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1	 Inleiding 

1.1	 Het verloop van de procedure 

1.	 De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM)
1 

is op 18 januari 2012 een onderzoek gestart 

naar een mogelijke overtreding van artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet (hierna: Mw) 

en/of artikel 101, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(hierna: VWEU) door ondernemingen die actief zijn op [vertrouwelijk].
2 

Gedurende dit 

onderzoek zijn tevens vermoedens ontstaan van andere overtredingen van het kartelverbod 

door ondernemingen die actief zijn op het gebied van de opslag en verwerking van 

vruchtensappen en -concentraten in koel- en/of vrieshuizen. 

2.	 Naar aanleiding hiervan is ACM een nieuw, ander onderzoek gestart. Het onderzoek betrof de 

ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex ten aanzien van hun activiteiten op het gebied van 

de opslag en verwerking van vruchtensappen en -concentraten in koel- en/of vrieshuizen. In 

paragraaf 1.3 wordt toegelicht uit welke entiteiten de ondernemingen Kloosterboer en 

Daalimpex bestaan. Deze ondernemingen worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als de 

“betrokken ondernemingen”. 

3.	 Gedurende het onderzoek heeft ACM op grond van artikel 5:16 van de Algemene wet 

bestuursrecht (hierna: Awb) bij verschillende (voormalige) directeuren en medewerkers van de 

genoemde ondernemingen en van andere marktpartijen mondelinge verklaringen afgenomen 

en inlichtingen gevorderd.3 
Voorts is onderzoek verricht in de digitale omgeving van de 

onderneming Kloosterboer
4 

en Eimskip Nederland B.V.
5 

ACM heeft op de bedrijfslocaties van 

1 
Vanaf 1 april 2013 is de Autoriteit Consument en Markt de rechtsopvolger van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. 

Op 1 april 2013 is de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in werking getreden (Instellingswet Autoriteit 
Consument en Markt (Stb. 2013, 102)). Vanaf die datum is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de rechtsopvolger 
van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de 
Consumentenautoriteit (CA). Voor de leesbaarheid van dit besluit worden de beschreven handelingen van de NMa (die 
derhalve hebben plaatsgevonden vóór 1 april 2013) aangeduid als handelingen van ACM. 
2 

Dossierstukken 1 (document 7601/3), 2 (document 7601/5) en 3 (document 7601/6). 
3 

Dossierstukken 6 (document 7601/57), 8 (document 7601/56), 27 (document 7601/134), 30 (document 7601/140), 33 
(document 7601/141), 38 (document 7601/251) en 76 (468) en dossierstukken 7 (document 7601/71), 9 (document 
7601/76), 26 (document 7601/148), 32 (document 7601/143), 36 (document 7601/213), 55 (document 7601/308), 61 
(document 7601/376) en 82 (document 7601/487) en dossierstukken 10 (document 7601/99), 12 (document 7601/86), 13 
(document 7601/95), 14 (document 7601/97), 16 (document 7601/98), 22 (document 7601/114), 40 (document 7601/258), 
41 (document 7601/260), 42 (document 7601/261), 43 (document 7601/262), 44 (document 7601/263), 45 (document 
7601/264), 46 (document 7601/265), 47 (document 7601/280), 48 (document 7601/268), 49 (document 7601/270), 50 
(document 7601/277), 52 (document 7601/288), 53 (document 7601/289) en 56 (document 7601/320). 
4 

Dossierstukken 67 (document 7601/423) , 96 (document 7601/619) en 97 (document 7601/530). 
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Daalimpex Velsen B.V. en Eimskip Nederland B.V. op grond van artikel 5:17 van de Algemene 

wet bestuursrecht (hierna: Awb) inzage gevorderd in zakelijke gegevens en bescheiden en 

hiervan kopieën gemaakt.
6 

4.	 Op 23 januari 2014 heeft Kloosterboer voor de in het rapport beschreven gedragingen een 

clementieverzoek ingediend als bedoeld in de Beleidsregels van de Minister van Economische 

Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de ACM (hierna: Boetebeleidsregels 

2013).
7 

5.	 Op 11 maart 2015 heeft ACM Kloosterboer meegedeeld dat zij het clementieverzoek afwees, 

omdat de door haar aan ACM verstrekte gegevens en inlichtingen geen additionele waarde 

vertegenwoordigen als bedoeld in artikel 2.24, tweede lid, uit afdeling 2.2 ("Clementie") van de 

Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke 

boetes door de ACM.
8 

De verklaringen en documenten die door Kloosterboer zijn verstrekt in 

het kader van het clementieverzoek zijn met toestemming van de onderneming opgenomen in 

het dossier van de onderhavige zaak.
9 

6.	 Naar aanleiding van het onderzoek is een redelijk vermoeden gerezen dat de ondernemingen 

Kloosterboer en Daalimpex betrokken waren bij een overeenkomst en/of onderling afgestemde 

feitelijke gedraging, die ertoe strekte de mededinging te beperken dan wel te vervalsen met 

betrekking tot de opslag van producten in koel- en vrieshuizen. Dit vond plaats in de periode 

van 30 november 2006 tot en met 31 december 2009. Het ging daarbij om het uitwisselen van 

informatie over voorgenomen prijsverhogingen voor de jaren 2007, 2008 en 2009 en de 

afspraak elkaars klanten te respecteren, door tarieven af te stemmen bij aanvragen van klanten 

en het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie. 

7.	 Ook is een redelijk vermoeden gerezen dat een aantal natuurlijke personen feitelijk leiding heeft 

gegeven aan de gedragingen omschreven in het vorige randnummer. 

5 
Dossierstuk 28 (document 7601/181) en dossierstuk 90 (document 7601/529). 

6 
Dossierstuk 5 (document 7601/47) en dossierstuk 99 (document 7601/567). 

7 
Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken van 19 april 2013, zie afdeling 2.2. Deze beleidsregels uit 2013 

zijn op het clementieverzoek in de onderhavige zaak van toepassing gelet op de overgangsregeling in artikel 28 van de 
Beleidsregel Clementie van 4 juli 2014 (Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2014,
 
nr. WJZ/14112586, tot vermindering van geldboetes betreffende kartels.
 
8 

Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken van 19 april 2013.
 
9 

Conform 2:43 onder b van afdeling 2.2 Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van
 
bestuurlijke boetes door de ACM, dossierstuk 93 (document 7601/578).
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8.	 Conform artikel 11, derde lid, van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 

2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het 

Verdrag (hierna: Verordening 1/2003) heeft ACM de Europese Commissie en de nationale 

mededingingsautoriteiten van andere lidstaten in kennis gesteld van de eerste formele 

onderzoeksmaatregel. Conform artikel 11, vierde lid, van Verordening 1/2003 heeft ACM de 

Europese Commissie in kennis gesteld van het voornemen om het rapport vast te stellen en is 

de Europese Commissie voorzien van de voor deze in kennisstelling benodigde informatie. 

9.	 Het onderzoek heeft geresulteerd in een rapport als bedoeld in artikel 59, eerste lid, Mw (oud) 

(hierna: het rapport). Het rapport is op 11 maart 2015 toegezonden aan de betrokken 

ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex alsmede aan de rechtspersonen en natuurlijke 

personen aan wie de vermoedelijke overtreding mede kan worden toegerekend.10 

10.	 Met het oog op artikel 12q van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt is het dossier en 

daarbij behorend rapport in de voorliggende zaak overgedragen aan de Directie Juridische 

Zaken van ACM. 

11.	 Alle rechtspersonen en natuurlijke personen die geadresseerde zijn van het rapport hebben 

schriftelijke zienswijzen bij ACM ingediend. Kloosterboer heeft afgezien van het bijwonen van 

de hoorzitting en van een mondelinge toelichting op zijn schriftelijke zienswijze. De overige 

partijen hebben hun zienswijzen op 13 oktober 2015 ten kantore van de ACM mondeling 

toegelicht. Van de hoorzitting is een verslag gemaakt, dat op 10 november 2015 aan partijen is 

toegezonden.11 

12.	 Het onderhavige besluit richt zich tot de onderneming Daalimpex via haar voormalige 

moedermaatschappijen Blankendaal Beheer B.V. en Eimskip Holding B.V. Het onderhavige 

besluit richt zich ook tot de (voormalig) algemeen directeur van Daalimpex, [vertrouwelijk] 

(hierna: CEO Daalimpex) als feitelijk leidinggever. CEO Daalimpex was enig/zelfstandig 

bevoegd directeur van Daalimpex Beheer B.V. en Daalimpex Holding B.V vanaf 1 januari 2005. 

Zij bekleedde deze rol tot 11 januari 2007 onder de toenmalige bestuurder van Daalimpex die 

tevens directeur was van Blankendaal Beheer B.V.: [vertrouwelijk] (hierna: Directeur 

Blankendaal).12 

13.	 De onderneming Kloosterboer heeft in de procedure vergaande medewerking verleend aan 

ACM wat ertoe heeft geleid dat de procedure naar aanleiding van het rapport tegen 

10 
Dossierstukken 102 t/m 114 (documenten 7601/636 t/m 7601/648). 

11 
Zie documentnummers 2015206677, 2015206676, 2015206675, en 2015206674. 

12 
Gemakshalve wordt [vertrouwelijk] voor de gehele periode aangeduid als CEO Daalimpex. 
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Kloosterboer vereenvoudigd kan worden afgedaan.
13 

Ten aanzien van de onderneming 

Kloosterboer en haar feitelijk leidinggevers neemt ACM een afzonderlijk besluit. 

1.2	 Het rapport 

14.	 Hierna volgt een korte samenvatting van de conclusies in het rapport ten aanzien van de feiten 

en omstandigheden en de juridische beoordeling.
14 

1.2.1	 Conclusies in het rapport ten aanzien van de feiten en omstandigheden 

15.	 In het rapport is ten aanzien van de feiten en omstandigheden geconcludeerd dat de 

ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex betrokken waren bij een overeenkomst en/of 

onderling afgestemde feitelijke gedraging met betrekking tot de opslag van producten in koel

en vrieshuizen, die ertoe strekte de mededinging te beperken dan wel te vervalsen. Betrokken 

ondernemingen hebben voor de jaren 2007, 2008 en 2009 informatie uitgewisseld over hun 

voorgenomen prijsverhogingen. Bovendien hebben Kloosterboer en Daalimpex afgesproken om 

elkaars klanten te respecteren. Daarbij hebben zij bij aanvragen van klanten tarieven afgestemd 

en concurrentiegevoelige informatie uitgewisseld. 

1.2.2	 De juridische beoordeling in het rapport 

16.	 In het rapport wordt ten aanzien van de juridische kwalificatie van de feiten geconcludeerd dat 

de ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer in de periode van 30 november 2006 tot 13 

februari 2009, waarbij de effecten hiervan in ieder geval hebben doorgelopen tot en met 31 

december 2009, hebben deelgenomen aan een overeenkomst en/of onderling afgestemde 

gedraging, met als doel de onderlinge concurrentiedruk te verminderen en hiermee het 

prijsniveau te beïnvloeden met betrekking tot de opslag van producten in koel- en/of 

vrieshuizen. De gedragingen waaraan betrokken ondernemingen hebben deelgenomen 

strekken ertoe de mededinging te verhinderen, beperken of vervalsen. De gedragingen in de 

onderhavige zaak vormen elk afzonderlijk een inbreuk op artikel 6 Mw en/of artikel 101 VWEU. 

Voorts vormen de gedragingen tezamen één enkele complexe en voortdurende inbreuk op 

artikel 6 Mw en/of artikel 101 VWEU. 

13 
ACM heeft gesprekken gevoerd met alle partijen afzonderlijk die in de onderhavige zaak zijn betrokken om te bezien of 

de zaak vereenvoudigd kon worden afgedaan. Nadat is vastgesteld dat de voormalige moedermaatschappijen van 
Daalimpex en de voormalig CEO van Daalimpex de feiten die aan het rapport ten grondslag lagen betwistten, is de 
reguliere sanctieprocedure voortgezet. 
14 

Dossierstuk 100 (document 7601/664). 
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17.	 Voorts is CEO Daalimpex aangemerkt als feitelijk leidinggever aan de overtreding voor de 

periode 12 februari 2008 tot en met 31 december 2009. 

1.2.3	 De voorgestelde toerekening in het rapport 

18.	 In het rapport is voor de onderneming Daalimpex voorgesteld de overtreding (mede) toe te 

rekenen aan de volgende rechtspersonen: 

a. Blankendaal Beheer B.V. voor de periode van 30 november 2006 tot 10 januari 2007;
15 

b. Eimskip Holding B.V. voor de periode van 10 januari 2007 tot 10 februari 2009. 

1.3	 De betrokken ondernemingen en personen 

19.	 De ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer worden in dit besluit gezamenlijk aangeduid als 

betrokken ondernemingen. Deze betrokken ondernemingen worden hierna nader geduid. 

1.3.1 Kloosterboer 

20.	 Kloosterboer is een onderneming die actief is op het gebied van de exploitatie van koel- en 

vrieshuizen en richt zich met name op havengerelateerde dienstverlening.
16 

Een onderdeel van 

het dienstenpakket van Kloosterboer betreft de opslag en verwerking van vruchtensappen en 

concentraten. Deze activiteiten hebben in de periode van de gedragingen plaatsgevonden bij 

verscheidene entiteiten binnen de Kloosterboer-groep, onder meer Kloosterboer Rotterdam 

B.V., Kloosterboer Elst B.V., Kloosterboer Vlissingen V.O.F., Juiceland V.O.F. en de Rotterdam 

Juice Terminal B.V. 

1.3.2 Daalimpex 

21.	 Daalimpex Logistics B.V. was een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair 

gevestigd in Tuitjenhorn en hield zich volgens het Handelsregister in de periode van de 

15 
In het rapport is bij de toerekening aan Blankendaal Beheer B.V. sprake van een kennelijke verschrijving van de
 

aanvangsdatum van de overtreding, namelijk “30 november 2009”. Dit moet – zoals blijkt uit het rapport – “30 november
 
2006” zijn.
 
16 

Kloosterboer biedt in dat kader eveneens logistieke diensten aan.
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gedragingen bezig met de verhuur van koelruimten. Per 15 augustus 2014 is Daalimpex 

Logistics B.V. ontbonden.
17 

22.	 Daalimpex Holding B.V. hield tot 10 februari 2009 alle aandelen van Daalimpex Logistics B.V. 

Daalimpex Holding B.V. is met ingang van 10 februari 2009 in staat van faillissement 

verklaard.
18 

23.	 Daalimpex Beheer B.V. hield tot 10 februari 2009 alle aandelen van Daalimpex Holding B.V. 

Daalimpex Beheer B.V. was een besloten vennootschap naar Nederlands recht en statutair 

gevestigd in Tuitjenhorn. Daalimpex Beheer B.V. is met ingang van 10 februari 2009 in staat 

van faillissement verklaard.
19 

24.	 Tussen 3 januari 2006 en 10 januari 2007 had Blankendaal Beheer B.V. 60% van de aandelen 

in Daalimpex Beheer B.V. en had Eimskip Holding B.V. 40% van de aandelen in Daalimpex 
20	 21 

Beheer B.V. Eimskip Holding B.V. heette in deze periode Eimskip Nederland B.V. Op 31 

december 2009 is de naam van Eimskip Nederland B.V. veranderd in Eimskip Holding B.V.
22 

25.	 Aansturing van Daalimpex Beheer B.V. en haar 100%-dochters vond plaats vanuit 

meerderheidsaandeelhouder Blankendaal Beheer B.V. Dit blijkt onder meer uit het feit dat 

Directeur Blankendaal als vertegenwoordiger van Blankendaal Beheer B.V. was aangesteld als 

bestuurder van Daalimpex Beheer B.V. (en haar 100%-dochters) en het (commerciële) beleid 

bepaalde en uitvoerde. Bovendien had minderheidsaandeelhouder Eimskip Holding B.V. 

volgens artikel 3 en 4 van de aandeelhoudersovereenkomst slechts vetorecht op onderwerpen 

die zien op verstrekkende besluiten met betrekking tot Daalimpex Beheer B.V. en haar 100%

dochters.23 

26.	 Van 11 januari 2007 tot 10 februari 2009 was Eimskip Holding B.V. 100%-aandeelhouder in 

Daalimpex Beheer B.V.
24 

17 
Dossierstuk 92 (document 7601/574).
 

18 
Dossierstuk 92 (document 7601/574).
 

19 
Dossierstuk 92 (document 7601/574).
 

20 
Dossierstuk 35 (document 7601/183).
 

21 
Zie dossierstukken 92 (document 7601/574) en 35, bijlagen 1 tot en met 5 (document 7601/183).
 

22 
Het huidige Eimskip Nederland B.V. is een andere entiteit. Zie dossierstuk 35, bijlagen 1 tot en met 5 (document
 

7601/183). Gemakshalve wordt deze entiteit voor de periode van de overtreding Eimskip Holding B.V. genoemd.
 
23 

Zie in dit kader dossierstuk 35, bijlage 7 (document 7601/183). Zie verder hoofdstuk 5 van het onderhavige besluit.
 
24 

Dossierstuk 35 (document 7601/183) en dossierstuk 92 (document 7601/574).
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27.	 Het bovengenoemde kan als volgt schematisch worden weergegeven: 

Blankendaal 

Beheer B.V. 

Daalimpex Logistics B.V. (Failliet/afgewikkeld) 

Eimskip Holding B.V. 

100% MOEDER 

100% MOEDER 

Overname van de activiteiten 

van Daalimpex 

Daalimpex Holding B.V. (Failliet) 

Daalimpex Beheer B.V. (Failliet) 

100% MOEDER 

60% MOEDER 

10 JAN. 2007 FAILLISSEMENT 
EINDE 

INBREUK 

START 

INBREUK 

30 NOV.2006 10 FEB. 2009 13 FEB. 2009 31 DEC.2009 

28.	 De bovengenoemde rechtspersonen zullen in het hiernavolgende worden aangeduid als 

“Daalimpex”. 

1.3.3 De betrokken natuurlijke personen 

29.	 Binnen de onderneming Kloosterboer waren [vertrouwelijk] (directeur van de onderneming 

Kloosterboer, hierna: Directeur 1 KB)
25

, en [vertrouwelijk] (directeur van de onderneming 

Kloosterboer, hierna: Directeur 2 KB)
26 

in de periode van de gedragingen waar dit besluit op ziet 

verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van de opslag en verwerking van 

vruchtensappen en -concentraten in koel- en/of vrieshuizen. 

25 
Directeur 1 KB was gedurende de periode waarin hij leiding gaf aan de verboden gedragingen lid van de directie van 

Kloosbeheer B.V. (dossierstuk 91). Binnen Kloosterboer was Directeur 1 KB verantwoordelijk voor de productgroepen fruit 
en diversen (dossierstuk 97, bijlage 37, document 7601/530). 
26 

Directeur 2 KB was gedurende de periode waarin hij leiding gaf aan de verboden gedragingen lid van de directie van 
Kloosbeheer B.V. (dossierstuk 91). Binnen de directie van Kloosterboer was Directeur 2 KB onder meer verantwoordelijk 
voor de productgroep vruchtensappen en -concentraten (dossierstuk 97, bijlage 37, document 7601/530 en dossierstuk 
29, document 7601/530). 
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30.	 Binnen de onderneming Daalimpex was CEO Daalimpex in de periode van de gedragingen 

waar dit besluit op ziet als algemeen bestuurder/directeur verantwoordelijk voor de activiteiten 

op het gebied van de opslag en verwerking van vruchtensappen en -concentraten in koel- en/of 

vrieshuizen. 

1.4	 Opbouw van dit besluit 

31.	 Hierna wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de markt gegeven. In hoofdstuk 3 worden de 

feiten en omstandigheden met betrekking tot de specifieke gedragingen in deze zaak 

vastgesteld. In hoofdstuk 4 wordt de juridische beoordeling besproken. In hoofdstuk 5 wordt de 

toerekening behandeld. Vervolgens geeft ACM in hoofdstuk 6 de overwegingen omtrent het 

opleggen van een boete. De zienswijzen van de voormalig moedermaatschappijen van 

Daalimpex, Blankendaal Beheer B.V. en Eimskip Holding B.V., en van CEO Daalimpex 

beoordeelt ACM in de hoofdstukken waarvoor deze relevant zijn (specifiek in hoofdstuk 1, 

paragraaf 1.5, en hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 en 5.2). Ten slotte volgt de beslissing tot oplegging 

van de boete. 

1.5	 Procedurele aspecten: zienswijzen en oordeel ACM 

32.	 Blankendaal Beheer B.V. – voormalig moeder van Daalimpex – en CEO Daalimpex hebben 

zienswijzen ingediend die zien op procedurele aspecten van de onderhavige zaak. ACM 

bespreekt deze hier achtereenvolgend. 

33.	 Blankendaal Beheer B.V. stelt dat Directeur Blankendaal door ACM op 30 oktober 2012 is 

gehoord als getuige en dat er geen vermoeden was dat hij of zijn onderneming de 

Mededingingswet zou hebben overtreden. Uit een mededeling van ACM, dat een overtreding 

een verjaringstermijn heeft van vijf jaar, heeft Directeur Blankendaal afgeleid dat de zaken 

verjaard waren. Directeur Blankendaal zou zich daarom niet hebben laten bijstaan door een 

raadsman. 

34.	 ACM stelt vast dat door ACM is meegedeeld dat Directeur Blankendaal werd gehoord als 

getuige in een lopend onderzoek naar kartelafspraken in de koelsector en dat er geen 

vermoeden was dat hij of zijn onderneming de Mededingingswet zou hebben overtreden. Het is 

ook juist dat ACM aan Directeur Blankendaal heeft meegedeeld dat er een verjaringstermijn 

bestaat van 5 jaar. Uit het dossier blijkt voorts dat Directeur Blankendaal er vervolgens op is 

gewezen dat hij zich ter behartiging van zijn belangen kan laten bijstaan door een raadsman of 

zich door een gemachtigde kan laten vertegenwoordigen. Directeur Blankendaal heeft daarop 
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aangegeven van zijn recht op rechtsbijstand geen gebruik te willen maken.
27 

ACM constateert 

ook dat Directeur Blankendaal er vanaf heeft gezien om zijn verklaring te ondertekenen. 

35.	 In het onderhavige besluit wordt de verklaring van Directeur Blankendaal,
28 

voor zover deze 

belastend bewijs zou bevatten tegen Directeur Blankendaal of Blankendaal Beheer B.V. niet 

aan de onderbouwing van de feiten en omstandigheden en de juridische kwalificatie ten 

grondslag gelegd. ACM acht de verklaring van Directeur Blankendaal, voor zover deze 

belastend bewijs zou bevatten, ook niet noodzakelijk voor het vaststellen van de feiten en 

omstandigheden en de juridische kwalificatie in de onderhavige zaak. Voor zover de verklaring 

van Directeur Blankendaal ontlastend bewijs bevat, wordt dit vanzelfsprekend wel waar relevant 

in het onderhavige besluit meegewogen. 

36.	 Naar het oordeel van ACM zijn de rechten van verdediging van Directeur Blankendaal in deze 

zaak niet geschonden. 

37.	 CEO Daalimpex heeft in haar zienswijze en tijdens de hoorzitting aangevoerd dat zij in een 

slechte bewijspositie verkeert. Zij heeft als voormalig werknemer van Daalimpex geen toegang 

meer tot documenten en e-mails uit de periode van de overtreding in deze zaak. Om die reden 

heeft CEO Daalimpex ACM eerder verzocht om alle voor haar ontlastende documenten aan 

haar ter beschikking te stellen.29 
Meer specifiek heeft zij daarbij verzocht om een overzicht van 

alle bij Daalimpex in beslag genomen documenten alsmede (alle) correspondentie tussen haar 

en zes genoemde (voormalig) werknemers van Eimskip, de voormalige aandeelhouder van 

Daalimpex. Tevens heeft CEO Daalimpex verzocht om de e-mailberichten die door haar zijn 

verzonden aan en ontvangen van een collega van Daalimpex (de commercieel manager van 

Daalimpex) aan haar ter beschikking te stellen. Tenslotte heeft CEO Daalimpex verzocht om 

alle communicatie tussen de commercieel manager van Daalimpex en de hiervoor bedoelde 

zes (voormalig) werknemers van Eimskip. Dit verzoek is bij brief van 21 juli 2015 door ACM 

afgewezen.30 

38.	 ACM stelt voorop dat CEO Daalimpex in deze zaak op grond van artikel 5:49, eerste lid, van de 

Awb, inzage heeft gehad in alle gegevens die aan het besluit tot het opleggen van een 

bestuurlijke boete ten grondslag zijn gelegd. Deze gegevens (tezamen “het dossier”) omvatten 

27 
Dossierstuk 6 (document 7601/57). 

28 
Zie dossierstuk 6 (document 7601/57). 

29 
Documentnummer 2015101903. 

30 
Documentnummer 2015204161. 
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ook eventuele ontlastende bewijsstukken of informatie waarover ACM beschikt die ten voordele 

van betrokkene strekken.
31 

39.	 Tijdens de hoorzitting hebben medewerkers van de Directie Mededinging toegelicht welke 

stappen zijn genomen voordat de tijdens de bedrijfsbezoeken verzamelde digitale gegevens zijn 

toegevoegd aan het dossier.
32 

Deze stappen zijn genomen om te voorkomen dat gegevens die 

niet relevant zijn voor het onderzoek door ACM worden gebruikt. Deze (zogeheten out-of

scope) gegevens worden vernietigd, omdat ACM niet bevoegd is inzage te hebben in deze 

gegevens voor het vervullen van haar taak.
33 

Deze gegevens kunnen dan ook niet door ACM 

worden verstrekt aan CEO Daalimpex. 

40.	 Naar het oordeel van ACM zijn de rechten van verdediging van CEO Daalimpex in deze zaak 

niet geschonden. 

2	 Feiten en omstandigheden ten aanzien van de markt 

41.	 De gedragingen waarop dit besluit ziet hebben plaatsgevonden op het gebied van de opslag 

van producten in koel- en/of vrieshuizen. Meer specifiek zien de gedragingen op de opslag en 

verwerking van vruchtensappen en -concentraten in koel- en/of vrieshuizen. 

