2009 bij de Afspraken was betrokken, blijkt 

bijvoorbeeld uit de e-mail van Leeswereld van 31 augustus 2011 aan De Map Holding met de 

volgende inhoud:  

 

“Bijgaand de postcodegebieden van Leeswereld. Geef jij jullie postcodes ook even door dan 

kan ik ook voor het zorg dragen voor het doorzenden van abonnees naar jullie toe.” 
63

 

 

83. Gelet op het voorgaande wijst ACM de gronden van bezwaar die zien op de duur van de 

betrokkenheid bij de Afspraken af. 

 

3.2.3 Bezwaren ten aanzien van de kwalificatie van de Afspraken als afspraken in de zin 

van art. 6 Mw en één enkele voortdurende inbreuk 

 

Bezwaar 

84. EKL Leesmappen e.a. en Leesland e.a. voeren aan dat geen sprake is van één enkele inbreuk. 

EKL Leesmappen e.a. betogen dat ACM in de bestreden besluiten ten onrechte de Afspraak uit 

2010 over één kam scheert met de Afspraak uit 2004, terwijl ACM onderkent dat EKL 

Leesmappen e.a. geen enkele betrokkenheid hadden bij die eerdere afspraak. Daarnaast 

voeren Leesland e.a. aan dat de EUR 150-regeling was bedoeld als schadevergoeding voor de 

afkoop van een bestaand abonnement en niet als drukmiddel om geen klanten van andere 

Betrokken Ondernemingen te werven.  

 

85. EKL Leesmappen e.a. voeren aan dat zij bij de uitwisseling van klantgegevens onder druk van 

Leesland en [vertrouwelijk] hebben gehandeld.  

                                                      
61

 Zie randnummer 324 van de bestreden besluiten. 
62 De in voetnoten 502 en 503 van de bestreden besluiten genoemde e-mails zijn overigens op normale wijze toegankelijk 

en leveren niet louter metadata op, zoals de Adviescommissie in haar Advies opmerkt.  
63

 Nr. 535 code D-7244-021358.  
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 Advies  

86. De Adviescommissie is, kort geformuleerd, van oordeel dat ACM op goede grond de Afspraak 

uit 2004 tezamen met de Afspraak uit 2010 als één enkele inbreuk heeft aangemerkt. De 

Adviescommissie vindt van belang dat voor het geheel van afspraken hetzelfde doel werd 

nagestreefd (rust in de markt en behoud van het klantenbestand), alsmede dat de afspraken 

complementair waren en konden bijdragen aan de verwezenlijking van deze doeleinden. De 

Adviescommissie beschouwt de Afspraak uit 2010 als een voortzetting van de Afspraak uit 

2004 en licht verder toe dat waar er in de aanloop naar 2010 en daarna strijd was tussen de 

betrokken Ondernemingen over de Afspraken dit juist bevestigt dat die afspraken er waren, zij 

het dat de implementatie kennelijk moeilijk verliep.
64

  

 

87. Met betrekking tot de bezwaren van enkele Bezwaarmakers dat zij onder druk van 

[vertrouwelijk] en Leesland zouden hebben gehandeld zijn de volgende overwegingen van de 

Adviescommissie van belang: 

  

“Waar sommige bezwaarmakers beweren dat de afspraken werden afgedwongen door de 

machtspositie van Leesland, moet worden gezegd dat marktpartijen die zich door een 

dominante partij gedwongen voelen om zich aan te sluiten bij mededingingsbeperkende 

afspraken, de mogelijkheid hadden kunnen en dan ook hadden moeten benutten om zich te 

wenden tot ACM. Dat zij zich - ook al zou dat zijn door de machtspositie van Leesland - 

gedwongen voelden om mee te doen aan de afspraken, is uiteindelijk toch hun eigen 

verantwoordelijkheid.”
65

 

 

 Beoordeling ACM 

88. ACM volgt dit advies van de Adviescommissie. In aanvulling hierop verwijst ACM voor het 

juridisch kader en een toelichting van de kenmerken van de één enkele inbreuk naar de 

randnummers 199-214 van de bestreden besluiten.  

 

89. Voorts wijst ACM er op dat in de rechtspraak van het Gerecht van de Europese Unie (hierna: 

‘Gerecht’) criteria zijn vastgesteld die relevant zijn voor de beoordeling of sprake is van een één 

enkele inbreuk: de vraag of de betrokken praktijken dezelfde doelstellingen nastreven, of het 

gaat om dezelfde producten en diensten en of dezelfde ondernemingen aan de inbreuk hebben 

deelgenomen. Bij dit onderzoek kan ook rekening worden gehouden met het feit dat dezelfde 

natuurlijke personen voor rekening van de ondernemingen optreden en dat de betrokken 

                                                      
64

 Advies in de zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 27 en 40. 
65

 Advies in zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 28. 
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praktijken hetzelfde gebied bestrijken.
66

 Het gegeven dat niet dezelfde ondernemingen aan de 

verschillende gedragingen hebben deelgenomen, dat de gedragingen niet vergelijkbaar en van 

verschillende duur waren, is op zichzelf beschouwd niet voldoende om de kwalificatie als één 

enkele inbreuk in twijfel te trekken.
67

  

 

90. De rechtbank Rotterdam heeft in dezelfde lijn in het kader van de vraag of de praktijken 

dezelfde doelstellingen nastreven de toets gehanteerd “of de gezamenlijke [gedragingen] 

complementair zijn aan de andere gedragingen waarmee zij een één enkele inbreuk vormen en 

bij konden dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen die de karteldeelnemers 

beoogden.”
68

  

 

91. Gelet op het hiervoor geschetste toetsingskader kan het feit dat de Afspraak uit 2004 schriftelijk 

en de afspraak uit 2010 mondeling is overeengekomen volgens ACM geen afbreuk doen aan 

de kwalificatie van de Afspraken als één enkele inbreuk, zoals sommige Bezwaarmakers 

menen.  

 

92. Dat EKL Leesmappen e.a. wel aan de afspraak uit 2010 en niet aan de Afspraak uit 2004 

hebben deelgenomen is volgens ACM niet doorslaggevend. Zoals blijkt uit de hoofdstukken 

2.3.5. en 2.3.7. van de bestreden besluiten waren zij op de hoogte van de Afspraak uit 2004 of 

moeten zij redelijkerwijs worden geacht op de hoogte te zijn geweest van de Afspraak uit 2004. 

EKL Leesmappen e.a. hadden verschillende bi- en multilaterale contacten met de deelnemers 

aan de Afspraak uit 2004.
69

  

 

93. De verschillende elementen van de Afspraken in aanmerking nemende, valt vast te stellen dat 

zij complementair zijn aan de primaire doelstelling van de Afspraken, te weten rust in de markt 

door het behoud van het eigen klantenbestand. ACM verwijst naar randnummers 211-214 van 

de bestreden besluiten voor een uiteenzetting van de gedragingen die dit bewerkstelligden. In 

dat kader is het overigens niet van belang of de informatie-uitwisseling contractueel in 2004 bij 

de inkoopovereenkomst is overeengekomen, zoals Leesland e.a. menen. Het gaat immers om 

de complementariteit van de gedragingen met inachtneming van het doel van een reeks 

handelingen en niet om de formele vastlegging van die gedragingen. 

 

                                                      
66

 Gerecht EU 13 mei 2013, gevoegde zaken T-147/09 en T-148/09 (Trelleborg), r.o. 60. 
67

 Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-364/10 (Duravit), r.o. 143 en zaak T-373/10 (Villeroy & Boch), r.o. 70 en 

uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 10 april 2014, punt 4.4.3., ECLI:NL:CBB:2014:118 
68

 Zie Rechtbank Rotterdam 20 maart 2014 (Zilveruien), ECLI:NL:RBROT:2014:2045, r.o. 37. 
69

 Zie meer specifiek de randnummers 113, 115, 117, 119, 121 en 125 van de bestreden besluiten. 
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94. Uit het voorgaande volgt dat de Afspraken uit 2004 en 2010 tezamen één enkele voortgezette 

en voortdurende inbreuk in de zin van artikel 1, onder e, Mw jo. artikel 6, eerste lid, Mw 

vormden.  

 

95. Wat er ook zij van het argument dat Leesland druk uitoefende op de andere Betrokken 

Ondernemingen, ACM onderschrijft de opmerking van de Adviescommissie dat het feit dat 

Bezwaarmakers zich mogelijk gedwongen voelden zich aan te sluiten bij 

mededingingsbeperkende afspraken, hen niet ontslaat van hun verplichting de 

Mededingingswet na te leven. 

 

96. De stelling van Leesland e.a. dat de EUR 150-regeling uitsluitend bedoeld was als 

schadevergoeding strookt niet met de feiten. Zoals hiervoor in paragraaf 3.2.1. beschreven was 

het juist niet de bedoeling dat klanten zouden overstappen en diende de EUR 150-regeling om 

dit te ontmoedigen. De Betrokken Ondernemingen streefden ‘rust in de markt’ na en daaronder 

werd verstaan dat de Betrokken Ondernemingen elkaars klanten niet zouden werven. 

 

97. Gelet op het voorgaande wijst ACM deze gronden van bezwaar dan ook af.  

 

Betwisting betrokkenheid bij elementen van de één enkele inbreuk door sommige 

Bezwaarmakers 

 

Bezwaar 

98. Zaanlandia e.a. voeren aan dat ACM hun deelname aan de verschillende elementen van de 

Afspraken niet heeft bewezen. In het bijzonder voeren Zaanlandia e.a. aan niet bij 

uitruilafspraken te zijn betrokken.  

 

99. Zowel EKL Leesmappen e.a. als Leeswereld ontkennen betrokken te zijn geweest bij 

gebiedsafspraken. Leeswereld voert aan dat de gebiedsafspraken slechts golden tussen LLM-

leden maar niet tussen de overige leden van de inkoopcombinatie, zoals Leeswereld. Verder 

stelt Leeswereld slechts betrokken te zijn geweest bij de informatie uitwisseling met betrekking 

tot colporteurs. Leesland ontkent niet dat er gebiedsafspraken zijn gemaakt maar stelt daarvan 

afstand te hebben genomen.  

 

Advies 

100. Met betrekking tot de bezwaren ten aanzien van de betrokkenheid bij de Afspraken overweegt 

de Adviesommissie dat de kwalificatie van één enkele inbreuk met zich meebrengt dat de 

bezwaarmakers die zich op het standpunt stellen dat zij maar bij een deel van de afspraken 

betrokken waren of maar voor een deel van de periode daarbij betrokken waren, niet het 

daarmee door hen beoogde resultaat kunnen behalen. Dat het één enkele inbreuk is, betekent 
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dat de deelnemers gezamenlijk en voor het geheel verantwoordelijk worden geacht.
70

 

 

Beoordeling ACM 

101. ACM neemt bovenstaande overwegingen van de Adviescommissie over. In aanvulling daarop 

wijst ACM erop dat het Hof van Justitie van de EU in het arrest Verhuizingen Coppens
71

 heeft 

vastgesteld dat indien de onderneming niet rechtstreeks heeft deelgenomen aan een gedraging 

die onderdeel uitmaakt van de één voortdurende overtreding, deze onderneming desalniettemin 

aansprakelijk kan worden gehouden voor de één voortdurende afspraak indien de onderneming 

in kwestie de onrechtmatige gedragingen van de andere deelnemers kende of redelijkerwijs kon 

voorzien en bereid was het risico ervan te aanvaarden. 

 

102. ACM heeft in de bestreden besluiten per onderneming aangegeven uit welke documenten haar 

deelname aan de Afspraken en de elementen van de Afspraken, althans de kennis blijkt. ACM 

verwijst naar paragraaf 3.3.1 1. tot en met 3.3.1.13 van de bestreden besluiten, waarin deze 

documenten zijn opgesomd.  

 

103. Met betrekking tot het bezwaar van Zaanlandia e.a. en Leeswereld dat zij niet bij de 

gebiedsafspraken betrokken waren, wijst ACM erop dat uit randnummers 99 tot en met 104
72

 

van de bestreden besluiten blijkt dat deze Bezwaarmakers wel degelijk deelnamen aan dan wel 

op de hoogte waren van de gebiedsafspraken en het uitruilen en de kans hebben aanvaard dat 

deze afspraken zich zouden verwezenlijken.
73 

 

104. Het argument van Leeswereld dat de gebiedsafspraken alleen golden tussen de oorspronkelijke 

LLM-leden en niet voor de later toegetreden leden van de inkoopcombinatie vindt geen steun in 

de feiten. Zoals hierboven uiteengezet nam ook Leeswereld deel aan de gebiedsafspraken. 

Daarnaast heeft Leeswereld een bilaterale gebiedsafspraak met Leesland gemaakt.
74

 

Overigens blijkt dat Leeswereld, anders dan zij stelt, blijkens de notulen van de vergadering van 

16 november 2004 aanwezig was bij deze vergadering.
75

 Verder is tijdens de vergadering van 

                                                      
70

 Advies in de zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 40. 
71

 HvJEU 6 december 2012, zaak C-441/11 P, (Commissie / Verhuizingen Coppens NV). 
72

 Zie ook de in randnummer 121 van de bestreden besluiten beschreven e-mail van Leeswereld aan De Meteoor. 
73

 Zie voor ATC bewijsmiddel nr. 73 code 724401-120111122171350890_ en nr. 139 code D-7244-0113400, voor De Map 

Holding bewijsmiddel nr. 46 code D-7244-0123429, nr. 173 code D-7244-016804 en nr. 139 code D-7244-0113400, voor 

De Meteoor bewijsmiddel nr. 782 code D_7244_058207, voor Succes Leesmappen bewijsmiddel nr. 782 code 

D_7244_058207 en nr. 173 code D-7244-016804, voor Zaanlandia bewijsmiddel nr. 46 code D-7244-0123429, nr. 139 

code D-7244-0113400 en nr. 173 code D-7244-016804 en voor Leeswereld , nr 55 code D-7244-0110849, nr 782 code D-

7244-058207 en nr 1064 code D-7244-0119505. 
74

 Zie de e-mailwisseling tussen Leeswereld en Leesland waaraan in randnummer 101 van de bestreden besluiten 

worden gerefereerd, nr 1064 code D_7244_054600. 
75

 Nr. 55 code D-7244-0110849, zie punt 3 onder d en punt 4 onder b van deze notulen. 
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23 mei 2005 wel gesproken over onderlinge ruil van gebieden en is bovendien afgesproken om 

na uitruil niet meer in elkaars gebieden te leveren. Dit volgt uit de volgende zinsnede uit het 

gespreksverslag:  

 

”Zowel [vertrouwelijk], [vertrouwelijk] als [vertrouwelijk] zien de voordelen van de uitruil en 

besluiten om dit traject in te zetten.”
76

  

 

105. Bovendien vermeldt het hierboven aangehaalde document in de voettekst de deelnemende 

partijen, te weten Leeswereld, Leesland, De Meteoor en Succes Leesmappen. Ook het 

argument van Leeswereld dat zij slechts betrokken was bij informatie-uitwisseling over 

colportage treft geen doel. Leeswereld was op de hoogte van de bredere betekenis van de 

Afspraken.
77 

 

106. Anders dan EKL Leesmappen e.a. stellen, waren ook zij betrokken bij de gebiedsafspraken. Dit 

blijkt uit de in randnummer 150 van de bestreden besluiten beschreven e-mail van Leeskring 

Intiem aan Reijne’s Gezinsleesportefeuille. Verder blijkt dit uit de in randnummer 151 van de 

bestreden besluiten beschreven discussie over de vraag van welke Betrokken Onderneming het 

Academisch Medisch Centrum (AMC) was. In reactie op een e-mail van Leesland met daarin 

haar nieuwe klanten, stelt Leeskring Intiem dat AMC reeds klant was bij Leeskring Intiem, dat zij 

een opzegging heeft ontvangen en dit ziet als een ‘overschrijving’. ACM verwijst naar de 

volgende passage van de e-mail van Leeskring Intiem van 3 september 2011 aan Leesland 

(met Demob en Reijne’s Gezinsleesportefeuille in de cc): 

 

“Voordat je het AMC ging benaderen, kon je weten dat hier al leesmappen van derde (sic) 

aanwezig zijn. AMC ligt buiten het normale bezorggebied van jou.”
78

 
 

107. Leeskring Intiem nam derhalve actief deel aan de gebiedsafspraken. Voor Demob en Reijne 

geldt dat zij in ieder geval op de hoogte waren van de gebiedsafspraken. Gelet op de 

verwevenheid van EKL Leesmappen met Reijne’s Gezinsleesportefeuille en Demob (de enig 

aandeelhouder van Demob, Nicma Beheer B.V., is bestuurder van EKL en de enig 

aandeelhouder van Reijne’s Gezinsleesportefeuille, Reijne Exploitatie B.V. is de andere 

bestuurder van EKL Leesmappen) kan er van uit worden gegaan dat ook EKL Leesmappen van 

de gebiedsafspraken op de hoogte was. 

 

108. Het dossier biedt geen steun voor de stelling van Leesland dat zij zich van de gebiedsafspraken 

                                                      
76

 Nr. 782 code D-7244-058207, derde alinea. 
77

 Zie nr. 535 code D_7244-021358 en nr.1418 code D_7244_slb7510. 
78

 Nr 367 code D-7244-01828. 
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heeft gedistantieerd. Uit de notulen van de door Leesland genoemde vergadering van 22 juni 

2004
79

 blijkt dat de bij deze vergadering aanwezige ondernemingen op de hoogte waren van de 

mededingingsrechtelijke bezwaren tegen de gebiedsafspraken. De wens van Leesland om in 

het contract op te nemen dat vanuit logistieke overwegingen wordt gestreefd naar 

gebiedsdichtheid wijst veeleer op een verhullingsconstructie.
80

 

 

109. Uit het dossier blijkt verder dat Leesland zich op bepaalde momenten weliswaar heeft verzet 

tegen de gebiedsafspraken, omdat deze niet te rijmen waren met haar overnamestrategie, maar 

dat van een ondubbelzinnige en publiekelijk afstand echter geen sprake was. Veeleer blijkt uit 

het dossier dat Leesland de gebiedsafspraken zodanig wenst te plooien dat deze pasten in haar 

overnamestrategie. ACM verwijst naar de volgende passage uit de e-mail van 7 december 2005 

die Leesland in haar pleitnota noemt:  

 

“Voor de partners in de Leesland Media UA geldt dat we deze altijd vooraf inlichten als we 

kopen in gebieden waar zij (ook) zitten en bezien of zij onderdeel kunnen worden van de 

deal.”
81

  

 

110. Ook in latere jaren heeft Leesland geen afstand genomen van de gebiedsverdelingsafspraken. 

Dit blijkt bijvoorbeeld uit de bovengenoemde e-mailwisseling met Leeskring Intiem over de 

vraag van welke leesmaponderneming het AMC was. Leesland distantieert zich daarin niet van 

de gebiedsafspraken. 

 

111. De betrokkenheid van Bezwaarmakers bij de één enkele voortdurende inbreuk zou alleen 

anders kunnen komen te liggen, wanneer uit de stukken zou blijken dat zij zich op enig moment 

– en in duidelijke bewoordingen – van de gemaakte afspraken zou hebben gedistantieerd. Dit is 

echter niet gebleken. Uit de Europese jurisprudentie
82

 volgt dat partijen in een dergelijke situatie 

                                                      
79

 Pleidooi Leesland e.a, randnummer 10 en 11, 7244/736. 
80

 Dit blijkt ook uit de notulen van de vergadering van 16 november 2004, waarin hierover wordt gezegd: 

“Gebiedsafspraken mogen van de NMA wel op basis van kostenbesparing dus uit efficiencyoogpunt”. Zie randnummer 

175 van de bestreden besluiten. 
81

 Nr 46 code D-7244-0123429, 7244/736. 
82

 Zie beschikking van de Europese Commissie van 28 november 2007 (COMP/39.165- Flat Glass): “For the cartel 

agreements to be considered as implemented, it is not necessary that all the participants always respect the 

arrangements. As the Court of First Instance stated in the Cascades judgement (zaak T-308/94 Cascades v Commission 

[1998] ECR II-925, paragraph 230):, “an undertaking which, despite colluding with its competitors follows a more or less 

independent policy on the market may simply be trying to exploit the cartel for its own benefit.” Zie ook gevoegde zaken T-

71,74, 87 and 91/03 Tokai Carbon Co. Ltd and others v Commission, van 15 juni 2005 randnummer 297 en Gerecht 14 

mei 1998 (Mayr-Melnhof Kartongesellschaft mbH / Commissie) in zaak T-347/94, randnummer 133: “In de eerste plaats 

mag het bestaan van de heimelijke verstandhoudingen tussen de leden van de PWG betreffende de beide aspecten van 

het „prijs vóór tonnage"- beleid niet worden verward met de uitvoering daarvan. De door de Commissie verstrekte 
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ten volle verantwoordelijk blijven voor hun deelname aan de gemaakte afspraken, ook als zij 

zich niet aan de afspraken zouden hebben gehouden.  

 

112. Gelet op het voorgaande wijst ACM de bezwaren met betrekking tot de één voortdurende 

overtreding en de betrokkenheid van Bezwaarmakers daarbij af.  

3.2.4 Bezwaren ten aanzien van de strekking van de Afspraken  

 

Bezwaar 

113. Zaanlandia e.a., EKL Leesmappen e.a. en Leeswereld betwisten dat de Afspraken naar hun 

aard ertoe strekten de mededinging te beperken. Volgens Zaanlandia e.a. waren de afspraken 

niet concreet geschikt om de mededinging te beperken, aangezien de werkgebieden van 

Zaanlandia e.a. en de in 2004 tot de Afspraak uit 2004 toegetreden deelnemers elkaar niet 

overlapten. Ook EKL Leesmappen e.a. voeren aan dat de verzorgingsgebieden slechts in 

beperkte mate overlapten en dat de verweten gedragingen hierdoor niet aan het 

geschiktheidscriterium voldoen. Ter onderbouwing van haar argument dat de Afspraken niet 

concreet geschikt zouden zijn, voert Leeswereld aan dat de Afspraken uitsluitend betrekking 

hadden op verspreiding via colportage en dat dit een verspreidingsvorm van ondergeschikt 

belang is.  

 

114. Voor zover de Afspraken op het uitruilen van klanten zagen, bestond hiervoor volgens 

Zaanlandia e.a. en Leesland e.a een economische noodzaak omdat het veelal niet rendabel 

was klanten in het werkgebied van een andere partij te bedienen. Volgens Zaanlandia e.a. had 

ACM dan ook de gevolgen van de onderhavige Afspraken moeten onderzoeken.  

 

Advies 

115. De Adviescommissie oordeelt dat Bezwaarmakers er niet in zijn geslaagd aan te tonen dat de 

afspraken niet concreet geschikt waren om de mededinging te beperken. De Adviescommissie 

vindt dat ACM in de bestreden besluiten voldoende heeft aangetoond dat in elk gebied 

minstens twee, en vaak meer dan vier deelnemers actief waren.
83

 

 

116. Met betrekking tot het bezwaar van Leeswereld stelt de Adviescommissie dat verspreiding via 

b

                                                                                                                                                              

bewijzen hebben namelijk een zodanige bewijskracht, dat de inlichtingen betreffende het feitelijke gedrag van verzoekster 

op de markt niet kunnen afdoen aan de conclusies van de Commissie betreffende het bestaan zelf van de heimelijke 

verstandhoudingen betreffende de beide aspecten van het betrokken beleid. Hooguit zouden verzoeksters beweringen 

kunnen aantonen, dat haar gedrag niet strookte met de beleidslijn die tussen de ondernemingen in het kader van de PWG 

was overeengekomen.” 
83

 Advies in zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 38. 
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colportage, anders dan Leeswereld stelt, een belangrijke verspreidingsvorm in deze markt is. 

Daarnaast wijst de Adviescommissie op haar eerdere conclusie dat het standpunt dat de 

Afspraken alleen betrekking hadden op colportage geen stand houdt.  

 

117. Ten aanzien van de gebiedsafspraken overweegt de Adviescommissie als volgt: 

 

“Wat gebiedsafspraken betreft, overweegt de Adviescommissie dat als een onderneming 

geheel zelfstandig, vanwege het eigen verzorgingsgebied, er voor kiest een potentiële klant 

over te dragen aan een andere onderneming, daar niets mis mee is. Dat is economisch 

rationeel gedrag ter voorkoming van onrendabele aanvoerroutes. Maar uit de bewijsmiddelen 

van ACM blijkt dat sprake is van onderlinge afstemming tussen de ondernemingen die 

deelnamen aan de Afspraak uit 2004 en dat is mededingingsbeperkend.”
84

 

118. De Adviescommissie overweegt voorts dat het omgaan met een krimpende markt geen excuus 

kan zijn om mededingingsbeperkende afspraken te maken.
85

 

 

Beoordeling ACM 

119. ACM volgt dit advies van de Adviescommissie. Voor de volledigheid wordt hierna nog een 

toelichting van de kenmerken van de inbreuk gegeven. Voor een uitgebreide uiteenzetting van 

het juridische kader verwijst ACM naar de randnummers 223 tot en met 226 van de bestreden 

besluiten en beperkt zich tot de volgende aanvulling. 

 

120. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: ‘HvJ’) heeft geoordeeld dat het volstaat dat 

de overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging, gelet op de juridische en 

economische context ervan, concreet de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt 

kan verhinderen, beperken of vervalsen.
86

 Het bepalende criterium hierbij is, blijkens een recent 

arrest van het HvJ, of sprake is van een vorm van coördinatie die in voldoende mate schade 

aan de mededinging kan toebrengen.
87

  

 

121. De Betrokken Ondernemingen hebben, zoals hiervoor beschreven – door onderling hun 

werkgebieden en klanten te verdelen, alsmede door hun klanten onderling uit te ruilen – de 

tussen hen bestaande mededinging in hoge mate uitgeschakeld. Deze afspraken worden van 

oudsher als ernstige overtreding van het Nederlandse en Europese kartelverbod beschouwd. 

Zoals in de bestreden besluiten
88

 beschreven, hadden partijen op basis van hun afspraken uit 

                                                      
84

 Advies in de zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 21. 
85

 Advies in zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 28. 
86

 HvJ EU 4 juni 2009, zaak C-8/08 (T-Mobile / NMa), r.o. 31. Zie in deze zin ook CBb 12 augustus 2010, AWB 06/657, 

06/660 en 06/661, (T-Mobile), r.o. 7.3.2. 
87

 HvJ EU 11 september 2014, zaak C-67/13 P (Groupement des cartes bancaires / Commissie), r.o. 57. 
88

 Zie paragraaf 2.3.2. van de bestreden besluiten. 
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1993 en 1996 reeds afgebakende werkgebieden, waardoor de onderhavige afspraken, alsmede 

het mededingingsbeperkende effect hiervan, werden versterkt. Hierbij is van belang dat 

colportage, zoals de Adviescommissie terecht opmerkt, in de in deze zaak centraal staande 

markt een belangrijke concurrentieparameter vormt omdat actieve werving essentieel voor het 

voortbestaan van een leesmaponderneming is. De leesmappenmarkt was immers ten tijde van 

de Afspraken al krimpende en partijen moesten, om hun klantenbestand op peil te houden, 

actief op zoek gaan naar klanten. Afspraken tussen horizontale concurrenten met betrekking tot 

een belangrijke concurrentieparameter leiden doorgaans tot een merkbare beperking van de 

mededinging. Voorts is van belang dat partijen in een directe concurrentieverhouding tegenover 

elkaar stonden.  

 

122. Niet juist is – zoals Zaanlandia e.a. en EKL Leesmappen e.a. aanvoeren – dat slechts beperkte 

overlap tussen de geografische werkgebieden van partijen bestond. Aangezien in elk 

werkgebied tenminste twee, en vaak meer dan vier deelnemers actief waren, hetgeen niet 

wordt betwist, was sprake van een wezenlijke overlap tussen de werkgebieden van de 

Betrokken Ondernemingen en waren alle bij de Afspraken betrokken leesmapondernemingen a 

priori actuele concurrenten van elkaar.
89

 Hierbij is mede van belang dat niet gebleken is dat 

relevante drempels bestonden voor toetreding tot het werkgebied van een andere 

leesmaponderneming. Tot slot werd – door informatie met betrekking tot klanten uit te wisselen 

– vertrouwelijke marktinformatie openbaar gemaakt, waardoor de concurrentiedruk op partijen 

verder afnam. Voor de vaststelling van de strekking van de onderhavige afspraken is de 

voormelde aard van de onderhavige afspraken bepalend. Deze hebben er onmiskenbaar toe 

geleid dat de mededinging tussen partijen in aanmerkelijke mate beperkt werd.  

 

123. Ten aanzien van de bezwaren dat het uitruilen van klanten economisch rationeel gedrag betrof, 

wijst ACM, in aanvulling op het Advies van de Adviescommissie, op het volgende. De uitruil-

afspraken waren er op gericht gebieden (en klanten) exclusief onder de deelnemers te 

verdelen, waarmee werd voorkomen dat de klanten zouden overstappen.
90

 Dit blijkt onder meer 

uit de volgende passage uit de notulen van de vergadering van 23 mei 2005 tussen Leesland, 

Leeswereld, De Meteoor en Succes Leesmappen:  

 

“Uiteindelijk voorkom je met uitruil ook gebiedsbewaking (de EUR 150,-- regeling) en irritaties 

indien partners wel klanten “afsnoepen” bij elkaar. Het nadeel is dat men een gebied afstaat en 

                                                      
89

 Zie bestreden besluiten, randnummer 237 en voetnoot 128. Zoals hierna in hoofdstuk 3.2.5 zal worden uiteengezet, kan 

de Afspraak uit 2004 ook niet als franchiseovereenkomst worden gekwalificeerd. Het betoog van sommige LLM-leden dat 

afspraken tussen hen op deze basis geoorloofd waren en met de overige Bezwaarmakers geen overlap qua 

werkgebieden bestond (en de afspraken dus beweerdelijk niet concreet geschikt waren) wordt dan ook door ACM 

verworpen. 
90

Zie de bestreden besluiten, randnummer 104. 
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hier niet meer mag leveren!”
91  

 

124. De uitruilafspraken dienden ter ondersteuning van het tussen de Betrokken Ondernemingen 

geldende klantwervingsverbod. Aan het uitruilen lag derhalve een structurele afspraak ten 

grondslag waaruit blijkt dat er sprake was van onderlinge afstemming. Het argument dat 

uitruilen normaal commercieel gedrag betrof snijdt derhalve geen hout.  

 

125. Gelet op al het voorgaande, waren de Afspraken concreet geschikt om te leiden tot een 

merkbare beperking van de mededinging. Hiermee staat vast dat de Afspraken ertoe strekten 

de mededinging te beperken. Om deze reden hoeven in deze zaak – bovenvermelde 

jurisprudentie van het HvJ in aanmerking nemend – de gevolgen van de onderhavige afspraken 

voor de mededinging niet te worden onderzocht. ACM wijst deze grond van bezwaar dan ook 

af.  

 

3.2.5 Franchise groepsvrijstelling  

 

Bezwaar  

126. Zaanlandia, ATC en de Map Holding voeren aan dat de Afspraken moeten worden gezien als 

een franchiseovereenkomst. Volgens deze Bewaarmakers heeft ACM ten onrechte deze 

Afspraken niet vrijgesteld onder de Europese groepsvrijstelling voor 

franchiseovereenkomsten.
92

 Deze Bezwaarmakers menen dat het in het kader van een 

franchiseovereenkomst toegestaan is om exclusieve werkgebieden toe te kennen aan de 

franchisenemers en om de actieve verkoop door andere franchisenemers in de exclusieve 

gebieden te verbieden.  

 

Advies 

127. De Adviescommissie oordeelt dat deze grond van bezwaar niet slaagt. De Adviescommissie 

verwijst hierbij naar het standpunt van ACM in haar schriftelijke toelichting op de bestreden 

besluiten.
93

 

 

  Beoordeling ACM 

128. ACM volgt dit advies van de Adviescommissie. Ter verduidelijking hiervan worden de relevante 

onderdelen uit de schriftelijke toelichting op de bestreden besluiten hieronder samengevat.  

 

                                                      
91

 Zie randnummer 104 van de bestreden besluiten, nr 782 code D_7244_0123485. 
92

 Verordening (EEG) 4087/88 van de Commissie van 30 november 1988 (P. Blad 1988, L 359/46).  
93

 Zie Advies in zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 37. 
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129. De ratio achter de vrijstelling van mededingingsbeperkingen in franchisecontracten is gelegen in 

het feit dat deze constructie het voor de franchisenemer met weinig/geen kennis van de markt 

mogelijk maakt een beproefde formule te exploiteren die zich reeds succesvol heeft getoond, 

terwijl de franchisegever relatief eenvoudig zijn distributienet kan uitbouwen.
94

 Bij franchise gaat 

het primair om het gebruik van de door de franchisegever aan de franchisenemer overgedragen 

knowhow in vorm van een verkoopconcept.  

 

130. In het onderhavige geval is er geen relevante knowhow of andere bijstand door Leesland aan 

andere LLM leden verstrekt; integendeel de productontwikkeling van de nieuwe LLM was 

gezamenlijk, net zoals de inkoop.
95

 Slechts de productie van leesmappen (lees: het inkaften) is 

aan de Leesland dochter Magazz Beheer overgedragen. Dat betekent dus dat de voordelen die 

normaliter uit een franchise constructie voortvloeien, zoals het betreden van de markt door 

nieuwe distributeurs/verkopers die anders niet de mogelijkheid hadden gehad om zich op de 

markt te begeven, niet door de LLM samenwerking zijn verwezenlijkt. Het ging om een puur 

horizontale samenwerking tussen concurrerende ondernemingen die hun productie aan een lid 

uitbesteedden en een ‘nieuw’ product gingen verzinnen door dezelfde handelsnaam te 

gebruiken.
96

 Dit in aanmerking nemende lijkt de stelling van De Map Holding en Zaanlandia met 

een beroep op artikel 4 aanhef en sub b en onder i) van Verordening 330/2010 dat actieve 

verkooprestricties en gebiedsbescherming binnen LLM zouden zijn toegelaten, geen doel treft, 

nog daargelaten het feit dat sommige Bezwaarmakers zich niet beperkt hebben tot het nalaten 

van actieve verkoop maar ook van passieve verkoop hebben afgezien.  

 

131. ACM wijst deze grond van bezwaar dan ook af.  

 

3.2.6 Bezwaren ten aanzien van nevenrestrictie en art. 6 lid 3 Mw 

 

Bezwaar  

132. Bezwaarmakers voeren aan dat ACM de Afspraken ten onrechte niet als een nevenrestrictie 

heeft erkend of heeft vrijgesteld onder artikel 6, derde lid Mw. De Afspraken zijn volgens 

Bezwaarmakers noodzakelijk om misstanden in de colportage tegen te gaan. Bezwaarmakers 

stellen dat de Afspraken bijdragen aan de verbetering van de productie en distributie van 

leesmappen, doordat colporteurs ervan worden weerhouden om dubbele abonnementen af te 

                                                      
94

 HvJ EU, 28 januari 1986, zaak 161/84 (Pronuptia), r.o. 15  
95

 Zie punt 52 van het bezwaarschrift van Leesland e.a. 
96

 In het Bespreekstuk Gedragscode Colportage wordt dit onder 2.2. onderkend: “Het merk van de leesmap heeft voor 

consumenten nagenoeg geen onderscheidend vermogen. Voor de leesmap betekent dit dat er weinig of geen binding is 

met een merk (wel met de bezorger en de colporteur).” / nr. 15 code D-7244-0110534 
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sluiten. Hierdoor hoeven partijen niet meer onnodige kosten te maken. De Afspraken zouden 

bovendien een passende maatregel vormen voor het behoud van de identiteit en reputatie van 

leesmappenondernemingen in het algemeen en de Leesland formule in het bijzonder. 

Bezwaarmakers hebben hiermee voorkomen dat zij in strijd met verplichtingen op basis van de 

Colportagewet en later de Wet oneerlijke handelspraktijken zouden handelen. Bovendien 

hebben de Afspraken niet geleid tot een wezenlijke beperking van de restconcurrentie.  

 

Advies 

133. De Adviescommissie oordeelt dat de onderhavige Afspraken niet als nevenrestrictie 

aangemerkt kunnen worden. Volgens de Adviescommissie is niet vast komen te staan dat de 

Afspraken ‘noodzakelijk, effectief en efficiënt’ waren, noch dat deze de enige mogelijkheden 

waren om slechte colportagepraktijken tegen te gaan. Het streven naar regionale spreiding van 

klanten rechtvaardigt volgens de Adviescommissie nog niet het maken van de Afspraken.
97

 

  Beoordeling ACM 

134. ACM volgt dit Advies van de Adviescommissie. Hoewel de toetsing aan de nevenrestrictieleer 

en aan artikel 6, derde lid, Mw formeel juridisch niet dezelfde is (zie voor een uiteenzetting van 

deze kaders de randnummers 248 en 274 van de bestreden besluiten), is onder beide allereerst 

van belang dat de Betrokken Ondernemingen met de Afspraken, zoals hiervoor in paragraaf 

3.2.1. beschreven, primair een klantenverdeling – en daarmee ‘rust in de markt’ – probeerden te 

bewerkstelligen en niet het tegengaan van ‘foute colportagepraktijken’. 

 

135. Hiernaast is van belang dat – zelfs indien wordt aangenomen dat de doelstelling van de 

Afspraken was het tegengaan van misleidende en agressieve handelspraktijken door 

colporteurs – niet gebleken is dat een klantverdelingsafspraak noodzakelijk was om dit doel te 

bereiken. Dat door een directeur van één van de ondernemingen is verklaard dat vaak 

rechtszaken tegen colporteurs zijn voorbereid, maar dat die nooit zijn gelukt, zoals door 

Zaanlandia e.a. aangevoerd, is niet voldoende om aan te nemen dat colporteurs op geen 

andere wijze kunnen worden aangesproken op hun gedrag dan door middel van het maken van 

klantverdelingsafspraken. Aan het voorgaande kan ook een gebrekkige processtrategie van de 

Betrokken Ondernemingen ten grondslag liggen. De Betrokken Ondernemingen hadden – hoe 

dan ook – in contracten met colportagebureaus kunnen vastleggen hoe en op welke wijze zij 

hun verkoopactiviteiten dienden uit te voeren. Indien een colportagebureau, dan wel individuele 

colporteurs, zich niet aan contractuele en/of wettelijke regels houden, staan aan partijen 

juridische (civielrechtelijke en/of arbeidsrechtelijke) middelen ter beschikking teneinde hiertegen 

op adequate wijze op te treden. Tot slot is van belang dat ook andere middelen van 

klantwerving dan colportage bestaan.
98

 Mede gelet hierop valt niet in te zien dat de Afspraken 

                                                      
97

 Advies in zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 37. 
98

 Bijvoorbeeld het maken van reclame.  
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noodzakelijk waren voor het behoud van de identiteit en reputatie van 

leesmappenondernemingen in het algemeen en van de Leesland formule in het bijzonder. 

Evenmin valt in te zien dat de Afspraken noodzakelijk waren om, door bestrijding van de 

negatieve effecten van colportage, te voorkomen dat in strijd met wettelijke verplichtingen werd 

gehandeld.  