42.	 Vruchtensappen en -concentraten worden opgeslagen in een koel- en/of vrieshuis bij een 

temperatuur van circa -20 graden Celsius.
34 

De verwerking van vruchtensappen en 

concentraten vindt plaats bij een hogere temperatuur. De opslag en verwerking zijn 

samenhangende activiteiten die door één en hetzelfde koel- en/of vrieshuis worden uitgevoerd 

De opslag omvat tevens de in- en uitslag van producten (het in- en uitladen). 

43.	 Op basis van het navolgende stelt ACM vast dat de concurrentiedruk op de betrokken 

ondernemingen voornamelijk uitgaat van ondernemingen die gespecialiseerd zijn in de opslag 

en verwerking van deze producten. 

44.	 ACM gaat hierna achtereenvolgens in op de marktkenmerken (paragraaf 2.1), waaronder de 

logistieke stromen van vruchtensappen en -concentraten (paragraaf 2.1.5), de marktspelers 

(paragraaf 2.2) en het concurrentieproces (paragraaf 2.3). 

31 
Zie dossierstukken 97 (document 7601/530) en 98 (document 7601/531).
 

32 
Zie documentnummer 2015206673, p. 10.
 

33 
Gedurende het onderzoek zijn de digitale onderzoekshandelingen conform de Werkwijze NMa analoog en digitaal
 

rechercheren (Stcrt. 2010, nr. 12871) verricht.
 
34 

Dossierstuk 50 (document 7601/277).
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2.1	 Marktkenmerken 

45.	 De voornaamste kenmerken van de markt voor de opslag van producten in koel- en/of 

vrieshuizen zijn, kort gezegd, dat er specifieke productgroepen moeten worden onderscheiden 

en dat de concurrentieverhoudingen daarnaast worden beïnvloed door de locatie van de 

vrieshuizen. Hierop wordt in het navolgende, ook specifiek voor de opslag en verwerking van 

vruchtensappen en -concentraten, verder ingegaan. 

2.1.1 Aanbodzijde 

Specialisatie 

46.	 De producten die worden opgeslagen in koel- en/of vrieshuizen kunnen ingedeeld worden in 

productgroepen. Afhankelijk van het product is een bepaalde temperatuur en behandeling in 

een koel- en/of vrieshuis nodig.
35 

Per product kunnen verschillende veiligheids- en 

kwaliteitseisen gelden. Opslag van verschillende vriesproducten is in principe mogelijk bij alle 

vrieshuizen. Bij vruchtensappen en -concentraten kan op de locatie van het koel- en/of vrieshuis 

echter nog een bepaalde verwerking plaatsvinden die waarde toevoegt aan het product, zoals 

het ‘blenden’ en daarna opnieuw invriezen van verschillende vaten vruchtensappen of het 

veranderen van de verpakking.
36 

De opslag van vruchtensappen en -concentraten omvat 

daarnaast ook het in- en uitladen van producten door het koel/vrieshuis. Daarnaast omvat de 

opslag ook aanvullende dienstverlening zoals het afhandelen van kwaliteitscontrole of 

douaneformaliteiten.
37 

Voor deze verwerking en dienstverlening zijn specifieke installaties en 

knowhow nodig. Volgens de brancheorganisatie Nekovri
38 

vormen vruchtensappen en 

concentraten dan ook een apart segment binnen de exploitatie van koel- en vrieshuizen.
39 

47.	 De betrokken ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex hadden meerdere locaties voor de 

opslag van producten in koel- en/of vrieshuizen in bezit, waarvan sommige locaties zich richtten 

op bepaalde productcategorieën. De locaties van Kloosterboer in Rotterdam en Elst richtten 

zich met name op vruchtensappen en -concentraten. Op de locatie van Kloosterboer in 

Vlissingen worden verschillende producten opgeslagen, waaronder vruchtensappen, fruit, vis en 

kip.
40 

Daalimpex had ook meerdere locaties. De locatie van Daalimpex in Vlissingen richtte zich 

35 
Dossierstuk 10 (document 7601/99).
 

36 
Het blenden zorgt voor een continue kwaliteit van de sappen. De kwaliteit van de sappen kan namelijk per
 

geproduceerde hoeveelheid van het product verschillen, omdat het een natuurlijk product is. Dossierstukken 40
 
(document 7601/258) en 41 (document 7601/260) en 50 (document 7601/277).
 
37 

Dit geldt in elk geval voor de betrokken ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex en voor andere door ACM
 
bevraagde koel- en/of vrieshuizen, waaronder Juice House en KVR.
 
38 

Brancheorganisatie voor ondernemingen die actief zijn op het gebied van de exploitatie van koel- en vrieshuizen.
 
39 

Dossierstuk 10, p. 2 (document 7601/99).
 
40 

Dossierstuk 91 (document 7601/573).
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voornamelijk op vruchtensappen en -concentraten.
41 

Zowel Kloosterboer als Daalimpex hadden 

de beschikking over blendinstallaties. De betrokken ondernemingen behaalden een aanzienlijk 

deel van hun omzet met de opslag en verwerking van vruchtensappen en -concentraten. Het 

voorgaande betekent dat de concurrentiedruk op de betrokken ondernemingen voornamelijk 

uitgaat van de ondernemingen die gespecialiseerd zijn in de opslag en verwerking van 

vruchtensappen en -concentraten. 

Toetreding 

48.	 Voor de installaties en kennis in een gespecialiseerd koel- en/of vrieshuis voor vruchtensappen 

en -concentraten moeten aanzienlijke investeringen worden gedaan.42 
Nekovri geeft aan dat bij 

een nieuwe toetreding tot de markt uitgegaan moet worden van een investering van minimaal 

EUR 15 miljoen. Bovendien moet een nieuwe aanbieder enige zekerheid hebben dat het koel

en vrieshuis voldoende gevuld gaat worden.
43 

49.	 Een koel- en vrieshuis dat zich wil specialiseren in vruchtensappen en -concentraten moet 

beschikken over een blendstation. Volgens één aanbieder is daarmee minimaal een investering 

van één miljoen euro gemoeid.44 
Voor het opslaan en verwerken van vruchtensappen en 

concentraten is specialistische kennis en knowhow vereist. Het duurt een paar jaar om kennis 

onder personeel en binnen de organisatie op te bouwen en specifieke knowhow te verkrijgen. 

Daaraan zijn uiteraard kosten verbonden.
45 

Tevens moet in de markt bekend worden dat de 

nieuwe aanbieder over de kennis en ervaring beschikt om dit specialistische product aan te 

bieden.46 

50.	 Uit voorgaande blijkt dat er voor nieuwe ondernemingen wezenlijke drempels zijn voor het 

toetreden tot de markt voor de opslag en verwerking van vruchtensappen en -concentraten. 

Ook is het niet eenvoudig voor bestaande koel- en vrieshuizen om op korte termijn te 

specialiseren in de opslag en verwerking van vruchtensappen en -concentraten. 

41 
Daalimpex is in 2005 in Vlissingen actief geworden door de overname van het koel- en vrieshuis van de onderneming
 

Van Bon die destijds in faillissement verkeerde. Van Bon was actief op gebied van vruchtensappen en -concentraten.
 
42 

Zie dossierstukken 40 (document 7601/258), 41 (document 7601/260) en 43 (document 7601/262) en 22 (document
 
7601/114).
 
43 

Dossierstuk 10, p. 3 (document 7601/99).
 
44 

Dossierstuk 41, p. 6 (document 7601/260).
 
45 

Dossierstuk 40, p. 6 (document 7601/258).
 
46 

Dossierstuk 41, p. 6 (document 7601/260).
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Alternatieven 

51.	 Dat in vruchtensappen en -concentraten gespecialiseerde koel- en vrieshuizen voornamelijk 

concurrentiedruk van elkaar ervaren blijkt uit onderzoek. De vrieshuizen zelf onderschrijven dat 

alleen de ondernemingen met gespecialiseerde koel- en/of vrieshuizen als alternatief voor 

elkaar zijn aan te merken. De bevraagde vrieshuizen Juice House en KVR, die ook in 

vruchtensappen en -concentraten gespecialiseerd zijn, noemen Kloosterboer, H&S (Van Bon) 

en HIWA als concurrenten.
47 

2.1.2 Vraagzijde 

52.	 Afnemers zien per productgroep verschillende koel- en/of vrieshuizen als alternatieven voor 

elkaar. Gespecialiseerde koel- en/of vrieshuizen onderscheiden zich van niet-gespecialiseerde 

koel- en/of vrieshuizen door de mogelijkheden die zij kunnen bieden tot verwerking van de 

vruchtensappen en -concentraten (zoals het blenden). Ook kunnen zij voldoen aan specifieke 

veiligheids- en kwaliteitseisen voor vruchtensappen en -concentraten en het voorkomen van 

productvervuiling en kunnen zij schaalvoordelen bieden.
48 

Hierdoor hebben afnemers de 

voorkeur voor een koel- en/of vrieshuis dat met name gespecialiseerd is in hun productgroep.
49 

53.	 Wat betreft de opslag en verwerking van vruchtensappen en -concentraten, zien afnemers 

alleen de grotere ondernemingen met gespecialiseerde koel- en/of vrieshuizen als alternatief 
50	 51 

voor elkaar. In de huidige markt gaat het dan om Kloosterboer, HIWA en H&S. Dit zijn de 

drie grootste ondernemingen op het gebied van de opslag en verwerking van vruchtensappen 

en -concentraten in koel- en/of vrieshuizen. Dit volgt onder meer uit de verklaringen van 

afnemers zoals Citrus Products of Belize, Friesland Campina, Barth Fruit en Grupo Altex. Ook 

volgt uit deze verklaringen dat de afnemers maar weinig alternatieven zien voor deze koel-

en/of vrieshuizen.
52 

Citrus Products of Belize verklaart: 

“Only HIWA. Other possibilities are unknown”
53 

Friesland Campina verklaart: 

47 
Dossierstuk 41 (document 7601/260) en dossierstuk 50 (document 7601/277). Zie hierna ook randnummer 71.
 

48 
Zie dossierstukken 17 (document 7601/101), 18 (document 7601/103) en 57 (document 7601/375).
 

49 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit het concurrentieoverzicht in dossierstuk 97, bijlage 82 (document 7601/530).
 

50 
Zie dossierstukken 49 (document 7601/270) en 46 (document 7601/265) en dossierstukken 45 (document 7601/264),
 

18 (document 7601/103) en 57 (document 7601/375).
 
51 

Waarin de vennootschappen van Daalimpex die betrokken waren bij de overtreding niet meer bestaan, zie hoofdstuk 5
 
van dit besluit.
 
52 

Zie ook de verklaring van Cufrut, dossierstuk 42 (document 7601/261) en Refresco, dossierstuk 18 (document
 
7601/103).
 
53 

Dossierstuk 49 (document 7601/270).
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“Uiteindelijk hebben we het contract verlengd voor een jaar, mede vanwege de beperkte 

alternatieve mogelijkheden. Binnen Nederland zijn die mogelijkheden er wel, Kloosterboer 
”54 

bijvoorbeeld. 

Barth fruit verklaart: 

“Dan zullen we toch bij HIWA en Kloosterboer aankloppen.” 
55 

Grupo Altex verklaart hierover: 

“we only consider these cold storage warehouses in the Netherlands [Kloosterboer, HIWA, 
56 

H&S] as alternatives.”

2.1.3 Geografische reikwijdte 

54.	 Naast de productgroep die wordt opgeslagen in een koel- en/of vrieshuis, is ook de locatie van 

belang voor de inventarisatie hoe en door wie concurrentiedruk wordt uitgeoefend bij de opslag 

van producten in koel- en vrieshuizen. Elke productgroep heeft zijn eigen logistieke keten. De 

logistieke keten van de producten die moeten worden opgeslagen is daarom van belang voor 

het bepalen voor de locatie van het koel- en/of vrieshuis in Nederland. 

Productieketen 

55.	 Koel- en/of vrieshuizen in Nederland komen in aanmerking voor de opslag en verwerking van 

vruchtensappen en -concentraten, omdat veel van de goederenstromen binnenkomen via 

Rotterdam en Vlissingen. De vruchtensappen en -concentraten vinden vervolgens een 

bestemming over land naar de rest van Europa.57 
De verwerking van vruchtensappen en 

concentraten door blenden en het veranderen van verpakking, blijkt bovendien voorbehouden 

aan koel- en vrieshuizen in Nederland.
58 

De productieketen ziet er als volgt uit. 

56.	 Voordat vruchtensappen en -concentraten hun weg vinden naar de koel- en vrieshuizen van de 

betrokken ondernemingen hebben zij meestal al een lange weg afgelegd. Het fruit waarvan de 

sappen en -concentraten gemaakt worden is afkomstig uit heel de wereld, zoals uit Latijns-

Amerika, Afrika, Azië en de landen rond de Middellandse Zee. Het fruit wordt na de oogst vaak 

54 
Dossierstuk 45 (document 7601/264).
 

55 
Dossierstuk 46 (document 7601/265).
 

56 
Dossierstuk 57 (document 7601/375).
 

57 
Dossierstuk 46 (document 7601/265).
 

58 
Dossierstukken 41 (document 7601/260) en 43 (document 7601/262).
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in het land of continent van herkomst verwerkt tot sap of concentraat, waarna het wordt 

ingevroren en verpakt in vaten of bins. 

57.	 Vervolgens worden de vruchtensappen en -concentraten verscheept naar een haven in 

Europa.
59 

Daar worden de producten opgeslagen in een koel- en/of vrieshuis in of buiten 

(meestal nabij) de havens. Naast de opslag zullen de vrieshuizen de vruchtensappen en 

concentraten verwerken en verpakken tot een eindproduct.
60 

Dit eindproduct verlaat het 

vrieshuis via retailers en groothandels en vindt uiteindelijk zijn weg naar de consument in 

(voornamelijk) Europa. 

58.	 Koel- en vrieshuizen zijn niet de enige schakels in de productieketen. Zo zijn er handelaren
61 

die op kunnen treden als tussenpersoon of als ketenregisseur. Zij kopen de sappen en 

concentraten in bij producenten en verkopen ze aan de ondernemingen die verantwoordelijk 

zijn voor de verwerking en/of verpakking. In tegenstelling tot de productie van vruchtensappen 

en -concentraten zijn de verwerkende bedrijven en handelaren veelal gevestigd in Nederland en 

andere Europese landen als Groot-Brittannië, Duitsland, Zwitserland en Spanje. Een andere 

schakel die een rol kan spelen in de keten wordt gevormd door ondernemingen, zoals rederijen 

en wegtransporteurs, die verantwoordelijk zijn voor een deel of het geheel van het vervoer. 

Concurrentiedruk aanbieders buiten Nederland 

59.	 De concurrentiedruk die de exploitanten van koel- en vrieshuizen voor de opslag van 

vruchtensappen en -concentraten ervaren is voornamelijk afkomstig van Nederlandse 

ondernemingen. Een reden hiervoor is dat veel van deze producten via een Nederlandse haven 

in Europa aan land komen. 

60.	 De haven van Rotterdam is de aanlandhaven voor veel koel- en/of vriesproducten die vanuit de 

rest van de wereld naar Europa worden vervoerd, waaronder containerladingen van onder meer 

vruchtensappen en -concentraten.62 
Rotterdam is een aantrekkelijke haven voor de 

producenten/handelaren vanwege de goede infrastructuur van de haven voor onder andere 

containertransport, adequate douanefaciliteiten en goede verbindingen met het achterland 

(weg, water, spoor). Schepen doen daarbij al vaak de haven van Rotterdam aan, waardoor 

schaalvoordelen behaald worden door de bundeling van vrachten en de mogelijkheden voor 

59 
Dit gebeurt met conventionele reeferschepen en met reefercontainers. Dit zijn schepen respectievelijk containers die 

grote volumes diepgevroren producten of gekoelde producten vervoeren. 
60 

De ondernemingen die actief zijn in dit gedeelte van de keten, de zogenaamde ‘afvullers’ of ‘bottelaars’, zijn 
bijvoorbeeld ondernemingen als Innocent, Riedel / FrieslandCampina en Refresco. 
61 

Dit betreft ondernemingen als Extraco, Cargill, Döhler en Wild. 
62 

Zie onder andere dossierstuk 42 (document 7601/261) en dossierstuk 53 (document 7601/289). 
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retourvrachten.
63 

Ook in Vlissingen komen veel koel- en/of vriesproducten aan, onder meer 

vruchtensappen en -concentraten, fruit en vis.
64 

61.	 Voor de keuze voor een koel- en/of vrieshuis is, naast de hierboven besproken aanlandhaven, 

medebepalend wat de bestemming is van de producten. De keuze voor een koel- en/of 

vrieshuis in de (aanland)haven zal vaak ingegeven zijn doordat producten kort worden 

opgeslagen alvorens ze, vaak via zee, weer worden vervoerd naar hun volgende bestemming.
65 

62.	 Omdat de ligging van de Nederlandse haven waar de producten aan land komen en de 

volgende bestemming voor de producten van groot belang zijn voor het bepalen van de keuze 

voor de locatie van een vrieshuis, zijn Nederlandse aanbieders voor opslag en verwerking 

aantrekkelijk. Zo geeft Barth Fruit aan dat vrieshuizen buiten Nederland geen optie zijn, omdat 

hun goederen aankomen in Rotterdam.
66 

Friesland Campina die via een dochteronderneming 

de verdere verwerking van vruchtensappen en -concentraten aanbiedt, zegt hierover: “Voor 

fruitconcentraten willen we dicht bij de productielocatie van Riedel in Ede en waar de 

concentraten Nederland binnenkomen (Rotterdam) zitten.”
67 

63.	 Uit verklaringen van marktpartijen in het dossier blijkt dat er niet of nauwelijks alternatieve 

aanbieders zijn voor de opslag en verwerking van vruchtensappen en -concentraten buiten 

Nederland. Marktpartijen geven aan dat koel- en/of vrieshuizen buiten Nederland geen 

alternatief vormen, voornamelijk omdat zij niet beschikken over blendinstallaties. Verschillende 

marktpartijen hebben hierover verklaard. Volgens één marktpartij zijn er geen aanbieders “[...] 

die opslagruimte aanbieden en tevens kunnen blenden en kiepen in Frankrijk, Duitsland of 

Spanje”.68 
Andere marktpartijen verklaren ook dat zij geen alternatieven in het buitenland 

waaronder de Nederland omringende landen - kennen, onder andere vanwege het ontbreken 

van blending mogelijkheden. Juice House verklaart daarover: 

“momenteel ken ik geen alternatieven in het buitenland.”
69 

64.	 Extraco verklaart: 

63 
Zie onder andere dossierstuk 53 (document 7601/289).
 

64 
Zie dossierstuk 48 (document 7601/268).
 

65 
Zie bijvoorbeeld dossierstuk 10 (document 7601/99) en dossierstuk 22 (document 7601/114).
 

66 
Dossierstuk 46 (document 7601/265).
 

67 
Dossierstuk 45 (document 7601/264). Friesland Campina is via dochteronderneming Riedel actief in de verdere
 

verwerking van vruchtensappen en -concentraten.
 
68 

Dossierstuk 40 (document 7601/258).
 
69 

Dossierstuk 41 (document 7601/260).
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“Omringende landen zijn voor ons geen alternatief. Daar zijn nauwelijks blending
 

mogelijkheden.” 
70
 

2.2 Marktspelers 

65.	 De bij dit besluit betrokken ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex zijn ondernemingen die 

onder meer actief zijn op het gebied van de opslag van diverse producten in koel- en/of 

vrieshuizen in het bijzonder in Nederlandse havens. De opslag van vruchtensappen en 

concentraten is voor de ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex een belangrijke 

productgroep die zich op meerdere manieren onderscheidt van andere productgroepen. De 

betrokken ondernemingen hebben meerdere vestigingen in Nederland. Beide ondernemingen 

hebben een vestiging die zich richtte op de opslag van vruchtensappen en -concentraten in de 

haven van Vlissingen. 

66.	 Hieronder wordt ingegaan op de marktspelers en marktverhoudingen (i) op gebied van de 

opslag van producten in koel- en/of vrieshuizen in Nederland en in de haven van Vlissingen in 

het bijzonder (paragraaf 2.1.1) en (ii) op gebied van de opslag en verwerking van 

vruchtensappen en -concentraten (paragraaf 2.1.2). 

2.2.1 Opslag van producten in koel- en/of vrieshuizen in Nederland 

67.	 In Nederland zijn meerdere ondernemingen actief als aanbieder van opslag in koel- en/of 

vrieshuizen. In de periode van de overtreding waren de betrokken ondernemingen Kloosterboer 

en Daalimpex wat hun marktaandeel betreft de grootste twee spelers op het gebied van de 

opslag in koel- en/of vrieshuizen in Nederland. Kloosterboer had in die periode een 

marktaandeel van ongeveer 10-15% en Daalimpex ook. Andere spelers waren PLE en 

Eurofrigo,
71 

beide met een marktaandeel van ongeveer 5-10% op de markt voor opslag in koel-

en/of vrieshuizen.
72 

68.	 In de haven van Vlissingen waren Kloosterboer en Daalimpex zelfs de enige twee concurrenten 

van elkaar. Daar waren ze de enige twee koel- en/of vrieshuizen. 

70 
Dossierstuk 43 (document 7601/262).
 

71 
Extraco - een logistieke dienstverlener op het gebied van vruchtensappen en -concentraten die ook blendt - noemt
 

Kloosterboer, HIWA en Eurofrigo als concurrenten. Zie dossierstuk 43 (document 7601/262).
 
72 

Zie dossierstuk 10 (document 7601/99) en dossierstuk 97, bijlage 83 (document 7601/530). Als indicatie voor de
 
hoeveelheid koel/vrieshuizen in Nederland: de branchevereniging Nekovri heeft 116 leden en naar eigen zeggen is ca.
 
90-95% van alle koel/vrieshuizen lid.
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69.	 Zowel Kloosterboer als Daalimpex zagen elkaar in de periode van de gedragingen als 

concurrent. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een presentatie die CEO Daalimpex op 18 september 2007 

gaf aan het managementteam van Daalimpex. In het verslag van deze presentatie wordt 

genoemd: 

“Verleden: (…) Zeer zware concurrentie, voornamelijk Kloosterboer – Daalimpex.”
73 

70.	 Ook Kloosterboer zag Daalimpex als concurrent in de haven van Vlissingen. Dit blijkt onder 

meer uit een rapportage van het management van Kloosterboer Vlissingen aan de directie van 

Kloosterboer van 26 oktober 2006. Daarin wordt genoemd dat de concurrentie in Vlissingen 

bestaat uit Daalimpex: 

“In Vlissingen hebben we daarnaast te maken met de concurrentie van Daalimpex”.
74 

2.2.2 Opslag en verwerking van vruchtensappen en –concentraten 

71.	 Er zijn meerdere ondernemingen in Nederland actief in de opslag en verwerking van 

vruchtensappen en -concentraten. Tot die spelers behoren Kloosterboer, Daalimpex (tot 13 
75	 76 

februari 2009), HIWA, H&S, Koelvrieshuis Reimerswaal (KVR) en Juice House.

72.	 Daalimpex behoorde ten tijde van de overtreding tot de grote spelers actief in de opslag en 

verwerking van vruchtensappen en -concentraten. Kloosterboer was de grootste speler en had 

opslag- en verwerkingslocaties in Vlissingen, Rotterdam en Elst.
77 

Daalimpex beschikte over 

meerdere locaties, waaronder een grote locatie in Vlissingen die zich voornamelijk richtte op 

vruchtensappen en -concentraten. HIWA en H&S waren de andere twee grote spelers. HIWA 

had een locatie in Rotterdam; H&S een locatie in Beneden Leeuwen.
78 

73 
Dossierstuk 98, bijlage 3 (document 7601/531).
 

74 
Dossierstuk 97, bijlage 3 (document 7601/530).
 

75 
Daalimpex is vanaf 13 februari 2009 overgenomen door Kloosterboer en bestaat vanaf dat moment niet meer als aparte
 

speler.
 
76 

Dossierstuk 97, bijlage 87 (document 7601/530). Uit dit dossierstuk blijkt dat Kloosterboer in 2011 uitgaat van de
 
volgende indicatieve marktaandelen: [vertrouwelijk].
 
77 

Dossierstuk 10 (document 7601/99).
 
78 

Dossierstuk 97, bijlage 87 (document 7601/530). De overige spelers zijn substantieel kleiner. Kloosterboer ging in 2011
 
uit van de volgende indicatieve marktaandelen: [vertrouwelijk].
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2.3	 Concurrentieproces 

73.	 Afnemers komen op verschillende wijzen tot hun keuze voor een aanbieder van opslag en 

verwerking van vruchtensappen en -concentraten. Veelal doen afnemers een offerteaanvraag 

of zij vragen bij een aantal aanbieders een prijs op die ze met elkaar vergelijken.
79 

Soms 

schrijven afnemers een formele tender uit. 

74.	 Uit het dossier blijkt dat afnemers prijs, kwaliteit, service en locatie als meest relevante factoren 

zien bij de keuze voor een koel- en/of vrieshuis.
80 

Prijs wordt zelfs vaak door afnemers 

genoemd als belangrijkste criterium.
81 

Zo verklaart Juice House B.V.: 

“prijs is het belangrijkste. Kwaliteit is ook van belang, maar er gaat niet zo veel mis. Een 

overstap kost een hoop geld en brengt toch ook onzekerheid.” 

Dat prijs vaak als belangrijkste criterium wordt gezien blijkt ook daaruit dat door afnemers bij 

offerteaanvragen of benchmarks vaak alleen tarieven worden opgevraagd. 

75.	 De contracten tussen koel- en/of vrieshuizen en afnemers worden met name afgesloten voor 

één of twee jaar of, in het geval van vruchtensappen en -concentraten ook voor één (oogst en 
82	 83 

verwerkings)seizoen. Contracten worden vaak (stilzwijgend) verlengd. De relaties tussen 

koel- en/of vrieshuizen en hun afnemers zijn vaak langdurig. Afnemers vertonen weinig 

switchgedrag. In verband met de fluctuaties in de oogst zijn de contracten die worden gesloten 

tussen afnemers en koel- en/of vrieshuizen veelal raamafspraken over prijzen zonder harde 

afspraken over volumes. 