 

136. Ook het argument van Leesland e.a. dat het uitwisselen van klantgegevens uitsluitend tot doel 

had te voorkomen dat er dubbele contracten werden afgesloten treft geen doel. Uit diverse in de 

bestreden besluiten genoemde bewijsstukken blijkt dat er een algemene afspraak bestond om 

geen klanten van elkaar over te schrijven. Dat deze afspraak niet beperkt was tot gevallen 

waarin de klant nog gebonden was aan een abonnement bij een andere Betrokken 

Onderneming blijkt bijvoorbeeld uit de e-mail van 29 maart 2007 van [vertrouwelijk] (Leesland) 

aan [vertrouwelijk] (De Meteoor) en andere leden van LLM met als onderwerp ‘respect voor 

elkaars klanten’. Hierin beklaagt [vertrouwelijk] zich over het feit dat colporteurs van De 

Meteoor folders stoppen in tasjes waarin de leesmappen van Leesland bij de klant aan de deur 

gehangen worden waarin de klanten van Leesland wordt aangeboden dat ze een abonnement 

bij de Meteoor kunnen aangaan “zodra hun contract bij Leesland is uitgediend.”
99

 

 

137. Uit het voorgaande volgt dat niet gebleken is dat de klantverdelingsafspraken geschikt waren 

om te leiden tot een verbetering van de productie en/of distributie en noodzakelijk waren om 

misleidende en agressieve handelspraktijken door colporteurs tegen te gaan of de identiteit en 

reputatie van partijen c.q. van de leeslandformule te behouden. Mitsdien kunnen de Afspraken 

niet als nevenrestrictie worden aangemerkt en is evenmin voldaan aan de in artikel 6, derde lid, 

Mw gestelde cumulatieve voorwaarden. ACM wijst deze gronden van bezwaar dan ook af.  

 

3.2.7 Bezwaren betreffende de marktomvang en de marktaandelen van partijen hierop  

 

Bezwaar 

138. Volgens Bezwaarmakers zijn de Afspraken vrijgesteld onder artikel 7, tweede lid Mw. 

Bezwaarmakers stellen dat ACM de relevante markt onvoldoende, althans niet goed, heeft 

afgebakend. Volgens Bezwaarmakers is er geen sprake van een afzonderlijke markt voor 

leesmappen, en heeft ACM hun marktaandelen verkeerd berekend omdat de cijfers van de 

berekening niet de volledige markt weergeven. Volgens Zaanlandia e.a. is hierbij van belang 

dat adverteerders geen onderscheid maken tussen de afzetkanalen voor wat betreft 

advertentie-inkomsten en is mede daarom sprake van een ruimere markt. Bezwaarmakers 

                                                      
99

 Zie randnummer 114 van de bestreden besluiten, nr 1151 code D_7244_057531. 
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vinden voorts dat ACM een lagere doorverhuurfactor had moeten hanteren. Ten slotte voeren 

Zaanlandia e.a. aan dat de Afspraken niet merkbaar waren vóór 2010 en dat de marktaandelen 

dusdanig klein zijn dat zij onder de Richtsnoeren inzake horizontale 

samenwerkingsovereenkomsten vrijgesteld zijn. Leeswereld voert aan dat de Afspraken 

überhaupt niet merkbaar waren. 

 

 Advies  

139. De Adviescommissie is met ACM van oordeel dat een volledige marktafbakening niet 

noodzakelijk is.
100

 

 

140. De Adviescommissie is verder van oordeel dat de Afspraken merkbaar waren omdat er sprake 

is van een markt voor leesmappen.
101

 

 

141. De Adviescommissie is ten slotte van oordeel dat de tekst van artikel 7 lid 2 Mw zoals die luidt 

vanaf 3 december 2011 van toepassing is. Dit betekent dat de Afspraken vrijgesteld zouden zijn 

van het kartelverbod wanneer het gezamenlijke marktaandeel van partijen niet groter is dan 

10%. De Adviescommissie is van oordeel dat ACM een keuze dient te maken ten aanzien van 

de definitie van de markt en acht zelf voorhands het bestaan van een aparte markt voor 

leesmappen aanwezig, gelet op de gebruikseigenschappen van leesmappen, de ouderdom en 

de noodzaak de tijdschriften in een bepaalde staat te retourneren en gelet op de prijsstelling 

van leesmappen. Op deze markt bedraagt het gezamenlijke marktaandeel van partijen 32% (in 

2004) tot 85% (in 2011). Volgens de Adviescommissie volgt noch uit het rapport van de heer 

Bakker
102

 noch uit het rapport van RBB
103

 dat uitgegaan zou moeten worden van het bestaan 

van een ruimere markt. Hieruit volgt dat de uitzonderingsbepaling van artikel 7 lid 2 Mw niet van 

toepassing is: de in deze bepaling vermelde marktaandeeldrempel wordt immers in alle jaren 

van de overtreding overschreden.
104

  

 

  Beoordeling ACM 

142. ACM volgt dit advies van de Adviescommissie met uitzondering van de toepasselijkheid van de 

nieuwe bagatelbepaling. In aanvulling hierop overweegt ACM het volgende.  

 

143. ACM wijst op de recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam in de zaak Executieveilingen, 

waar de rechtbank bepaalde dat een mededingingsbeperkende afspraak die “het gehele 

                                                      
100

 Advies in zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 31. 
101

 Advies in zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 36. 
102

 Het rapport van de heer Bakker is als Bijlage 6 bij de bezwaargronden van EKL e.a. gevoegd. 
103

 Het rapport van RBB Economics is in het dossier onder nummer 7244/407 opgenomen. 
104

 Advies in zaak 7244 (Leesmappen)\, randnummers 35 en 36. 
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Nederlandse grondgebied bestrijkt” zonder meer merkbaar is.
105

 In de bestreden besluiten heeft 

ACM de Afspraken om dezelfde reden als merkbare mededingingsbeperking gekwalificeerd.
106

 

 

144. Hiernaast wijst ACM er op dat aan het afbakenen van de relevante markt in het kader van het 

mededingingsrecht geen zelfstandige betekenis toekomt. Het is voldoende als de markt is 

bepaald met een zodanige precisie dat ACM in staat is de potentiële gevolgen voor de 

mededinging vast te stellen. Waar het in dit kader om gaat, is het onderkennen van de 

concurrentiedwang die de betrokken ondernemingen ondervinden.
107

 ACM verwijst op dit punt 

eveneens naar de bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante 

markt, waarin de Commissie duidelijk maakt dat een gedetailleerde(re) marktafbakening in het 

kader van een mededingingsrechtelijke analyse nuttig kan zijn, maar geen vereiste is.
 108

  

 

145. Volgens vaste jurisprudentie van het CBb kan een afspraak aan de verbodsnorm van het eerste 

lid van artikel 6 Mw ontsnappen wanneer de bij de afstemming betrokken ondernemingen een 

zeer zwakke positie hebben.
109

 Voor de vaststelling of hiervan sprake is, is geen exacte 

marktafbakening vereist; dit kan noch uit de jurisprudentie van het CBb noch uit jurisprudentie 

van het HvJ worden afgeleid.
110

  

 

                                                      
105

 Zie de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 18 december 2014 (Executieveilingen), 

ECLI:NL:RBROT:2014:10129, r.o. 10.6. In dezelfde rechtsoverweging overweegt de rechtbank voorts het volgende: “Bij 

merkbaarheid gaat het om de potentie van het complex aan gedragingen om de mededinging op concrete 

executieveilingen te kunnen manipuleren in een meer dan onbeduidende mate.” 
106

 Zie randnummer 254 van de bestreden besluiten. 
107

 CBb 4 oktober 2011, zaken AWB 07/647-650 (Fietsfabrikanten), ECLI:CBB:2011:BT6521, r.o. 4.5.3. Marktafbakening 

is geen doel op zich is maar een instrument voor de analyse is die is vereist voor de toepassing van de 

mededingingsregels, waarbij de mate van gedetailleerdheid afhankelijk is van hetgeen wordt vereist voor de beoordeling 

van de gedragingen die het voorwerp van onderzoek vormen. Zie in dezelfde zin het CBb in de zaak Boomkwekerijen. Dat 

hieruit een verplichting tot marktafbakening zou moeten volgen, zoals Zaanlandia e.a. betogen (pleidooi, paragraaf 1, doc 

7244/737), is onjuist.  
108

 De Commissie omschrijft marktafbakening als “een instrument om de grenzen van de mededinging tussen 

ondernemingen te onderkennen en af te bakenen”.Zie considerans punt 2 van de Bekendmaking van de Commissie 

inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht, Publicatieblad Nr. C 372 

van 9 december 1997, p. 5-13.  
109

 Zie in dit verband ook CBb 12 augustus 2010 (Mobiele operators), ECLI:NL:CBB:2010:BN3895, r.o. 7.4.1. 
110

 Dit staat sinds de uitspraken van het HvJ in Expedia en het CBb in Boomkwekerijen vast. De door Zaanlandia e.a. 

aangehaalde rechtsoverwegingen uit Expedia, Allianz en de speech van de directeur-generaal van DG COMP brengen 

hier geen verandering in. Deze overwegingen zijn oftewel overwegingen van algemene aard (Expedia-arrest, r.o. 17) of 

hebben betrekking op effectbeperkingen (Expedia-arrest r.o.16, 25 en 31 net zoals Allianz-arrest, r.o. 34) en doen daarom 

geen afbreuk aan het dictum van dit arrest. De stelling van Zaanlandia e.a. dat in Exepdia naar een tweetal arresten wordt 

verwezen waarin de markt wel nauwkeurig was afgebakend (pleidooi, paragraaf 1, doc 7244/737), doet ook niet terzake 

omdat deze arresten betrekking hadden op effectbeperkingen. 
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146. ACM is derhalve niet gehouden de omvang van de relevante markt in kaart te brengen teneinde 

de Afspraken in het licht van het thans geldende kartelrecht te kunnen beoordelen. Voor de 

beoordeling van de hier centraal staande grond van bezwaar maakt het ook niet uit of een 

aparte markt voor leesmappen of een ‘bredere’ markt bestaat waarin leesmappen vallen. Naar 

het oordeel van ACM is evenwel sprake van een aparte markt voor leesmappen. Hierbij wijst 

ACM er op dat, zoals uit de in het dossier opgenomen documenten duidelijk wordt, de 

Betrokken Ondernemingen zelf ook spreken over ‘de leesmappenmarkt’ en niet over een 

andere markt.
111

 Het Gerecht heeft herhaald dat de markt die wordt bedoeld in een besluit 

houdende de vaststelling van een kartelinbreuk bepaald wordt door de overeenkomst en de 

activiteiten van het kartel.
112

 Zoals hiervoor beschreven, zagen de door de Betrokken 

Ondernemingen gemaakte Afspraken uitsluitend op (de verdeling van klanten van) leesmappen 

en zijn partijen ook uitsluitend actief in de distributie van leesmappen, en niet in de verkoop van 

magazines. Uit het voorgaande volgt reeds dat sprake is van een aparte markt voor 

leesmappen.  

 

147. Het standpunt van Bezwaarmakers dat sprake is van een ruimere markt, waarin ook de verkoop 

van losse tijdschriften valt, kan niet worden gevolgd. Hierbij is allereerst van belang dat sprake 

is van een groot prijsverschil tussen enerzijds de gemiddelde nieuwe leesmap en anderzijds de 

totale gemiddelde prijs in de verkoop van de losse tijdschriften die deel uitmaken van de 

gemiddelde leesmap. Dit prijsverschil bedraagt namelijk gemiddeld maar liefst EUR 26: het 

verschil tussen de gemiddelde prijs van een leesmap, te weten: EUR 10, en de gemiddelde 

totale prijs van de magazines (die in de leesmap opgenomen zijn) in de ‘losse’ verkoop, te 

weten: EUR 36.113
 Met andere woorden: een set losse magazines is 260% duurder dan een 

leesmap met dezelfde magazines. Gelet op dit grote prijsverschil worden magazines in de 

‘losse’ verkoop door afnemers van leesmappen niet als alternatief gezien.  

 

148. Voorgaande conclusie wordt ondersteund door het NOLU rapport.
114

 ACM verwijst naar pagina 

9 en 10 van het rapport waar gesteld wordt dat “het feit dat men om wat voor reden dan ook niet 

bereid is om de ‘normale’ verkoopprijs van een tijdschrift te betalen, betekent dat er sprake is 

                                                      
111

 Zie punt 261 van de bestreden besluiten voor een opsomming.  
112

 Zie Gerecht EU 27 februari 2014, zaak T-91/11 (Innolux), r.o. 131 waarbij het Gerecht precies naar dezelfde zaak 

verwijst als ACM in de bestreden besluiten in punt 261. In dezelfde zaak heeft het Gerecht ook geëxpliciteerd dat het 

arrest Adriatica di Navigazione dat door Leesland e.a. in punt 20-21 van hun bezwaargronden wordt aangehaald hier 

geen afbreuk aan doet. Uit de uiteenzetting van het Gerecht volgt namelijk slechts dat de toezichthouder onder bepaalde 

omstandigheden gehouden kan zijn om ten aanzien van andere punten dan de strekkingsbeperking en tussenstaatse 

handel een uitvoerigere omschrijving van de markt en de verweten handelingen te geven, indien een risico bestaat dat 

een karteldeelnemer door derden aansprakelijk zal worden gehouden voor gedragingen die hij niet heeft verricht (Innolux, 

r.o. 132-134). Dit geval is hier niet aan de orde. 
113

 Zie dossierstuk 7244/407.  
114

 Bijlage 1 bezwaargronden EKL Leesmappen e.a.  
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van een minder sterk emotionele en expressieve lezer/bladbinding” en “een positief aspect is 

dat deze doelgroep zonder leesportefeuille veel moeilijker met het medium tijdschriften te 

berekenen zou zijn”.  

 

149. Ook het volgende rekenvoorbeeld, dat op cijfers berust die door de heer Bakker zijn 

ingebracht
115

, geeft aan dat niet aannemelijk is dat bij een kleine maar significante prijsstijging 

van een leesportefeuille (‘SSNIP’) de gemiddelde leesportefeuille lezer naar losse tijdschriften 

dan wel abonnementen zal overstappen: 

 

Prijs luxe map eerste week EUR 9,30, verhoging van die prijs met 10% → EUR 10,23 

Prijs zelfde tijdschriften los EUR 37  

Prijs luxe map is 25% van prijs losse tijdschriften 

Prijsverschil pre-SSNIP, ca. EUR 27,70, post-SSNIP ca. EUR 26,70 

 

Prijs budget map eerste week EUR 6,45, verhoging van die prijs met 10% → EUR 7,10 

Prijs zelfde tijdschriften los EUR 21,50 

Prijs luxe map is 30% van prijs losse tijdschriften 

Prijsverschil pre-SSNIP, ca. EUR 15,05, post-SSNIP ca. EUR 14,40  

 

Bij dergelijke prijsverschillen is het niet aannemelijk dat een leesmap-lezer na een SSNIP over zal 

stappen tot losse tijdschriften dan wel abonnementen.  

 

Voorbeeld van prijsstelling van een leesmaponderneming
116

 

Leeftijd Prijs Verschil met 
jongere map 

Percentage verhoging 
t.o.v. nieuwere map 

Nieuw EUR 9,55     

1 week oud EUR 7,55 EUR 2,00 26,49% 

2 weken oud EUR 6,35 EUR 1,20 18,90% 

3 weken oud EUR 5,55 EUR 0,80 14,41% 

4 weken oud EUR 5,15 EUR 0,40  7,77% 

5 weken oud EUR 4,70 EUR 0,45  9,57% 

6 weken oud EUR 4,40 EUR 0,30  6,82% 

7 weken oud EUR 4,20 EUR 0,20  4,76% 

8 weken oud EUR 3,80 EUR 0,40 10,53% 

 

                                                      
115

 Bijlage 6 bezwaargronden EKL Leesmappen e.a. p. 9. 
116

 Bron dossierstuk 7244/138. 
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150. Anders dan Leesland e.a. menen, is niet aannemelijk dat abonnees van leesportefeuilles die 

zich op de meest recente portefeuilles abonneren bij een prijsstijging van 5-10% over zouden 

stappen naar reguliere abonnementen dan wel losse tijdschriften.
117

 Hierbij is van belang dat, 

zoals hiervoor weergegeven, de prijsverschillen tussen deze portefeuilles en hetzelfde pakket 

tijdschriften in de losse verkoop zonder meer groot is. Dit geldt in toenemende mate voor 

‘oudere’ magazines. Deze zijn bovendien via het winkelkanaal niet te verkrijgen; bij deze 

magazines bestaat derhalve geen substituut. Eventuele concurrentiedruk die de andere kanalen 

(abonnementen en losse verkoop) op leesportefeuilles uitoefenen, is verwaarloosbaar bij 

klanten die oudere leesportefeuilles (vijfde week en ouder) bestellen.  

 

151. Tot dezelfde conclusie komt ook de heer Bakker: “prijsdifferentiatie is voordelig voor de 

gebruiker, die – weliswaar met restricties – een product tegen een lage prijs krijgt; en voor de 

producent die producten afzet – tegen een lagere prijs – bij een doelgroep die het product 

waarschijnlijk niet voor de reguliere prijs zou aanschaffen”.
118  

 

152. Hiernaast is van belang dat de losse verkoop van magazines juridisch beschouwd niet 

vergelijkbaar is met de huur van leesmappen: bij losse verkoop wordt een afnemer immers 

eigenaar van een magazine, terwijl bij leesmappen voor het overgrote deel van (per definitie 

tijdelijke) huur – en dus niet van de verkrijging in eigendom – sprake.
119

 Mede gelet op dit 

verschil is het niet aannemelijk dat een afnemer van leesmappen – in geval van bijvoorbeeld 

een stijging in prijs van leesmappen – over zou stappen op ‘losse’ koop van magazines. 

Aannemelijk is immers dat de gemiddelde afnemer van leesmappen geen waarde hecht aan 

magazines in eigendom. Het voorgaande ondersteunt de conclusie dat er sprake is van een 

nauwe markt voor leesmappen.  

 

153. De door Zaanlandia e.a. geponeerde stelling dat adverteerders geen onderscheid maken 

tussen de afzetkanalen voor wat betreft advertentie-inkomsten en dat daarom sprake is van een 

ruime markt kan naar het oordeel van ACM niet worden gevolgd. Ten eerste volgt uit een 

beweerd ‘geen onderscheid maken’ logischerwijs nog niet dat er sprake is van een ruime markt. 

Van doorslaggevend belang is of, bezien uit het perspectief van de klant, leesmappen en losse 

tijdschriften onderling uitwisselbaar zijn. Hiernaast is de adverteerdersmarkt voor tijdschriften 

volgens bestendige concentratiebeschikkingenpraktijk van ACM een afzonderlijke markt naast 

                                                      
117

 Productie 2 van de bezwaargronden van Leesland e.a. toont niet aan dat bij een SSNIP klanten overstappen naar 

andere distributievormen. Uit de productie kan slechts worden afgeleid dat bij een overname van een 

leesmaponderneming door Leesland het aantal abonnementen met ongeveer 25% afneemt. Onduidelijk is echter wat 

deze afname veroorzaakt en ook wat de afvallende klanten vervolgens doen (stoppen met lezen dan wel overstappen tot 

andere leesmap-aanbieder dan wel overstappen tot andere distributievormen). 
118

 Pagina 10 van het rapport, Bijlage 6 bezwaargronden EKL Leesmappen. 
119

 Enige uitzondering is de mogelijkheid om een zeer oude leesmap aan het einde van haar levenscyclus te kopen. 
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de lezersmarkt voor publiekstijdschriften en de lezersmarkt voor vaktijdschriften.
120

 De meeste 

adverteerders vinden leesmappen juist minder belangrijk omdat via deze weg juist niet de door 

hen beoogde doelgroep wordt bereikt.
121

  

 

154. De stelling van Zaanlandia e.a. dat slechts 50% van de geleverde leesportefeuilles gelezen 

wordt is niet verder toegelicht en ook niet gemotiveerd. Overigens is ook onduidelijk hoe zij 

aantoont dat leesmappen concurreren met tijdschriften uit losse verkoop en abonnementen. 