76.	 Omdat contracten vaak worden verlengd is het gebruikelijk dat koel- en/of vrieshuizen aan het 

begin van een nieuw jaar (of seizoen) een prijsverhoging doorvoeren aan hun bestaande 

afnemers.84 
Om dit te bewerkstelligen, sturen de koel- en/of vrieshuizen doorgaans aan het 

einde van het jaar (rond november/december) aan hun afnemers een brief of e-mail waarin het 

79 
Zie bijvoorbeeld dossierstuk 60 (Innocent) (document 7601/369), dossierstuk 54 (Chiquita) (document 7601/314) en
 

dossierstuk 42 (Cufrut) (document 7601/261), dossierstuk 43 (Extraco) (document 7601/262) en dossierstuk 50 (KVR)
 
(document 7601/277).
 
80 

Dossierstukken 60 (document 7601/369), 57 (document 7601/375), 49 (document 7601/270), 54 (document 7601/314),
 
17 (document 7601/101), 46 (document 7601/265), 42 (document 7601/261), 43 (document 7601/262), 41 (document
 
7601/260) en 50 (document 7601/277).
 
81 

Dossierstuk 41 (document 7601/260).
 
82 

Zie bijvoorbeeld Juice House B.V., dossierstuk 41 (document 7601/260): “Het is gangbaar dat de tarieven voor één jaar
 
worden vastgesteld.”
 
83 

Zie dossierstukken 60 (document 7601/369), 57 (document 7601/375), 45 (document 7601/264), 46 (document
 
7601/265), 42 (document 7601/261), 41 (document 7601/260) en 50 (document 7601/277).
 
84 

Zie bijvoorbeeld dossierstuk 49 (document 7601/270) en dossierstuk 46 (document 7601/265).
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percentage van de prijsstijging wordt medegedeeld. Het percentage waarmee de tarieven 

worden verhoogd is niet altijd voor alle afnemers hetzelfde. Voor de kleinere klanten wordt vaak 

wel eenzelfde percentage voor de verhoging gehanteerd. Voor grote klanten is de bepaling van 

de prijsverhoging vaak maatwerk, waarbij de koel- en vrieshuizen in contact treden met deze 

afnemers om direct te onderhandelen over een verhoging van de tarieven. 
85 

Wanneer reeds 

een hoog tarief in rekening wordt gebracht, zal er minder ruimte zijn om een jaarlijkse 

prijsverhoging door te voeren. Bovendien zullen met name de grote afnemers over de 

prijsverhoging willen onderhandelen. Koel- en/of vrieshuizen anticiperen hierop door de 

prijsverhoging hoog in te zetten. 

77.	 Sommige afnemers hebben aangegeven dat het moment van de prijsverhogingen het moment 

is om een benchmark uit te voeren om na te gaan of de door hun huidige dienstverlener in 

rekening gebrachte tarieven en prijsverhoging marktconform zijn.86 
Afnemers voeren deze 

benchmark uit door tarieven op te vragen bij een aantal vrieshuizen. Deze benchmark biedt een 

van de weinige concurrentiemomenten, waarbij een overstap wordt overwogen. 

78.	 Afnemers vragen aan het begin van een nieuw seizoen offertes en tarieven op bij meerdere 

koel- en/of vrieshuizen voor de opslag van een product.
87 

Dit is vergelijkbaar met een 

benchmark; soms doen afnemers dit via een formele tender. De tarieven worden bij elk koel-

en/of vrieshuis per e-mail, telefonisch of mondeling opgevraagd.
88 

De koel- en/of vrieshuizen 

doen vervolgens een aanbod. Hierna wordt verder onderhandeld, waarbij afnemers vaak aan 

de vrieshuizen de (al dan niet daadwerkelijke) tarieven van andere koel- en vrieshuizen 

voorhouden. Wanneer de afnemer een keuze maakt voor een bepaald koel- en/of vrieshuis 

worden tarieven en aanvullende voorwaarden doorgaans mondeling of per e-mail 

overeengekomen. Contracten worden niet vaak opgesteld.
89 

Wederzijds vertrouwen speelt een 

belangrijke rol. De overeengekomen voorwaarden en tarieven gelden over het algemeen voor 

één of twee jaar.
90 

85 
In geval van grote afnemers kan er voor gekozen worden geen algemene brief te sturen maar direct in gesprek te 

treden over de hoogte van de indexering voor het komende jaar. 
86 

Dossierstuk 42 (document 7601/261) en dossierstuk 49 (document 7601/270). 
87 

Zie bijvoorbeeld dossierstukken 60 (document 7601/369), 54 (document 7601/314), 42 (document 7601/261), 43 
(document 7601/262) en 50 (document 7601/277). 
88 

Zie dossierstukken 60 (document 7601/369), 57 (document 7601/375), 49 (document 7601/270), 45 (document 
7601/264), 46 (document 7601/265), 43 (document 7601/262), 41 (document 7601/261) en 50 (document 7601/277). 
89 

Zie dossierstukken 60 (document 7601/369), 57 (document 7601/375), 49 (document 7601/270), 45 (document 
7601/264), 46 (document 7601/265), 42 (document 7601/261), 43 (document 7601/262), 41 (document 7601/260) en 50 
(document 7601/277). 
90 

Zie dossierstukken 60 (document 7601/369), 57 (document 7601/375), 49 (document 7601/270) en dossierstukken 41 
(document 7601/260), 42 (document 7601/261), 43 (document 7601/262), 45 (document 7601/264), 46 (document 
7601/265) en 50 (document 7601/277). 

2
2
/1

1
5


 

http:opgesteld.89
http:opgevraagd.88
http:product.87


 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              

              

               

             

                

              

              

                

       

 

               

                

               

               

           

             

               

              

     

 

              

               

            

              

        

                

          

                                                      
            
                

  
      
                   

                  
        

                    
          

Besluit
 

Openbaar
 

79.	 De overeenkomsten omvatten in het algemeen geen harde afspraken over volumes.
91 

Wel komt 

het voor dat prijzen gebaseerd worden op een verwachte lading die zal worden binnengebracht. 

Koel- en/of vrieshuizen weten pas in een vrij laat stadium hoeveel ruimte een bepaalde lading 

inneemt in het vrieshuis. Omdat koel- en/of vrieshuizen hun bezetting hierdoor lastiger kunnen 

plannen, kan het voorkomen dat een koel- en/of vrieshuis vol zit. Het is dan eventueel mogelijk 

om capaciteit bij een andere aanbieder in te huren.
92 

Dit wordt “overloop” genoemd. 

80.	 De vraag naar de opslag en verwerking van vruchtensappen en -concentraten is overigens 

redelijk stabiel. Zo verklaart een aanbieder dat er wel eens nieuwe klanten op de markt komen, 

maar dat dat vaak kleine klanten zijn.
93 

Overstapgedrag 

81.	 Uit het dossier blijkt dat afnemers niet snel overstappen naar een andere aanbieder.
94 

Voor 

afnemers is het belangrijk dat zij kunnen rekenen op een goede afhandeling van de opslag en 

verwerking van hun producten. De opslag en verwerking is namelijk maar één onderdeel van de 

productieketen. Als er in deze schakel iets mis gaat heeft dit (logistieke) gevolgen voor alle 

andere schakels in de keten met bijbehorende (additionele) kosten.
95 

Kleine prijsverschillen 

tussen aanbieders leiden daarom ook niet vaak meteen tot overstapgedrag. Omdat de kosten 

voor opslag en verwerking slechts een beperkt percentage bedragen van de totale kosten in de 

productieketen, weegt het risico dat overstappen met zich meebrengt niet op tegen de gevolgen 

van een kleine prijsverhoging. 

Conclusie 

82.	 Gelet op het voorgaande stelt ACM vast dat de betrokken ondernemingen gedurende de 

periode van de overtreding directe concurrenten van elkaar waren op het gebied van de opslag 

en verwerking van vruchtensappen en -concentraten in koel- en/of vrieshuizen. Daarnaast stelt 

ACM vast dat er geen relevante concurrentiedruk uitgaat van aanbieders van de opslag en 

verwerking van andere productgroepen dan vruchtensappen en concentraten. 

83.	 Op basis van het voorgaande stelt ACM vast dat er geen relevante concurrentiedruk uitgaat van 

aanbieders van zulke opslag en verwerking buiten de Nederlandse grenzen. 

91 
Zie onder andere dossierstukken 18 (document 7601/103) en 41 (document 7601/260).
 

92 
Zie onder andere dossierstukken 57 (document 7601/375), 54 (document 7601/314), 45 (document 7601/264) en 41
 

(document 7601/260).
 
93 

Dossierstuk 41 (document 7601/260).
 
94 

Zie onder andere de verklaring van KVR, dossierstuk 50 (document 7601/277): “Het is heel moeilijk om nieuwe klanten
 
aan te trekken. Er wordt weinig overgestapt. Bestaande klanten zijn over het algemeen zeer trouw” en dossierstuk 41
 
(verklaring Juice House): “Klanten stappen heel moeilijk over”.
 
95 

Indien er op een gegeven moment problemen zijn geweest op het gebied van betrouwbaarheid is dit vaak een reden
 
voor afnemers om over te stappen naar een andere aanbieder.
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Feiten en omstandigheden ten aanzien van de gedragingen 

84.	 In het hiernavolgende stelt ACM op basis van het rapport en het dossier de relevante feiten en 

omstandigheden vast. Deze vormen de basis voor de juridische beoordeling in dit besluit. 

85.	 In het onderhavige hoofdstuk beschrijft ACM en stelt zij vast dat de betrokken ondernemingen 

in ieder geval vanaf 30 november 2006 informatie uitwisselden over voorgenomen jaarlijkse 

prijsverhogingen met betrekking tot de opslag en verwerking van, onder meer, vruchtensappen 

en -concentraten in vrieshuizen voor de jaren 2007, 2008 en 2009. Daarnaast stelt ACM vast 

dat de betrokken ondernemingen afspraken om elkaars klanten te respecteren op het gebied 

van de opslag en verwerking van vruchtensappen en -concentraten. Daarbij stemden de 

betrokken ondernemingen tarieven af en hebben zij informatie uitgewisseld bij aanvragen van 

klanten. Deze gedragingen hadden als doel de onderlinge concurrentiedruk te verminderen om 

zo de tarieven te verhogen en/of verlaging van de tarieven te voorkomen. De gedragingen 

deden zich in ieder geval voor in de periode van 30 november 2006 tot 13 februari 2009, met de 

overname van Daalimpex door Kloosterboer. De effecten op de markt zijn, als gevolg van de 

duur van de contracten, doorgelopen tot en met 31 december 2009. 

86.	 Alvorens hiertoe over te gaan, volgt eerst een opsomming van de personen die hun betrokken 

onderneming hebben vertegenwoordigd op de bijeenkomsten en de bilaterale overleggen onder 

meer via e-mail en telefoon in het kader van de gedragingen. 

87.	 Namens Kloosterboer waren met name Directeur 1 KB, Directeur 2 KB, [vertrouwelijk] 

(algemeen manager bij Kloosterboer, onder andere van Kloosterboer Vlissingen, hierna: 

algemeen manager KB) en [vertrouwelijk] (commercieel manager van Kloosterboer Vlissingen, 

hierna: commercieel manager KB) betrokken bij de gedragingen waarop het onderhavige 

besluit ziet. Namens Daalimpex waren met name CEO Daalimpex en [vertrouwelijk] (hierna: 

commercieel manager Daalimpex) betrokken bij de gedragingen waar het onderhavige besluit 

op ziet. 
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88. In onderstaande figuur worden de hierna te bespreken gedragingen schematisch weergegeven: 

Contactmoment Waarover? Aard van het contact Betrokken personen 

1 december 2006 Mail - Tariefsverhoging van Informatie-uitwisseling CEO Daalimpex – algemeen 

[vertrouwelijk] manager KB 

7 december 2006 Mail - Prijsverhogingen 2007 Informatie-uitwisseling Algemeen manager KB – CEO 

Daalimpex 

17 januari 2007 Gesprek KB en Daalimpex - de Informatie-uitwisseling en Algemeen manager KB en 

markt en mogelijke strategie tariefafstemming Directeur 1 KB – CEO Daalimpex 

en commercieel manager 

Daalimpex 

18 januari 2007 Mail - samenvatting afspraken Informatie-uitwisseling en Algemeen manager KB en 

Daalimpex en Kloosterboer tariefafstemming Directeur 1 KB – CEO Daalimpex 

en commercieel manager 

Daalimpex 

19 januari 2007 Mail – reactie CEO Daalimpex op Tariefafstemming CEO Daalimpex – algemeen 

samenvatting manager KB 

4 oktober 2007 Contact – informatie Informatie-uitwisseling Algemeen manager KB – CEO 

(omstreeks) tariefverhogingen Daalimpex 

11 februari 2008 Mail – tarieven aan [vertrouwelijk] Tariefafstemming Directeur 1 KB - CEO Daalimpex 

12 februari 2008 Mail – tarieven aan [vertrouwelijk] Tariefafstemming CEO Daalimpex – Directeur 1 KB 

12 februari 2008 Mail – verzoek informatie tarieven Tariefafstemming CEO Daalimpex – Directeur 1 KB 

[vertrouwelijk] 

6 maart 2008 Mail – klanten respecteren over Tariefafstemming CEO Daalimpex – Directeur 1 KB 

en weer 

18 maart 2008 Contact – afspraak Tariefafstemming CEO Daalimpex – Directeur 2 KB 

offerteaanvragen klanten KB 

voorleggen 

1 april 2008 Bijeenkomst – afspraak tot Tariefafstemming CEO Daalimpex – Directeur 2 KB 

overleg bij aanvragen klanten 

over prijzen 

4 april 2008 Mail – informatie tarieven Informatie-uitwisseling CEO Daalimpex – algemeen 

‘[vertrouwelijk]” manager KB 
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7-11 april 2008 Contact – informatie diverse Informatie-uitwisseling 

klanten 

24 april 2008 Contact – tarieven klant Tariefafstemming 

[vertrouwelijk] 

5-9 mei 2008 Contact - informatie klant Informatie-uitwisseling 

[vertrouwelijk] 

20 mei 2008 Contact – tarieven klant Tariefafstemming 

(omstreeks) [vertrouwelijk] 

27 mei 2008 Contact – aanvraag klant Informatie-uitwisseling 

[vertrouwelijk] 

3 juni 2008 Contact – informatie over Tariefafstemming 

aanvraag klant [vertrouwelijk] 

4 juni 2008 Contact – tarieven afstemmen Tariefafstemming 

n.a.v. aanvragen van klanten (o.a. 

[vertrouwelijk]) 

6 juni 2008 Contact – offerte klant Tariefafstemming en 

[vertrouwelijk] en informatie klant informatie-uitwisseling 

[vertrouwelijk] 

1 juli 2008 Contact – informatie klant Informatie-uitwisseling 

[vertrouwelijk] 

2 juli 2008 Contact – informatie over Informatie-uitwisseling en 

(omstreeks) verschillende klanten (zie bijlage 1 tariefafstemming 

bij rapport) 

21 juli 2008 Contact – informatie Informatie-uitwisseling 

[vertrouwelijk] 

15 augustus 2008 Contact – tarieven en informatie Tariefafstemming enen 

[vertrouwelijk]en [vertrouwelijk] informatie-uitwisseling 

22 augustus 2008 Contact – tarieven klant Tariefafstemming 

(omstreeks) [vertrouwelijk] 

22 september 2009 Contact – tarieven [vertrouwelijk] Tariefafstemming 

5 december 2008 Contact –tarieven klant Tariefafstemming 

[vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] 

18 december 2008 Contact – tarieven klant Tariefafstemming 

(omstreeks) [vertrouwelijk] 

12 januari 2009 Contact – informatie klant Informatie-uitwisseling 

Commercieel manager KB – 

commercieel manager Daalimpex 

Commercieel manager KB – 

commercieel manager Daalimpex 

Commercieel manager KB – 

commercieel manager Daalimpex 

Commercieel manager KB – 

commercieel manager Daalimpex 

Commercieel manager KB – 

commercieel manager Daalimpex 

Commercieel manager KB – 

commercieel manager Daalimpex 

Commercieel manager KB – 

commercieel manager Daalimpex 

Commercieel manager KB – 

commercieel manager Daalimpex 

Commercieel manager KB – 

commercieel manager Daalimpex 

Commercieel manager KB – 

commercieel manager Daalimpex 

Commercieel manager KB – Plv. 

commercieel manager Daalimpex 

Commercieel manager KB – 

commercieel manager Daalimpex 

Commercieel manager KB – 

commercieel manager Daalimpex 

Commercieel manager KB – 

commercieel manager Daalimpex 

Commercieel manager KB – 

commercieel manager Daalimpex 

Commercieel manager KB – 

commercieel manager Daalimpex 

Commercieel manager KB – 
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(omstreeks) [vertrouwelijk] commercieel manager Daalimpex 

en Directeur 2 KB - commercieel 

manager Daalimpex 

20 januari 2009 Contact – informatie klant Informatie-uitwisseling Commercieel manager KB – 

(omstreeks) [vertrouwelijk] commercieel manager Daalimpex 

Begin februari Contact – tarieven [vertrouwelijk] Tariefafstemming Commercieel manager KB – 

2009 commercieel manager Daalimpex 

11 februari 2009 Contact – informatie klanten (zie Informatie-uitwisseling Commercieel manager KB – 

bijlage 1 rapport) commercieel manager Daalimpex 

3.1	 Verkoop van Daalimpex 2007 - 2009 

89.	 In de onderhavige zaak vonden de gedragingen plaats tussen de ondernemingen Kloosterboer 

en Daalimpex. Deze ondernemingen waren concurrenten van elkaar op het gebied van de 

opslag van producten in koel- en vrieshuizen, onder meer in de haven van Vlissingen. Zij waren 

in deze haven als enige actief op het gebied van de opslag en de verwerking van 

vruchtensappen en -concentraten. 

90.	 Daalimpex is in de periode van de gedragingen tweemaal verkocht. Allereerst trok de 

toenmalige directeur en meerderheidsaandeelhouder van Daalimpex, Directeur Blankendaal, 

zich begin 2007 terug uit zijn onderneming. Op 10 januari 2007 verkocht hij de (resterende) 

aandelen van Daalimpex aan het Eimskip-concern, dat tot dat moment 

minderheidsaandeelhouder van Daalimpex was geweest. Met deze transactie werd Eimskip 

Holding B.V. 100% aandeelhouder van Daalimpex. De dagelijkse leiding van Daalimpex werd 

op 1 januari 2009 overgedragen aan CEO Daalimpex, die reeds werkzaam was bij de 

onderneming.96 

91.	 In het najaar van 2008 toonde Kloosterboer interesse in een overname van Daalimpex. 

Kloosterboer en Eimskip kwamen echter niet tot overeenstemming over een overname. Kort 

nadat de onderhandelingen over de koop van Daalimpex tussen Kloosterboer en Eimskip waren 
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96 
Dossierstuk 95 (document 7601/615) en dossierstuk 6 (document 7601/57). 

http:onderneming.96
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gestaakt, werd Daalimpex in staat van faillissement verklaard op 10 februari 2009. Kloosterboer 

heeft daarna op 13 februari 2009 de activiteiten van Daalimpex voortgezet.
97 

3.2	 Informatie-uitwisseling over voorgenomen prijsverhogingen 2007, 2008 en 

2009 

92.	 De informatie-uitwisseling over voorgenomen prijsverhogingen in 2007, 2008 en 2009 had als 

doel de onderlinge concurrentiedruk te verminderen en hiermee het prijsniveau te beïnvloeden 

door tarieven te verhogen en/of tariefverlagingen te voorkomen. 

93.	 Zoals in hoofdstuk 2 beschreven, bepaalden de exploitanten van koel- en/of vrieshuizen, 

waaronder de betrokken ondernemingen, elk najaar het percentage waarmee zij hun prijzen in 

lopende contracten voor het komende jaar wilden verhogen. Dit percentage werd aan het einde 

van het jaar per post of via e-mail kenbaar gemaakt aan de bestaande afnemers van de 

koel/vrieshuizen. Vervolgens werd door de exploitanten met hun individuele klanten 

onderhandeld over dit percentage. 

94.	 De informatie-uitwisseling tussen de ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer voor 2007, 

2008 en 2009 gaat over de voorgenomen prijsverhogingen ten behoeve van die 

prijsverhogingsbrieven. 

3.2.1 Aanloop naar de informatie-uitwisseling over prijsverhogingen 

95.	 Op 29 mei 2006 brengt CEO Daalimpex verslag uit aan vertegenwoordigers van Eimskip, dat 

op dat moment voor 40% aandeelhouder was van Daalimpex, over de resultaten van 

Daalimpex in de eerste vier maanden van het jaar. Uit het verslag van deze bespreking blijkt dat 

de resultaten van Daalimpex achterblijven. CEO Daalimpex signaleert dat dit komt door de 

sterke concurrentie met de onderneming Kloosterboer, waardoor de hoogte van de tarieven van 

Daalimpex sterk wordt beïnvloed: 

“The results over the first four months are discussed. The results stay behind budget. Mainly 

due to the very strong competition with Kloosterboer. This remains to have a strong impact on 

the rate levels.” 98 

97 
Zie het openbaar faillisementsverslag Daalimpex, dossierstuk 95 (document 7601/615). De activiteiten van Daalimpex
 

in Tuitjenhorn en op Scheveningen zijn niet door Kloosterboer overgenomen.
 
98 

Dossierstuk 98, bijlage 1 (document 7601/531).
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96.	 Op 13 juli 2006 vindt een ontmoeting plaats in Vlissingen tussen Directeur Blankendaal en CEO 

Daalimpex en Kloosterboer. Tijdens deze ontmoeting spreken zij over de verwachtingen over 

de toekomst en de inrichting van het management bij de beide bedrijven. Ook komt aan de orde 

dat Daalimpex zeer positief staat tegenover samenwerking met Kloosterboer. Directeur 

Blankendaal schrijft daarover in een brief aan Kloosterboer van 25 juli 2006:
99 

“Wij hebben onze toevallige ontmoeting in Vlissingen als prettig, openhartig en respectvol 

ervaren. We hebben meningen, standpunten en visies kunnen uitwisselen, bijv. ten aanzien van 

ons beide IJslandse participanten maar ook ten aanzien van de toekomstverwachtingen en 

management invullingen bij onze bedrijven. Kloosterboer gaat door en Daalimpex gaat door 

bleek een feit dat zeker is. 

Wat dat laatste betreft zal de eindverantwoordelijkheid bij Daalimpex binnenkort onder leiding 

van [vertrouwelijk] komen die haar integriteit het beste demonstreerde door haar positieve 

bijdrage aan ons gesprek, zeker na de voor haar bijna traumatische ontslagprocedure van 3.5 

jaar geleden. Ik waardeer, respecteer [vertrouwelijk] en bekritiseer haar waar nodig maar ben 

ervan overtuigt dat zij de leiding bij Daalimpex uitstekend kan overnemen. 

[Vertrouwelijk] blijft -bij leven en welzijn- op de achtergrond betrokken en zowel [vertrouwelijk] 

als [vertrouwelijk] staan zeer positief tegenover een mogelijke samenwerking met Kloosterboer. 

Maar daarom willen wij jullie toch een paar zaken voorleggen. (…)” 

Vervolgens bespreekt Directeur Blankendaal in zijn brief een internationale mail met betrekking 

tot de participatie van Eimskip én een mail van de exportmanager van Daalimpex vanuit Japan. 

Directeur Blankendaal sluit af met: 

“Vandaar dit schrijven, wij vragen jullie om je mening hierover, bijlvoorbeeld binnenkort in een 

vervolg gesprek op het aangename gesprek van 13 juli jl.” 

97.	 Een maand later, op 22 augustus 2006 reageert Kloosterboer op dit schrijven van Directeur 

Blankendaal. Hieruit blijkt dat Kloosterboer ook positief staat tegenover samenwerking met 

Daalimpex. Kloosterboer is van mening dat het nut van samenwerking wordt bewezen door het 

gedrag van klanten. Klanten benaderen namelijk Kloosterboer met de mededeling dat diens 

99 
Dossierstuk 98, bijlage 2 (document 7601/531). 
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tarieven hoger zouden zijn dan die van Blankendaal/Daalimpex. Kloosterboer schrijft hierover 

aan Directeur Blankendaal:
100 

“Dank voor je initiatief na ons gesprek in Vlissingen. Het doet mij goed dat jullie het, net als wij, 

als een gelukkige samenloop van omstandigheden zagen dat wij elkaar daar tegenkwamen. 

[vertrouwelijk] Om even kort in te gaan op de overige onderwerpen die je aansnijdt: (…) 

Bovenstaande zaken maken mijns inziens wel duidelijk dat een direct contact in deze gevallen 

veel beter werkt dan dit soort omwegen. Het zal je duidelijk zijn dat wij ook geconfronteerd 

worden met onplezierige geruchten t.a.v Kloosterboer en klanten die ons vragen uit te leggen 

waarom jullie tientallen procenten lager aanbieden dan onze huidige tarieven! 

lk spreek ook namens [vertrouwelijk] als ik schrijf dat ook wij zeer positief staan tegenover welke 

vorm van samenwerking dan ook. lk vind dat kortgeleden door [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] 

al een goede stap is gezet door samen te gaan zitten en afspraken te maken voor de 

afhandeling van schepen in Scheveningen.” 