Naar het oordeel van ACM kunnen de door RBB Economics
122

 aan de hand van omzet 

berekende marktaandelen – nog daargelaten dat RBB niet het bestaan van een ruimere markt 

dan de markt voor leesmappen aantoont – eveneens niet worden gevolgd. RBB Economics 

heeft de marktaandelen berekend op basis van omzetcijfers uit uitsluitend twee jaren, te weten: 

2010 en 2011. Aangezien de overtredingsperiode, zoals hiervoor beschreven, aanzienlijk langer 

heeft geduurd, kunnen deze cijfers niet als representatief worden aangemerkt. Sterker nog, de 

omzetcijfers die RBB Economics heeft gehanteerd, wijken in aanzienlijke mate af van de 

omzetcijfers die de Betrokken Ondernemingen zelf hebben verstrekt. Om deze reden moeten 

de cijfers van RBB dan ook als onbetrouwbaar worden aangemerkt.  

 

155. Uit het voorgaande volgt dat een aparte markt voor leesmappen bestaat en het gezamenlijke 

marktaandeel van partijen gedurende de gehele duur van het onderhavige kartel hoger dan 

10% was. Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of artikel 7, tweede lid Mw (nieuw) 

of artikel 7, tweede lid Mw (oud) van toepassing is: de onderhavige afspraken zijn immers, gelet 

op het voorgaande, sowieso niet vrijgesteld onder beide bepalingen.  

 

156. ACM wijkt overigens af van het oordeel van de Adviescommissie dat de tekst van artikel 7 lid 2 

Mw zoals die luidt vanaf 3 december 2011 van toepassing is. De Nederlandse wetgever heeft 

met het nieuwe artikel 7 lid 2 Mw immers geen zwaardere sanctionering beoogd. Anders dan de 

Adviescommissie betoogt, houdt het arrest van de Hoge Raad
123

 geen volledige herziening van 

de interpretatie van het lex mitior beginsel in. Zoals in rechtsoverweging 3.6.1 en 3.6.2. door de 

                                                      
120

 In de concentratie-zaak 7185 (Sanoma / SBS), besluit van 27 juni 2011, wordt uitgegaan van een mogelijke 

advertentiemarkt voor publiekstrijdschriften (zie punt 81). In zaak 803 (Edipress / Audax), besluit op bezwaar van 25 

februari 1999, werd door de dga-NMa in punt 7.2 een afzonderlijke markt voor import en distributiediensten van 

buitenlandse tijdschriften voor de losse verkoop in Nederland onderscheiden. In het besluit van 13 september 2004 in 

zaak 4100 (SDU / Ten Hagen & Stam) is een onderscheid gemaakt tussen de lezersmarkt voor vaktijdschriften en de 

lezersmarkt voor publiekstijdschriften. In de concentratie-zaak 4140 (Werner Söderström / Malmberg), besluit van 1 

november 2004, is in de punten 13-14 wederom vastgesteld dat de lezersmarkten publiekstijdschriften enerzijds en 

vaktijdschriften anderzijds twee verschillende productmarkten zijn. In punt 19 van hetzelfde besluit is vastgesteld dat de 

lezersmarkt voor jeugdtijdschriften ook een afzonderlijke markt is.  
121

 Zie dossierstuk 7244/409, punt 47.  
122

 Dossierstuk 7244/407. 
123

 Arrest van de Hoge Raad van 12 juli 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BP6878) 
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Hoge Raad wordt overwogen, moet een onderscheid worden gemaakt tussen het wijzigen van 

de strafbaarstelling als zodanig en het wijzigen van de strafmaat. Bij het wijzigen van de 

strafbaarstelling als zodanig – zoals in het onderhavige geval bij de wijziging van artikel 7, 

tweede lid Mw – is het criterium van het ongewijzigde inzicht in de strafbaarheid van een 

bepaalde gedraging nog steeds van toepassing.
124

 Hiernaast is van belang dat de overtreding 

zich voor het overgrote deel (meer dan 90% van de gehele overtreding) heeft voorgedaan 

tijdens de gelding van artikel 7 lid 2 (oud) Mw.
125

 Gelet hierop gaat het beroep van 

Bezwaarmakers op art. 7, tweede lid (nieuw) Mw niet op.  

 

157. Het bovenstaande brengt mee dat alles wat Bezwaarmakers hebben aangevoerd met 

betrekking tot een ruimere markt, die zowel leesmappen, losse tijdschriften en abonnementen 

omvat, hen niet kan baten. Daarmee erkent ACM evenwel niet dat deze bezwaren afbreuk doen 

aan de overwegingen die de bestreden besluiten hebben gewijd aan een denkbeeldige ruimere 

markt. ACM blijft van oordeel dat oplagecijfers geschikt zijn om marktaandelen te berekenen,
126

 

dat een doorverhuurfactor op de oplagecijfers moet worden toegepast en dat die 

doorverhuurfactor juist is vastgesteld. Alle bezwaren ten aanzien van dit onderdeel van het 

besluit zijn in wezen al in de zienswijze op het rapport voorgedragen en in de bestreden 

besluiten weerlegd. Ook in zoverre ziet ACM geen aanleiding om hier uitvoerig op in te gaan en 

volstaat op deze plek met een verwijzing naar de bestreden besluiten en de opmerking dat ook 

de marktaandelen van de kartelleden bij het inzoomen op twee belangrijke uitgeverijen, Audax 

en Sanoma bevestigt dat de marktaandelen van de kartelleden tijdens de inbreukperiode 

dermate groot zijn dat de bagateluitzondering niet op hen van toepassing is.
127

  

                                                      
124

 De verwijzing van Zaanlandia e.a. naar een uitspraak van de Raad van State (zie pleidooi punt 24, 7244/737) is 

irrelevant omdat het een bestuursrechtelijk geschil met betrekking tot een vergunning betrof en geen boetezaak.  
125

 Het gewijzigde artikel 7, tweede lid Mw trad in werking op 3 december 2011. De overtreding loopt van 30 maart 2004 

tot en met 30 augustus 2012. 
126

 Anders dan EKL Leesmappen e.a. en Leesland e.e. menen is ACM van oordeel dat de oplagecijfers zoals die door 

HOI zijn gerapporteerd en die betrekking hebben op de upstream markt uitgevers-leesmapondernemingen wel degelijk 

iets zeggen over het marktaandeel van leesmapondernemingen downstream. Bij de oplagecijfers moet immers geen 

‘omzetvertaalslag’ worden gemaakt omdat bijna alle door leesmapondernemingen ingekochte exemplaren doorstromen 

naar de eindafnemer. In zoverre zijn zij vergelijkbaar met de andere afzetkanalen downstream, te weten abonnementen 

en losse verkoop. De HOI-cijfers zijn een betrouwbare bron om de oplages van tijdschriften vast te stellen en het gebruik 

van oplagecijfers als uitgangspunt voor marktaandeelberekening is bestendige praktijk bij de concentratiecontrole van 

ACM in deze sector. Zie concentratiebesluit ACM in zaak 7185 (Sanoma / SBS). 
127

 Gelet op de gedetailleerdheid van de oplage-aandelen van bijlage 2 van de antwoorden van Audax, is Audax akkoord 

gegaan met het delen van de betreffende informatie op geaggregeerd niveau met bezwaarmakers, dus zonder de 

verdeling per titel. ACM heeft derhalve (1) per jaar het door leesmapondernemingen aantal ingekochte exemplaren van 

elk van de twaalf vermelde tijdschriften (deze gegevens zijn in dossierstuk 7244/719, Bijlage 2  in de vierde kolom van 

rechts van de tabel met de naam ‘LP en LT’ te vinden) bij elkaar opgeteld en (2) dezelfde exercitie voor het aantal totaal 

verkochte exemplaren van elk van de twaalf vermelde tijdschriften (deze gegevens zijn in de tweede kolom van rechts van 

de tabel met de naam ‘totaal betaald’ te vinden (zie dossierstuk 7244/719)) doorgevoerd. Vervolgens is het aandeel van 
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158. Uit al het voorgaande volgt dat de Afspraken tussen partijen niet vrijgesteld zijn onder artikel 7 

lid 2 Mw. De Afspraken waren zonder meer geschikt om tot een meer dan insignificante, en 

derhalve merkbare, beperking van de mededinging te leiden. Gelet op al het voorgaande wijst 

ACM de bezwaren van bezwaarmakers inzake artikel 7 lid 2 Mw, de marktafbakening en de 

merkbaarheid van de afspraken dan ook af.  

3.2.8 Geen beslissende invloed 100% aandeelhouders  

 

Bezwaar  

159. Leeskring en Videoshop Demob B.V. en Reijne’s Gezinsleesportefeuille B.V. zijn van mening 

dat ACM ten onrechte hun aandeelhouders aansprakelijk heeft gesteld, te weten: Nicma Beheer 

B.V. respectievelijk Reijne Exploitatie B.V. en Stichting Administratiekantoor Reijne. 

Bezwaarmakers stellen dat hiermee de onschuldpresumptie uit het EVRM uit het oog is 

verloren. Door enkel af te gaan op hun 100% aandeelhouderschap, is volgens Bezwaarmakers 

ten onrechte geen onderzoek gedaan naar de juridische, economische en organisatorische 

verbanden tussen deze moedervennootschappen en dochtervennootschappen.  

 

160. Leeswereld stelt dat ACM ten onrechte Leeswereld Beheer B.V. aansprakelijk heeft gesteld 

voor gedragingen van Leeswereld B.V. Volgens Leeswereld heeft Leeswereld Beheer B.V. 

namelijk geen zeggenschap of beslissende invloed over (het gedrag van) Leeswereld B.V. 

aangezien Leeswereld B.V. zich in de praktijk autonoom op de markt gedraagt.  

 

  Beoordeling ACM 

161. ACM overweegt bij gebreke van een advies van de Adviescommissie over deze bezwaren het 

volgende. Met het arrest in de zaak Akzo
128 

heeft het HvJ zich uitgesproken over de 

omstandigheden waaronder een moedermaatschappij verantwoordelijk kan worden gehouden 

voor het gedrag van haar dochtermaatschappij en de bewijslast die de Europese Commissie in 

dit verband heeft. Het arrest Akzo maakt in de eerste plaats duidelijk dat indien de 

b

                                                                                                                                                              

de leesmapondernemingen berekend. Uit bijlage 2 van de Audax-antwoorden volgt dat tijdens de hele inbreukperiode het 

aandeel van verkochte tijdschriften aan leesmapondernemingen tussen de 13 en 18% lag. Het aandeel van de 

kartelleden bij leesmapondernemingen in aanmerking nemende, constateert ACM een groei in marktaandeel van de 

deelnemende partijen bij de Afspraken van 5,8% in 2004 tot 10,9% in 2010 op de beweerde ruime marktinkoopmarkt voor 

tijdschriften voor wat betreft Audax tijdschriften. 

Uit pagina 8 van de antwoorden van Sanoma volgt (zie dossierstuk 7244/719, Bijlage 1), dat in de periode 2004-2011 

eerst 10% en later 9,1% van de door Sanoma geproduceerde oplages aan leesmap-ondernemingen is verkocht. 

Rekening houdend met het feit dat het kartel in 2011 ca. 85% van de leesmapondernemingen representeert, kan worden 

geconcludeerd dat de Betrokken Ondernemingen – zonder enige doorverhuurfactor toe te passen – van ca. 7,7% 

marktaandeel op de beweerde ruime marktinkoopmarkt voor tijdschriften hebben voor wat betreft Sanoma tijdschriften. 
128

 HvJ EU 10 september 2009, zaak C-97/08 P (Akzo Nobel / Commissie). 
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moedermaatschappij het volledige kapitaal van de dochtermaatschappij (100%) bezit, mag 

worden aangenomen dat de moedermaatschappij metterdaad een beslissende invloed heeft op 

het gedrag van haar dochter. Bij 100% aandeelhouderschap bestaat er volgens het Hof “een 

weerlegbaar vermoeden” van beslissende invloed op de dochtermaatschappij. Wanneer dit 

‘vermoeden’ door de moedermaatschappij niet wordt weerlegd door afdoende bewijzen te 

overleggen die aantonen dat haar dochteronderneming zich in de praktijk (op de markt) 

autonoom gedraagt, mag de overtreding van de dochtermaatschappij worden toegerekend aan 

de moedermaatschappij.
129

 Het CBb heeft deze jurisprudentie in diverse uitspraken betreffende 

de bouwsector onderschreven.
130

 

 

162. Het bewijsvermoeden bij 100% aandeelhouderschap brengt mee dat ACM niet hoeft te 

bewijzen dat de moedermaatschappij invloed heeft uitgeoefend op het beleid van haar dochter 

op het terrein waarop de inbreuk is gepleegd. Het is aan de betreffende moedermaatschappij 

om “afdoende bewijzen” te overleggen die aantonen dat haar dochteronderneming zich in de 

praktijk (op de markt) autonoom gedraagt.  

 

163. Gelet op het 100% belang dat Nicma Beheer B.V. respectievelijk Leeswereld Beheer B.V. heeft 

in Leeskring en Videoshop Demob B.V. respectievelijk Leeswereld B.V., alsmede het 100% 

belang dat Reijne Exploitatie B.V. en Stichting Administratiekantoor Reijne hebben in Reijne’s 

Gezinsleesportefeuille B.V., kan worden aangenomen dat deze moedervennootschappen 

beslissende invloed hebben gehad op het gedrag van voormelde dochtervennootschappen. 

Bezwaarmakers hebben geen enkel bewijs overgelegd waaruit volgt dat Leeskring en 

Videoshop Demob B.V., Reijne’s Gezinsleesportefeuille B.V., alsmede Leeswereld B.V. zich in 

de in deze zaak centraal staande periode op de markt autonoom gedroegen. ACM heeft in de 

bestreden besluiten dan ook op goede grond voormelde moedervennootschappen aansprakelijk 

gesteld voor de door hun dochtervennootschappen begane overtreding. Dat hiermee de 

onschuldpresumptie uit het EVRM uit het oog wordt verloren, valt – mede in aanmerking 

nemend dat het HvJ en het Gerecht de rechtswaarborgen uit het EVRM onderschrijven
131

 – niet 

in te zien.  

 

164. Gelet op al het voorgaande wijst ACM deze grond van bezwaar dan ook af.  

 

                                                      
129

 HvJ EU 10 september 2009, zaak C-97/08 P (Akzo Nobel / Commissie), r.o. 58-61.  
130

 Zie bijvoorbeeld College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 november 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BO5197 (Dijkers 

Middelharnis), r.o. 3.2; CBb 18 november 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BO4962 (Ooms c.s.), r.o. 3.3; CBb 18 november 

2010, ECLI:NL:CBB:2010:BO5193 (Phoenix), r.o. 3.4, en CBb 7 juli 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BN0540 (Bruil Ede), r.o. 

3.10.4. 
131

 HvJ EU 26 november 2013, zaak C-58/12P (Gascogne), r.o. 30 en Gerecht EU 23 januari 2014, zaak T-391/09 (Evonik 

Degussa), r.o. 36-38.  
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3.3 Bezwaren ten aanzien van de boete 

3.3.1 Wijze van beboeting van de feitelijk leidinggevers  

 

Bezwaar  

165. Zaanlandia e.a., Leeswereld en EKL Leesmappen e.a. stellen dat het hoofdelijk aansprakelijk 

stellen van de feitelijk leidinggevers voor de boetes aan de betrokken onderneming niet 

mogelijk is omdat noch de Mededingingswet noch de Awb daartoe een grondslag biedt. De 

bevoegdheid tot het opleggen van een sanctie bestaat ex artikel 5:4 lid 1 Awb, slechts voor 

zover de bevoegdheid bij of krachtens de wet is verleend. Dat geldt volgens Bezwaarmakers 

evenzeer voor de hoofdelijke aansprakelijkstelling. EKL Leesmappen e.a. en Leeswereld 

voeren aan dat de hoofdelijke aansprakelijkheid neerkomt op een dubbele bestraffing en dat dit 

in strijd is met het ne bis in idem beginsel.  

 

 Advies  

166. De Adviescommissie is van oordeel dat een wettelijke grondslag voor de hoofdelijk-

aansprakelijkstelling van de feitelijk leidinggevers voor de aan de ondernemingen opgelegde 

boetes ontbreekt. Naar het oordeel van de Adviescommissie kan ACM zich op dit punt niet 

baseren op de Mededingingswet en ook niet via de schakelbepaling van artikel 5:1, lid 3, Awb 

op artikel 51 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: ‘Sr’). Volgens de Adviescommissie 

zijn uitsluitend ‘samenlopende bestraffingen’ onder deze bepalingen mogelijk. De 

Adviescommissie is van oordeel dat het niet mogelijk is om te zeggen, zoals ACM dat doet, dat 

geen boete wordt opgelegd, maar dat de feitelijk leidinggevers wel hoofdelijk aansprakelijk 

worden gesteld, hetgeen (volgens ACM) weer gelijk zou staan aan oplegging van een boete. De 

Adviescommissie meent dat het legaliteitsbeginsel zich hiertegen verzet.
132

 De 

Adviescommissie geeft ACM in overweging om in plaats van de hoofdelijk aansprakelijkstelling 

een voorwaardelijke boete aan de feitelijk leidinggevers op te leggen.
133

 

 

  Beoordeling ACM 

167. ACM volgt voormeld Advies van de Adviescommissie niet. In afwijking hiervan overweegt ACM 

het volgende. 

  

168. De wettelijke grondslag voor de sancties aan de feitelijk leidinggevers is te vinden in artikel 5:1 

lid 3 Awb jo. artikel 51 lid 2 Sr. Hierin is bepaald dat, in geval van een overtreding begaan door 

een rechtspersoon, de vervolging tevens kan worden ingesteld en de in de wet voorziene 

                                                      
132

 Advies in de zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 78. 
133

 Advies in de zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 79. 
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straffen en maatregelen tevens kunnen worden uitgesproken tegen hen die tot de overtreding 

opdracht hebben gegeven of daaraan feitelijk leiding hebben gegeven, dan wel tegen de 

rechtspersoon en feitelijk leidinggever tezamen  

 

169. Zoals in de bestreden besluiten
134

 beschreven, hebben de feitelijk leidinggevers, door de 

gedragingen van de aan hen gelieerde onderneming bewust te aanvaarden en persoonlijk en 

actief uitvoering te geven aan de overtreding van artikel 6 lid 1 Mw, terwijl zij in de positie waren 

om de overtreding te voorkomen, feitelijk leiding gegeven aan de overtreding van artikel 6 lid 1 

Mw door de onderneming. Gelet hierop heeft ACM gebruik gemaakt van haar bevoegdheid om 

de in deze zaak betrokken feitelijk leidinggevers een boete op te leggen voor de door hen 

begane overtreding.  

 

170. Gelet op de onderlinge verknochtheid van de ondernemingen en feitelijk leidinggevers, zowel in 

personeel als ook in financieel opzicht,
135

 heeft ACM er in het licht van het 

evenredigheidsbeginsel voor gekozen om de feitelijk leidinggevers een boete op te leggen in de 

vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid voor (een deel van) de boete aan de Betrokken 

Onderneming. De boeteoplegging aan de feitelijk leidinggevers ligt derhalve besloten in 

voormelde hoofdelijke aansprakelijkstelling. De feitelijk leidinggevers zijn hierdoor minder zwaar 

getroffen, doordat betaling van de gehele boete door de onderneming de feitelijk leidinggever 

kwijt van zijn verantwoordelijkheid voor het deel van de boete waarvoor hij aansprakelijk is 

gesteld. Indien de onderneming de boete (gedeeltelijk) niet betaalt, moet weliswaar de feitelijk 

leidinggever de aan hem opgelegde boete betalen, maar is hierdoor bevrijdend betaald voor de 

onderneming, waarin de feitelijk leidinggever zelf een belang heeft. ACM is van oordeel dat 

artikel 5:1 Awb jo. artikel 51 lid 2 Sr niet aan deze aanpak in de weg staat. Ten overvloede wijst 

ACM erop dat de tekst van artikel 5:40 lid 1 Awb zich verzet tegen de door de Adviescommissie 

voorgestelde figuur van de voorwaardelijk boete.  