98.	 Het vervolggesprek dat Kloosterboer voorstelt, komt er op 17 oktober 2006.101 
Uit een brief van 

27 oktober 2006 van Kloosterboer gericht aan Directeur Blankendaal en CEO Daalimpex blijkt 

dat dit gesprek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Bovendien blijkt dat meer gesprekken 

zullen volgen, waaronder een afspraak in Velsen, waar het kantoor van Daalimpex gelegen 

is:
102 

“Beste [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk], 

Naar aanleiding van ons gesprek op 17 oktober 2006 op de Maasvlakte sturen wij op jullie 

verzoek de presentatie van die middag. Wij hopen dat de middag heeft voldaan aan de 

verwachting. Er is een en ander aangedragen waarmee wij in het vervolg van de gesprekken 

rekening willen houden. [Vertrouwelijk] gaf al aan nu "huiswerk te hebben". Wij zien conform 

afspraak jullie uitnodiging voor een volgende afspraak in Velsen graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet,
 

[Vertrouwelijk]”
 

100 
Dossierstuk 97, bijlage 1 (document 7601/530). 

101 
Dossierstuk 97, bijlage 2 en bijlage 4 (document 7601/530). 

102 
Dossierstuk 97, bijlage 4 (document 7601/530). 
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99.	 Uit het voorgaande blijkt dat er gesprekken zijn gevoerd tussen de betrokken ondernemingen 

over samenwerking. De ondernemingen zagen voordelen in samenwerking, onder meer in de 

vorm van “direct contact” over tariefaanvragen van klanten. Dat de gesprekken tussen de 

betrokken ondernemingen ertoe leidden dat - onder andere in volgende gesprekken - informatie 

werd uitgewisseld over tariefsverhogingen voor de jaren 2007, 2008 en 2009 blijkt uit het 

hiernavolgende. 

3.2.2 Prijsverhogingen 2007 

100.	 Dat de gesprekken tussen de ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex hebben geleid tot het 

uitwisselen van informatie over hun voorgenomen prijsverhoging voor 2007 blijkt allereerst uit 

de interne toelichting van Kloosterboer op de begroting van 2007. In deze toelichting, gedateerd 

op 30 november 2006, wordt ingegaan op de samenwerking met Daalimpex voor 2007. Hieruit 

blijkt dat met Daalimpex is gesproken over de hoogte van het percentage van de 

tariefsverhogingen voor het komende jaar: 

“Samenwerking Daalimpex 

Voorzichtig zijn we gesprekken gestart met Daalimpex in Vlissingen om samen te werken op het 

gebied van processing en stuwadoring. Dit moet nog nader uitgewerkt worden. Verder hebben 

we gesproken over de tariefsverhogingen. Een verhoging van ongeveer [vertrouwelijk]% wordt 

door beide bedrijven noodzakelijk geacht”.103 

101.	 Vervolgens blijkt uit een e-mailwisseling tussen de ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer 

dat in december 2006 wederom tussen de ondernemingen informatie is uitgewisseld over een 

prijsverhoging van [vertrouwelijk]% voor het jaar 2007. CEO Daalimpex stuurt op 1 december 

2006 een e-mail met informatie aan Kloosterboer over de tariefsverhoging van [vertrouwelijk] 

(een concurrent van Kloosterboer en Daalimpex op het gebied van de opslag en verwerking van 

producten in koel- en/of vrieshuizen): 

“PS: [Vertrouwelijk] voert standaard tariefs verhoging van [vertrouwelijk] door per 01-01

2007.”104 

102.	 Naar aanleiding van deze opmerking van CEO Daalimpex stuurt de algemeen manager van 

Kloosterboer deze informatie door aan de commercieel verantwoordelijken binnen Kloosterboer 

103 
Dossierstuk 97, bijlage 5 (document 7601/530). 

104 
Dossierstuk 97, bijlage 9 (document 7601/530). 
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(Group Commercie). De algemeen manager van Kloosterboer stelt voor de tariefsverhoging te 

bespreken in het eerstvolgende interne commerciële overleg (CZ-overleg)
105 

en om daarin de 

mogelijkheden te bespreken om een minimum prijsverhoging af te spreken met alle grote 

vrieshuizen: 

“Stel voor dit in CZ overleg te bespreken. Daarbij aandacht voor mogelijkheden om tot een 

minimum prijsverhoging te komen die alle grote vrieshuizen hanteren. Bijvoorbeeld 

[vertrouwelijk]%. […] Wel is het van belang dat de concurrent hetzelfde doet.”
106 

103.	 In eerste instantie reageert een van de directeuren van Kloosterboer hier terughoudend op: 

“Is maar de vraag wat Dlpx/[vertrouwelijk] wil bereiken.”
107 

104.	 Het commercieel overleg blijkt niet te hebben plaatsgevonden. De algemeen manager van 

Kloosterboer stuurt op 4 december 2006 een e-mail aan Directeur 2 KB, waarin hij schrijft: 

“[Vertrouwelijk], 

Het CZ-overleg hebben we niet meer gehouden en momenteel zijn [vertrouwelijk] en 

[vertrouwelijk] weg. Het lijkt me in de weken voor nieuwjaar moeilijk om de groep bij elkaar te 

krijgen. Wellicht is het zinvol om per mail over onderstaand onderwerp te discussiëren. Hoor je 

nog.” 
108 

105.	 Dat toen binnen Kloosterboer is besloten te komen tot een minimum prijsverhoging die alle 

grote vrieshuizen hanteren, blijkt uit de reactie van Kloosterboer aan CEO Daalimpex die 

Kloosterboer op 7 december 2006 per e-mail aan de CEO verstuurt. In deze mail deelt 

Kloosterboer met CEO Daalimpex informatie over prijsverhogingen door andere concurrenten 

en informatie over hoe Kloosterboer om gaat met deze verhogingen. Verder vraagt de 

algemeen manager van Kloosterboer aan CEO Daalimpex wat Daalimpex van plan is: 

“Wij vernamen dat behalve [vertrouwelijk] ook [vertrouwelijk] (onbekend percentage) en 

[vertrouwelijk] (meer dan [vertrouwelijk]) fors verhogen. Gelet op de flinke prijzenerosie die we 

105 
In het CZ overleg zitten in die tijd de volgende personen: de algemeen manager van Kloosterboer; Directeur 1 KB; de 

commercieel manager; Directeur 2 KB; een van de andere directeuren van Kloosterboer; [vertrouwelijk] (hierna: de 
commercieel manager diversen van Kloosterboer); [vertrouwelijk]; en [vertrouwelijk]. Zie dossierstuk 89 (document 
7601/537) . 
106 

Dossierstuk 97, bijlage 7 (document 7601/530). 
107 

E-mail van 1 december 2006 aan Directeur 1 KB, Directeur 2 KB en meerdere andere directeuren van Kloosterboer, 
zie dossierstuk 97, bijlage 7 (document 7601/530). 
108 

Dossierstuk 97, bijlage 8 (document 7601/530). 
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allen hebben doorgemaakt de laatste jaren is Kloosterboer genoodzaakt haar prijzen eveneens 

substantieel te verhogen. Wij denken aan [vertrouwelijk]%. Het lijkt me dat dit de tijd is om 

prijzen echt te verhogen. Zeker met de stijgende energie- en milieukosten. Wat gaan jullie 

doen?”.
109 

106.	 Uit deze e-mail en in het bijzonder het citaat “dit de tijd is om prijzen echt te verhogen” blijkt dat 

de wens bestond om gezamenlijk op te trekken en prijsverhogingen door te voeren. 

107.	 In reactie op de vraag van de algemeen manager van Kloosterboer antwoordt CEO Daalimpex 

dat Daalimpex ook denkt aan een percentage van in ieder geval [vertrouwelijk]%: 

“Gaat eindelijk de goede kant op. Wij denken ook aan minimaal [vertrouwelijk]% plus 

bijvrieskosten belasten voor partijen die op een hogere temperatuur binnen komen dan waarop 

wij ze moeten opslaan van de klant. (gebeurd erg veel is onze ervaring)”. 

108.	 Dat informatie over de voorgenomen prijsverhoging voor het jaar 2007 is uitgewisseld, blijkt 

verder uit het feit dat de commercieel manager van Kloosterboer intern overlegt over de brieven 

die worden uitgestuurd.110 
Directeur 2 KB schrijft op 4 december 2006 in een e-mail aan de 

commercieel manager van Kloosterboer het volgende: 

“(…) weet alleen niet of de brieven er al uit zijn [vertrouwelijk]? graag even overleg en ook over 

welke klanten het gaat ; meestal de kleine klanten aangezien de grote klanten al een kontrakt 

hebben; effect is dus kleiner ? [vertrouwelijk] maximaal vlgs contract ? hoor graag”.
111 

109.	 Op grond van het bovenstaande staat vast dat de ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer 

voor het jaar 2007 informatie hebben uitgewisseld over hun voorgenomen prijsverhoging. 

3.2.3 Prijsverhogingen 2008 

110.	 Ook voor het jaar 2008 hebben de ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer informatie 

uitgewisseld over de voorgenomen prijsverhogingen. Dit blijkt de notulen van het commerciële 

overleg van Kloosterboer van 2 oktober 2007. In de notulen van dit overleg wordt ten aanzien 

van de prijsverhogingen voor 2008 vermeld welke prijsverhoging [vertrouwelijk], een van de 

109 
Dossierstuk 97, bijlage 9 (document 7601/530).
 

110 
Dossierstuk 97, bijlage 8 (document 7601/530) en bijlage 85 (document 7601/496).
 

111 
Dossierstuk 89, bijlage 1 (document 7601/537) en dossierstuk 97, bijlage 85 (document 7601/530). ACM heeft niet
 

achterhaald welk percentage Daalimpex heeft gebruikt in haar prijsverhogingsbrieven voor het jaar 2007. Uit het dossier
 
blijkt dat het percentage dat Kloosterboer uiteindelijk gebruikt in haar prijsverhogingsbrieven voor 2007 [vertrouwelijk]%
 
betreft.
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concurrenten van Kloosterboer, zal toepassen. Uit de notulen blijkt dat de verhoging van 

Daalimpex nog niet bekend is, maar dat de algemeen manager van Kloosterboer na zal gaan 

wat Daalimpex doet: 

“Begroting 2008 en verhogingen (mail [vertrouwelijk]) 

(…) In de markt wordt er [vertrouwelijk]% verhoogd ([vertrouwelijk]). [Vertrouwelijk], de 

algemeen manager van Kloosterboer] gaat na wat Daalimpex gaat doen. (Aktiepunt 0210/1: 

[vertrouwelijk]). Verwachting is uit te komen rond [vertrouwelijk]%.”
112 

111.	 Dat Kloosterboer daadwerkelijk contact heeft opgenomen met Daalimpex en met CEO 

Daalimpex informatie heeft uitgewisseld over de tariefsverhogingen blijkt uit een interne e-mail 

van de algemeen manager aan de e-mailgroep “Group Commercie” van Kloosterboer op 4 

oktober 2007: 

“Gesproken met [vertrouwelijk]. Gevraagd met hoeveel zij de tarieven wil verhogen. Zij 

antwoordde: Met [vertrouwelijk]%! Zij heeft immers genoeg werk en, dat roept zij al lange tijd, de 

tarieven moeten omhoog. Ik meldde dat het lijkt dat in de markt de verhoging varieert van 

[vertrouwelijk]% tot [vertrouwelijk]%. Gaf nog aan dat zij volgende week met [vertrouwelijk] 

praat.”113 

112.	 Op grond van het bovenstaande staat vast dat de ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer 

voor het jaar 2008 informatie hebben uitgewisseld over hun voorgenomen prijsverhoging. 

3.2.4 Prijsverhogingen 2009 

113.	 De ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer hebben ook voor het jaar 2009 informatie 

uitgewisseld over prijsverhogingen die zij voornemens waren door te voeren. Uit de interne 

notulen van een commerciële overleg van Kloosterboer op 7 oktober 2008 blijkt namelijk dat 

Kloosterboer op de hoogte was van het prijsverhogingspercentage dat Daalimpex wilde 

doorvoeren aan haar afnemers voor 2009: 

112 
Dossierstuk 97, bijlage 11 (document 7601/530).
 

113 
Dossierstuk 97, bijlage 12 (document 7601/530). Uit het dossier blijkt dat Kloosterboer in haar prijsverhogingsbrieven
 

voor 2008 een prijsverhogingspercentage van [vertrouwelijk] hanteert (dossierstuk 89, bijlage 5 (document 7601/537)).
 
ACM heeft niet achterhaald welk percentage Daalimpex heeft gebruikt in haar prijsverhogingsbrieven voor het jaar 2008.
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“Er wordt per grote klant bekeken wat we kunnen doen. Hierbij in achtneming wat is reëel. We 

hebben reeds paar jaar achter elkaar flink verhoogd, we komen uit op [vertrouwelijk]%. 

Daalimpex verhoogt [vertrouwelijk]% of hoger, [vertrouwelijk] rond [vertrouwelijk]%.”
114 

114.	 Uit bovengenoemde notulen van het CZ-overleg blijkt ook dat Kloosterboer voor grote klanten 

per geval bekijkt in welke mate de tarieven verhoogd konden worden. Dat Kloosterboer dit in 

afstemming met Daalimpex deed, zal blijken uit de volgende paragraaf waarin de afspraak tot 

het respecteren van elkaars klanten tussen de betrokken ondernemingen, en in het kader 

daarvan de afstemming van tarieven voor individuele klanten en informatie-uitwisseling over 

aanvragen van die klanten wordt beschreven. 

115.	 Op 10 november 2008 e-mailt de commercieel manager van Kloosterboer vervolgens intern aan 

“Group Commercie”,115 
met het onderwerp “brief verhogingen” dat zij bezig is met de brief voor 

de algemene jaarlijkse prijsverhogingen. Zij wil het percentage van [vertrouwelijk]% aanhouden. 

Zij stuurt een tekstvoorstel mee en vraagt om commentaar: 

“we zijn bezig met de voorbereidingen van de tariefsverhoging, en wil voor de algemene brief 

van [vertrouwelijk]% de volgende tekst aanhouden. Heb niet zoveel tekst vandaag, dus mocht je 

iets zinnigs willen toevoegen, graag.” 

116.	 De algemeen manager van Kloosterboer reageert op 13 november 2008 op de mail van de 

commercieel manager van Kloosterboer. Uit zijn mail blijkt dat het percentage van de 

tariefsverhoging die de commercieel manager van Kloosterboer voorstelt ver boven de “Dutch 

Price Consumer Index” uitkomt en dat voor bedrijven de invloed van bepaalde factoren groter 

zijn: 

“lk kan me niet herinneren dat we [vertrouwelijk]% hadden afgesproken. De "Dutch Price 

Consumer Index" komt uit op 2,8% oktober - oktober range. Als je kijkt naar bedrijven dan wordt 

dat anders, invloed milieukosten, brandstof, energie en salarissen zijn groter.” 

117.	 Vervolgens reageert de commercieel manager op dezelfde dag op de e-mail van de algemeen 

manager van Kloosterboer. Uit haar e-mail blijkt dat (onder meer) het percentage van 

Daalimpex door Kloosterboer is meegewogen in het percentage dat zij willen rekenen voor de 

tariefsverhogingen in 2009: 

114 
Dossierstuk 97, bijlage 63 (document 7601/530).
 

115 
Group Commercie is een interne e-mail adressengroep binnen Kloosterboer, bestaand uit de commerciële
 

directeuren/managers van alle Kloosterboer vennootschappen.
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“wat is dan anders in %? lk zal het even aan de anderen vragen, maar volgens mij was het 

[vertrouwelijk]% (let wel, dit zijn de overboekklanten). [vertrouwelijk] verhoogt tussen de 

[vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] en Daalimpex [vertrouwelijk]%”.
116 

118.	 Op grond van het bovenstaande staat vast dat de ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer 

voor het jaar 2009 informatie hebben uitgewisseld over hun voorgenomen prijsverhoging. Uit 

het (interne) ontwikkelplan voor Daalimpex voor de jaren 2007, 2008 en 2009 blijkt dat de 

informatie-uitwisseling over prijsverhogingen past binnen het uitgangspunt dat daarin is 
117 

opgenomen. 

119.	 Uit het bovenstaande volgt dat vanaf 30 november 2006 ten aanzien van drie opeenvolgende 

jaren de percentages van algemene prijsverhogingen tussen de betrokken ondernemingen is 

uitgewisseld. Dat de ondernemingen daarnaast in het kader van hun contact tot structurele 

afstemming kwamen over individuele klanten blijkt uit het hiernavolgende. 

3.3	 Afspraak tot het respecteren van elkaars klanten 

120.	 Naast bovengenoemde uitwisseling van informatie over tariefsverhogingen in algemene zin, 

blijkt uit het dossier dat de betrokken ondernemingen met elkaar tot een afspraak kwamen om 

elkaars individuele klanten te respecteren. Vanaf 12 februari 2008 hebben vertegenwoordigers 

van de ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer contact met elkaar onderhouden om tot een 

onderlinge structurele afspraak hierover te komen (hierna: de Afspraak). Op een bijeenkomst 

van 1 april 2008 zijn de ondernemingen tot deze Afspraak gekomen. In de periode na 1 april 

2008 hebben de betrokken ondernemingen uitvoering gegeven aan de Afspraak door bij 

aanvragen van klanten tarieven af te stemmen. Daarnaast hebben de betrokken 

ondernemingen in de periode 12 februari 2008 tot en met 13 februari 2009 telefonisch, per e

mail en op bijeenkomsten informatie uitgewisseld in het kader van de Afspraak. 

121.	 Uit diverse documenten is af te leiden dat de betrokken ondernemingen zich voornamen om 

elkaars klanten te respecteren en, in dat kader, tarieven af te stemmen en informatie uit te 

wisselen om te voorkomen dat ze tegen elkaar worden uitgespeeld en prijzen worden verlaagd. 

Tevens valt uit deze bewijsmiddelen af te leiden dat dit door de betrokken ondernemingen werd 

onderschreven. 

116 
ACM heeft niet achterhaald welk percentage Daalimpex heeft gebruikt in haar prijsverhogingsbrieven voor het jaar
 

2009. Uit het dossier blijkt dat Kloosterboer in haar prijsverhogingsbrieven voor 2009 daadwerkelijk een percentage van
 
3,5 heeft gehanteerd (dossierstuk 89, bijlage 15 (document 7601/537).
 
117 

Dossierstuk 98, bijlage 18 (document 7601/531). Zie verder over dit ontwikkelplan, randnummer 140 hierna.
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3.3.1 Totstandkoming van de Afspraak 

122.	 Er vindt op 17 januari 2007 een gesprek plaats tussen de CEO en de commercieel manager 

van Daalimpex en de algemeen manager van Kloosterboer en Directeur 1 KB. Naar aanleiding 

daarvan schrijft de algemeen manager van Kloosterboer aan CEO Daalimpex in een e-mail van 

18 januari 2007, die ook naar de commercieel manager van Daalimpex en Directeur 1 KB gaat: 

“[Vertrouwelijk], 

Allereerst bedankt voor het plezierig onderhoud dat we met elkaar hebben gehad onder het 

genot van een drankje. Ik weet zeker dat we nog uren zouden kunnen praten over de markt en 

de mogelijke strategie. Onderstaand heb ik een resumé gemaakt van de afspraken: (…)” 

“5. We spreken de intentie uit niet achter elkaars klanten aan te gaan. Graag verneem ik van 

jullie of bovenstaand resumé de zaken correct heeft weergegeven. Mocht dit zo zijn dan zal ik 

een en ander in een document vastleggen.””118 

123.	 Op 19 januari 2007 reageert CEO Daalimpex hier op. Hieruit blijkt dat (nog) niet is uitgesproken 

om niet achter elkaar elkaars klanten aan te gaan, maar dat zij dit wel een aandachtspunt vind, 

waarover afspraken gemaakt moeten worden: 

“Onderstaande komt overeen met hetgeen we met elkaar besproken hebben, echter het punt 

om niet achter elkaars klanten aan te gaan kunnen wij ons niet herinneren. Desalniettemin zijn 

wij het met je eens dat we hier afspraken over moeten maken zodat we de prijzenslag van de 

laatste jaren in de toekomst voorkomen. Jouw voorstel in deze vinden wij echter wat beknopt en 

zal dan ook snel tot irritatie leiden bij jullie of ons. Wij zien graag dat we hier nogmaals over 

praten zodat we proberen te komen tot "compromisloze tevredenheid" voor beide partijen 

(...)”119 

124.	 In februari 2008 hebben Directeur 1 KB en CEO Daalimpex vervolgens contact over klanten 

[vertrouwelijk] en [vertrouwelijk]. 

125.	 Op 11 februari 2008 neemt Directeur 1 KB contact op met CEO Daalimpex. Kloosterboer heeft 

van de klant [vertrouwelijk] (in het citaat hieronder “[vertrouwelijk]” genoemd) - een producent 

van vruchtensappen en -concentraten - tarieven gekregen: 

118 
Dossierstuk 97, bijlage 10 (document 7601/530) en dossierstuk 98, bijlage 10 (document 7601/531). 

119 
Dossierstuk 97, bijlage 10 (document 7601/530) en dossierstuk 98, bijlage 10 (document 7601/531). 
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“Sorry was dit nog vergeten. Laat even weten wat jullie gedaan hebben c.q. gaan doen
 

([vertrouwelijk]) Deze werden ons opgegeven alszijnde de concurrentie!
 

For Vlissingen/Rotterdam
 

Discharging rates for Metal Drums Eur [vertrouwelijk]
 

Discharging rates for Bins Eur [vertrouwelijk]
 

In/Out (handling rates) for drums Eur [vertrouwelijk]
 

In/Out (handling rates) for Bins Eur [vertrouwelijk]
 

Storage rates per two calendar weeks Eur [vertrouwelijk]
 

All rates are based on Gross MT.
 

All the other rates and conditions remain the same as offered by you.
 

In Elst, you should adjust the rates by discounting [vertrouwelijk] in all of them, except the
 

storage rate in which we request a rate of Eur [vertrouwelijk] per two calendar weeks in any
 

Kloosterboer Coldstores.
 

Hoor graag mvg
 

[vertrouwelijk].”
120
 

126.	 De volgende dag, op 12 februari 2008, reageert CEO Daalimpex op de mail van Directeur 1 KB. 

Uit de reactie van CEO Daalimpex blijkt dat Daalimpex al in januari 2008 tarieven aan deze 

klant heeft opgegeven. CEO Daalimpex stuurt deze tarieven door aan Kloosterboer en 

constateert dat deze niet overeenkomen met de prijzen die [vertrouwelijk] aan Kloosterboer 

voorhoudt en dat dit laat zien dat Kloosterboer en Daalimpex “wederom” tegen elkaar worden 

uitgespeeld: 

“Goede morgen [vertrouwelijk],
 

Wij hebben afgelopen jaar, op hun verzoek, offerte gedaan aan [vertrouwelijk]. In Januari, na
 

een bezoek aan ons, hebben ze ons nogmaals om korting gevraagd en dit is als volgt
 

opgegeven: Discharging rates for Metal Drums Eur [vertrouwelijk]
 

Discharging rates for Bins Eur [vertrouwelijk]
 

In/Out (handling rates) for drums Eur [vertrouwelijk]
 

In/Out (handling rates) for Bins Eur [vertrouwelijk]
 

Storage rates Eur [vertrouwelijk] PER WEEK
 

Dus niet geheel wat [vertrouwelijk] zegt waaruit maar weer eens blijkt dat we wederom tegen
 

elkaar uit gespeeld worden... “
 

120 
Dossierstuk 97, bijlage 16 (document 7601/530). 
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127.	 In dezelfde e-mail constateert CEO Daalimpex dat Daalimpex de tarieven heeft afgegeven 

zonder te overleggen met Kloosterboer, terwijl dit, aldus de CEO, wel had gemoeten. CEO 

Daalimpex stelt voor dat Daalimpex bij de klant aangeeft dat ze geen ruimte hebben. 

Vervolgens stelt CEO Daalimpex voor om “ook eens gezamenlijk de concentraat tarieven door 

te nemen”. CEO Daalimpex heeft het dan over de tarieven van de opslag en verwerking van 

vruchtensappen en -concentraten: 

“(...) Echter, we hadden dit even moeten overleggen voordat wij prijzen opgaven waarvoor mijn
 

excuses, zal niet meer gebeuren. Wel vind ik de tarieven in vergelijking met vis tarieven zeker
 

niet slecht dus wellicht goed om ook eens gezamenlijk de concentraat tarieven door te nemen.
 

lk hoor graag van je of jullie dit ook willen.
 

Voor wat betreft dit [vertrouwelijk] verhaal, niet door de knieen gaan, wij zullen wel zeggen dat
 

we geen ruimte hebben als ze zich melden. (wat ik trouwens niet verwacht vanwege de manier
 

waarop ze dit aanpakken)
 

Spreek je nog wel.
 

Met vriendelijke groet / Best regards, [vertrouwelijk].” 

128.	 Vanaf 12 februari 2008 e-mailen CEO Daalimpex en Directeur 1 KB ook met elkaar over de 

aanvraag van een andere klant, [vertrouwelijk], een producent/handelaar in diepgevroren 

kipproducten. Op 12 februari 2008 vraagt CEO Daalimpex aan Directeur 1 KB: 

“[Vertrouwelijk], 

Heb zware discussies met [vertrouwelijk]…. Volgens hen zijn jullie tarieven zeer concurrerend… 

Wat hebben jullie hen aangeboden? 

Hoor je graag. 

Groetjes, [vertrouwelijk].” 

129.	 Directeur 1 KB antwoordt, ook op 12 februari, aan CEO Daalimpex dat er nog geen tarieven 

zijn afgegeven door Kloosterboer en vraagt haar hoe nu te handelen: 

“Wij hebben nog geen tarieven afgegeven. Ze verzoeken er wel om. (…) 
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Was is nu wijsheid?” 
121 

130.	 Directeur 1 KB stuurt deze e-mail op 13 februari 2008 binnen Kloosterboer door aan (onder 

meer) Directeur 2 KB, de commercieel manager diversen die binnen Kloosterboer commercieel 

verantwoordelijk was voor de klant [vertrouwelijk], de algemeen manager en de commercieel 

manager. Uit deze e-mail blijkt dat meerdere personen binnen Kloosterboer contacten met 

Daalimpex onderhouden over verschillende producten, waaronder vruchtensappen en 

concentraten. Kloosterboer merkt op dat Daalimpex “steun” zoekt om samen af te stemmen: 

“Lijkt mij dat we intern even goed moeten afstemmen hoe wij nu omgaan en vooral ook wie, met 

Daalimpex. 