 

171. De figuur van hoofdelijk aansprakelijkstelling van de feitelijk leidinggever voor de boete aan de 

betrokken onderneming is overigens eerder toegepast door ACM in de zaak “Special T”. De 

Rechtbank Rotterdam heeft in deze zaak geen grond gezien om de boetebesluiten waarvan 

hoofdelijke aansprakelijkheid van de feitelijk leidinggever voor de boete aan de onderneming, 

deel uit maakt, te vernietigen.
136

 Ook in een andere zaak waarin de onderneming en feitelijk 

leidinggever hoofdelijk aansprakelijk werden gesteld voor de boete, heeft de rechtbank 

                                                      
134

 Zie de hoofdstukken 2 en 3.3.1.15. 

135
 ACM heeft meegewogen dat de feitelijk leidinggevers (al dan niet via een of meerdere rechtspersonen) enig 

aandeelhouder zijn van de aan hen gelieerde Betrokken Onderneming, of een groot deel van de aandelen in de 

Betrokken Onderneming bezitten, zie hoofdstuk 6.8 van de bestreden besluiten. 
136

 Rechtbank Rotterdam, 11 juli 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:5003. 
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Rotterdam weliswaar (om een andere reden) het betreffende boetebesluit vernietigd, maar de 

rechtsgevolgen in stand gelaten.
137

 ACM ziet niet in waarom deze zaken niet vergelijkbaar 

zouden zijn, zoals Zaanlandia e.a. naar voren hebben gebracht.
138

 Anders dan Zaanlandia e.a. 

betogen, heeft ACM in de onderhavige zaak, net als in bovengenoemde zaken, zowel aan de 

onderneming als aan de feitelijk leidinggever een boete opgelegd, waarbij ACM voor de boete 

aan de feitelijk leidinggevers de vorm heeft gekozen van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de 

boete aan de onderneming. 

 

172. Verder verwijst ACM naar een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Rotterdam in de zaak ‘Daisycon’. In die uitspraak is de volgende overweging van 

belang voor de onderhavige zaak:  

 

“Het betoog van verzoekers ter zitting dat de hoofdelijke aansprakelijkstelling van twee 

bestuurders van [Bedrijfsnaam] niet mogelijk is zonder (voorafgaande) boeteoplegging aan hen 

kan niet worden gevolgd, omdat in die hoofdelijke aansprakelijkstelling de boeteoplegging aan 

hen ligt besloten.”
139

 

 

173. Aangezien een aparte wettelijke grondslag bestaat voor de beboeting van de ondernemingen 

en de feitelijk leidinggevers – ACM heeft deze overtredingen, zoals hierboven uiteengezet, ook 

afzonderlijk gekwalificeerd en beboet – kan van een schending van het ne bis in idem beginsel, 

zoals door enkele Bezwaarmakers aangevoerd, geen sprake zijn. Bovendien geldt dat, zoals 

hierboven toegelicht, de gehanteerde hoofdelijke aansprakelijkheid juist een waarborg vormt 

tegen dubbele bestraffing, omdat hiermee wordt voorkomen dat de feitelijk leidinggever feitelijk 

tweemaal in zijn vermogen wordt geraakt. 

 

174. Gelet op het voorgaande, wijst ACM deze grond van bezwaar van partijen af.  

 

3.3.2 Betrokken omzet / Boetegrondslag 

 

Bezwaar 

175. Zaanlandia e.a. betogen dat ACM ten onrechte de omzet van voor 22 november 2006 voor de 

berekening van de boetegrondslag in aanmerking heeft genomen. Zaanlandia e.a. verwijzen 

hiertoe naar de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in de zaak Darthuizer Boomkwekerijen. 

Volgens Zaanlandia e.a. is dit gedeelte van haar omzet ‘verjaard’. 

                                                      
137

 Rechtbank Rotterdam, 20 maart 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:1815. 
138

 Pleidooi Zaanlandia e.a., randnummer 47, 7244/737. 
139

 Rechtbank Rotterdam, 24 september 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:7808, r.o. 14. 
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176. EKL Leesmappen e.a. en Leeswereld voeren aan dat de hoogte van de betrokken omzet 

beperkt had moeten worden tot omzet behaald via colportage, en niet ook omzet behaald door 

andere wervingsvormen dient te omvatten. De reden hiervoor is dat partijen met de Afspraken 

tot doel hadden om verkeerde colportagepraktijken tegen te gaan.  

 

177. Leeswereld stelt dat ACM ten onrechte een deel van de omzet die zij heeft gerealiseerd in 

Duitsland en België meegerekend heeft bij het bepalen van de hoogte van haar betrokken 

omzet. Voorts heeft ACM ten onrechte omzet die niet is behaald met leesmappen en omzet die 

is behaald door overname van een ander bedrijf in aanmerking genomen. Voorts heeft ACM ten 

onrechte 6% BTW en distributiekosten meegerekend.  

 

Advies  

178. De Adviescommissie is van mening dat van verjaring geen sprake is omdat de inbreuk als een 

één enkele inbreuk moet worden beschouwd en gedeeltelijke verjaring daarom niet aan de orde 

is.
140

  

 

179. De Adviescommissie is verder van oordeel dat ACM niet alleen de omzet die is behaald via 

colportage, maar de gehele omzet van de Betrokken Ondernemingen als boetegrondslag mag 

hanteren.
141

 

 

180. Voorts is de Adviescommissie van oordeel dat ACM dient na te gaan of bij Leeswereld mogelijk 

ten onrechte omzet die is behaald in Duitsland en België, of die is behaald door overname van 

een ander bedrijf mede in aanmerking is genomen. Ten aanzien van het laatste is de 

Adviescommissie de mening toegedaan dat uit het ESSO-arrest
142

 zou volgen dat “een 

behaalde omzet ten gevolge van overname niet mee mag tellen bij de bepaling van de 

betrokken omzet, althans dat de boete als onevenredig moet worden gezien als zo’n overname-

omzet wel in de boetebepaling is betrokken”. ACM dient hierbij na te gaan of het een verschil 

maakt of sprake is van een activa-overname of “een gehele overname”.
143

 Voorts dient te 

worden beoordeeld of wellicht ten onrechte 6% BTW meegerekend is
144

 en of de 

distributiekosten volledig buiten de onderneming zijn terecht gekomen.
145

 Slechts indien dit het 

geval zou zijn, zouden deze distributiekosten buiten de betrokken omzet vallen. De 

Adviescommissie adviseert ACM om Leeswereld expliciet in staat te stellen dit betoog nader 

                                                      
140

 Advies in de zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 60. 
141

 Advies in de zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 47. 
142

 Zie arrest van het Gerecht van 11 juli 2014, zaak T-540/08 (ESSO / Commissie). 
143

 Advies in de zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 69. 
144

 Advies in de zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 72. 
145

 Advies in de zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 71. 
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met feiten te onderbouwen 

 

Beoordeling ACM 

181. ACM volgt het Advies van de Adviescommissie, met uitzondering van de uitleg die de 

Adviescommissie aan het ESSO-arrest geeft. Ten aanzien van de grond van bezwaar van 

Zaanlandia e.a. wijst ACM er op dat de aangehaalde uitspraak van de rechtbank Rotterdam 

inmiddels op het hier centraal staande punt door het CBb is vernietigd.
146

 Het CBb heeft, kort 

geformuleerd, bepaald dat de (verval)bepaling van artikel 64 Mw uitsluitend ziet op de 

bevoegdheid van ACM om een boete op te leggen, en niet op de hoogte van de boete die ACM 

kan opleggen. Aangezien ACM in deze zaak de verjaringstermijn tijdig had gestuit, was ACM 

bevoegd om boetes op te leggen voor de gehele duur van de overtreding. ACM heeft derhalve 

in de bestreden besluiten op goede grond de gehele omzet van Zaanlandia e.a. gedurende de 

gehele duur van de overtreding als betrokken omzet in aanmerking genomen.  

 

182. Zoals hiervoor in paragraaf 3.2.1 is uiteengezet, beoogden partijen middels de Afspraken niet 

primair ‘foute’ colportagepraktijken tegen te gaan. Uit het hiervoor weergegeven bewijs volgt 

juist dat partijen in eerste instantie een klanten- en gebiedsverdeling voor ogen hadden en ook 

daadwerkelijk (en herhaaldelijk) overeengekomen zijn. Hieruit volgt dat ACM bij de beboeting 

op goede grond de gehele omzet van partijen met betrekking tot de uitgifte van leesmappen bij 

het bepalen van de hoogte van de betrokken omzet in ogenschouw genomen heeft; alle omzet 

van partijen is immers – in dit licht beschouwd – ‘besmet’.
147

  

 

183. Voor zover Leeswereld stelt dat ACM ten onrechte een deel van de omzet die zij heeft behaald 

in Duitsland en België mede in aanmerking heeft genomen bij het bepalen van de hoogte van 

haar betrokken omzet, wijst ACM er op dat het op de weg van Leeswereld ligt om – op basis 

van nieuwe, betrouwbare, en door een accountant geverifieerde gegevens – aan te tonen dat 

een gedeelte van haar omzet in Duitsland en België behaalde omzet betreft. Leeswereld heeft 

dit niet gedaan. ACM is bij het bepalen van de hoogte van de betrokken omzet van Leeswereld 

in Nederland dan ook op goede grond uitgegaan van de opgave die zij zelf in de primaire fase 

gedaan heeft. In het licht van het voorgaande valt niet in te zien dat ACM hiervan thans zou 

moeten afwijken.  

 

184. Leeswereld heeft – ook wat BTW en distributiekosten betreft – uitsluitend gesteld, doch niet 

aangetoond door middel van een door een accountant geaccordeerde verklaring, dat ACM ten 

                                                      
146

 Zie uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 10 april 2014 (Boomkwekerijen), punt 4.8.3, 

ECLI:NL:CBB:2014:118. 
147

 Zie ook arrest van het HvJ EU van 23 april 2015, C-227/14 P (LG Display Co. Ltd. e.a. / Commissie), r.o. 53 en de 

aldaar aangehaalde rechtspraak.  
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onrechte 6% BTW en distributiekosten heeft meegerekend, hoewel  ACM haar daartoe in 

navolging van het Advies expliciet in staat heeft gesteld. Hiernaast heeft Leeswereld niet 

onderbouwd dat de distributiekosten volledig buiten de onderneming zijn terecht gekomen, 

veeleer zijn de distributiekosten verwerkt in de opbrengst abonnementen,
148

 zodat deze hoe 

dan ook tot de betrokken omzet gerekend dienen te worden. 

 

185. Voorts heeft Leeswereld niet aangetoond welk gedeelte van de ten aanzien van haar in 

aanmerking genomen betrokken omzet geen omzet is die behaald is met leesmappen of die is 

behaald door overname van een ander bedrijf. Ten aanzien van dit laatste punt merkt ACM nog 

op dat geen aanleiding bestaat om in het kader van de beboeting een verschil te maken tussen 

een activa-overname of ‘een gehele overname’, nog daargelaten of tussen beide vormen van 

overnames al enig onderscheid aangebracht kan worden; een activa-overname betreft immers 

doorgaans ook een algehele overname van een onderneming. ACM merkt op dat het ESSO-

arrest niet op de onderhavige zaak kan worden toegepast omdat de Europese Commissie een 

andere boetesystematiek hanteert. De opname van behaalde omzet door een overname
149

 in 

de betrokken omzet werd door het Gerecht geen geschikte maatstaaf geacht. De Commissie 

gaat in haar boetesystematiek uit van de betrokken omzet in een peiljaar (doorgaans het laatste 

jaar van de overtreding) dat met het aantal jaren van de overtreding vermenigvuldigd wordt. 

Indien een overname tijdens de overtreding plaats heeft gevonden, wordt door deze 

systematiek de betrokken omzet kunstmatig opgeblazen omdat de overnameomzet ook meetelt 

voor de inbreukperiode van voor de overname.
150

 Deze situatie doet zich echter in het 

onderhavige geval niet voor omdat ACM van de Bezwaarmakers per jaar de betrokken omzet 

heeft opgevraagd en op deze manier omzet gegenereerd door de overgenomen partij niet 

meetelt voor zover deze is behaald voor de overname. Hieruit volgt dat ACM de omzetten 

behaald met leesmappen van overgenomen bedrijfsonderdelen mee mocht rekenen.  

 

186. ACM wijst al deze gronden van bezwaar dan ook af.  

 

3.3.3 Ernstfactor  

 

Bezwaar  

187. EKL Leesmappen e.a. betwisten de toegepaste ernstfactor in het licht van de economische 

context. Zaanlandia e.a. stellen dat, voor zover al sprake was van een overtreding, de 

                                                      
148

 Zie de toelichting op de winst-en-verliesrekening op p. 20 van de jaarcijfers van 2013 (document 7244/784). 
149

 In feite is geen omzet behaald met een overname, maar valt de omzet van de overgenomen entiteit post overname 

onder de omzet van de kopende partij.  
150

 Zie r.o. 112 van het arrest van het Gerecht van 11 juli 2014, zaak T-540/08 (ESSO / Commissie).  
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overtreding een zeer geringe ernst had. Hierbij is van belang dat de betalingen die de 

Betrokken Ondernemingen over en weer deden een zeer geringe omvang hadden. Bovendien 

hadden de Betrokken Ondernemingen met de Afspraken voor ogen hun afnemers te 

beschermen tegen frauduleuze praktijken van colporteurs. Hiernaast werd niet of nauwelijks 

uitvoering gegeven aan de Afspraken.  

 

188. Leeswereld stelt hiernaast nog dat ACM per onderneming een aparte ernstfactor had moeten 

vaststellen, aangezien iedere onderneming een eigen rol speelde. Leeswereld voert aan dat 

ACM haar ernstfactor ten onrechte op 2 gesteld heeft, omdat haar optreden niet gelijkgesteld 

kan worden aan dat van de LLM-leden.  

 

189. ATC voert aan dat haar ernstfactor ten onrechte is gesteld op 1,25 in plaats van 1,2.  

 

Advies  

190. Ten aanzien van de argumenten van Bezwaarmakers dat de overtreding slechts een geringe 

ernstfactor zou rechtvaardigen, is de Adviescommissie van oordeel dat deze argumenten geen 

aanleiding geven om de ernstfactor naar beneden bij te stellen.
151

 

 

191. De Adviescommissie is van oordeel dat Leeswereld geen afstand heeft genomen van de 

gemaakte afspraken. Er is dan ook geen reden haar een andere ernstfactor te geven dan de 

overige partijen. De Adviescommissie adviseert dan ook om dit bezwaar ongegrond te 

verklaren.
152

 

 

192. Ten aanzien van de grond van bezwaar van ATC is de Adviescommissie van oordeel dat dit 

bezwaar terecht is voorgedragen, aangezien “rekenkundig” bij de hier relevante periode een 

ernstfactor van 1,2 gehanteerd had moeten worden.
153

  

 

Beoordeling ACM 

193. ACM neemt het Advies met betrekking tot de juiste vaststelling van de ernstfactor over, met 

uitzondering van het Advies ten aanzien van de voor ATC gehanteerde ernstfactor. In 

aanvulling hierop wijst ACM op het volgende.  

 

194. Allereerst is van belang dat niet gebleken is dat de geconstateerde overtreding een zeer 

geringe ernst had. In de onderhavige zaak is juist van belang dat de Afspraken schadelijk waren 

voor de mededinging in de leesmappensector en voor de afnemers in deze sector. De 

                                                      
151

 Advies in de zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 52. 
152

 Advies in de zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 54. 
153

 Advies in de zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 58. 
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consumenten konden immers ten gevolg van de Afspraken uit minder leesmapondernemingen 

kiezen, terwijl in de leesmappensector in deze jaren reeds van een krimp sprake was. Hiernaast 

werd overstappen naar een andere leesmap-aanbieder tenminste bemoeilijkt, en in 

voorkomende gevallen zelfs verhinderd. Naar het oordeel van ACM is niet relevant of de 

betalingen die partijen over en weer deden in de praktijk een zeer geringe omvang hadden. Nog 

daargelaten dat Bezwaarmakers niet hebben aangetoond dat bedoelde omvang daadwerkelijk 

gering was, kunnen betalingen, zoals hiervoor weergegeven, op zich geen beperking van de 

mededinging op de in deze zaak centraal staande relevante markt, te weten de markt voor 

leesmappen, teweeg hebben gebracht. 

 

195. Uit hetgeen hiervoor onder paragraaf 3.2.1 is weergegeven, volgt verder dat niet gebleken is 

dat de Betrokken Ondernemingen met de Afspraken uitsluitend voor ogen hadden hun 

afnemers te beschermen tegen frauduleuze praktijken van colporteurs, of dat in de praktijk niet 

of nauwelijks uitvoering is gegeven aan de Afspraken. Het tegenovergestelde was juist het 

geval: de Betrokken Ondernemingen hebben in de praktijk gedurende vele jaren, en 

herhaaldelijk, uitvoering gegeven aan de gemaakte afspraken. Ook dit standpunt van 

Bezwaarmakers kan derhalve niet worden gevolgd. Hierbij is van belang dat alle Betrokken 

Ondernemingen, zoals hiervoor weergegeven, een bijdrage leverden aan (de instandhouding 

van) het kartel en de doelstellingen van het kartel onderschreven. Dit geldt evenzeer voor 

Leeswereld. Gelet hierop, valt niet in te zien dat ACM per onderneming een aparte ernstfactor 

had moeten vaststellen, nog daargelaten dat de ernstfactor de aard van de inbreuk reflecteert.  

 

196. De in de bestreden besluiten gekozen ernstfactor is, gelet op de aard van de overtreding, alles 

overziend, proportioneel, evenredig, en daarmee passend en geboden.  

 

197. Ten aanzien van ATC heeft ACM in de bestreden besluiten de ernstfactor op 1,25 gesteld. 

Hierbij was van belang dat, gelet op de periode van de deelname van ATC aan de overtreding, 

de Boetecode van de NMa nog van kracht was. Aangezien de ernstfactor van de overtreding, 

zoals hiervoor weergegeven, op 2 is gesteld, terwijl de hoogste ernstfactor onder de 

Boetebeleidsregels
154

 5 bedraagt, heeft ACM – gebruikmakend van haar discretionaire 

bevoegdheid op dit punt – de ernstfactor van ATC gesteld op 2/5 van de hoogste ernstfactor 

onder de Boetecode (te weten: 3), en hierbij afgerond op een kwart. Hieruit resulteert een 

ernstfactor van 1,25. Mede gelet op de discretionaire ruimte die ACM op dit punt heeft, valt niet 

in te zien dat ACM gehouden is om de hoogte van de ernstfactor op andere wijze af te ronden. 

ACM wijkt op dit punt dan ook af van het Advies van de Adviescommissie.  

 

                                                      
154

 Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door NMa 2009, 

Stcrt. 2009, nr. 14079.  
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198. Gelet op al het voorgaande verklaart ACM de bezwaren van Bezwaarmakers ten aanzien van 

de ernstfactor ongegrond. 