[Vertrouwelijk] : spreekt [vertrouwelijk] ivm vis Velsen / Umuiden etc etc 

[Vertrouwelijk] : mbt vlissingen uitwisselen blenden , inhuren ruimte, gebruik loodsen, samen 

stuwadoren
 

[Vertrouwelijk]: mbt [vertrouwelijk]
 

[Vertrouwelijk]: [vertrouwelijk], [vertrouwelijk], en anderen
 

Zoals blijkt zoekt [vertrouwelijk] "steun" bij Kloosterboer om zaken of te stemmen, te verhogen , 

samen te doen etc etc 

Wij hebben al eerder vastgesteld dat commercieel samenwerken goed gaat zolang beiden 

nagenoeg vol zitten. maar wat als beide half leeg staan, gaan bij bouwen etc etc 

Lijkt mij zinvol hierover tijdens comm overleg eens te brainstormen hoe we hiermee 
122 

omgaan en wie”

131.	 Uit een e-mail van CEO Daalimpex aan Directeur 1 KB van 6 maart 2008 blijkt dat CEO 

Daalimpex er van uit gaat dat Kloosterboer de klant [vertrouwelijk] van Daalimpex respecteert 

zoals Daalimpex de klant [vertrouwelijk] van Kloosterboer respecteert:123 

"[Vertrouwelijk] blijft momenteel erg drammen bij ons voor lossing boot (…) ze willen zelfs nu 

weer meer betalen.. Het kan verkeren) Wij blijven bij ons standpunt dat wij geen ruimte hebben. 

Ga er van uit dat jullie je hetzelfde opstellen naar [vertrouwelijk] toe." 

121 
Dossierstuk 97, bijlage 17 (document 7601/530). 

122 
Dossierstuk 97, bijlage 17 (document 7601/530). 

123 
Dossierstuk 97, bijlage 24 (document 7601/530). 

4
0
/1

1
5


 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

               

              

       

              

             

   

                 

          

                

              

     

             

              

                

              

             

                

               

                 

                 

     

             

                  

                

   

                

               

                                                      
       
       
      
       

Besluit
 

Openbaar
 

132.	 Dat voor Kloosterboer de reactie op de aanvraag van de klant van Daalimpex samenhangt met 

de gesprekken die tussen de ondernemingen zijn gevoerd, blijkt uit een interne e-mail van 7 

maart 2008 van Directeur 1 KB aan (onder meer) de commercieel manager diversen, die 

verantwoordelijk was voor de klant [vertrouwelijk]: 

“Graag [vertrouwelijk] geen toezeggingen doen en of offerte maken zonder vooraf overleg met 

mij ( cq [vertrouwelijk] of [vertrouwelijk]) Dit hangt nl samen met besprekingen met 

[vertrouwelijk].” 
124 

133.	 Uit een interne e-mail van dezelfde datum, verstuurd door Directeur 2 KB aan Directeur 1 KB, 

blijkt dat Kloosterboer het contract met [vertrouwelijk] heeft kunnen sluiten: 

"(…) Lossing bij kbr kan een probleem worden ivm ruimte voor opslag ; [vertrouwelijk] geeft 

nooit aan wat ze verwachten en dat geeft dus automatisch problemen. Heb contract met 

[vertrouwelijk] wel rondgemaakt (…)” 
125 

134.	 Dat de ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer vervolgens de Afspraak maakten tot het 

respecteren van elkaars klanten met het doel de tarieven te verhogen en/of tariefverlagingen te 

voorkomen, blijkt ook uit een intern verslag van een bespreking van 10 maart 2008 tussen CEO 

Daalimpex en [vertrouwelijk] (hierna: de CFO van Eimskip). De CFO van Eimskip was financial 

director van Eimskip en had de verantwoordelijkheid voor Daalimpex tussen maart 2008 en 

januari 2009.
126 

Uit het verslag van de bespreking blijkt dat de CFO van Eimskip aan CEO 

Daalimpex vraagt hoe de relatie met Kloosterboer is. CEO Daalimpex geeft in reactie op deze 

vraag aan dat deze relatie goed is, ze Kloosterboer elke twee tot drie maanden ontmoet met als 

doel om tarieven te verhogen en om zeker te stellen dat men niet meer achter elkaars klanten 

aangaat met lage tarieven: 

“[Vertrouwelijk] is asking how the relationship with Kloosterboer is. [Vertrouwelijk] mentions that 

this is good and that she is meeting them once every two/three months to make sure that we 

increase rates and we do not chase each others customers for lower rates anymore. This is 

working out well.”127 

135.	 De Afspraak blijkt ook uit een intern verslag van Kloosterboer over een brancheoverleg op 18 

maart 2008. De dag na dit overleg stuurt Directeur 2 KB een e-mail getiteld “overleg 

124 
Dossierstuk 97, bijlage 22 (document 7601/530). 

125 
Dossierstuk 97, bijlage 24 (document 7601/530). 

126 
Dossierstuk 38 (document 7601/251). 

127 
Dossierstuk 90, bijlage 3 (document 7601/529). 
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havenvrieshuizen + gesprek [vertrouwelijk] (ja, ik ook!)” aan “Group Five”.
128 

Directeur 2 KB 

beschrijft in zijn e-mail dat hij na afloop van het overleg een afspraak heeft gemaakt met CEO 

Daalimpex. Deze afspraak bestaat eruit dat Daalimpex offerteaanvragen van klanten van 

Kloosterboer zal voorleggen aan Kloosterboer en niet lager gaat offreren: 

“Verder afgesproken dat zij nieuwe aanvragen van kloosterboerklanten zal voorleggen en niet 

lager gaat offreren. gisteren de eerste klant doorgemaild die aangevraagd had bij d'pex. Gaf 

aan dat dit enige voorzichtigheid behoeft richting [vertrouwelijk] en daarom gaan we met 

[vertrouwelijk] en ik hapje eten om dit goed in het vat te gieten. (met name [vertrouwelijk])”
129 

136. Uit bovenstaand citaat blijkt verder dat Directeur 2 KB en CEO Daalimpex afspreken 

gezamenlijk te gaan eten met hun commercieel managers om de afspraak tot het respecteren 

van elkaars klanten vorm te geven.
130 

137. Deze bijeenkomst heeft plaatsvonden op 1 april in restaurant Julien te Den Haag.
131 

Bij deze 

bijeenkomst waren de vertegenwoordigers (de directeuren en de commercieel managers) van 

de betrokken ondernemingen aanwezig, te weten Directeur 2 KB en de commercieel manager 

van Kloosterboer en de CEO en commercieel manager van Daalimpex.
132 

138. Uit een interne mail van Directeur 2 KB aan Group Five op de dag van de bijeenkomst, getiteld 

“[vertrouwelijk]”, blijkt dat Kloosterboer en Daalimpex heel specifiek hebben besproken wat de 

ondernemingen doen om de Afspraak te implementeren en welk doel zij daarbij hebben. 

Directeur 2 KB schrijft: 

128 
Group Five is een e-mail adressengroep die bestaat uit: Directeur 1 KB, Directeur 2 KB en andere directeuren van 

Kloosterboer. Zie dossierstuk 91 (document 7601/573). 
129 

Dossierstuk 97, bijlage 84 (document 7601/530). 
130 

Uit een mail van 12 februari 2008 van de commercieel manager van Daalimpex aan CEO Daalimpex blijkt dat 
eerstgenoemde in een mail aan de CEO over [vertrouwelijk] voorstelt dat zij een afspraak maakt voor hun twee met 
Directeur 2 en de commercieel manager van Kloosterboer: “Maak jij een afspraak voor ons beiden met [vertrouwelijk] en 
[vertrouwelijk]? lk heb een mailtje gehad van [vertrouwelijk] om een keer of te spreken maar daar doe ik dan niets aan.” 
Deze mail is door de commercieel manager van Daalimpex gestuurd aan CEO Daalimpex om 8:59 op 12 februari 2008. 
Dossierstuk 98, bijlage 5 (document 7601/531). Daarna stuurt CEO Daalimpex haar reactie naar Directeur 1 KB (zoals in 
randnummer 128 geciteerd). 
131 

Dat de bijeenkomst was gepland, blijkt uit de bevestiging van de reservering die CEO Daalimpex op 31 maart 2008 per 
e-mail verstuurd aan Directeur 2 KB, de commercieel manager van Kloosterboer en commercieel manager van 
Daalimpex, dossierstuk 97, bijlage 86 (document 7601/530). 
132 

Dat de bijeenkomst ook heeft plaatsgevonden blijkt uit de reactie op deze e-mail van CEO Daalimpex door Directeur 2 
KB op 1 april 2008 (in de avond), zie dossierstuk 97, bijlage 86 (document 7601/530). 
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“Vanmiddag [vertrouwelijk] gesproken met [vertrouwelijk]/ [vertrouwelijk] ; hebben besproken dat 

bij aanvragen van klanten over en weer eerst contact wordt opgenomen zodat prijzen niet keer 

op keer verlaagd worden. (…)” 
133 

139.	 Dat CEO Daalimpex het doel van het contact tussen Kloosterboer en Daalimpex, zoals in 

bovenstaand citaat genoemd, na de bijeenkomst van 1 april 2008 intern communiceerde blijkt 

uit het verslag van een bespreking op 16 april 2008 met (onder meer) de CFO van Eimskip. De 

CFO van Eimskip vraagt nogmaals naar Kloosterboer. Hierop geeft CEO Daalimpex aan dat zij 

regulier met Kloosterboer praat om elkaar op de hoogte te houden, tarieven te verhogen en te 

voorkomen dat klanten hen weer tegen elkaar uitspelen: 

“[Vertrouwelijk] again asks [vertrouwelijk] if she meets Kloosterboer and what she heard about 

the buy back rumors from the Samskip cold stores. [Vertrouwelijk] says that she talks to 

Kloosterboer every two/three months to keep up and increase rates and to avoid that customers 

are playing us against each other again.”134 

140.	 Uit het (interne) ontwikkelplan voor Daalimpex voor de jaren 2007, 2008 en 2009 blijkt dat de 

Afspraak past binnen het uitgangspunt voor het jaar 2008. Dit document is op 24 april 2008 

opgesteld door CEO Daalimpex en draagt de titel “Three year development plan Daalimpex 

Cold Stores B.V.” en vermeldt voor het jaar 2008 als punt 5 het ontwikkelen van een relatie met 

Kloosterboer om verdere toekomstige prijzenoorlogen te voorkomen: 

“Develop relationship with Kloosterboer to avoid further price wars in the future”.
135 

3.3.2 Uitvoering van de Afspraak 

141.	 Vanaf april 2008 hebben de betrokken ondernemingen de Afspraak tot het respecteren van 

elkaars klanten ten uitvoer gelegd. Dit blijkt uit een groot aantal documenten (e-mails en 

verslagen van bijeenkomsten) die zijn aangetroffen in de administraties van de betrokken 

ondernemingen. Uit deze documenten blijkt dat er tot het faillissement van Daalimpex en de 

overname van haar activiteiten door Kloosterboer in februari 2009 op structurele basis tussen 

de ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex tarieven zijn afgestemd en informatie is 

uitgewisseld bij aanvragen van klanten op het gebied van vruchtensappen en -concentraten. Uit 

133 
Dossierstuk 97, bijlage 25 (document 7601/530). 

134 
Dossierstuk 90, bijlage 3 (document 7601/529). 

135 
Dossierstuk 98, bijlage 18 (document 7601/531). 
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de documenten in het dossier blijkt voorts dat de uitvoering van deze Afspraak hoofdzakelijk 

was belegd bij de commercieel managers van Kloosterboer en Daalimpex. 

142.	 Hierna worden, ten eerste, de tariefafstemming en, ten tweede, de uitwisseling van informatie 

op chronologische wijze per klant besproken. Ter uitvoering van de Afspraak is er meerdere 

keren afgestemd of informatie uitgewisseld ten aanzien van dezelfde klanten door de betrokken 

ondernemingen. 

3.3.2.1 Het afstemmen van tarieven bij aanvragen van individuele klanten 

143.	 Vanaf maart 2008 tot en met februari 2009 hebben de ondernemingen Kloosterboer en
 

Daalimpex de individuele tarieven afgestemd van de volgende klanten: [vertrouwelijk],
 

[vertrouwelijk], [vertrouwelijk], [vertrouwelijk], [vertrouwelijk], [vertrouwelijk], [vertrouwelijk],
 

[vertrouwelijk] en [vertrouwelijk]. ACM licht dit hierna toe per klant.
 

[Vertrouwelijk] 

144.	 Uit interne e-mails die van 24 april 2008 tot 22 mei 2008 zijn verstuurd binnen Kloosterboer, 

blijkt dat in die periode tarieven werden afgestemd tussen Kloosterboer en Daalimpex over de 

klant [vertrouwelijk]. Dit blijkt uit onder meer uit een interne e-mail die de commercieel manager 

van Kloosterboer van 24 april 2008 richt aan een medewerker van Kloosterboer Vlissingen. In 

de onderwerp-regel staat vermeld: 

"even wachten nog met tarieven naar [vertrouwelijk] [toevoeging ACM: [vertrouwelijk]] voor bins 

terug te koelen. Ik overleg even met [vertrouwelijk]".
136 

Hieruit blijkt dat Kloosterboer eerst met Daalimpex wil overleggen alvorens tarieven uit te 

brengen aan deze klant. 

145.	 Uit de reactie op de e-mail van de commercieel manager door de medewerker van Kloosterboer 

Vlissingen blijkt dat de tarieven nog niet aan [vertrouwelijk] zijn opgegeven. De medewerker van 

Kloosterboer Vlissingen reageert met: "Komt dat even goed uit dat [vertrouwelijk] ze over het 

hoofd gezien heeft!". Dat de commercieel manager van Kloosterboer vervolgens ook 

daadwerkelijk met Daalimpex de tarieven afstemt, blijkt uit de e-mail die de commercieel 

manager vervolgens schrijft aan voornoemde medewerker: 

136 
Dossierstuk 97, bijlage 28 (document 7601/530). 
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"en [vertrouwelijk] gaat ook de invrieskosten berekenen alszijnde cooling down als ie ze binnen 

krijgt. en is ook [vertrouwelijk] of [vertrouwelijk]. Mooi zitten we toch op 1 lijn he!".
137 

Uit de reactie van de medewerker op deze e-mail van de commercieel manager van 

Kloosterboer blijkt dat het tarief dat Kloosterboer wil hanteren inderdaad “op 1 lijn zit” met het 

tarief dat Daalimpex heeft opgegeven. De medewerker vraagt aan de commercieel manager: 

“dus die [vertrouwelijk] is oke?” 

De commercieel manager reageert hierop bevestigend.
138 

146.	 Dat door de ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex werd afgestemd over de klant 

[vertrouwelijk] blijkt voorts uit een interne e-mail van de commercieel manager van Kloosterboer 

aan [vertrouwelijk] (de commercieel en accountmanager van, onder meer, Kloosterboer 

Vlissingen, hierna: commercieel en accountmanager KB Vlissingen)
139 

over [vertrouwelijk] van 

19 mei 2008. Hierin schrijft de commercieel manager van Kloosterboer wederom dat ze afstemt 

met Daalimpex om te zorgen dat Kloosterboer en Daalimpex op een lijn liggen bij het opgeven 

van tarieven: 

“Over [vertrouwelijk], hoeveel ze gaan doen in bins, alleen in vlissingen of ook rotterdam. Neem 

aan dit is sap? Wil hier ook coolingdown voor rekenen. Wil e.a. ook even afstemmen met 

[vertrouwelijk] zodat we op een lijn liggen...”
140 

Een aantal dagen na deze e-mail stuurt de commercieel manager van Kloosterboer weer een e

mail aan de commercieel en accountmanager KB Vlissingen. In deze e-mail van 21 mei 2008 

bevestigt ze dat ze met Daalimpex heeft afgestemd. Daalimpex heeft informatie aangeleverd 

over het tarief dat Daalimpex rekent voor het direct storten van bins: 

"[vertrouwelijk] rekent voor direct storten bins [vertrouwelijk] wij [vertrouwelijk] dus dat ligt in een 

lijn." 

Hieruit volgt ook dat de ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex niet dezelfde tarieven 

rekenden na hun afstemming, maar dat ze bij elkaar controleerden dat ze niet te ver van elkaar 

af lagen qua tarieven. 

137 
Dossierstuk 97, bijlage 28 (document 7601/530).
 

138 
Dossierstuk 97, bijlage 28 (document 7601/530).
 

139 
Ook commercieel en accountmanager van onder meer Juiceland V.O.F. Dossierstuk 62 (document 7601/390).
 

140 
Dossierstuk 97, bijlage 29 (document 7601/530).
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147.	 Dat Kloosterboer en Daalimpex in het najaar van 2008 vervolgens opnieuw overgingen tot 

afstemming van de tarieven voor [vertrouwelijk] wordt uiteengezet in randnummers 180-185 van 

dit besluit. 

[Vertrouwelijk] 

148.	 Ook in juni 2008 werden tarieven van klanten afgestemd door de ondernemingen Daalimpex en 

Kloosterboer. Kloosterboer en Daalimpex hebben in deze periode tarieven afgestemd voor de 

klant [vertrouwelijk]. Dit blijkt uit het volgende. Op 3 juni 2008 stuurt de commercieel manager 

van Kloosterboer een e-mail aan (onder andere) de commercieel en accountmanager KB 

Vlissingen. Hierin geeft de commercieel manager van Kloosterboer aan dat zij met Daalimpex 

heeft gesproken over [vertrouwelijk] en dat Daalimpex ook een aanvraag van deze klant had 

binnengekregen. Gelet op de informatie die Kloosterboer van Daalimpex krijgt, schat 

Kloosterboer in dat [vertrouwelijk] Daalimpex aantrekkelijk zal vinden: 

"zojuist even met [vertrouwelijk] gesproken, hadden ook vandaag de aanvraag van 

[vertrouwelijk] gekregen voor dezelfde hoeveelheden. (...) Daalimpex heeft wel ruimte nu in de 

blend hiervoor wegen teruglopende blends voor [vertrouwelijk], en dus zal [vertrouwelijk] 

geneigd zijn dit bij Daalimpex te doen ivm de transportkosten."141 

149.	 Op 2 juli 2008, een maand na het eerste contact met Daalimpex over de klant [vertrouwelijk], 

rapporteert de commercieel manager van Kloosterboer aan “Group Commercie” (intern 

Kloosterboer) over haar gesprek met Daalimpex over verschillende klanten, waaronder 

[vertrouwelijk]. Hieruit blijkt dat [vertrouwelijk] inderdaad heeft gekozen voor (de tarieven van) 

Daalimpex: 

"[Vertrouwelijk] heeft afgelopen maandag [vertrouwelijk] ton vaten concentrate aangeleverd bij 

Daalimpex".
142 

[Vertrouwelijk] 

150.	 Vervolgens stemmen de ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex af over de klant 

[vertrouwelijk] in de periode van 4 juni 2008 tot en met 2 juli 2008. De klant [vertrouwelijk] is een 

klant van Kloosterboer die bij Daalimpex is langs geweest om te informeren naar ruimte en 

tarieven. Dit blijkt uit een interne e-mail van de commercieel manager van Kloosterboer aan, 

141 
Dossierstuk 97, bijlage 32 (document 7601/530). 

142 
Dossierstuk 97, bijlage 42 (document 7601/530). 
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onder meer, Directeur 2 KB. Hieruit volgt dat Kloosterboer en Daalimpex overleggen om te 

voorkomen dat de ondernemingen met elkaar concurreren op de prijs: 

"Zojuist [vertrouwelijk] aan de bel gehad omtrent [vertrouwelijk]. Afgelopen donderdag daar dus 

geweest met 2 verzoeken wegen ruimte en capaciteitsgebrek bij ons: 

(…) - Het onderbrengen van [vertrouwelijk]- [vertrouwelijk]ton eenvoudige producties van een 

klant van [vertrouwelijk]. Wie is niet genoemd (...) Het kon gaan om sap of concentraat of vaten 

of bins. 

Dit wil Daalimpex wel gaan aanbieden (in overleg zodat het geen prijsvechten wordt). 

[Vertrouwelijk] vraagt eerst meer info op zodat we misschien kunnen zien of het een van de 

[vertrouwelijk] producenten ([vertrouwelijk], [vertrouwelijk], [vertrouwelijk] etc.) is. Wisten jullie 

ook het laatste? Graag even overleg na ontvangst info [vertrouwelijk] hoe we dit gaan 

aanpakken."143 

151.	 De informatie van de commercieel manager van Daalimpex waarnaar de commercieel manager 

van Kloosterboer verwijst in bovengenoemde e-mail komt eind juni binnen. Daarna e-mailt de 

commercieel manager van Kloosterboer intern aan Directeur 2 KB en de commercieel en 

accountmanager KB Vlissingen. Uit deze mail van 26 juni 2008 blijkt dat exacte tariefinformatie 

werd afgestemd tussen Kloosterboer en Daalimpex. Daarnaast werd afgestemd over de 

eigenschappen van een order: 

"Betr.: [Vertrouwelijk]/Daalimpex
 

Nog even over de aanvraag van [vertrouwelijk] aan Daalimpex ([vertrouwelijk]- [vertrouwelijk]
 

ton). Het zou gaan om een nog niet nader te bepalen hoeveelheid producties per week. (...)
 

NFC en concentrate orange in drums. Aankomst in containers rotterdam of antwerpen.
 

[vertrouwelijk] zou prijzen aanbieden zoals hij deze aan [vertrouwelijk] heeft aangeboden. (Onze
 

huidige tarieven [vertrouwelijk]+ [vertrouwelijk]% + [vertrouwelijk]%)."144
 

152.	 Het belang van de afstemming met Daalimpex blijkt uit de reactie van de algemeen manager 

van Kloosterboer op de e-mail van de commercieel manager van Kloosterboer. Het gaat daarin 

om het tarief dat Daalimpex zal hanteren voor [vertrouwelijk] dat gerelateerd is aan het tarief 

van Kloosterboer voor [vertrouwelijk] (zie voorgaand randnummer):
145 

143 
Dossierstuk 97, bijlage 33 (document 7601/530). 

144 
Dossierstuk 97, bijlage 39 (document 7601/530). 

145 
Dossierstuk 97, bijlage 40 (document 7601/530). 
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"Ik bedoel er mee te zeggen dat als [vertrouwelijk] tarief lager is dan ons [vertrouwelijk] tarief en 

Daalimpex geeft [vertrouwelijk] tarief plus af wij daar last van krijgen."
146 

153.	 [vertrouwelijk] blijkt nog niet te hebben gekozen voor een aanbieder. Op 2 juli 2008 rapporteert 

de commercieel manager van Kloosterboer namelijk aan “Group Commercie” (intern 

Kloosterboer) over haar gesprek met Daalimpex over verschillende klanten. Over [vertrouwelijk] 

rapporteert de commercieel manager van Kloosterboer: 

"Aanvraag loopt nog steeds [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]- [vertrouwelijk] ton."
147 

154.	 Het voorgaande toont dat de betrokken ondernemingen specifiek afstemden over de hoogte 

van hun tarieven voor deze klant en de eigenschappen van de order van de klant. 

[Vertrouwelijk] 

155.	 Uit het dossier blijkt dat de ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex vanaf juni 2008 ook 

tarieven afstemmen over een andere klant: [vertrouwelijk]. Dit blijkt allereerst uit een interne e

mail van de commercieel manager van Kloosterboer aan onder meer Directeur 2 KB van 6 juni 

2008. In deze mail meldt de commercieel manager van Kloosterboer dat de commercieel 

manager van Daalimpex contact met haar heeft opgenomen over een aanvraag van 

[vertrouwelijk], de klant van Kloosterboer: 

"Zojuist van [vertrouwelijk] vernomen dat [vertrouwelijk] de eigenaar van [vertrouwelijk] hem 

gebeld heeft voor offerte pakket [vertrouwelijk]. Dit is geen verrassingen daar ik [vertrouwelijk] 

vorige gevraagd heb om een gesprek binnenkort voor het nieuwe contract in oktober... Vraag is 

wat te doen, we moeten eerst bepalen hoeveel we [vertrouwelijk] eventueel gaan verhogen en 

deze tarieven hoger aan Daalimpex voorleggen denk ik. Anders worden er appels met peren 

vergelijken. [Vertrouwelijk] graag maandag even overleg.”148 

156.	 Vervolgens vermeldt de commercieel manager van Kloosterboer in haar e-mail van 2 juli 2008 

aan Group Commercie (intern Kloosterboer, waaronder Directeur 2 KB) over [vertrouwelijk]: 

"Offerte [vertrouwelijk] door [vertrouwelijk] verzonden [vertrouwelijk] neemt nog contact met hem 

op."
149 

146 
Dossierstuk 97, bijlage 40 (document 7601/530). 

147 
Dossierstuk 97, bijlage 42 (document 7601/530). 

148 
Dossierstuk 97, bijlage 35 (document 7601/530). 

149 
Dossierstuk 97, bijlage 42 (document 7601/530). 
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Deze e-mail laat zien dat Daalimpex, via de commercieel manager, Kloosterboer op de hoogte 

houdt van het hele traject met deze klant.
150 

Ook laat deze e-mail zien dat de commercieel 

manager van Kloosterboer binnen Kloosterboer informeert en overlegt over de informatie die 

Daalimpex verstrekt. 

157.	 De commercieel manager van Kloosterboer overlegt rechtstreeks met Directeur 2 KB over deze 

klant. Op 25 juli 2008 verstuurt zij een e-mail aan Directeur 2 KB met als onderwerp 

“[vertrouwelijk] voorstel”. De commercieel manager van Kloosterboer heeft aan de commercieel 

manager van Daalimpex aangegeven dat Kloosterboer de huidige tarieven met [vertrouwelijk]% 

gaan ophogen. Daalimpex gaat dan daar nog [vertrouwelijk]% boven zitten voor [vertrouwelijk]: 

"Bijgaand huidige tarieven (...) [vertrouwelijk] hierboven op [vertrouwelijk]% aangeboden als het 

goed is hij ook weer [vertrouwelijk]%.” 

Het doel van de ophoging van de tarieven voor [vertrouwelijk] door Daalimpex ten opzichte van 

die van Kloosterboer blijkt er – in ieder geval voor Kloosterboer – in gelegen dat de klant dan bij 

Kloosterboer blijft. De commercieel manager van Kloosterboer schrijft namelijk in haar e-mail 

dat Kloosterboer de tarieven voor [vertrouwelijk] kan verhogen: 

“we kunnen [vertrouwelijk] tot [vertrouwelijk]% of [vertrouwelijk]% verhogen of per onderdeel 

zoals vorig jaar uitgezocht." 151 

158.	 Dat het plan was om de klant [vertrouwelijk] voor Kloosterboer te behouden door Daalimpex 

een hoger tarief te laten offreren blijkt ook uit de interne e-mailwisseling tussen de commercieel 

manager en de algemeen manager van Kloosterboer.
152 

Op 15 augustus 2008 meldt de 

commercieel manager van Kloosterboer: 

“(…) En de eigenaar van [vertrouwelijk] is volgende week donderdag op bezoek bij Daalimpex 

Vlissingen. Heeft mij niet benaderd voor bezoek.” 

Daarop vraagt de algemeen manager van Kloosterboer bevestiging dat het tarief van 

Daalimpex hoger was dan dat van Kloosterboer: 

150 
Zie ook dossierstuk 97, bijlage 43 (document 7601/530) waarin de commercieel manager van Kloosterboer intern mailt
 

aan de commercieel en accountmanager KB Vlissingen over containers van [vertrouwelijk] “heb zo afspraak met
 
[vertrouwelijk]”.
 
151 

Dossierstuk 97, bijlage 47 (document 7601/530).
 
152 

Dossierstuk 97, bijlage 53 (document 7601/530).
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”En het tarief dat [vertrouwelijk] afgaf was hoger dan dat van ons? Hebben wij afspraken 

gemaakt met [vertrouwelijk] in het kader van relatiebeheer?” 

De commercieel manager van Kloosterboer reageert hierop bevestigend: 

“Ik heb tarief van ons doorgegeven +[vertrouwelijk]% aan Daalimpex. Vervolgens heeft 

[vertrouwelijk] hier nog [vertrouwelijk]% opgezet. Ikzelf heb em met [vertrouwelijk]% verhoogd 

onlangs.” 

159.	 Uit een intern verslag van Daalimpex over week 27 van 2008 (30-6-2008 tot 4-7-2008) blijkt al 

dat de commercieel manager van Kloosterboer er niet gerust op was dat [vertrouwelijk] voor 

Kloosterboer zou kiezen. De commercieel manager van Kloosterboer heeft dit tijdens een 

lunchoverleg op 3 juli met Daalimpex uitgesproken: 

"03/07 KB / [vertrouwelijk] (lunch) 

(…) Maakt zich zorgen over wat [vertrouwelijk] gaat doen (hebben zich bij ons gemeld) en 

vreest dat [vertrouwelijk] een deel v/h pakket naar ons gaat overhevelen. (...)." 153 

160.	 Uit het voorgaande blijkt dat Daalimpex informatie verstrekt aan Kloosterboer over het hele 

traject met de klant [vertrouwelijk]en specifieke tariefinformatie afstemt met Kloosterboer. 

[Vertrouwelijk] 

161.	 Op 2 juli 2008 e-mailt de commercieel manager van Kloosterboer intern aan Group Commercie 

over Daalimpex (als deel van een uitgebreide mail met informatie van Daalimpex en de klanten 

die daar navraag hebben gedaan). Over [vertrouwelijk] rapporteert de commercieel manager 

van Kloosterboer: "[Vertrouwelijk] met ong [vertrouwelijk] ton redelijke klant (conventioneel en 

containers) tarieven veel te laag)".
154 

Het duurde daarna even voordat [vertrouwelijk] 

Kloosterboer of Daalimpex benadert. 

162.	 Een volgend bericht over [vertrouwelijk] volgt pas in december 2008. De commercieel manager 

van Kloosterboer e-mailt aan Directeur 2 KB. In haar e-mail van 7 december 2008 vermeldt de 

commercieel manager van Kloosterboer dat ze met de commercieel manager van Daalimpex 

heeft gesproken over de klant [vertrouwelijk]. Dit is een huidige, kleine klant van Kloosterboer. 

Door de informatie die Kloosterboer van Daalimpex heeft gekregen (inclusief de tarieven van 

153 
Dossierstuk 98, bijlage 8 (document 7601/531). 

154 
Dossierstuk 97, bijlage 42 (document 7601/530). 

5
0
/1

1
5


 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

             

            

    

               

    

                  

           

         

                   

               

         

 

             

               

          

              

                 

            

           

             

                

        

             

             

              

 

                

               

                                                      
       
       

       

Besluit
 

Openbaar
 

Daalimpex) weet zij dat de tarieven van Kloosterboer daar maar iets boven zitten en dat deze 

nog verder naar beneden zouden kunnen. De commercieel manager van Kloosterboer merkt op 

dat [vertrouwelijk] ook bij Kloosterboer kan langskomen voor een aanvraag omdat Daalimpex 

hoge tarieven heeft: 

"[Vertrouwelijk], heb vrijdag met [vertrouwelijk] gesproken en zoals ik al dacht zij doen alleen 

maar concentraat (...) 

Het heeft dus weinig te maken met wat daalimpex doet, tenzij ze dit daar ook aanvragen om 

tarieven onder druk te zetten (althans dat denken ze). (...) 

[Vertrouwelijk] heeft nu relatief goede tarieven (...) 

Ik zit er hier iets boven maar zoals gezegd het is niet helemaal te vergelijken, vooral storten is 

aan de hoge kant nu en kan omlaag gezien omvang pakket, maar omdat daalimpex hoge 
155 

tarieven heeft hiervoor kunnen ze hier ook aanvragen." 

163.	 Dat de ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex voor deze klant tarieven afstemden blijkt 

ook uit een interne mail van Daalimpex, die de commercieel manager van Daalimpex op 4 

december 2008 aan de CEO, ook van Daalimpex, stuurt: 

"Morgen is [vertrouwelijk] bij mij, voor overleg m.b.t. [vertrouwelijk] (die komen a.s. maandag bij 

naar Vlissingen voor overleg met ons en KB i.v.m. tarieven 2009). (..) Hoor net van haar dat 

[vertrouwelijk] zich gemeld heeft bij [vertrouwelijk]. Kunnen dus morgen met haar overleggen 

wat onze nieuwe tarieven worden, zodat zij daarboven gaan zitten." 156 

164.	 [Vertrouwelijk] vraagt in februari 2009 daadwerkelijk bij Kloosterboer om een offerte. Naar 

aanleiding van deze aanvraag stuurt Directeur 2 KB op 12 februari 2009 een e-mail aan de 

commercieel manager van Kloosterboer. Directeur 2 KB schrijft: 

"Zou mooi zijn als we er vantevoren uitkomen met dpex..[toevoeging ACM: Daalimpex]. 

(...)[Vertrouwelijk] ken jij de prijzen van daalimpex; liggen onze prijzen hoger? Anders moeten 

wij het zowieszo voor de kloosterboerprijzen gaan aannemen; ook als het later bij dpex 

terechtkomt."
157 

165.	 Het antwoord van de commercieel manager van Kloosterboer op de e-mail van Directeur 2 KB 

laat zien dat zij begin februari 2009 van Daalimpex álle tarieven heeft gekregen met betrekking 

155 
Dossierstuk 97, bijlage 69 (document 7601/530). 

156 
Dossierstuk 98, bijlage 13 (document 7601/531). 

157 
Dossierstuk 97, bijlage 80 (document 7601/530). 
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tot de klant [vertrouwelijk]. In haar reactie aan Directeur 2 KB staan namelijk de prijzen van 

Kloosterboer (aangeduid met de afkorting KB) naast de prijzen per onderdeel van de opslag en 

verwerking van de vruchtensappen en -concentraten van Daalimpex, die – ook volgens deze e

mail – door de commercieel manager van Daalimpex zijn opgegeven: 

“[Vertrouwelijk], (…)
 

Bins
 

[Vertrouwelijk] (flaflu [vertrouwelijk] daalimpex [vertrouwelijk])
 

Vaten
 

KB niet aangeboden (flaflu [vertrouwelijk], daaimpex [vertrouwelijk])
 

In/out bins
 

KB [vertrouwelijk], daalimpex [vertrouwelijk] (ook voor vaten)
 

Opslag
 

KB [vertrouwelijk] per week chilled, Daalimpex niet
 

KB [vertrouwelijk] per week frozen?? (kan hetzelfde meer energie maar betere bezetting dan
 

[vertrouwelijk])
 

Daalimpex [vertrouwelijk]
 

(…)
 

Er moet nog bij vrieskosten, hiervoor rekent [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]
 

Storten bins/vaten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk], KB [vertrouwelijk] (voor alleen bins).
 
158 

Als je UIT GEKAART bent bel dan even” 

166.	 Hieruit volgt dat door de betrokken ondernemingen tarieven zijn afgestemd naar aanleiding van 

de offerteaanvraag van [vertrouwelijk]. 

[Vertrouwelijk] 

167.	 Op 2 juli 2008 e-mailt de commercieel manager van Kloosterboer intern aan Group Commercie 

over Daalimpex als deel van een uitgebreide mail met informatie van Daalimpex en de klanten 

die daar navraag hebben gedaan. De commercieel manager van Kloosterboer rapporteert over 

[vertrouwelijk] dat de commercieel manager van Daalimpex haar meldt dat zij geen voet aan de 

grond krijgen: 

“Krijg bij [vertrouwelijk]en [vertrouwelijk] geen voet aan de grond,”
159 

158 
Dossierstuk 97, bijlage 80 (document 7601/530). 

159 
Dossierstuk 97, bijlage 42 (document 7601/530). 
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168.	 De commercieel manager van Kloosterboer e-mailt vervolgens op 21 juli 2008 intern aan 

Directeur 2 KB en algemeen manager van Kloosterboer dat zij “[vertrouwelijk]” van Daalimpex 

heeft gesproken. [Vertrouwelijk] nam op dat moment waar voor de commercieel manager van 

Daalimpex die afwezig was (hierna: waarnemend commercieel manager van Daalimpex).
160 

Uit 

deze e-mail blijkt dus ook dat meerdere personen bij Daalimpex op de hoogte waren van de 

uitwisseling van informatie en tarieven: 

"Zojuist [vertrouwelijk] van Daalimpex gesproken, [vertrouwelijk] heeft nu ook bij Daalimpex 

tarieven opgevraagd. Even overleg hoe dit aan te pakken." 
161 

169.	 Ook uit een interne e-mail van Daalimpex blijkt dat met Kloosterboer wordt afgestemd om de 

tarieven te bepalen. De waarnemend commercieel manager van Daalimpex mailt aan de 

commercieel manager van Daalimpex op 4 augustus over [vertrouwelijk]: 

"[Vertrouwelijk], onderstaand de mail welke je dus nog met [vertrouwelijk] moet doornemen om 

tarieven te bepalen."
162 

170.	 Vervolgens e-mailt de commercieel manager van Kloosterboer met Directeur 2 KB over hoe met 

de klant om te gaan. De commercieel manager van Kloosterboer doet een voorstel voor tarief 

verhoging en Directeur 2 KB reageert: 

"lijkt me goed [vertrouwelijk]; volgens mij verhoogt d'pex [toevoeging ACM: Daalimpex] vrij fors. 

Weet niet of je de tarieven kent via [vertrouwelijk] want dan kun je het wat harder spelen. Ook 

zal ze vanwege relatie [vertrouwelijk] niet naar een ander koelhuis dan d'pex of kloosterboer 

kunnen gaan." 
163 

171.	 De commercieel manager van Kloosterboer reageert daarop dat ze weet wat voor tarieven 

Daalimpex rekent en bovendien dat zij weet waar Daalimpex in onderhandelingen met de klant 

op uit komt. Dit is de reden dat de commercieel manager van Kloosterboer vasthoudt aan haar 

oorspronkelijke tariefvoorstel aan de klant: 
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160 
Dossierstuk 98, Bijlage 9 (document 7601/531). 

161 
Dossierstuk 97, bijlage 46 (document 7601/530). 

162 
Dossierstuk 98, bijlage 9 (document 7601/531). 

163 
Dossierstuk 97, bijlage 67 (document 7601/530). 
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"Ik heb gewoon vastgehouden aan mijn oorspronkelijke voorstel. [vertrouwelijk] zit boven onze 

tarieven maar die krijgt de prijsstijgingen in het algemeen er ook niet door. Hij komt net als ons 

uit op zo'n [vertrouwelijk] percent aan verhogingen." 
164 

172.	 Vervolgens stuurt de klant [vertrouwelijk] op 28 januari 2009 een e-mail aan Kloosterboer, 

waarin hij stelt dat geen concurrent over is gegaan tot een prijsverhoging, behalve Kloosterboer: 

“KB are the only vendor who increased prices this year. A: others left pricing the same or 

reduced. Please advise if you can reconsider the contract prices. (…)” 

Ook stelt de klant dat als Kloosterboer vasthoudt aan de prijsverhoging, ze niet langer exclusief 

hun producten bij Kloosterboer zullen stallen: 

“you will no longer be exclusive”. 
165 

173.	 De commercieel manager van Kloosterboer mailt vervolgens op 28 januari 2009 aan Directeur 2 

KB met de vraag of Kloosterboer zijn tarieven wil laten zoals geoffreerd aan [vertrouwelijk]. De 

commercieel manager van Kloosterboer weet van de commercieel manager van Daalimpex dat 

hij ook heeft geoffreerd aan de klant en dat zijn tarieven hoger zouden moeten zijn: 

"zo laten? [Vertrouwelijk] heeft eind vorig jaar ook offerte gestuurd en als het goed is is ie dus 

hoger."
166 

Kort na het laatste contact tussen de ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer over de klant 

eind januari 2009 wordt Daalimpex in staat van faillissement verklaard.
167 

[Vertrouwelijk] 

174.	 In het dossier bevindt zich een bezoekverslag van 11 augustus 2008 over het bezoek van de 

klant [vertrouwelijk] aan Kloosterboer. Hieruit blijkt dat de ondernemingen Kloosterboer en 

Daalimpex over deze klant overleggen. De klant [vertrouwelijk] is deels (al) een klant van 

Daalimpex. De kans bestaat dat [vertrouwelijk] ook voor de overige diensten naar Daalimpex 

gaat. Omdat dit afhangt van de tarieven die ze daar zullen krijgen, zal de commercieel manager 

164 
Dossierstuk 97, bijlage 67 (document 7601/530).
 

165 
Dossierstuk 97, bijlage 78 (document 7601/530).
 

166 
Dossierstuk 97, bijlage 78 (document 7601/530). Zie ook dossierstuk 97, bijlage 67 (document 7601/530).
 

167 
Op 10 februari 2009 wordt Daalimpex in staat van faillissement verklaard en vervolgens wordt Daalimpex
 

overgenomen door Kloosterboer op 13 februari 2009.
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van Kloosterboer, volgens het verslag, in contact treden met Daalimpex hierover. Het 

bezoekverslag vermeldt hierover: 

"Kans bestaat dat ie [vertrouwelijk] binverladingen (deel van totaalvolume) bij Daalimpex gaat 

doen, hangt af van bovenstaande en nieuwe tarieven. [Vertrouwelijk] overlegt met 

Daalimpex."
168 

175.	 Dat de commercieel manager van Kloosterboer daadwerkelijk met Daalimpex overlegt blijkt uit 

de e-mail die zij op 22 augustus 2008 verstuurt aan Directeur 2 KB. Uit haar e-mail blijkt dat 

Daalimpex toch ook wel eigen wensen heeft, maar ook dat Daalimpex weer tarieven aan 

Kloosterboer heeft gecommuniceerd. Uit deze e-mail blijkt ook dat de afstemming tussen beide 

partijen, in ieder geval vanuit het perspectief van Kloosterboer, geld oplevert 

"[Vertrouwelijk] wil dus het bindumpen bij [vertrouwelijk] niet verhogen maar gelijk houden. Je 

kan het toch niet helemaal tegenhouden ook al zegt ie later dat ie het toch gaat verhogen maar 

het niet doet. Misschien moeten wij dan iets anders bedenken. Hoewel niemand er dan rijker 

van wordt. Er zit nu [vertrouwelijk] euro tussen. Hij moet dit nog met [vertrouwelijk] overleggen. 

Sorting costs berekenden ze al wel (...) Gaan dit tegen [vertrouwelijk] doen." 169 

176.	 Op dezelfde dag e-mailt de commercieel manager van Kloosterboer nogmaals aan Directeur 2 

KB. Het lijkt er op dat Kloosterboer graag deze klant had gehouden, maar dat de klant zelf en 

Daalimpex deels ook zijn eigen belangen wil bewaken: 

"[Vertrouwelijk] had zelf aan [vertrouwelijk] gevraagd iets aan hun binverladingprijs te doen. Het 

probleem is [vertrouwelijk] vertelt hem dus het verschil in onze tarieven. [Vertrouwelijk] geeft 

aan deel verlading bij hen te willen doen. Als ik net als Dimpex [vertrouwelijk]% verhoog kom ik 

op [vertrouwelijk], [vertrouwelijk] en Dimpex blijft [vertrouwelijk]." 
170 

Directeur 2 KB blijkt dit vooral te zien als een uitkomst van wat de klant wil: 

"Qua prijs maakt het allemaal niet uit; [vertrouwelijk] heeft zich zelf voorgenomen om een deel 

van de binverladingen bij d'pex te gaan doen en probeert alleen maar de kosten wat te drukken. 

Maw [vertrouwelijk] kan beter wel verhogen want hij gaat toch met een deel van de lading 

komen...."
171 

168 
Dossierstuk 97, bijlage 48 (document 7601/530). 

169 
Dossierstuk 97, bijlage 54 (document 7601/530). 

170 
Dossierstuk 97, bijlage 56 (document 7601/530). 

171 
Dossierstuk 97, bijlage 55 (document 7601/530). 
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177.	 Ook in september 2008 is er binnen Kloosterboer intern contact over de klant [vertrouwelijk] en 

de tarieven die Daalimpex wil rekenen. De commercieel manager van Kloosterboer peilt via e

mail de mening van Directeur 2 KB over [vertrouwelijk]. Uit deze e-mail blijkt dat Daalimpex aan 

Kloosterboer zijn tarieven heeft gegeven. De commercieel manager van Kloosterboer schrijft: 

"[Vertrouwelijk], graag nog even jouw mening mbt [vertrouwelijk]. Zoals al eerder gezegd heeft 

Dimpex alles met [vertrouwelijk]% verhoogd behalve het bindumpen. (...)[vertrouwelijk] had 

reeds wel de sorteer en cooling er in staan, dus wellicht meer dan [vertrouwelijk]% verhogen?" 
172 

178.	 Uit de reactie van Directeur 2 KB op voornoemde e-mail van de commercieel manager van 

Kloosterboer blijkt dat de omstandigheden van de markt en de hoeveelheid lading van belang 

zijn voor de opstelling van Kloosterboer ten aanzien van Daalimpex: 

"Ook vind ik van belang hoe de prijzen uiteindelijk worden t.o.v. daalimpex. Mi moeten we wel 

concurrerend blijven. Ik verwacht voor komend jaar toch wat minder lading maar dat kan 

zomaar een gevoel zijn. Daarnaast zullen we met daalimpex of tot overeenstemming komen tot 

een meer innige samenwerking (ja ook met [vertrouwelijk] :-) danwel de concurrentie wordt 

scherp en dan dienen wij zoveel klanten als mogelijk te binden." 173 

179.	 Uit het voorgaande blijkt dat de ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex overleggen over 

deze klant en tarieven afstemden, doordat (in ieder geval) Daalimpex inzicht gaf in haar 

tarieven. 

[Vertrouwelijk] 

180.	 In het najaar van 2008 gaan de ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex over tot 

tariefafstemming ten aanzien van de klant [vertrouwelijk]. Dit blijkt allereerst uit een interne e

mail van de commercieel manager van Kloosterboer aan Directeur 2 KB. Hieruit blijkt dat 

Kloosterboer samen met Daalimpex de tarieven doorgenomen heeft en dat Kloosterboer hogere 

tarieven blijkt te rekenen dan Daalimpex: 

"Ben gisteren met [vertrouwelijk] de lijsten doorgelopen en het bleek dat wij nogal wat duurder 

zijn. (…)"
174 

172 
Dossierstuk 97, bijlage 57 (document 7601/530). 

173 
Dossierstuk 97, bijlage 58 (document 7601/530). 

174 
Dossierstuk 97, bijlage 59 (document 7601/530). 
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181.	 Uit de e-mail van Directeur 2 KB aan de commercieel manager van Kloosterboer van 24 

september 2008 blijkt dat Directeur 2 KB meedenkt: 

”Lijkt me prima zo [vertrouwelijk] als je het ret.. k denk dat als er een [vertrouwelijk]% verhoging 

uitkomt dat je het heel goed doet. [Vertrouwelijk]verhoogt tussen de [vertrouwelijk] en 

[vertrouwelijk]% (proberen althans want vandaag de dag ruimte in blend en vrieshuis en niet 

veel uitzicht op lading…)” 
175 

182.	 Vervolgens e-mailt de commercieel en accountmanager KB Vlissingen op 1 oktober 2008 aan 

de commercieel manager van Kloosterboer een aantal gedachten over een commerciële zaken 

van Kloosterboer. Uit deze e-mail blijkt dat Kloosterboer probeert om de klant [vertrouwelijk] 

terug te krijgen van Daalimpex en dat Kloosterboer hierover heeft overlegd met Daalimpex. Ook 

blijkt uit de e-mail dat de afstemming met Daalimpex nuttig is: 

"Heb afgelopen week nieuwe rates gestuurd naar [vertrouwelijk]/ [vertrouwelijk] na overleg met 

[vertrouwelijk], (etentje Bergen op Zoom :-)) Nu lopen we ongeveer gelijk met Daalimpex. Oh ze 

waren echt veel goedkoper; maar ik heb bijna niks verhoogd op opslag en hij juist wel en ook 

[vertrouwelijk] op crushen voor [vertrouwelijk]. Inderdaad met in achterhoofd dat we ze 

[toevoeging ACM: Daalimpex] weer kunnen 'gebruiken' maar dat heb ik maar niet tegen 

[vertrouwelijk] gezegd.... Toch denk ik niet dat we ze terug krijgen, het avontuurtje Elst is niet 

vergeten en vergeven. Dat zit best wel diep maar ja nu we weer in prijs wat gelijk lopen, doe 

mijn best."176 

183.	 Ook uit een interne e-mail van Daalimpex, gestuurd op 4 december 2008 door de commercieel 

manager van Daalimpex aan CEO Daalimpex, blijkt dat er overleg plaatsvond tussen de 

ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer over de tarieven voor de klant [vertrouwelijk]: 

"Morgen is [vertrouwelijk] bij mij, voor overleg m.b.t. [vertrouwelijk] (die komen a.s. maandag bij 

naar Vlissingen voor overleg met ons en KB i.v.m. tarieven 2009). (..) "
177 

184.	 Op 18 december 2008 e-mailt de commercieel manager van Daalimpex intern aan een 

medewerker over [vertrouwelijk]: 

"je hebt een fles wijn verdiend, KB gaat alleen crush tarief en invriezen/cooling down verhogen, 

rest blijft ongewijzigd." 
178 

175 
Dossierstuk 97, bijlage 60 (document 7601/530). 

176 
Dossierstuk 97, bijlage 61 (document 7601/530). 

177 
Dossierstuk 98, bijlage 13 (document 7601/531). 
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185.	 Het lijkt er op dat Daalimpex de klant denkt te kunnen behouden met fors verhoogde tarieven. 

De dag na voornoemde mail, blijkt dit echter niet het geval. Dit volgt uit een interne e-mail van 

de commercieel manager van Daalimpex aan CEO Daalimpex. De commercieel manager 

vertelt in die e-mail dat [vertrouwelijk] de tariefsverhoging van Daalimpex niet accepteert: 

"Hadden ingezet op een forse verhoging, tussen de [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk]%. 

[Vertrouwelijk] heeft met [vertrouwelijk] overlegd, zij gaan alleen invriestarief en tarief voor 

crushen wat verhogen, rest blijft ongewijzigd. Nu zitten zij ook wat hoger, maar ik wil toch wel de 

verhoging doorzetten, in elk geval een procent of [vertrouwelijk]. Mee eens? Ze dreigen naar 

andere vrieshuizen te gaan (...)" 179 

186.	 Uit het voorgaande volgt dat de ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex contact 

onderhielden om tarieven af te stemmen, zodat deze klant kon worden behouden. 

[Vertrouwelijk] 

187.	 Ten slotte volgt uit documenten uit het dossier dat Kloosterboer en Daalimpex tarieven hebben 

afgestemd naar aanleiding van aanvragen van de klant [vertrouwelijk]. 

188.	 De klant [vertrouwelijk] heeft Kloosterboer verzocht om hun tarieven te verlagen voor de opslag 

in drums. Andere vrieshuizen zouden lagere tarieven daarvoor vragen, die gelijk zijn aan de 

tarieven die Kloosterboer voor bins rekent: 

“Please reduce storage rate and in/out for drums as well. Other coldstores are offering rates 

same as the one you have offered for bins.”
180 

189.	 Op 4 december 2008 e-mailt de commercieel manager van Kloosterboer intern aan Directeur 2 

KB of hij kan navragen bij [vertrouwelijk] (een andere aanbieder van opslag in koel- en 

vrieshuizen) of hetgeen [vertrouwelijk] beweert, klopt: 

“wil je es vragen bij [vertrouwelijk]? 

lk geloof em wel maar wil het graag zeker weten, hij zit bij [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] Ten 

opzichte van volume / makkelijk pakket is deze klant te ver doorverhoogd door de jaren heen, 

maar ja wel betaald. 
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178 
Dossierstuk 98, bijlage 14 (document 7601/531). 

179 
Dossierstuk 98, bijlage 15 (document 7601/531). 

180 
Dossierstuk 97, bijlage 68 (document 7601/530). 
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Vind het niet zo gek dat ie nu om verlaging vraagt. [Vertrouwelijk] ligt in lijn met [vertrouwelijk] 

en [vertrouwelijk] die zelfs vaak nog lager zitten (tussen [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk]).” 
181 

Uit deze e-mail blijkt dat Kloosterboer kennis heeft van de tarieven die Daalimpex rekent. 