 

3.3.4 Boeteverhoging Leesland  

 

Bezwaar  

199. Leesland voert aan dat ACM ten onrechte haar boete met 10% heeft verhoogd omdat zij een 

belangrijke leidende rol heeft gespeeld bij de totstandkoming, de uitvoering en de naleving van 

de gemaakte afspraken. Volgens Leesland kan uit de stukken die in het dossier zijn opgenomen 

niet worden afgeleid dat [vertrouwelijk] een initiërende en coördinerende rol had. Leesland wijst 

er in dit verband op dat, aangezien LLM een secretariaatsfunctie vervulde en [vertrouwelijk] 

voorzitter was van LLM, uitnodigingen voor vergaderingen en concept-agenda’s uit zijn naam 

werden verzonden. Verder vervulden Leesland en [vertrouwelijk] geen andere rol dan de 

andere deelnemende bedrijven of hun feitelijk leidinggevers. 

 

Advies 

200. Met betrekking tot bovengenoemd bezwaar van Leesland e.a. zijn de volgende overwegingen 

van de Adviescommissie van belang:  

 

“Uit het dossier komt naar voren dat [vertrouwelijk] een grote speler in het veld 

vertegenwoordigde, dat hij vergaderingen uitschreef en die vergaderingen ook voorzat. De 

Adviescommissie constateert dat [vertrouwelijk] een (zeer) actieve rol had bij het initiëren en 

effectueren van de afspraken. Of hij daarmee een beslissende rol speelde, staat echter voor de 

Adviescommissie op grond van het dossier niet vast. Daarmee staat evenmin vast of het 

gerechtvaardigd is hem een relatief zwaardere hoofdelijk-aansprakelijkstelling (en in de 

beslissing op bezwaar in de lijn van dit advies op te leggen boete met kwijtschelding indien de 

boete door de onderneming wordt betaald) op te leggen dan de andere spelers. Het is aan ACM 

dit nader te onderbouwen in de beslissing op bezwaar.”
155

  

 

Beoordeling ACM 

201. ACM volgt dit Advies van de Adviescommissie. Allereerst wijst ACM er op dat de omstandigheid 

dat de overtreder heeft aangezet tot de overtreding of een leidinggevende rol heeft gespeeld bij 

de uitvoering daarvan, op grond van artikel 13, eerste lid, onderdeel c, van de 

Boetebeleidsregels een boete verhogende omstandigheid is.  

 

202. In vervolg op het Advies van de Adviescommissie zal ACM een nadere onderbouwing geven 
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 Advies in zaak 7244 (Leesmappen), randnummers 84 en 85. 
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van de rol van [vertrouwelijk] en Leesland bij de totstandkoming en de uitvoering van de 

Afspraken. Deze rol is niet uitsluitend terug te voeren op het voeren op het feit dat 

[vertrouwelijk] voorzitter was van LLM en binnen LLM de secretariaatsfunctie vervulde, zoals 

Leesland betoogt.  

 

203. Uit het dossier blijkt dat [vertrouwelijk] en Leesland druk uitoefenden op de andere Betrokken 

Ondernemingen. ACM wijst bij wijze van voorbeeld naar de volgende documenten. In de 

notulen van de vergadering van 20 januari 2004 staat de volgende passage:  

 

“Wat betreft de colportage is iedereen het eens met het beding van EUR 150,- per 

overgenomen klant, maar het overige gebied (folder, spontaan, directmail) ligt moeilijker. Het 

betreft hier vermoedelijk een verhouding van 80% (colp) om 20% (overig). Echter de afspraak is 

wat Leesland betreft alles of niets. Onduidelijkheid of discussie brengt niet de gewenste rust. 

Wel wordt afgesproken hier nog verder handen en voeten aan te gegeven.”
156

 

 

204. Op 7 september 2011 stuurde [vertrouwelijk] (Zaanlandia) aan [vertrouwelijk] (Leeswereld) 

een e-mail met de volgende passage:  
 

“Overigens de 150 regeling wordt o.a. een harde dobber. Er is vorige vergadering niets 

besloten, maar wel geuit. Alleen [vertrouwelijk] houdt als harde eis dat als een klant OM 

WELKE REDEN EN DOOR WELKE METHODE DAN OOK, overstapt van collega A naar B, B 

een nota kan verwachten van 150 euro! De overige leden vinden dat het alleen via colportage 

moet gelden staat in de notulen. [vertrouwelijk] stapt er denk ik uit als het niet blijft zoals hij wil. 

Ik betwijfel echter of overigen G10 leden het met hem eens zijn... Wat is wijsheid in deze. Rust 

in de markt is 1 ding, en wel van belang, maar mensen die ergens ontevreden zijn moeten toch 

gewoon weg kunnen!!!!!!! 

Gezonde concurrentie is ook niet verkeerd.”
157

 

 

205. De sturende rol van Leesland en [vertrouwelijk] blijkt tevens uit de volgende passage uit de 

notulen van de vergadering van 8 november 2006:  

 

“[vertrouwelijk] heeft uitgesproken, reeds bij ieder bekent, alles te kopen aan bedrijven behalve 

in het Westen. Er zal in eerste instantie, mocht het in een gebied van een collega zijn, 

besproken worden gezamenlijk te kopen. Voor [vertrouwelijk] geen probleem als dit niet 

gebeurd. [vertrouwelijk] wil absolute rust in de markt nastreven. [vertrouwelijk] wil het liefst met 

z’n allen 

                                                      
156

 Randnummer 88 bestreden besluiten, nr 952 code D_7244_058275. 
157

 Randnummer 118 bestreden besluiten, nr. 773 code D-7244-057457. 



 Besluit 

openbaar 

 
5
8
/7

9
 

samenwerken en niet aan elkaars klanten komen. [vertrouwelijk] stelt dat partijen die zich niet 

houden aan het concurrentiebeding, hij wil uitsluiten van gezamenlijke inkoop.”
158

 

 

206. Daarnaast heeft Leesland een centrale rol vervuld bij de totstandkoming van en het toezien op 

de naleving van de Afspraak uit 2010. Dit blijkt uit het feit dat [vertrouwelijk] namens Leesland 

voorbereidende gesprekken met andere Betrokken Ondernemingen heeft gevoerd om tot de 

Afspraak uit 2010 te komen en ter voorbereiding op vergaderingen het bespreekstuk 

‘Gedragscode Colportage’ en het discussiestuk ‘Leesmap.nl’ heeft opgesteld en aan de 

Betrokken Ondernemingen gestuurd.
159

  

 

207. De leidende rol van [vertrouwelijk] en Leesland volgt verder uit het feit dat verschillende 

Betrokken Ondernemingen
160

 hebben verklaard onder druk van Leesland en [vertrouwelijk] te 

hebben gehandeld. ACM verwijst in dit verband naar de in randnummer 597 van de bestreden 

besluiten beschreven verklaringen. [vertrouwelijk]  (Demob) verklaarde bijvoorbeeld als volgt:  

 

“De aanleiding om e-mails te gaan sturen met mijn nieuwe klanten was de druk die daarop 

gezet werd door[vertrouwelijk]. Dat komt voort uit het gedoe tussen [vertrouwelijk] en SLB. Er 

was een dreiging dat hij met zijn colporteurs klanten van mij af zou pakken. Die informatie over 

de adressen van klanten is belangrijk en veel waard, ik vond het te gek voor woorden dat ik 

daar inzicht in moest geven, maar ik heb het toch maar gedaan. lk had geen zin in een oorlog. 

lk wilde daar eigenlijk niet in mee gaan maar ik heb het toch gedaan om problemen te 

voorkomen.”
161

  

 

208. Op grond van het bovenstaande concludeert ACM dat zij in de bestreden besluiten terecht heeft 

vastgesteld dat [vertrouwelijk] en Leesland een leidende rol hebben gespeeld bij de 

totstandkoming en de uitvoering van de Afspraken. 

 

209. Hiernaast wijst ACM erop dat de basisboete voor Leesland wegens overschrijding van het 

wettelijk boetemaximum op grond van artikel 57 lid 1 Mw met meer dan EUR 17 miljoen is 

verlaagd. Hieruit volgt dat voormelde boete verhogende omstandigheid bij Leesland uiteindelijk 

niet tot een hogere boete heeft geleid. In dit licht zou gegrondverklaring van de onderhavige 

grond van bezwaar niet tot een lagere boete voor Leesland kunnen leiden. Leesland heeft in dit 
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 Randnummer 111 bestreden besluiten, nr. 51 code D-7244-0110675. 
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opzicht dan ook geen belang bij (toewijzing van) deze grond van bezwaar.  

 

210. Gelet op al het voorgaande wijst ACM deze grond van bezwaar af.  

 

3.3.5 Boete verlagende omstandigheden  

 

Bezwaar  

211. EKL Leesmappen e.a. en Zaanlandia e.a. stellen dat ACM in de bestreden besluiten ten 

onrechte geen rekening heeft gehouden met boete verlagende omstandigheden. Zaanlandia 

e.a. stellen dat er geen sprake was van harde afspraken, dat het gaat om kleine 

ondernemingen, dat niet of nauwelijks uitvoering werd gegevens aan de Afspraken en dat 

rekening moet worden gehouden met de financiële draagkracht van de ondernemingen. Voorts 

hebben zij tijdens het bedrijfsbezoek van ACM alle medewerking verleend. EKL Leesmappen 

e.a. stellen dat zij uit eigen beweging de overtreding hebben beëindigd. Hiernaast hebben 

partijen een gedragscode opgesteld teneinde te verzekeren dat consumenten niet de dupe 

worden van ‘foute’ colportagepraktijken. 

 

212. Leeswereld voert aan dat ACM rekening had moeten houden met de volgende boete 

verlagende omstandigheden: de Afspraken hadden een legitieme doelstelling, gelegen in het 

bestrijden van frauduleuze praktijken van colporteurs en de boete staat in geen verhouding tot 

de betrokkenheid van Leeswereld en de ernst van de verweten gedragingen. Tot slot wijst 

Leeswereld er op dat zij een kleine onderneming is [vertrouwelijk].  

 

Advies  

213. De Adviescommissie is van oordeel dat – ook al waren er ‘strubbelingen in de uitvoering van de 

afspraken’ – niet aangetoond is dat er geen harde afspraken waren. De Adviescommissie wijst 

er op dat de Betrokken Ondernemingen er bij een krimpende markt grosso modo in geslaagd 

zijn hun marktaandelen te behouden. Dit wijst volgens de Adviescommissie sterk op ”de 

doeltreffendheid van de concurrentiebeperking van de afspraken”. Dat er veelal sprake was van 

kleine ondernemingen is als zodanig volgens de Adviescommissie onder deze omstandigheden 

“niet interessant”.
162

 

 

Beoordeling ACM 

214. ACM neemt dit Advies over. In aanvulling hierop wijst ACM nog op het volgende.  
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215. De door EKL Leesmappen e.a. aangevoerde omstandigheden zijn naar het oordeel van ACM 

niet aan te merken als boete verlagende omstandigheden. EKL Leesmappen e.a. waren 

allereerst op grond van het bepaalde in artikel 5:20 Awb gehouden om medewerking te 

verlenen aan het bedrijfsbezoek van ACM. Door deze medewerking te verlenen, deden partijen 

derhalve niet meer dan het uitvoeren van een plicht die op hen rustte op basis van deze 

bepaling. Hetzelfde geldt voor het beëindigen van de overtreding van de Mededingingswet. 

Hierbij is relevant dat EKL Leesmappen e.a. de overtreding niet uit eigen beweging, maar eerst 

nadat het onderzoek van ACM was gestart, hebben beëindigd. Ook hiermee deden partijen 

overigens niet meer dan zich houden aan een verplichting die op hen rustte op grond van de 

Mededingingswet.  

 

216. Het feit dat de in deze zaak betrokken ondernemingen veelal ‘kleinere ondernemingen’ zijn, is 

naar het oordeel van ACM reeds verdisconteerd in de hoogte van de boetegrondslag. Als een 

onderneming kleiner is, is de hoogte van haar betrokken omzet – en dus de boetegrondslag – 

ook lager. Hiernaast is van belang dat ook kleinere ondernemingen – door het maken van 

afspraken zoals de onderhavige – ervoor kunnen zorgen dat de mededinging op de in 

aanmerking te nemen relevante markt (in het bijzonder wanneer de omvang van de in 

aanmerking te nemen relevante markt eveneens relatief gering is) in een aanzienlijke mate 

kunnen verstoren. De grootte van een onderneming vormt dus evenmin aanleiding om een 

opgelegde boete te verlagen.  

 

217. Tot slot vormt het feit dat partijen een gedragscode hebben opgesteld evenmin een boete 

verlagende omstandigheid. Nog daargelaten dat Bezwaarmakers niet hebben aangetoond dat 

zij daadwerkelijk in de praktijk een gedragscode hebben opgesteld en nageleefd, zou een 

gedragscode zien op de periode na de overtreding en de overtreding zelf niet minder ernstig 

maken. Hiernaast kan van ondernemingen in de leesmappensector worden verwacht dat zij hun 

klanten niet blootstellen aan ‘foute’ colportagepraktijken. Het treffen van dergelijke maatregelen 

kan dan ook worden beschouwd als een in de leesmappensector geboden praktijk en vormt 

derhalve evenmin een boete verlagende omstandigheid. 

  

218. Gelet op al het voorgaande, wijst ACM deze gronden van bezwaar af.  

 

3.3.6 Bijzondere omstandigheden leesmappensector  

 

Bezwaar  

219. Bezwaarmakers stellen dat de opgelegde boetes een zware wissel op de betrokken 

ondernemingen zullen trekken en onvermijdelijk ertoe zullen leiden dat het aanbod aan 

leesmappen zal worden verschraald doordat leesmappenondernemingen zich genoodzaakt 
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zien hun activiteiten te staken of te verkopen. Bezwaarmakers wijzen er op dat de 

leesmappenmarkt een krimpende markt is. Bezwaarmakers zijn dan ook van mening dat ACM 

gebruik had moeten maken van haar bevoegdheid om van de boetebeleidsregels af te wijken, 

hetgeen ACM ook in zaak Paprika heeft gedaan, en de boetes op lagere bedragen had moeten 

vaststellen.  

 

Advies  

220. De Adviescommissie is van oordeel dat ACM bij de beboeting geen rekening hoeft te houden 

met het feit dat de leesmappenmarkt een krimpende markt is. Dit vormt geen rechtvaardiging 

om een inbreuk te maken op de Mededingingswet.
163

 Voorts is de Adviescommissie van 

oordeel dat de zaak Paprika een uitzonderlijke zaak was. De in de zaak Paprika aanwezige 

omstandigheden – waaronder de betrokkenheid van producentenorganisaties die een 

bijzondere positie hebben – zijn in deze zaak niet aan de orde. Er bestaat dan ook geen 

aanleiding te concluderen dat in deze zaak lagere boetes hadden moeten worden opgelegd.
164

 

 

Beoordeling ACM 

221. ACM neemt dit Advies over en verklaart dit bezwaar van Bezwaarmakers dan ook ongegrond. 

 

3.3.7 Boete ATC  

 

Bezwaar  

222. ATC voert aan dat zij in 2012 geen omzet had en de boete daarom buitenproportioneel hoog is.  

 

Advies  

223. De Adviescommissie is van oordeel dat, indien ATC in 2012 inderdaad geen omzet had, ACM 

niet zonder meer een boete aan ATC kan opleggen. De Adviescommissie adviseert ACM dit 

nader te onderzoeken.
165

 

 

Beoordeling ACM 

224. ACM volgt dit Advies niet op. Hierbij is van belang dat ACM aan ATC, op grond van het 

bepaalde in artikel 57 Mw, voor haar deelname aan de onderhavige overtreding in ieder geval 

een boete van (ten hoogste) EUR 450.000 kan opleggen. Dit geldt derhalve ook in geval ATC 

geen omzet meer behaalde in het kalenderjaar voor oplegging van de boete. Hiernaast is van 
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belang dat ACM eveneens een boetemaximum had kunnen hanteren op basis van de door ATC 

in een eerder jaar behaalde omzet.
166

  

 

225. Gelet op al het voorgaande valt niet in te zien dat ACM in strijd met enige wettelijke bepaling 

heeft gehandeld. Indien deze grond van bezwaar van ATC zou worden gevolgd, zou een 

onderneming die in het jaar voorafgaande aan de oplegging van de boete haar activiteiten heeft 

beëindigd, nimmer een boete opgelegd kunnen krijgen en zo sanctionering wegens een 

overtreding van de Mededingingswet – hoe ernstig ook – kunnen ontlopen. Naar het oordeel 

van ACM zou dit een onacceptabel gevolg zijn. ACM wijst deze grond van bezwaar dan ook af.  

 

3.3.8 Boetes feitelijk leidinggevenden  

 

Bezwaar  

226. EKL Leesmappen e.a. en Zaanlandia e.a. voeren aan dat de hoogte van de bedragen waarvoor 

de feitelijk leidinggevenden hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld niet onderbouwd is. Zij menen 

voorts dat ACM geen gebruik mag maken van gegevens van de Belastingdienst.  

 

Advies  

227. De Adviescommissie is van oordeel dat het convenant dat ACM met de Belastingdienst heeft 

gesloten een zeer ruime strekking heeft. Het heeft namelijk betrekking op gegevensuitwisseling 

“ten behoeve van de uitvoering van de Mededingingswet”. Hierin is geen beperking gelegen die 

in de weg staat aan de handelwijze van ACM. Verder bestaan ook geen wettelijke bepalingen of 

andere regelingen die hieraan in dit geval in de weg staan. De gegevens van de Belastingdienst 

mochten derhalve worden gebruikt.
167

 

 

228. De Adviescommissie adviseert evenwel “per concreet geval” –  mitsdien per feitelijk 

leidinggevende – weer te geven hoe de gegevens van de Belastingdienst zijn verwerkt in de 

hoogte van de bedragen waarvoor de feitelijk leidinggevenden hoofdelijk aansprakelijk zijn 

gesteld. Verder adviseert de Adviescommissie de correspondentie met de Belastingdienst aan 

Bezwaarmakers over te leggen.
168

 

 

Beoordeling ACM 

229. ACM volgt dit Advies van de Adviescommissie, met uitzondering van het overleggen van de 

correspondentie met de Belastingdienst. In aanvulling hierop wijst ACM er op dat 
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gebruikmaking van de gegevens van de Belastingdienst opportuun en geboden was teneinde 

een betrouwbaar beeld te verkrijgen van de meest recente financiële gegevens van de feitelijk 

leidinggevers.  

 

230. De door Zaanlandia e.a. getrokken vergelijking met de zaak waarin de rechtbank Rotterdam op 

13 juni 2013 uitspraak heeft gedaan (Scheepsafval, zaak 6929)
169

 gaat naar het oordeel van 

ACM niet op, reeds vanwege de recente uitspraak van het CBb in die zaak, waarin de 

verstrekking van tapgegevens door het OM rechtmatig werd geacht en de uitspraak van de 

rechtbank werd vernietigd.
170

 In Scheepsafval was bovendien sprake van een andere wettelijke 

basis. ACM beschikt in de onderhavige zaak, zoals de Adviescommissie terecht constateert, 

over een ruime basis om bij de uitvoering van haar wettelijke taken gebruik te maken van 

gegevens die zij van de Belastingdienst heeft verkregen.
171

  

 

231. Naar aanleiding van het Advies ziet ACM aanleiding om de hoogte van de boetebedragen, 

waarvoor de feitelijk leidinggevers hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, van een nadere 

motivering te voorzien. Voor enkele feitelijk leidinggevers komt ACM na heroverweging tot 

gewijzigde boetebedragen, zoals hierna zal worden uiteengezet. ACM kiest op grond van artikel 

11 lid 2 van de Boetebeleidsregels binnen de bandbreedte van EUR 50.000 en EUR 400.000 

een bedrag gerelateerd aan de ernst van de overtreding en het inkomen en vermogen van de 

feitelijk leidinggevers.  