3.3.2.2 Het uitwisselen van informatie bij aanvragen van klanten 

190.	 Ter uitvoering van hun afspraak tot het respecteren van elkaars klanten hebben de 

ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex, vanaf maart 2008 tot en met februari 2009, naast 

tariefafstemming, ook informatie uitgewisseld bij aanvragen van klanten. Het ging om de 

volgende klanten, in volgorde van de start van de uitwisseling van informatie: “[vertrouwelijk]”, 

[vertrouwelijk], [vertrouwelijk], [vertrouwelijk], [vertrouwelijk], [vertrouwelijk], [vertrouwelijk], 

[vertrouwelijk], [vertrouwelijk], [vertrouwelijk], [vertrouwelijk], [vertrouwelijk], (nogmaals) 

[vertrouwelijk], (nogmaals) [vertrouwelijk], [vertrouwelijk], [vertrouwelijk] en (nogmaals) 

[vertrouwelijk]. ACM licht dit hierna toe per klant. 

“[Vertrouwelijk]” 

191.	 Op 4 april 2008 benadert CEO Daalimpex via e-mail Kloosterboer voor informatie over de 

tarieven die Kloosterboer heeft geoffreerd aan “[vertrouwelijk]”. Deze klanten zeggen, aldus 

CEO Daalimpex, dat Kloosterboer voordeliger betalingscondities heeft dan Daalimpex. CEO 

Daalimpex wil dit controleren: 

"wij zitten nogal in zware discussie met onze [vertrouwelijk] over betalingscondities. ze zeggen 

ons dat jullie 30 dagen hebben maar dat ze 45 dagen aanhouden en dat jullie dit accepteren... 

??? Wij willen ze absoluut naar de 30 dagen hebben en ik wil geen 45 dagen accepteren. Hoe 

staan jullie hierin?" 182 

192.	 Vervolgens blijkt uit een intern verslag van Daalimpex over het commercieel beleid van “week 

15” van 2008 dat Kloosterboer ook daadwerkelijk informatie heeft gedeeld met Daalimpex naar 

aanleiding van de vraag van CEO Daalimpex. Hieruit blijkt dat de “[vertrouwelijk]” niet de 

waarheid spreken over Kloosterboer. In dit verslag staat vermeld: 

181 
Dossierstuk 97, bijlage 68 (document 7601/530).
 

182 
Dossierstuk 97, bijlage 27 (document 7601/530).
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"Met [vertrouwelijk] (KB) overlegd over: (...) KB heeft geen getekende contracten met de 

Israëlische sapklanten, wij wel" 
183 

[Vertrouwelijk] 

193.	 Uit het reeds in voorgaand randnummer genoemde interne verslag van Daalimpex van 7 april 

2008 over het commercieel beleid van “week 15” van 2008 - waarin verslag wordt gedaan van 

het overleg over klanten met Kloosterboer - blijkt ook dat Kloosterboer over de klant 

[vertrouwelijk] met Daalimpex informatie heeft uitgewisseld conform de Afspraak:
184 

"Met [vertrouwelijk] (KB) overlegd over: gerucht [vertrouwelijk] (niet bij hun) (…)" 
185 

194.	 Uit de plaatsing van deze informatie in het verslag over het commercieel beleid van Daalimpex 

– dat door de commercieel manager wordt verstuurd aan de CEO - volgt dat de informatie voor 

dit beleid relevant wordt geacht. 

[Vertrouwelijk] 

195.	 Ook blijkt uit het interne verslag van Daalimpex over het commercieel beleid van “week 15” van 

2008 dat Kloosterboer en Daalimpex overleggen hoe om te gaan met de klant [vertrouwelijk]: 

"Met [vertrouwelijk] (KB) overlegd over: (…)[vertrouwelijk]: we verhuren bins aan [vertrouwelijk], 

met als voorwaarde dat de volle bins naar ons toe komen. [Vertrouwelijk] kan grote order voor 

[vertrouwelijk] afsluiten, maar mag onze bins niet gebruiken: [vertrouwelijk] slaat op bij KB 

Rotterdam. Heb gezegd dat als het KB Vlissingen betreft, er nog wel wat te regelen zou zijn, bv. 

opslag bij ons, productie bij KB. Maar KB Rotterdam valt niet samen met ons in te passen." 
186 

196.	 Dat de informatie die tussen Kloosterboer en Daalimpex is uitgewisseld, nuttig is, blijkt ook uit 

de interne e-mail van de commercieel manager van Kloosterboer aan Group Commercie van 

Kloosterboer op 7 april 2008. De commercieel manager van Kloosterboer vertelt dat 

[vertrouwelijk] geen klant is van Daalimpex: 

"[Vertrouwelijk] doet niks bij hen [toevoeging ACM: Daalimpex], alles voor Innocent." 
187 

183 
Dossierstuk 98, bijlage 6 (document 7601/531). 

184 
Dossierstuk 97, bijlage 84 en 25 (document 7601/530). 

185 
Dossierstuk 98, bijlage 6 (document 7601/531). 

186 
Dossierstuk 98, bijlage 6 (document 7601/531). 

187 
Dossierstuk 98, bijlage 42 (document 7601/531). 
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[Vertrouwelijk] 

197.	 In een volgend intern verslag van Daalimpex over het commercieel beleid, dit keer van “week 

19” van 2008, gedateerd op 5 mei 2008, en verstuurd door de commercieel manager van 

Daalimpex aan CEO Daalimpex staat weer een update over overleg “met [vertrouwelijk] (KB)”, 

oftewel de commercieel manager van Kloosterboer: 

"Met [vertrouwelijk] (KB) overlegd over: [vertrouwelijk]: hebben die ons benaderd? (nee)".
188 

198.	 Uit bovengenoemd citaat volgt dat de commerciële managers van de ondernemingen 

Daalimpex en Kloosterboer informatie uitwisselen over het feit dat klanten een van de betrokken 

ondernemingen al dan niet hebben benaderd voor een offerteaanvraag. 

[Vertrouwelijk] 

199.	 Op 27 mei 2008 e-mailt de commercieel manager van Kloosterboer intern aan de algemeen 

manager van Kloosterboer dat Daalimpex contact heeft opgenomen over een aanvraag van 

[vertrouwelijk]. Daalimpex vroeg naar informatie van Kloosterboer over de capaciteit voor een 

tankauto en vaten. [Vertrouwelijk] is nu geen klant van Kloosterboer of van Daalimpex 

hiervoor.
189 

200.	 Vervolgens rapporteert de commercieel manager van Kloosterboer over het gesprek dat zij 

heeft met Daalimpex. Hieruit blijkt dat Kloosterboer en Daalimpex informatie hebben 

uitgewisseld over wat [vertrouwelijk] mogelijkerwijs gaat doen met hun volume: 

"[Vertrouwelijk] gaat wellicht totaal volume splitsen volgend jaar (goed voor [vertrouwelijk] ton 

per jaar).”
190 

201.	 Uit het verslag dat intern bij Daalimpex wordt opgesteld van het gesprek dat Kloosterboer en 

Daalimpex hadden over [vertrouwelijk] blijkt dat de twee voornoemde interne mails van 

Kloosterboer de feitelijke gang van zaken juist weergeven. Er is daadwerkelijk informatie 

uitgewisseld: 

"(…) [Vertrouwelijk] vreest dat [vertrouwelijk] een deel van het pakket naar ons gaat 

overhevelen: [vertrouwelijk] doet nu ruim [vertrouwelijk]% bij KB, rest bij ons, dat zal richting 

[vertrouwelijk]/[vertrouwelijk] gaan komend seizoen: KB heeft te weinig capaciteit en moet 

188 
Dossierstuk 98, bijlage 7 (document 7601/531). 

189 
Dossierstuk 97, bijlage 31 (document 7601/530). 

190 
Dossierstuk 97, bijlage 42 (document 7601/530). 
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regelmatig 'nee' verkopen, waardoor de relatie verstoord is. [vertrouwelijk] heeft zich ook al 

gemeld bij ons over dit pakket NFC." 
191 

[Vertrouwelijk] 

202.	 Op 6 juni 2008 e-mailt de commercieel manager van Kloosterboer intern aan, onder meer, 

Directeur 2 KB. Zij stelt hen ervan op de hoogte dat ze inmiddels weet dat Kloosterboer 

[vertrouwelijk] niet als klant zal terugkrijgen. [Vertrouwelijk] gaat naar Daalimpex: 

"[Vertrouwelijk] wijst Daalimpex aan voor leverancier multies (…) Ik heb al een paar keer
 

gevraagd voor gesprek dat niet doorkomt maar weet nu wel waarom.
 

Het feit dat wij voor Innocent werken en het tankauto incident bij elkaar opgesteld is dit geen
 

verrassende uitkomst denk ik.
 

Weet niet de blendtarieven van Daalimpex van [vertrouwelijk] maar de doorslag zou zijn
 

geweest de 'uitstekende service'.”
 

Uit deze e-mail blijkt ook dat Kloosterboer en Daalimpex door het onderling uitwisselen van 

informatie eerder op de hoogte (kunnen) zijn van keuzes die klanten maken. 

203.	 In juli 2008 e-mailt de commercieel manager van Kloosterboer intern aan Group Commercie 

over Daalimpex (als deel van een uitgebreide mail met informatie van Daalimpex en de klanten 

die daar navraag hebben gedaan). Uit deze mail blijkt dat de informatie die Daalimpex geeft, 

Kloosterboer daadwerkelijk informeert over de uitslag van het contracteringstraject. 

Kloosterboer weet al dat het eigenlijk geen zin meer heeft om op bezoek te gaan bij 

[vertrouwelijk]: 

"[Vertrouwelijk] heeft daalimpex outsourcing blends gegeven, wij gaan daar 17 juli op bezoek, 

maar weten dus uitslag al." 192 

[Vertrouwelijk] 

204.	 Daalimpex heeft Kloosterboer ook op de hoogte gebracht dat Daalimpex werd benaderd door 

de klant [vertrouwelijk]: 

"[Vertrouwelijk] had wel een aanvraag gekregen van [vertrouwelijk] voor het blenden... tja is wat 

he".
193 

191 
Dossierstuk 98, bijlage 8 (document 7601/531). 

192 
Dossierstuk 97, bijlage 42 (document 7601/530). 
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[Vertrouwelijk] 

205.	 Uit een interne e-mail van de commercieel manager van Kloosterboer aan een van de 

directeuren
194 

en de commercieel manager diversen van Kloosterboer van 25 juni 2008 blijkt dat 

de informatie die met Daalimpex wordt uitgewisseld, nuttig is. Kloosterboer weet meer dan de 

klant, in dit geval [vertrouwelijk], die tarieven aanvraagt en die probeert Kloosterboer tegen 

Daalimpex uit te spelen. [Vertrouwelijk] heeft een bezoek gebracht aan Kloosterboer en 

opgemerkt dat Daalimpex veel voor hen doet. Maar de commercieel manager van Kloosterboer 

weet meer, omdat de commercieel manager van Daalimpex dat haar heeft verteld: 

"Volgens [vertrouwelijk] doen ze juist heel weinig bij hen, maar dit was een maand geleden, nu 

meer fruit. 't gaat om ananas. Zal t em nog eens vragen."195 

[Vertrouwelijk] 

206.	 Uit een interne e-mail van 1 juli 2008 van de commercieel manager van Kloosterboer aan 

Directeur 2 KB en een van de andere directeuren van Kloosterboer volgt dat Kloosterboer en 

Daalimpex praten over Kloosterboer's klant [vertrouwelijk]. De commercieel manager van 

Daalimpex heeft de commercieel manager van Kloosterboer bericht dat deze klant bij hen een 

gesprek heeft aangevraagd. De commercieel manager van Kloosterboer gaat dit nader 

bespreken met de commercieel manager van Daalimpex: 

"Dus net van [vertrouwelijk] gehoord dat [vertrouwelijk] morgen bij Daalimpex zit. (…) Denk dus 

dat het daarom gaat, maar ik spreek [vertrouwelijk] morgen (ga met em lunchen) hierover." 196 

207.	 De volgende dag e-mailt de commercieel manager van Kloosterboer intern aan Group 

Commercie over Daalimpex (als deel van een uitgebreide mail met informatie van Daalimpex en 

de klanten die daar navraag hebben gedaan): 

"[vertrouwelijk] van [vertrouwelijk] heeft gister avond met [vertrouwelijk] in Vlissingen gegeten en 

vanmorgen gesprek op kantoor gehad. [Vertrouwelijk] hoeft (nog) geen offerte te maken, 

[vertrouwelijk] was zich aan het orienteren. (hij had de tip van [vertrouwelijk] gekregen een 

afspraak met daalimpex te maken). Heeft geen intentie om bij KBR weg te gaan, maar heeft 
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193 
Dossierstuk 97, bijlage 36 (document 7601/530).
 

194 
Hier is niet bedoeld de in dit besluit als Directeur 1 KB en Directeur 2 KB aangeduide personen.
 

195 
Dossierstuk 97, bijlage 38 (document 7601/530).
 

196 
Dossierstuk 97, bijlage 41 (document 7601/530).
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moeite met blends ([vertrouwelijk] + [vertrouwelijk]) in Vlissingen. Dit zijn organic blends en 

hierin wordt een groei verwacht."
197 

208.	 Uit bovengenoemd citaat blijkt dat de informatie die Daalimpex heeft gegeven Kloosterboer 

geruststelt. Daaruit blijkt namelijk dat [vertrouwelijk] nog geen offerte opvraagt en geen intentie 

heeft om bij Kloosterboer weg te gaan. 

[Vertrouwelijk] 

209.	 De interne e-mail van 2 juli 2008 van de commercieel manager van Kloosterboer aan Group 

Commercie over Daalimpex, zoals hiervoor genoemd in randnummer 207, bevat ook informatie 

over een andere klant, [vertrouwelijk]. De informatie die Kloosterboer daarover krijgt van 

Daalimpex is al bekend: 

"[Vertrouwelijk] heeft nog steeds intentie bij Daalimpex op te slaan (tot op heden nog alles bij 

ons). Ben ik over geinformeerd begin dit jaar door [vertrouwelijk] zelf)."
198 

210.	 Kloosterboer krijgt daarna toch nieuwe informatie van Daalimpex. Op 15 augustus 2008 e-mailt 

de commercieel manager van Kloosterboer namelijk intern aan Directeur 2 KB en een van de 

andere directeuren van Kloosterboer over informatie van Daalimpex over [vertrouwelijk]: 

"Zojuist van [vertrouwelijk] vernomen dat [vertrouwelijk] aan Daalimpex gevraagd heeft het 

sorteren op productiedatum gratis gedaan kon worden bij hen. Dan zou Daalimpex de helft van 

lading van boot as maandag krijgen. [Vertrouwelijk] biedt nu boven onze sorteerprijs aan. (...) 

met de problemen van de vorige weken had [vertrouwelijk] nota bene dit zelf weer voorgesteld 

aan [vertrouwelijk]."199 

Uit deze informatie blijkt dat Daalimpex boven de prijs van Kloosterboer aanbiedt, maar dat de 

klant toch interesse heeft in een deal met Daalimpex vanwege problemen bij Kloosterboer. 

[Vertrouwelijk] 

211.	 De reeds hiervoor besproken interne e-mail van 2 juli 2008 van de commercieel manager van 

Kloosterboer aan Group Commercie over Daalimpex bevat naast informatie over 

bovengenoemde klanten, ook informatie over de klant [vertrouwelijk]. De commercieel manager 

197 
Dossierstuk 97, bijlage 42 (document 7601/530). 

198 
Dossierstuk 97, bijlage 42 (document 7601/530). 

199 
Dossierstuk 97, bijlage 52 (document 7601/530). 
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van Kloosterboer rapporteert over [vertrouwelijk] dat de commercieel manager van Daalimpex 

haar vertelt dat hij " bij (..)[vertrouwelijk] geen voet aan de grond [krijgt]." 
200 

212.	 Een half jaar later blijkt, uit een interne mail van Kloosterboer, dat Daalimpex nog steeds 

informatie geeft over deze klant aan Kloosterboer. De commercieel en accountmanager KB 

Vlissingen schrijft op 21 januari 2009 aan de commercieel manager van Kloosterboer dat omdat 

de offerte van Daalimpex hoger ligt dan bij Kloosterboer, laatstgenoemde er (impliciet) van uit 

gaat dat dit geen bedreiging zal zijn voor hun klant. 

"Had je trouwens [vertrouwelijk] nog gesproken afgelopen maandag over [vertrouwelijk] etc.?? 

(…) Hij had tegen [vertrouwelijk]gezegd dat hij niet verwacht dat de volumes voor 2010 zo veel 

zijn als in 2009. [Vertrouwelijk] moet wel een offerte maken voor storten bins en storten 

bins/tank. Maar goed dit ligt hoger dan bij ons. 

Ook nog plan uitgelegd om hen iets meer te betalen als we uitbesteden bij hen, maar dit heb ik 

eerst aan [vertrouwelijk] voorgelegd. Hij zou het ea uitrekenen. [Vertrouwelijk] wist ook niet of er 

in de planning tijd was, dus dan kan ie [vertrouwelijk] eigenlijk niet hebben maar goed dat weet 

je nooit wat ze met andere klanten doen. Hij moest dit eerst nog met [vertrouwelijk] overleggen. 

Kortom de hele wereld overlegt....."201 

213.	 Hieruit volgt dat Kloosterboer weet dat Daalimpex voor deze klant hogere tarieven zal offreren 

dan Kloosterboer. 

[Vertrouwelijk] 

214.	 In de interne e-mail van 2 juli 2008 van de commercieel manager van Kloosterboer aan Group 

Commercie over Daalimpex, zoals genoemd in randnummers 207-211, rapporteert de 

commercieel manager van Kloosterboer ook over klant [vertrouwelijk]: 

"[Vertrouwelijk] zit geheel bij Daalimpex Vlissingen (voorheen [vertrouwelijk])." 

215.	 Uit deze informatie blijkt dat deze klant al zijn diensten bij Daalimpex afneemt. Deze informatie 

heeft Daalimpex uitgewisseld met Kloosterboer. 

[Vertrouwelijk] 

216.	 Begin 2009 wordt Kloosterboer door Daalimpex geïnformeerd dat de klant [vertrouwelijk] bij 

Daalimpex sap zal brengen. Uit de e-mail die de commercieel manager van Kloosterboer op 

200 
Dossierstuk 97, bijlage 42 (document 7601/530). 

201 
Dossierstuk 97, bijlage 76 (document 7601/530). 
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12 januari 2009 verstuurt aan Directeur 2 KB blijkt dat de keuze van [vertrouwelijk] voor 

Daalimpex haar vermoedens bevestigt: 

"[Vertrouwelijk] brengt per volgende week sap naar Dimpex ([vertrouwelijk] informeerde mij 

hierover). Nu was dit wel te verwachten en is geen verrassing maar toch. [Vertrouwelijk] heeft 

dit meerdere malen aangegeven. Dumpprijs Dimpex is hoger dan die van ons, maar het gaat 

hem om de capaciteit." 
202 

217.	 Directeur 2 KB blijkt in ieder geval over deze klant rechtstreeks met Daalimpex te 

communiceren. Hij blijkt van mening dat je een klant niet echt kan vasthouden met tarieven als 

je de capaciteit niet hebt. Directeur 2 KB schrijft dit in een e-mail van 12 januari 2009 aan de 

commercieel manager van Kloosterboer: 

"[Vertrouwelijk], Ik had het al van [vertrouwelijk]gehoord dat [vertrouwelijk] naar d'pex gaat met 

een deel van de lading. Is moeilijk tegen te houden op dit moment. Ik zou de bins verkopen; 

echt vasthouden kun je een klant toch niet als wij de capaciteit niet kunnen bieden wat op dit 

moment de bottle neck is." 203 

218.	 Ook uit bovenstaande blijkt wederom dat Kloosterboer en Daalimpex doorlopend contact 

hadden over klanten. 

Laatste contact: [vertrouwelijk], [vertrouwelijk], [vertrouwelijk] 

219.	 Het laatste contact tussen Kloosterboer en Daalimpex vindt in februari 2009 plaats over een 

aantal klanten: [vertrouwelijk], [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk]. Uit overzichtsmails die intern 

werden verstuurd binnen Kloosterboer blijkt dat de ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex 

ook in de laatste maand voor het faillissement van Daalimpex doorlopend informatie 

uitwisselden over individuele klanten.
204 

3.4	 Einde van de gedragingen 

220.	 Dat de Afspraak tot het respecteren van klanten tussen Kloosterboer en Daalimpex begin 2009 

doorliep en alle saptarieven betrof, blijkt - naast bovengenoemde klantafstemmingen en 

uitwisseling van informatie over individuele klanten - ook uit een mail van de commercieel 

manager van Daalimpex aan CEO Daalimpex op 28 januari 2009. Het onderwerp van deze mail 

betreft “Kloosterboer tarieven vis”. In zijn mail schrijft de commercieel manager van Daalimpex 

202 
Dossierstuk 97, bijlage 72 (document 7601/530).
 

203 
Dossierstuk 97, bijlage 73 (document 7601/530).
 

204 
Dossierstuk 95 (document 7601/615) en dossierstuk 97, bijlage 79 (document 7601/530).
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over enkele klanten die vis willen laten opslaan door Daalimpex en die van Kloosterboer lagere 

tarieven hebben ontvangen. In dat kader refereert hij aan de Afspraak om tarieven voor 

vruchtensappen en -concentraten af te stemmen met Kloosterboer, in de persoon van de 

commercieel manager van Kloosterboer: 

“(…) ik ben hier niet blij mee: ik stem bijna dagelijks met [vertrouwelijk] alle sap tarieven af (gaat 

goed overigens), heb steeds meer contact met [vertrouwelijk] over patat en kip. Maar op vis 

gebied gaat dit nog niet goed. (…)” 
205 

221.	 Met het faillissement van Daalimpex op 10 februari 2009 en de overname van de activiteiten 

van Daalimpex door Kloosterboer op 13 februari 2009
206 

kwam een einde aan de informatie-

uitwisseling en de Afspraak tot het respecteren van elkaars klanten. 

3.5	 Conclusie met betrekking tot de feiten en omstandigheden 

222.	 ACM stelt, ten eerste, vast dat vanaf 30 november 2006 tussen de ondernemingen 

Kloosterboer en Daalimpex informatie is uitgewisseld over voorgenomen tariefverhogingen voor 

de jaren 2007, 2008 en 2009. ACM stelt, ten tweede, vast dat op 18 maart 2008 een Afspraak 

tot stand kwam tussen de ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex om elkaars klanten te 

respecteren, met het doel de onderlinge concurrentiedruk te verminderen om zo de tarieven te 

verhogen en/of tariefverlagingen (op zijn minst) te voorkomen. ACM stelt vast dat deze Afspraak 

ten uitvoer is gelegd doordat de betrokken ondernemingen gedurende de periode van 18 maart 

2008 tot 13 februari 2009 over en weer tarieven van individuele klanten afstemden en informatie 

uitwisselden over individuele klanten. 

223.	 De betrokken ondernemingen beoogden met hun gedragingen hun onderlinge concurrentie te 

beperken om zo hogere tarieven te kunnen bedingen bij offerte aanvragen en/of te voorkomen 

dat de tarieven werden verlaagd. De informatie-uitwisseling over tariefsverhogingen en de 

afspraak tot het respecteren van elkaars klanten door tariefafstemming en informatie-

uitwisseling stelden hen in staat om hun onderhandelingspositie richting hun klanten te 

versterken. Deze gedragingen verminderden de onzekerheid in de markt die onder normale 

marktcondities bestaat. Hierdoor konden de betrokken ondernemingen hogere dan wel minder 

lage tarieven bedingen dan onder normale marktcondities het geval zou zijn. 

205 
Dossierstuk 98, bijlage 16 (document 7601/531). 

206 
Dossierstuk 95 (document 7601/615). 
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4	 Juridische beoordeling 

224.	 In dit hoofdstuk wordt de juridische beoordeling door ACM uiteengezet. Daarbij worden de 

gedragingen allereerst getoetst aan artikel 6 Mw en vervolgens aan artikel 101 VWEU, inclusief 

de daarin vervatte en daarop gebaseerde uitzonderingen. 

4.1	 Artikel 6, eerste lid, Mw 

225.	 Artikel 6, eerste lid, Mw verbiedt overeenkomsten tussen ondernemingen en onderling 

afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge 

hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, 

beperkt of vervalst. Blijkens de wetsgeschiedenis van de Mededingingswet sluit het 

kartelverbod van artikel 6 Mw zo veel mogelijk aan bij artikel 101, eerste lid, VWEU.
207 

Dit houdt 

in dat de beschikkingenpraktijk van de Europese Commissie (hierna: de Commissie) en de 

rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof van Justitie) voor de 

uitleg van artikel 6 Mw mede richtinggevend zijn. Het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw geldt 

niet voor de in artikel 6, derde lid, Mw genoemde uitzondering. 

4.1.1	 Onderneming in de zin van de Mededingingswet 

226.	 Ingevolge artikel 1, sub f, Mw dient het begrip onderneming in artikel 6, eerste lid, Mw te worden 

uitgelegd in de zin van 101, eerste lid, VWEU.
208 

Het begrip onderneming is door het Hof van 

Justitie gedefinieerd als elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar 

rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.
209 

227.	 ACM stelt vast dat de bij de gedragingen betrokken ondernemingen met de opslag en 

verwerking van vruchtensappen- en concentraten in koel- en/of vrieshuizen economische 

activiteiten verrichten. Dit is niet door de betrokken ondernemingen betwist. De betrokken 

ondernemingen zijn dan ook aan te merken als ondernemingen in de zin van artikel 6, eerste 

lid, juncto artikel 1, sub f, Mw. 