 

232. Wat betreft de ernst van de overtreding van de feitelijk leidinggevers acht ACM ten eerste van 

belang dat de feitelijk leidinggevers feitelijk leiding hebben gegeven aan een ernstige 

overtreding met schadelijke gevolgen voor de mededinging in de Leesmappen-sector (zie 

paragraaf 3.3.3. van dit besluit). Deze sector, alsmede het kartel, vertegenwoordigt een 

aanzienlijke waarde, mede gelet op de daarin omgaande (betrokken) omzetten. Ten tweede 

acht ACM van belang dat de feitelijk leidinggevers enig aandeelhouder zijn dan wel een groot 

deel van de aandelen houden in de aan hen gelieerde Betrokken Onderneming. Voorts is van 

belang dat de feitelijk leidinggevers een belangrijke rol vervulden bij de vormgeving en 

uitvoering van de Afspraken. Zij onderhielden namens hun ondernemingen immers de 

contacten met de andere Betrokken Ondernemingen en vervulden daarin een actieve rol. Alle 

feitelijk leidinggevers waren bovendien binnen hun onderneming, al dan niet gezamenlijk met 

een ander, eindverantwoordelijk. ACM acht tegen deze achtergrond een boetegrondslag van 

EUR 137.500, zoals in de bestreden besluiten vastgesteld, passend en evenredig.  
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233. Wat betreft het inkomen en vermogen van de feitelijk leidinggevers merkt ACM op dat zij in de 

bestreden besluiten, mede gezien de gegevens van de Belastingdienst, te weten de aangifte 

inkomstenbelastingen van de desbetreffende feitelijk leiddinggevers,
172

 geen aanleiding heeft 

gezien te veronderstellen dat zij dit boetebedrag niet kunnen dragen, met uitzondering van 

[vertrouwelijk]. ACM heeft voor laatstgenoemde feitelijk leidinggevers in de bestreden besluiten 

een lagere boete dan de boetegrondslag van EUR 137.500 vastgesteld. Dit omdat zij niet over 

voldoende financiële middelen, in de vorm van inkomsten dan wel vermogen, beschikken om 

een dergelijk boetebedrag te kunnen betalen.  

 

234. ACM merkt in dat kader op dat voor de motivering van de hoogte van de opgelegde boetes aan 

de feitelijk leidinggevers de correspondentie tussen ACM en de Belastingdienst irrelevant is. 

Slechts de voormelde aangiftes zijn van belang omdat zij een nader licht werpen op de 

financiële positie van de feitelijk leidinggevers. ACM zal dan ook niet tot verstrekking van de 

correspondentie met de Belastingdienst overgaan.     

 

235. In heroverweging is ACM van oordeel dat aanleiding bestaat het bedrag waarvoor enkele 

feitelijk leidinggevers, te weten [vertrouwelijk], [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] (in het geval van 

[vertrouwelijk] en [vertrouwelijk]  in de vorm van hoofdelijke aansprakelijkstelling) zijn beboet 

naar beneden bij te stellen. De bijgestelde bedragen doen naar het oordeel van ACM beter 

recht aan de mate waarin de betreffende feitelijk leidingevers aan de overtreding hebben 

bijgedragen, de duur van hun betrokkenheid bij de overtreding en de impact die dit op de 

economie heeft gehad. 

 

236. Op basis van het voorgaande  zal ACM in heroverweging in bezwaar de boetes aan 

bovengenoemde feitelijk leidinggevers als volgt aanpassen:  

 

[vertrouwelijk]: EUR 80.000 

[vertrouwelijk]:  EUR 50.000 

[vertrouwelijk]: EUR 40.000 

 

237. ACM handhaaft de aan de overige feitelijk leidinggevers opgelegde boetes. 

 

     Boete [vertrouwelijk] 

Bezwaar  
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238. [vertrouwelijk] heeft aangevoerd dat hij geen kennis had van de Afspraken en het hem niet 

duidelijk was dat de informatie uitwisseling tussen de Betrokken Ondernemingen tot doel had 

klantverdelingsafspraken te controleren. Hij voert aan dat ACM te weinig aandacht heeft 

besteed aan de rol van [vertrouwelijk]. Verder voert [vertrouwelijk] aan dat aan hem ten 

onrechte een boete is opgelegd en hij niet – zoals de overige feitelijk leidinggevers – hoofdelijk 

aansprakelijk is gesteld voor de aan de onderneming opgelegde boete.  

 

Advies  

239. De Adviescommissie is van oordeel dat ACM zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat 

[vertrouwelijk] zich niet kan verschonen van betrokkenheid door te wijzen op de vermeend 

zelfstandige rol van [vertrouwelijk]. Aangezien sprake is van een strekkingsbeding en een één 

voortdurende overtreding, is [vertrouwelijk] aansprakelijk voor de consequenties van deelname 

aan de overtreding, aangezien hij zich niet tijdig heeft gedistantieerd van de Afspraken.
173

 

 

Beoordeling ACM 

240. ACM neemt dit oordeel van de Adviescommissie over. In aanvulling daarop wijst ACM erop dat 

de [vertrouwelijk] zelf persoonlijk en actief heeft deelgenomen aan de Afspraken en daarmee 

uitvoering heeft gegeven aan met artikel 6 Mw in strijd zijnde gedragingen. [vertrouwelijk] heeft 

de gedragingen van de onderneming SLB Leesmappen bewust aanvaard en persoonlijk en 

actief uitvoering gegeven aan de Inbreuk. Om deze reden heeft [vertrouwelijk] feitelijk leiding 

gegeven aan de Inbreuk door SLB Leesmappen. Aangezien hij geen directeur 

grootaandeelhouder (DGA) meer was van deze entiteit ten tijde van de oplegging van de 

boetes, heeft ACM op goede grond [vertrouwelijk] wegens de ontbrekende band met SLB 

Leesmappen persoonlijk aansprakelijk gehouden voor de deelname door SLB Leesmappen aan 

de overtreding en aan hem boete opgelegd. Gelet op het bovenstaande was hoofdelijke 

aansprakelijkheid voor een (deel van de) aan SLB Leesmappen opgelegde boete niet aan de 

orde. 

3.3.9 Boetemaximum 

 

Bezwaar 

241. Zaanlandia e.a., EKL Leesmappen e.a. en Leeswereld betogen dat de aan hen opgelegde 

boetes onevenredig hoog zijn, omdat de opgelegde boete meer bedraagt dan 10% van hun 

omzet in 2012. Zo wijst Succes Leesmappen er op dat de aan haar opgelegde boete maar liefst 

[vertrouwelijk] % bedraagt van haar omzet in dat jaar. Een boete van meer dan 10% van de 

jaaromzet is volgens Bezwaarmakers niet langer proportioneel en evenredig. Het 

Europeesrechtelijke uitgangspunt dat een boete van meer dan 10% van de behaalde jaaromzet 
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niet evenredig is, zou volgens deze Bezwaarmakers tevens moeten gelden voor 

ondernemingen met een omzet van minder dan EUR 4.500.000. Hierbij halen Zaanlandia e.a. 

het besluit in de kartelzaak Eerstejaars Plantuien
174

 aan. Volgens hen zijn de bestreden 

besluiten in strijd met artikel 5:46, tweede lid, van de Awb. Uit de Richtsnoeren Boetetoemeting 

en uit de NMa Boetecode zou blijken dat wordt aangesloten bij de parlementaire geschiedenis 

bij artikel 56 Mededingingswet waaruit blijkt dat de Nederlandse wetgever uitdrukkelijk bij de 

Europese boetepraktijk heeft willen aansluiten. Voor zover ACM meent dat de boete evenredig 

is omdat het besluit in overeenstemming is met de boetebeleidsregels, is strikte toepassing van 

de boetebeleidsregels onevenredig. 

 

242. De ondernemingen die een boete van EUR 450.000 krijgen opgelegd, worden volgens 

Bezwaarmakers verhoudingsgewijs zwaarder gestraft dan de grote ondernemingen die een 

boete krijgen van 10% van de omzet. Dat werkt volgens Bezwaarmakers concurrentieverstoring 

in de hand.  

 

Advies  

243. Naar het oordeel van de Adviescommissie is er veel voor te zeggen dat bij de boetesystematiek 

meer aangesloten wordt bij de relatieve omzetten van partijen opdat de uiteindelijke boetes in 

verhouding staan tot de mate van marktmacht van partijen en de ernst van de overtreding. De 

Adviescommissie adviseert dan ook om dit bezwaar gegrond te verklaren.
175

 

 

Beoordeling ACM 

244. ACM neemt het advies van de Adviescommissie niet over en wijst op het volgende.  

 

245. De boete die ACM op basis van artikel 56, eerste lid, onder a kan opleggen voor overtreding 

van artikel 6 Mw bedraagt ingevolge artikel 57, eerste lid, Mw ten hoogste EUR 450.000 of, 

indien dat meer is, ten hoogste 10% van de omzet van de onderneming in het boekjaar 

voorafgaande aan de beschikking. Op grond van artikel 5:46, tweede lid, Awb stemt ACM de 

boete af op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden 

verweten. 

 

246. Blijkens de parlementaire geschiedenis
176

 van de Mededingingswet heeft de wetgever bij het 

opnemen in artikel 57 Mw van een absoluut boetemaximum van EUR 450.000 naast het 

relatieve boetemaximum van 10% van de omzet in het jaar voorafgaand aan de 

boetebeschikking een bewuste keuze gemaakt om aan te sluiten bij de hoogte van de boete die 

                                                      
174

 Zaak 6987. 
175

 Zie Advies in zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 50. 
176

 Memorie van Toelichting, TK, vergaderjaar 1995-1996, 24707, nr. 3. 
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de Commissie destijds op basis Verordening 17/62 kon opleggen. Verder heeft de wetgever 

willen aansluiten bij de hoogte van boetes in andere landen en heeft hij de schaal van de 

Nederlandse markt in aanmerking genomen. In Verordening 1/2003 is het absolute 

boetemaximum in de Europese wetgeving komen te vervallen waardoor de Commissie alleen 

nog een boete van 10% van de jaaromzet kan opleggen. De Nederlandse wetgever heeft in 

deze aanpassing geen aanleiding gezien om artikel 57 Mw in lijn met de Europese wetgeving te 

wijzigen.
177

 

 

247. Anders dan Bezwaarmakers lijken te veronderstellen is ACM bovendien niet gehouden om bij 

het door haar gehanteerde boetemaximum aan te sluiten bij de Europese praktijk omdat dit deel 

van het Europees mededingingsrecht niet geharmoniseerd is onder Verordening 1/2003. De 

lidstaten zijn immers vrij hun boetesystemen in te richten zoals dat hen goeddunkt en worden in 

dat opzicht begrensd door het beginsel van loyale samenwerking.
178

 Wat voor de toepassing 

van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie niet noodzakelijk 

is, is a fortiori niet noodzakelijk voor de toepassing van art. 6 Mw.  

 

248. Naar het oordeel van ACM vereist de evenredigheid niet dat in alle gevallen alle boetes worden 

gemaximeerd op 10% van de omzet in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de 

boetebeschikking is genomen. Uit de tekst van de wet van artikel 57 Mw blijkt juist uitdrukkelijk 

dat onderscheid wordt gemaakt tussen een maximale boete (absoluut boetemaximum) van 

EUR 450.000 voor kleinere ondernemingen en een maximale boete van 10% van de omzet in 

het jaar voorafgaand aan de boetebeschikking voor grotere ondernemingen (relatief 

boetemaximum).  

 

249. Als uitvoerder van de wet hanteert ACM de bestendige praktijk om, conform artikel 57 Mw, 

ingeval van kleinere ondernemingen met een jaaromzet lager dan EUR 4.500.000 het absolute 

boetemaximum van EUR 450.000 toe te passen. ACM heeft daarom jegens Zaanlandia e.a. en 

EKL Leesmappen e.a., die alle een jaaromzet van minder dan EUR 4.500.000 in het jaar 

voorafgaand aan de bestreden besluiten hadden, het boetemaximum van EUR 450.000 

toegepast. Ten aanzien Leeswereld heeft ACM het boetemaximum van 10 % gehanteerd, 

                                                      
177

 In tegendeel, ook het recente wetsvoorstel, waarin wordt voorgesteld het absolute boetemaximum in artikel 57 Mw te 

verhogen van EUR 450.000 naar EUR 900.000, gaat uit van een absoluut boetemaximum naast het relatieve 

boetemaximum, zie Tweede Kamer, Vergaderjaar 2014-2015, 34190 nr. 2. 
178

 Zie artikel 4(3) van het Verdrag betreffende de Europese Unie. In de rechtspraak is dit beginsel voor wat betreft 

procedurele regels in die zin uitgelegd dat de nationale regelgeving het nuttig effect van een Europeesrechtelijke bepaling 

moet verzekeren en dat de procedureregels de toepassing van Europees recht niet moeilijker maken dan de toepassing 

van vergelijkbare nationale regelgeving. Het lijdt geen twijfel dat de boetebeleidsregels van ACM en de relevante 

bepalingen in de Mededingingswet ervoor zorgen dat de door ACM opgelegde boetes afschrikkwekkend zijn en derhalve 

het nuttige effect van de Europese Mededingingsregels hierdoor verzekerd wordt.  
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aangezien de jaaromzet van Leeswereld meer dan EUR 4.500.000 bedroeg.
179 

Dat de NMa 

destijds in de door Zaanlandia e.a. genoemde zaak Eerstejaars Plantuien, gelet op de 

omstandigheden van dat geval, aanleiding heeft gezien om van deze praktijk af te wijken maakt 

dit niet anders.  

 

250. Gelet op het voorgaande, wijst ACM de gronden van bezwaar dat ACM ook ten aanzien de 

kleinere ondernemingen het boetemaximum van 10% zou dienen te hanteren af. Op de 

bezwaargronden dat de boetes in algemene zin niet evenredig zijn wordt hieronder in paragraaf 

3.3.10 ingegaan.  

3.3.10 Evenredigheid 

 

Beoordeling ACM 

251. Zoals hierboven in paragraaf 3.3.9. beschreven, hebben enkele Bezwaarmakers aangevoerd 

dat de aan hen opgelegde boetes in strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel, omdat deze een 

te hoog percentage van hun jaaromzet vormen. Naar aanleiding van hetgeen Bezwaarmakers 

in dit verband naar voren hebben gebracht, heeft ACM de opgelegde boetes heroverwogen.  

 

252. In de bestreden besluiten heeft ACM aan zeven ondernemingen de maximale boete van EUR 

450.000 opgelegd.
180

 ACM merkt op dat het bepalen van de boete maatwerk is. ACM ziet in de 

concrete omstandigheden van dit geval aanleiding om op grond van artikel 3:4, tweede lid, en 

artikel 5:46, tweede lid, Awb de aan de hieronder genoemde ondernemingen opgelegde boetes 

te matigen.  

 

253. ACM zal in heroverweging de boetes aan onderstaande ondernemingen als volgt aanpassen: 

 

ATC EUR  125.000. 

Demob EUR 250.000. 

Leeskring Intiem EUR 250.000. 

Reijne’s Gezinsleesportefeuille EUR 250.000. 

Succes Leesmappen EUR 250.000. 

Zaanlandia EUR 250.000. 

   

254. De gematigde bedragen doen naar het oordeel van ACM recht aan de aard en ernst van de 

                                                      
179

 Dat Leeswereld van mening is dat de opgelegde boete een hoger percentage dan 10% van haar jaaromzet bedraagt 

hangt samen met haar standpunt dat ACM de omzet van Leeswereld op onjuiste wijze zou hebben berekend. Deze 

argumenten van Leeswereld zijn besproken en weerlegd in paragraaf 3.3.2. van dit besluit. 

180
 ATC, De Meteoor, Demob, Leeskring Intiem, Reijne’s Gezinsleesportefeuille, Succes Leesmappen en Zaanlandia. 
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overtredingen. Tevens wordt recht gedaan aan het doel van de beboeting. Met de beboeting 

wordt niet alleen beoogd om geconstateerde overtredingen te bestraffen; de boete dient ook ter 

generale en speciale preventie, zonder dat de boete excessief is in het licht van de financiële 

draagkracht van de onderneming. 

 

255. Gelet op de voorgaande wijst ACM de bezwaren van ATC, Demob, Leeskring Intiem, Reijne’s 

Gezinsleesportefeuille, Succes Leesmappen en Zaanlandia die zien op de evenredigheid van 

de boete toe. ACM is van oordeel dat aan de overige Bezwaarmakers reeds een evenredige 

boete is opgelegd. De bezwaren van overige Bezwaarmakers die zien op de evenredigheid van 

de boete wijst ACM dan ook af.  

 

Gesteld onvermogen de boete te betalen 

 

Bezwaar 

256. Verschillende Bezwaarmakers hebben in de primaire fase verzocht de boete te matigen 

aangezien de boete zou leiden tot hun faillissement en hebben deze verzoeken in bezwaar 

herhaald. Sommige Bezwaarmakers hebben accountantsverklaringen en analyses overgelegd 

die volgens hen tot een heroverweging van de beoordelingen zouden nopen.
181

 Twee 

Bezwaarmakers hebben eerst in de bezwaarfase verzoeken tot matiging wegens onvermogen 

te betalen ingediend.
182

  

 

Advies 

257. De Adviescommissie ziet er van af om ten aanzien van bepaalde hardheidsverweren advies te 

geven, omdat ACM op een later tijdstip de door partijen ingediende cijfers zal beoordelen. De 

Adviescommissie merkt in dat kader op dat ACM zou hebben toegezegd ook rekening te 

houden met de vermogenssamenstelling in de onderneming en mogelijke pensioenreserves.
183

 

 

 Beoordelingskader 

258. In de Memorie van Toelichting is bij artikel 57 Mw aangegeven dat ‘de financiële positie van de 

onderneming in beginsel geen rol speelt bij de vaststelling van de hoogte van de boete’. Daar 

wordt echter aan toegevoegd dat ‘het aan de andere kant niet zo moet zijn dat een boete een 

faillissement van de onderneming waarschijnlijk zou maken, daar een dergelijk verstrekkend 

gevolg voor de individuele onderneming in verhouding tot het met het besluit te dienen doel niet 

in overeenstemming zou zijn met het evenredigheidsbeginsel’.
184

 

                                                      
181

 Zie 7244/643, bijlage, 1, 7244/644, bijlage 1, en 7244/645, bijlage 1. [vertrouwelijk] 

182
 Zie 7244/724 en 7244/726. [vertrouwelijk] 

183
 Advies in zaak 7244 (Leesmappen), randnummer 75. 

184
 Kamerstukken II, 1995-96, 24 707, nr. 3 (Memorie van Toelichting), p.88-89. 
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259. Uit het voorgaande volgt dat het de bedoeling van de wetgever is geweest dat een onderneming 

niet in staat van faillissement geraakt ten gevolge van een door ACM opgelegde boete. Als 

waarschijnlijk is dat een onderneming ten gevolge van de boete failliet zal gaan, bestaat 

aanleiding om een opgelegde boete te matigen. Het faillissement dient evenwel een direct 

gevolg te zijn van de boete. Indien het faillissement van een onderneming reeds om een andere 

reden waarschijnlijk is, dan bestaat naar het oordeel van ACM geen aanleiding om de boete te 

matigen. In dat geval bestaat namelijk geen causaal verband tussen de boete en het 

faillissement van de onderneming. 

 

260. De bezwaarfase behelst een volledige heroverweging van de bestreden besluiten. Derhalve 

bepaalt ACM of een faillissement van de onderneming waarschijnlijk is op het moment waarop 

(een gedeelte van) de boete voor de onderneming in bezwaar wordt gehandhaafd. Deze 

beoordeling geschiedt aan de hand van de meest recente financiële gegevens van de 

onderneming, welke de actuele financiële positie zo goed mogelijk weergeven. Om de 

causaliteit tussen de boete en een eventueel faillissement te kunnen beoordelen, wordt tevens 

betekenis toegekend aan de omstandigheden die zich tussen de bestreden besluiten en het 

moment waarop de boete in de bezwaarfase opnieuw wordt beoordeeld, hebben voorgedaan.
185

 

 

261. Teneinde voor een verlaging van de opgelegde boete wegens een mogelijk faillissement in 

aanmerking te kunnen komen, dient de onderneming haar financiële positie te onderbouwen 

met recente, controleerbare en verifieerbare gegevens.  

 

262. ACM kijkt in eerste instantie naar de liquiditeit en de solvabiliteit van die onderneming in relatie 

tot bepaalde kritische waarden. Daarbij geldt dat een solvabiliteitsratio van 25% tot 40% en een 

current ratio van 1,0 in het maatschappelijk verkeer als “gezond” wordt beschouwd. Wanneer de 

kengetallen na oplegging van de boete boven deze waarden blijven, is er geen reden om de 

boete te matigen: de onderneming zal in een dergelijk geval waarschijnlijk niet failliet gaan als 

direct gevolg van de boete. Het enkele feit dat bovenbedoelde ratio’s dalen onder de waarden 

die in het maatschappelijk verkeer als gezond worden beschouwd, betekent overigens niet 

automatisch dat de onderneming waarschijnlijk failliet zal gaan als direct gevolg van de boete. 

In een dergelijk geval wordt gekeken naar andere factoren, zodat ACM zich een nauwkeurig 

beeld kan vormen van het toekomstperspectief van de onderneming. Hierbij kan bijvoorbeeld 

gedacht worden aan recentelijk gedane dividenduitkeringen, de aanwezige kredietfaciliteiten, 

prognoses, stille reserves, pensioenreserves of de positie van aandeelhouders en banken. 

 

                                                      
185

 Zie Rechtbank Rotterdam 13 mei 2009, AWB 07/4039, ECLI:NL:RBROT:2009:BI6696. 
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263. Naar aanleiding van het feit dat de leesmappenmarkt reeds geruime tijd een ‘krimpende’ markt 

is en meerdere ondernemingen hebben gewezen op financiële moeilijkheden, heeft ACM 

Bezwaarmakers verzocht recente financiële gegevens te verstrekken teneinde te kunnen 

beoordelen of in dit stadium zichtbaar is dat de opgelegde boetes een faillissement 

waarschijnlijk zullen maken. De Betrokken Ondernemingen hebben op verzoek van ACM 

informatie verstrekt over hun financiële positie. ACM zal bij de onderstaande beoordeling van de 

matigingsverzoeken, waar dit van toepassing is, de in heroverweging gematigde boetes als 

uitgangspunt nemen. 

 

264. ACM wijst er tot slot nog op dat ACM -anders dan de Adviescommissie aanneemt- tijdens de 

zitting op 16 juni 2014 niet aan de Adviescommissie heeft toegezegd om met een 

pensioenreservering rekening te houden in de zin dat deze pensioenreservering niet wordt 

meegenomen bij de financiële beoordeling van een onderneming. ACM heeft tijdens de 

hoorzitting veeleer gezegd dat pensioenreserves tot het vermogen van de onderneming 

behoren en ACM deze derhalve meeneemt bij het vormen van een totaalbeeld van de financiële 

positie van de onderneming.
186

  

 

265. [vertrouwelijk] 

 

 

3.3.11 Hoogte van de boetes    

 

266. Uit al het voorgaande volgt dat, na heroverweging in bezwaar, de boetes aan de Betrokken 

Ondernemingen en aan [vertrouwelijk] als volgt luiden:   

   

ATC EUR 125.000  

De Map Holding EUR 250.000  

De Meteoor EUR 450.000  

Demob EUR 250.000  

EKL Leesmappen EUR 150.000  

Leeskring Intiem EUR 250.000  

Leesland EUR 1.157.000  

Leeswereld EUR 583.000  

                                                      
186

 Zie hoorzittingsverslag met documentnummer 7244/749, p. 4. Deze aanpak is overigens door de Adviescommissie 

Bezwaarschriften Mededingingswet in de zaak Executieveilingen niet bekritiseerd. Zie bijlage bij de besluiten op bezwaar 

van 17 december 2014 in de zaken 7237 en 7268, randnummer 181: “het enkele feit dat een handelaar een deel van zijn 

pensioenvermogen moet aanspreken [betekent niet dat dit] voldoende is om tot boetematiging over te gaan.” 
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Reijne’s Gezinsleesportefeuille EUR 250.000  

SLB Leesmappen EUR 235.000  

Succes Leesmappen EUR 250.000  

Zaanlandia EUR 250.000  

[vertrouwelijk] EUR 40.000  

 

 

   

267. Op basis van het voorgaande luiden, na heroverweging in bezwaar, de bedragen waarvoor de 

feitelijk leidinggevers in de vorm van hoofdelijke aansprakelijkstelling beboet worden als volgt:  

   

[vertrouwelijk]  (De Map) EUR 10.000  

[vertrouwelijk]  (De Meteoor) EUR 137.000  

[vertrouwelijk] (Demob) EUR 80.000  

[vertrouwelijk] (EKL) EUR 23.000  

[vertrouwelijk] (Intiem) EUR 50.000  

[vertrouwelijk]  (Leesland) EUR 150.000  

[vertrouwelijk] (Leeswereld) EUR 137.000  

[vertrouwelijk]  (Reijne’s G.) EUR 50.000  

[vertrouwelijk] (Succes) EUR 137.000  

[vertrouwelijk]  (Zaanlandia) EUR 10.000  

[vertrouwelijk] (Zaanlandia) EUR 100.000  

 

 

4 Proceskostenvergoeding 

 

ATC, De Map Holding, De Meteoor, Succes Leesmappen, Zaanlandia en hun respectievelijke 

feitelijk leidinggevers 

268. ATC, De Map Holding, De Meteoor, Succes Leesmappen, Zaanlandia en hun respectievelijke 

feitelijk leidinggevers hebben ACM verzocht om, op grond van artikel 7:15, tweede lid, Awb, de 

kosten te vergoeden die zij hebben gemaakt in verband met de behandeling van het bezwaar.   

 

269. Aangezien ACM de bezwaren van De Meteoor, [vertrouwelijk], [vertrouwelijk], [vertrouwelijk] en 

[vertrouwelijk] ongegrond verklaart, ziet ACM geen aanleiding om hun proceskosten te 

vergoeden. ACM zal de verzoeken van ATC, De Map Holding, Succes Leesmappen en 

Zaanlandia om vergoeding van hun proceskosten toewijzen, nu hun bezwaren gedeeltelijk 

gegrond worden verklaard.    
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270. De vergoeding van de kosten in bezwaar wordt op grond van het Besluit proceskosten 

bestuursrecht (hierna:’Bpb’) bepaald door het aan de verrichte proceshandelingen toegekende 

aantal punten te vermenigvuldigen met de waarde per punt (EUR 490,-) en met de 

toepasselijke wegingsfactoren. ACM stelt het aantal punten op 2 (bezwaarschrift, hoorzitting) en 

de wegingsfactor op 1,5 (zwaar).  

 

271. ACM constateert dat de zaken van ATC, De Map Holding, Succes Leesmappen en Zaanlandia 

samenhangende zaken zijn in de zin van artikel 3 Bpb.
187

 Deze zaken worden derhalve voor de 

vaststelling van de kosten als één zaak beschouwd. Voor het aantal samenhangende zaken 

kent ACM een wegingsfactor van 1,5 toe. 

 

272. Uit het bovenstaande volgt dat de totale proceskostenvergoeding voor ATC, De Map Holding, 

Succes Leesmappen en Zaanlandia (EUR 490 x 2 x 1,5 x 1,5 =) EUR 2.205 bedraagt en voor 

ieder van deze ondernemingen afzonderlijk (EUR 2.205 / 4 =) EUR 551,25.  

 

Demob, EKL Leesmappen, Leeskring Intiem en Reijne’s Gezinsleesportefeuille en hun 

respectievelijke feitelijk leidinggevers 

273. Demob, EKL Leesmappen, Leeskring Intiem en Reijne’s Gezinsleesportefeuille en hun 

respectievelijke feitelijk leidinggevers hebben ACM  verzocht om, op grond van artikel 7:15, 

tweede lid, Awb, de kosten te vergoeden die zij hebben gemaakt in verband met de 

behandeling van het bezwaar.   

 

274. Aangezien ACM de  bezwaren van EKL Leesmappen, [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] 

ongegrond verklaart, ziet ACM geen aanleiding om hun proceskosten te vergoeden. ACM zal 

de verzoeken van Demob, Leeskring, Reijne’s Gezinsleesportefeuille, [vertrouwelijk] en 

[vertrouwelijk]  om vergoeding van hun proceskosten toewijzen, nu hun bezwaren gedeeltelijk 

gegrond worden verklaard.   

 

275. ACM stelt het aantal punten op 2 (bezwaarschrift, hoorzitting) en de wegingsfactor op 1,5 

(zwaar). Verder constateert ACM dat de zaken van Demob, Leeskring Intiem en Reijne’s 

Gezinsleesportefeuille samenhangende zaken zijn in de zin van artikel 3 Bpb.
188

 Ook de zaken 

van de feitelijk leidinggevers [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] beschouwt ACM als 

                                                      
187

 ATC, De Map Holding, Succes Leesmappen en Zaanlandia en de bijbehorende feitelijk leidinggevers worden 

bijgestaan door dezelfde advocaat.  

 

188
 Demob, Leeskring Intiem en Reijne’s Gezinsleesportefeuille worden bijgestaan door dezelfde advocaat. 
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samenhangende zaken.
189

 Zowel de zaken van bovengenoemde ondernemingen als de zaken 

van de bovengenoemde feitelijk leidinggevers beschouwt ACM derhalve voor de vaststelling 

van de kosten als afzonderlijke zaken. Voor het aantal samenhangende zaken kent ACM in 

beide gevallen een wegingsfactor van 1,5 toe. 

  

276. Voor Demob, Leeskring Intiem en Reijne’s Gezinsleesportefeuille bedraagt de 

proceskostenvergoeding (EUR 490 x 2 x 1,5 x 1,5 =) EUR 2.205 en voor ieder van deze 

ondernemingen afzonderlijk EUR 2.205 / 3 =) EUR 735. Voor [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] 

bedraagt de totale proceskostenvergoeding (EUR 490 x 2 x 1,5 x 1,5 =) EUR 2.205 en voor 

ieder hen afzonderlijk (EUR 2.205 / 2 =) EUR 1102,50. 
 

5 Besluit 

 

De Autoriteit Consument en Markt: 

 

I. verklaart het bezwaar van ATC Beheer B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, 

gedeeltelijk gegrond en herroept het besluit van 7 november 2013 met kenmerk 

7244/549, voor zover het betreft de hoogte van de boete.  

 

II. legt aan ATC Beheer B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, een boete op van 

EUR 125.000.  

 

III. wijst het verzoek van ATC Beheer B.V. om vergoeding van de kosten in bezwaar toe en 

vergoedt aan ATC Beheer B.V. een bedrag van EUR 551,25. 

 

IV. verklaart het bezwaar van Leesportefeuille De Map B.V. en De Map Holding B.V., beiden 

statutair gevestigd te Enschede, gedeeltelijk gegrond en herroept haar besluit van 7 

november 2013 met kenmerk 7244/551, voor zover het betreft de hoogte van de boete.   

 

V. legt aan Leesportefeuille De Map B.V. en De Map Holding B.V. een boete op van EUR 

250.000, waarbij alle rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel. 

 

VI. wijst het verzoek van  Leesportefeuille De Map B.V. en De Map Holding B.V. om 

vergoeding van de kosten in bezwaar toe en vergoedt aan hen een bedrag van EUR 

551,25.  

                                                      
189

 [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] worden bijgestaan door dezelfde advocaat. 
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VII. verklaart het bezwaar van [vertrouwelijk] ongegrond, en wijst zijn verzoek om vergoeding 

van de proceskosten af. 

 

VIII. verklaart het bezwaar van V.O.F. De Meteoor, gevestigd te Wijchen, ongegrond en wijst 

haar verzoek om vergoeding van de proceskosten af.  

 

IX. verklaart het bezwaar van [vertrouwelijk] ongegrond en wijst zijn verzoek om vergoeding 

van de proceskosten af. 

 

X. verklaart het bezwaar van Leeskring en Videoshop Demob B.V., statutair gevestigd te ’s 

Gravenhage, en Nicma Beheer B.V., statutair gevestigd te Monster, gedeeltelijk gegrond 

en herroept het besluit van 7 november 2013 met kenmerk 7244/553, voor zover het 

betreft de hoogte van de boete. 

 

XI. legt aan Leeskring en Videoshop Demob B.V. en Nicma Beheer B.V. een boete op van 

EUR 250.000, waarbij alle rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel. 

 

XII. wijst het verzoek van Leeskring en Videoshop Demob B.V  en Nicma Beheer B.V. om 

vergoeding van de proceskosten toe en vergoedt hen een bedrag van EUR 735. 

 

XIII. verklaart het bezwaar van [vertrouwelijk] gedeeltelijk gegrond en herroept het besluit van 

7 november met kenmerk 7244/553 voor zover het betreft de hoogte van de boete aan 

de feitelijk leidinggever. 

 

XIV. legt aan [vertrouwelijk] een boete op in de vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid voor 

de boete aan Leeskring en Videoshop Demob B.V., en Nicma Beheer B.V. tot een 

bedrag van EUR 80.000.  

 

XV. wijst het verzoek van [vertrouwelijk] om vergoeding van de proceskosten toe en vergoedt 

hem een bedrag van EUR 1102,50. 

 

XVI. verklaart het bezwaar van E.K.L. Leesmappen B.V., statutair gevestigd te Rijnsburg, 

ongegrond en wijst haar verzoek om vergoeding van de proceskosten af. 

 

XVII. verklaart het bezwaar van [vertrouwelijk] ongegrond en wijst zijn verzoek om vergoeding 

van de proceskosten af. 
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XVIII. verklaart het bezwaar van De Leeskring Intiem B.V., statutair gevestigd te Hilversum, 

gedeeltelijk gegrond en herroept het besluit van 7 november 2013 met kenmerk 

7244/556, voor zover het betreft de hoogte van de boete. 

 

XIX. legt aan De Leeskring Intiem B.V. een boete op van EUR 250.000. 

 

XX. wijst het verzoek van De Leeskring Intiem B.V. om vergoeding van de proceskosten toe 

en vergoedt haar een bedrag van EUR 735.  

 

XXI. verklaart het bezwaar van [vertrouwelijk] ongegrond en wijst zijn verzoek om vergoeding 

van de proceskosten af. 

 

XXII. verklaart het bezwaar van Leesland Investment B.V., Leesland B.V., Magazz Beheer 

B.V., allen statutair gevestigd te Arkel en Mediawereld B.V., statutair gevestigd te 

Rotterdam, ongegrond. 

 

XXIII. verklaart het bezwaar van [vertrouwelijk] ongegrond.  

 

XXIV. trekt het bestreden besluit met kenmerk 7244/557 gericht aan Leesmap De Schakel B.V., 

statutair gevestigd te Hoogeveen, en [vertrouwelijk] in en verklaart het bezwaar van 

Leesmap De Schakel B.V. en [vertrouwelijk] niet ontvankelijk. 

 

XXV. verklaart het bezwaar van Cetoi Beheer B.V., statutair gevestigd te Teteringen, 

ongegrond.  

 

XXVI. verklaart het bezwaar [vertrouwelijk] ongegrond. 

 

XXVII. verklaart het bezwaar van Reijne's Gezinsleesportefeuille B.V., Reijne Exploitatie B.V., K. 

Reijne Beheer B.V. en Stichting Administratiekantoor Reijne, allen statutair gevestigd te 

Sint Pancras, gedeeltelijk gegrond en herroept het besluit van 7 november 2013 met 

kenmerk 7244/559 voor zover het betreft de hoogte van de boete. 

 

XXVIII. legt aan Reijne's Gezinsleesportefeuille B.V., Reijne Exploitatie B.V., K. Reijne Beheer 

B.V. en Stichting Administratiekantoor Reijne een boete op van EUR 250.000, waarbij 

alle rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel. 

 

XXIX. wijst het verzoek van Reijne's Gezinsleesportefeuille B.V., Reijne Exploitatie B.V., K. 

Reijne Beheer B.V. en Stichting Administratiekantoor Reijne om vergoeding van de 

proceskosten toe en vergoedt hen een bedrag van EUR 735. 
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XXX. verklaart het bezwaar van [vertrouwelijk] gedeeltelijk gegrond en herroept het besluit van 

7 november met kenmerk 7244/559, voor zover het betreft de hoogte van de boete aan 

de feitelijk leidinggever. 

 

XXXI. legt aan [vertrouwelijk] een boete op, in de vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid voor 

de boete aan Reijne's Gezinsleesportefeuille B.V., Reijne Exploitatie B.V., K. Reijne 

Beheer B.V. en Stichting Administratiekantoor tot een bedrag van EUR 50.000. 

 

XXXII. wijst het verzoek van [vertrouwelijk] om vergoeding van de proceskosten toe en vergoedt 

hem een bedrag van EUR 1102,50. 

 

XXXIII. verklaart het bezwaar van Birch Wood Acoustics Nederland B.V., statutair gevestigd te 

Rotterdam en Leesland Investment, statutair gevestigd te Arkel, ongegrond. 

  

XXXIV. verklaart het bezwaar van Succes Leesmappen B.V. en S.L. Nijmegen Holding B.V., 

beiden statutair gevestigd te Nijmegen, gedeeltelijk gegrond en herroept het besluit van 7 

november 2013 met kenmerk 7244/560, voor zover het betreft de hoogte van de boete. 

 

XXXV. legt aan Succes Leesmappen B.V. en S.L. Nijmegen Holding B.V., beiden statutair 

gevestigd te Nijmegen een boete op van  EUR 250.000, waarbij alle rechtspersonen 

hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel. 

 

XXXVI. wijst het verzoek van Succes Leesmappen B.V. en S.L. Nijmegen Holding B.V. om 

vergoeding van de proceskosten toe en vergoedt aan hen een bedrag van EUR 551,25. 

 

XXXVII. verklaart het bezwaar van [vertrouwelijk] ongegrond en wijst zijn verzoek om vergoeding 

van de proceskosten af. 

 

XXXVIII. verklaart het bezwaar van Dejavu B.V., statutair gevestigd te Zaanstad, en Zaanlandia 

B.V., statutair gevestigd te Koog aan de Zaan, gedeeltelijk gegrond en herroept het 

besluit van 7 november 2013 met kenmerk 7244/561, voor zover het betreft de hoogte 

van de boete. 

 

XXXIX. legt aan  Dejavu B.V., statutair gevestigd te Zaanstad, en Zaanlandia B.V., statutair 

gevestigd te Koog aan de Zaan, een boete op van EUR 250.000, waarbij alle 

rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel.   
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XL. wijst het verzoek van Dejavu B.V en Zaanlandia B.V. om vergoeding van de 

proceskosten toe en vergoedt aan hen een bedrag van EUR 551,25. 

 

XLI. verklaart het bezwaar [vertrouwelijk] ongegrond en wijst haar verzoek om vergoeding van 

de proceskosten af. 

 

XLII. verklaart het bezwaar van [vertrouwelijk] ongegrond en wijst haar verzoek om vergoeding 

van de proceskosten af. 

 

XLIII. verklaart het bezwaar van [vertrouwelijk] gedeeltelijk gegrond en herroept het besluit van 

7 november 2013 met kenmerk 7244/550, voor zover het betreft de hoogte van de boete.  

 

XLIV. legt aan [vertrouwelijk] een boete op van EUR 40.000. 

 

XLV. verklaart alle overige bezwaren ongegrond en handhaaft voor het overige, onder 

aanvulling van de motivering, de bestreden besluiten. 
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Den Haag, 

 

 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze: 

 

 

W.g. 31 augustus 2015 

 

 

 

 

mr. C.A. Fonteijn 

Bestuursvoorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Rotterdam, 

Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam  

 

 