207 
Zie: MvT bij de Mededingingswet, Tweede kamer 24 707, nr. 3, p. 9; NAV, Tweede Kamer 24 707, nr. 6, p. 11.
 

208 
Artikel 1 sub f Mw noemt nog artikel 81, lid 1, van het Verdrag van de Europese Gemeenschappen maar dit is per
 

1 december 2009 vervangen door het huidige artikel 101, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
 
Unie.
 
209 

Vergelijk HvJ EG 23 april 1991, zaak C-41/90 (Höfner), Jur. 1991, p. I-01979, r.o. 22 en 23.
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4.1.2	 Overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging 

Kader 

228.	 Het kartelverbod in artikel 6, eerste lid, Mw ziet zowel op overeenkomsten als op onderling 

afgestemde feitelijke gedragingen. De overeenkomst en de onderling afgestemde gedraging 

zijn samenspanningsvormen van dezelfde aard, die slechts verschillen in de intensiteit en in de 

vorm waarin zij zich manifesteren. Beide samenspanningsvormen tussen of van 

ondernemingen schenden de grondgedachte van de mededingingsvoorschriften, die inhoudt 

dat iedere ondernemer zelfstandig moet bepalen welk beleid hij op de markt zal voeren.
210 

Deze 

zelfstandigheidseis ontneemt de ondernemer niet het recht zijn beleid intelligent aan het 

vastgestelde of te verwachten marktgedrag van de concurrenten aan te passen. Daarentegen 

staat deze eis van zelfstandigheid wel in de weg aan contact tussen ondernemers, indien dat 

contact tot doel heeft het marktgedrag van een bestaande of mogelijke concurrent te 

beïnvloeden of kennis te geven aan zulk een concurrent van het aangenomen of voorgenomen 

marktgedrag.211 

229.	 Door al dan niet rechtstreeks contact tussen ondernemers kan hetzij het marktgedrag van een 

bestaande of potentiële concurrent worden beïnvloed, hetzij die concurrent op de hoogte 

worden gebracht van het aangenomen of voorgenomen marktgedrag, wanneer dat contact tot 

doel of ten gevolge heeft dat mededingingsvoorwaarden ontstaan die niet met de normaal te 

achten voorwaarden van die markt overeenkomen, gelet op de aard van de producten of 

verleende diensten, de grootte en het aantal van de ondernemingen en de omvang van de 

relevante markt.212 

230.	 Volgens vaste rechtspraak is sprake van een overeenkomst (in de zin van artikel 1, onder e, 

Mw) wanneer de betrokken ondernemingen de gemeenschappelijke wil te kennen hebben 

gegeven om zich op een bepaalde manier op de markt te gedragen.
213 

Er zijn geen 

vormvereisten of contractuele sancties nodig en uitvoerings- of handhavingsmaatregelen zijn 

210 
Gerecht 15 maart 2000, zaak T-25/95 (Cement), r.o. 1852. Het Gerecht heeft dit specifiek voor het Verdrag bepaald. 

Dit is echter ook van toepassing op, in ieder geval, het kartelverbod in de Mededingingswet gezien de aansluiting van 
artikel 6 Mw bij artikel 101, eerste lid, VWEU. Zie ook HvJ EG 20 november 2008, C-209/07 (BIDS), r.o. 34. 
211 

HvJ EG 16 december 1975, gevoegde zaken 40-48 e.a. (Suiker Unie), r.o. 173-174; HvJ EG 14 juli 1981, zaak 172/80 
(Züchner/Bayerische Vereinsbank), r.o. 13-14; HvJ EG 31 maart 1993, zaak C-89/85 (Ahlström), r.o. 63; HvJ 
EG 28 mei 1998, zaak C-7/95 P (Deere), Jur. 1998, p. I-3111, r.o. 86-87; HvJ EG 8 juli 1999, zaak C-49/92 P (Anic 
Partecipazioni), Jur. 1999, p. I-4125, r.o. 116-117. 
212 

HvJ EG 16 december 1975, gevoegde zaken 40-48, 50, 54-56, 111 en 113-114/73 (Suiker Unie), r.o. 173-174; HvJ 
EG 14 juli 1981, zaak 172/80 (Züchner/Bayerische Vereinsbank), r.o. 13-14; HvJ EG 31 maart 1993, zaak C-89/85 
(Ahlström), r.o. 63; HvJ EG 28 mei 1998, zaak C-7/95 P (UK Agricultural Tractor Registration Exchange), r.o. 86-87; HvJ 
EG 8 juli 1999, zaak C-49/92 P (Anic Partecipazioni), Jur. 1999, p. I-4125, r.o. 116-117. 
213 

Gerecht 20 april 1999, gevoegde zaken T-305/94 e.a (Limburgse Vinyl Maatschappij), Jur. p. II-931, r.o. 715. 
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evenmin vereist. Het bestaan van een overeenkomst kan uitdrukkelijk of impliciet blijken uit het 

gedrag van de ondernemingen.
214 

231.	 Een onderling afgestemde feitelijke gedraging (in de zin van artikel 1, onder h, Mw) omvat een 

vorm van coördinatie tussen ondernemingen die, zonder dat het tot een eigenlijke 

overeenkomst komt, de risico's van de onderlinge concurrentie welbewust vervangt door een 

feitelijke samenwerking.
215 

Een gedraging kan als onderling afgestemde feitelijke gedraging 

worden gekwalificeerd, zelfs wanneer de partijen vooraf geen volledige overeenstemming 

hebben bereikt overeen gemeenschappelijk plan waarin hun marktgedrag is vastgelegd, maar 

wel gebruik maken van of deelnemen aan op heimelijke verstandhouding berustende systemen 

die de coördinatie van hun commerciële gedragingen vergemakkelijken.
216 

Afhankelijk van de 

omstandigheden van het geval kan een onderling afgestemde feitelijke gedraging voorts reeds 

worden aangenomen indien sprake is van een proces van onderhandelingen en 

voorbereidingen die er uiteindelijk toe leiden dat er een algemeen plan tot stand komt om de 

markt te reguleren. 

232.	 Uit de bewoordingen van artikel 101, eerste lid, VWEU en artikel 6, eerste lid, Mw blijkt voorts 

dat het begrip onderling afgestemde feitelijke gedraging naast afstemming tussen de 

ondernemingen ook een daarop volgend marktgedrag vereist, alsmede een oorzakelijk verband 

tussen afstemming en marktgedrag. De ondernemingen die aan de onderling afgestemde 

feitelijke gedraging deelnemen en op de markt actief blijven, worden echter, behoudens het 

door de betrokken ondernemingen te leveren tegenbewijs, vermoed bij de bepaling van hun 

gedrag op de markt rekening te blijven houden met de informatie die zij met hun concurrenten 

hebben uitgewisseld.217 
Wanneer kan worden aangetoond dat deze ondernemingen hun 

gedragingen op elkaar hebben afgestemd en op de markt actief zijn gebleven, mag worden 

geëist dat zij het bewijs leveren dat die afstemming geen invloed op hun marktgedrag heeft 

gehad.
218 

233.	 Een aantal gedragingen van verschillende ondernemingen kan de uitdrukking zijn van één 

enkele overtreding die ten dele onder het begrip overeenkomst en ten dele onder het begrip 

onderling afgestemde feitelijke gedraging valt. Het is in een dergelijk geval niet noodzakelijk de 

214 
Gerecht 17 december 1991, zaak T-7/89 (Polypropyleen), r.o. 262-264.
 

215 
HvJ EG 4 juni 2009, zaak C-8/08 (T-Mobile Netherlands B.V., KPN Mobile N.V., Orange Nederland N.V., Vodafone
 

Libertel N.V. t. Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit), r.o. 26 en HvJ EG 14 juli 1972, zaak 48/69
 
(Imperial Chemical Industries), Jur. 1972, p. 619, r.o. 64.
 
216 

Zaak T-7/89 (Hercules Chemicals), Jur. 1991, blz. II-1711, r.o. 256.
 
217 

Zaak C-199/9z P (Hüls), Jur. 1999, blz. I-4287, r.o. 162.
 
218 

HvJ EG 4 juni 2009, zaak C-8/08 (T-Mobile Netherlands B.V., KPN Mobile N.V., Orange Nederland N.V., Vodafone
 
Libertel N.V. t. Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit), r.o. 61.
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inbreuk uitsluitend als één van beide vormen te kwalificeren. Een inbreuk die beide vormen in 

zich verenigt, wordt een complexe inbreuk genoemd. ACM kan in zo’n geval het geheel van 

feitelijke bestanddelen aanduiden als "overeenkomst en onderling afgestemde feitelijke 

gedraging";
219 

het is niet noodzakelijk dat ACM de inbreuk voor elke onderneming op elk tijdstip 

precies als overeenkomst of als onderling afgestemde feitelijke gedraging kwalificeert.
220 

234.	 De begrippen ‘overeenkomst’ en ‘onderling afgestemde feitelijke gedraging’ zijn plooibaar en 

kunnen elkaar overlappen. Bepaald gedrag, in strijd met de mededingingsregels, kan op 

gezette tijden veranderen of er kunnen mechanismen worden overgenomen of versterkt om 

rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen. Het is zelfs mogelijk dat er helemaal geen 

onderscheid tussen beide vormen van gedrag mogelijk is, aangezien een inbreuk in onderlinge 

samenhang bezien gelijktijdig alle vormen van verboden gedrag kan vertegenwoordigen, terwijl 

een aantal uitingen, indien deze apart worden genomen, zuiver als één vorm in plaats van een 

andere vorm beschreven kunnen worden. Het zou analytisch gezien kunstmatig zijn om 

datgene wat duidelijk een doorlopende gemeenschappelijke gedraging is en één en hetzelfde 

algemene doel heeft, in verscheidene vormen van inbreuk onder te verdelen. Een kartel kan 

daarom tegelijkertijd een overeenkomst en een onderling afgestemde feitelijke gedraging 

vormen. 

Toepassing op de onderhavige zaak 

235.	 ACM hanteert in de onderhavige zaak de term “de Gedragingen” voor het geheel van de in 

hoofdstuk 3 van dit besluit beschreven gedragingen van de betrokken ondernemingen. 

236.	 ACM heeft in hoofdstuk 3 vastgesteld dat de betrokken ondernemingen informatie hebben 

uitgewisseld over voorgenomen tariefverhogingen voor de jaren 2007, 2008 en 2009. De 

betrokken ondernemingen zijn vanaf 30 november 2006 tot deze informatie-uitwisseling 

overgegaan. 

237.	 ACM heeft ook in hoofdstuk 3 vastgesteld dat tussen de betrokken ondernemingen een 
Afspraak tot stand kwam om elkaars klanten te respecteren. Op 18 maart 2008 hebben de 
betrokken ondernemingen overeenstemming bereikt over het respecteren van elkaars klanten 
en zijn zij overeengekomen hoe dit zou worden uitgevoerd. De Afspraak werd door elk van de 
betrokken ondernemingen uitgevoerd door bij aanvragen van individuele klanten tarieven af te 
stemmen en informatie uit te wisselen in de periode van 18 maart 2008 tot 13 februari 2009. 

219 
HvJ EG 8 juli 1999, zaak C-49/92 P (Anic Partecipazioni), Jur. 1999, blz. I-4125, r.o. 43. 

220 
Gevoegde zaken T-305/94 etc. (Limburgse Vinyl Maatschappij ), Jur. 1999, blz. II-931, r.o. 696. 
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238. De Gedragingen van de betrokken ondernemingen bestaan aldus uit: 

a. 

b. 

de uitwisseling van informatie over het percentage van voorgenomen tariefsverhogingen 

voor 2007, 2008 en 2009, en, 

de Afspraak elkaars klanten te respecteren door, bij aanvragen van individuele klanten: 

b1. tarieven samen af te stemmen; 

b2. informatie uit te wisselen. 

239. ACM brengt met de aanduiding “Gedragingen” tot uiting dat sommige handelingen zijn aan te 

merken als overeenkomst, andere als onderling afgestemde feitelijke gedraging en weer andere 

handelingen kenmerken vertonen van beide vormen van onrechtmatig gedrag. De 

overkoepelende overtreding – de één enkele inbreuk – wordt afgeleid uit de handelingen van de 

ondernemingen (zie verder paragraaf 4.1.3). 

240. Bovengenoemde Gedragingen hebben eerst de vorm van een onderling afgestemde feitelijke 

gedraging en vervolgens (tevens) de vorm van een overeenkomst tussen de betrokken 

ondernemingen. 

241. De informatie-uitwisseling van tariefsverhogingen tussen de betrokken ondernemingen was een 

onderling afgestemde feitelijke gedraging. Van onderlinge afstemming was sprake zolang de 

betrokken ondernemingen gedurende een periode en met regelmaat informatie uitwisselden 

over hun toekomstig gedrag, namelijk de door hen door te voeren tariefsverhogingen. Deze 

tarieven werden uitgewisseld via de directeuren en de commerciële managers van de betrokken 

ondernemingen. De ondernemingen namen geen afstand van deze onderlinge afstemming. De 

ondernemingen waren in deze periode actief op de markt en bleven dit ook. 

242. Toen de betrokken ondernemingen zich - naast bovengenoemde gedraging - jegens elkaar 

verbonden tot de Afspraak tot het respecteren van elkaars klanten kwam een overeenkomst in 

de zin van artikel 6, eerste lid, Mw tot stand. De betrokken ondernemingen gaven de 

gemeenschappelijke wil te kennen zich op een bepaalde manier te gedragen teneinde de 

concurrentiedruk tussen de ondernemingen te verminderen door tarieven te verhogen en/of te 

voorkomen dat tarieven werden verlaagd. 

243. De betrokken ondernemingen gaven deze wil te kennen door over een te komen dat zij zouden 

afstemmen bij aanvragen van individuele klanten en over deze klanten informatie zouden 

uitwisselen (de Afspraak). Uit de in hoofdstuk 3 genoemde feiten en omstandigheden blijkt dat 

de betrokken ondernemingen dit daadwerkelijk deden. Bij aanvragen van individuele klanten 
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namen de betrokken ondernemingen contact met elkaar op om na te gaan of deze klant al een 

aanvraag om tarieven had gedaan bij de ander. Ook wisselden de betrokken ondernemingen in 

dit kader informatie met elkaar uit over de economische positie van individuele klanten en de 

overwegingen van deze klanten in de keuze voor een specifieke exploitant of opslaglocatie. 

244.	 Uit de in hoofdstuk 3 genoemde feiten en omstandigheden blijkt dat bovengenoemde onderling 

afgestemde gedraging en overeenkomst tot en met 31 december 2009 stand heeft gehouden. 

De actieve handelingen in het kader van deze onderlinge afgestemde gedraging en 

overeenkomst vonden plaats tot 13 februari 2009.221 
De betrokken ondernemingen zijn in de 

deze periode actief gebleven op de markt voor de opslag en verwerking van vruchtensappen en 

-concentraten in koel- en/of vrieshuizen. Geen van de betrokken ondernemingen heeft zich 

daarvan gedistantieerd.
222 

De partijen tot wie dit besluit zich richt hebben dit niet weersproken. 

245.	 Uit het voorgaande volgt dat betrokken ondernemingen de risico’s van onderlinge concurrentie 

bewust hebben vervangen door vormen van samenwerking die gericht waren op het beperken 

van de onderlinge concurrentiedruk bij tariefsverhogingen en aanvragen van individuele 

klanten. 

246.	 De betrokken ondernemingen verminderden de normale onzekerheid in de markt over elkaars 

(voorgenomen) marktgedrag. De betrokken ondernemingen kregen (meer) inzicht in de markt 

waardoor de onzekerheid over het commerciële en strategische beleid van de andere betrokken 

onderneming werd gereduceerd. Dit is in strijd met de zelfstandigheidseis die bepaalt dat iedere 

ondernemer zelfstandig zijn marktgedrag moet bepalen 

247.	 De Gedragingen, zoals ACM deze in het onderhavige besluit bewezen acht, kunnen derhalve 

worden gekwalificeerd als een onderling afgestemde feitelijke gedraging en een overeenkomst 

in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw. 
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221 
Zie ook paragraaf 4.3 waarin ACM nader ingaat op de duur van de overtreding en, in dat kader, het doorlopen van de 

effecten van de overtreding tot en met 31 december 2009. 
222 

Daalimpex is op 10 februari 2009 in staat van faillissement verklaard en op 13 februari 2009 overgenomen door 
Kloosterboer. In paragraaf 4.3 van het onderhavige besluit waarin de duur van de overtreding wordt besproken, komt aan 
de orde dat de effecten van de Gedragingen zijn doorgelopen tot en met 31 december 2009. 
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4.1.3	 Eén enkele inbreuk 

Kader 

248.	 Een overtreding van het kartelverbod kan zich in de loop der tijd ontwikkelen. Nieuwe 

ondernemingen kunnen zich bij de overtreding aansluiten en andere trekken zich terug. Ook het 

soort gedraging(en), de frequentie ervan en bijvoorbeeld de geografische reikwijdte van die 

gedraging(en) kunnen veranderen. Een kartel vormt in die zin een “organisch geheel”.
223 

In de 

rechtspraak is het concept van de één enkele inbreuk ontwikkeld om recht te doen aan dit 

gegeven. Een overtreding kan niet alleen bestaan uit een op zichzelf staande handeling, maar 

ook uit een voortgezette gedraging of een reeks inbreuken.
224 

Ook als geen van de onderdelen 

op zichzelf een inbreuk vormt, kan het geheel van onderdelen één inbreuk vormen. Voorts kan 

een reeks handelingen een inbreukvormen
225

, ook als een of meerdere van deze handelingen, 

of onderdelen ervan, op zich geen inbreuk op het kartelverbod vormen.
226 

249.	 De ratio achter het concept van de één enkele inbreuk is dat wanneer verschillende 

handelingen verwant zijn en onderling verweven en alle handelingen ertoe dienen om een 

gedeeld doel van de betrokken ondernemingen te bereiken, deze feitelijke continuïteit en 

eenheid juridische gevolgen moet hebben.
227 

250.	 Bij de één enkele inbreuk gaat het om overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke 

gedragingen die zijn gericht op één economisch doel, zoals het verstoren van de 

prijsontwikkeling
228 

of het beperken van de onderlinge concurrentie om zo hogere tarieven te 

kunnen bedingen, zoals in de onderhavige zaak. Het betreft één inbreuk waaraan geleidelijk 

gestalte is gegeven. 

223 
J. Joshua, “Single Continuous Infringement of Article 81 EC: Has the Commission Stretched the Concept Beyond the
 

Limit of its Logic?”, in: European Competition Journal juli 2009, blz. 459.
 
224 

Gerecht 8 juli 2008, zaak T-53/03 (BPB), r.o. 257.
 
225 

De termen ‘enkele voortdurende inbreuk’, ‘enkele voortgezette inbreuk’, ‘enkele complexe inbreuk’ en ‘enkele
 
complexe en voortdurende (of: voortgezette) inbreuk’ worden in de praktijk ook wel gebruikt. Deze begrippen zijn species
 
van het genus ‘één enkele inbreuk’.
 
226 

Gerecht 28 april 2010, zaak T-446/05 (Amann & Söhne), r.o. 90. Ook als geen van de onderdelen op zichzelf een
 
inbreuk vormt, kan het geheel van onderdelen één enkele inbreuk vormen, zie HvJ EG 1 juli 2010, zaak C-407/08 (Knauf),
 
r.o. 48.
 
227 

Vgl. de conclusie van AG Cosmas van 15 juli 1997 bij zaak C-49/92 (Anic Partecipazioni), Jur. 1999, p. I-4125, r.o. 79
 
en 92.
 
228 

Zoals het geval was in de eerste Europese zaak waarin één enkele inbreuk speelde: HvJ 8 juli 1999, zaak C-49/92 P,
 
(Anic Partecipazioni).
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251.	 Het Hof van Justitie oordeelde in december 2013 dat – anders dan tot dan toe veelal werd 

aangenomen en het Gerecht in eerdere zaken overwoog
229 

– complementariteit geen vereiste 

is, om tot één enkele inbreuk te kunnen concluderen. 

252.	 Het Hof van Justitie EU vatte in het arrest Verhuizingen Coppens
230 

in één rechtsoverweging 

samen wat volgens vaste rechtspraak onder het begrip “één enkele inbreuk” wordt verstaan:
231 

“Volgens vaste rechtspraak kan een schending van artikel 101 van het VWEU (voorheen artikel 

81 EG) ook bestaan in een enkele en complexe inbreuk die bestaat uit een reeks handelingen 

of voortgezette gedraging die ieder voor zich een schending van die bepaling zouden 

opleveren. Als de verschillende handelingen wegens hun identieke doel, de verstoring van de 

mededinging, deel uitmaken van een totaalplan, kunnen ondernemingen naar gelang van de 

deelname voor de gehele duur van de deelneming aansprakelijk worden gesteld als vast kan 

worden gesteld dat de onderneming aan het gemeenschappelijke doel heeft willen bijdragen. 

Voor aansprakelijkheid voor de gehele inbreuk is ook plaats, indien de onderneming slechts aan 

een deel van de handelingen heeft deelgenomen, maar kennis had van de overige 

inbreukmakende gedragingen van de andere deelnemers die plaatsvonden met het oog op de 

gezamenlijke doelstelling (…).” 

253.	 Gelet op het voorgaande is sprake van één enkele inbreuk indien: 

1.	 de ondernemingen betrokken waren bij één of meer overeenkomsten en/of onderling 

afgestemde feitelijke gedragingen. Zoals opgemerkt hoeven deze gedragingen niet op 

zichzelf beschouwd een overtreding van het kartelverbod te vormen; 

2.	 de gedragingen van de ondernemingen gericht zijn op één en hetzelfde doel; 

3.	 de ondernemingen met hun eigen gedrag hebben willen bijdragen aan het bereiken van de 

gemeenschappelijke doelstellingen van alle deelnemers; 

4.	 de ondernemingen de gedragingen van de andere ondernemingen kenden of redelijkerwijs 

konden voorzien en bereid waren het risico ervan te aanvaarden; 

254.	 Op basis van het hiernavolgende concludeert ACM dat de ondernemingen Daalimpex en 

Kloosterboer betrokken zijn bij één enkele inbreuk zoals hiervoor bedoeld. 

229 
Bijvoorbeeld Gerecht 12 december 2007, zaken T-101/05 en T-111/05 (BASF), r.o. 179-181. 

230 
HvJ EU 6 december 2012, zaak C-441/11P (Verhuizingen Coppens), ECLI:EU:C:2012:778. 

231 
Rechtbank Rotterdam 17 juli 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:5884, r.o. 3.1. 
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Toepassing op de onderhavige zaak 

255.	 Ten aanzien van de eerste voorwaarde geldt dat ACM in voorgaande paragraaf reeds heeft 

vastgesteld dat de ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer betrokken waren bij de 

Gedragingen die te kenmerken zijn als een onderling afgestemde feitelijke gedraging en een 

overeenkomst. De onderling afgestemde feitelijke gedraging had de vorm van de uitwisseling 

van concurrentiegevoelige informatie over algemene jaarlijkse tariefsverhogingen voor 

bestaande klanten. De overeenkomst tussen de betrokken ondernemingen had de vorm van 

een Afspraak tot het respecteren van elkaars klanten door de onderlinge tariefafstemming en 

informatie-uitwisseling bij aanvragen van individuele (bestaande of nieuwe) klanten. 

256.	 Ten aanzien van de tweede voorwaarde toont ACM hierna aan dat de betrokken 

ondernemingen met hun Gedragingen het gemeenschappelijk doel hadden om de 

concurrentiedruk te verminderen om zo tarieven te verhogen en/of te voorkomen dat tarieven 

werden verlaagd. De bovengenoemde onderling afgestemde feitelijke gedraging en de 

overeenkomst vormen naar het oordeel van ACM een samenstel van afspraken dat nauw met 

elkaar verbonden was en bovengenoemd doel gemeenschappelijk had. ACM bespreekt elk van 

de Gedragingen afzonderlijk. 

257.	 Bij de onderling afgestemde gedraging, in de vorm van het vaststellen van de algemene 

jaarlijkse tariefsverhogingen, was het de praktijk dat de betrokken ondernemingen informatie 

uitwisselden over het percentage van de tariefsverhogingen dat zij wilden communiceren aan 

hun bestaande klanten. Uit het dossier blijkt dat (in ieder geval) Kloosterboer meende dat 

wanneer alle exploitanten tot tariefsverhogingen overgingen, de kans groter was dat de 

ondernemingen daadwerkelijk hogere tarieven konden afdwingen.232 

258.	 Uit de beschrijving van de feiten en omstandigheden in hoofdstuk 3 blijkt dat de informatie-

uitwisseling over tariefsverhogingen tussen de betrokken ondernemingen erop gericht was om 

in de markt daadwerkelijk hogere tarieven te kunnen bewerkstelligen door samen met andere 

concurrenten de tarieven te verhogen, en/of in ieder geval te voorkomen dat de tarieven werden 

verlaagd. Zoals beschreven in hoofdstuk 2, leiden de prijsverhogingsbrieven er in het algemeen 

toe dat naar aanleiding daarvan onderhandeld werd tussen afnemers en de betrokken 

ondernemingen. 

259.	 Dat de ondernemingen Kloosterboer en Daalimpex het doel beoogden om met de informatie-

uitwisseling over de tariefsverhogingen in 2007, 2008 en 2009 samen te bewerkstelligen dat 

232 
Zie onder meer dossierstuk 97, bijlage 7 (document 7601/530). 

7
6
/1

1
5


 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

              

             

   

                  

                

          

             

              

         

              

         

              

             

    

                

             

              

         

               

            

          

                 

                

                 

                

                

                                                      
       
                   
    

Besluit 

Openbaar 

tarieven werden verhoogd, blijkt naar het oordeel van ACM onder meer uit de – in randnummer 

97 genoemde – brief van Kloosterboer aan Directeur Blankendaal van 22 augustus 2006. Uit 

deze brief volgt dat de betrokken ondernemingen samenwerking als positief ervaren voor hun 

positie tegenover klanten: 

“(…) een direct contact in deze gevallen [werkt] veel beter dan dit soort omwegen. Het zal je 

duidelijk zijn dat wij ook geconfronteerd worden met (…) klanten die ons vragen uit te leggen 

waarom jullie tientallen procenten lager aanbieden dan onze huidige tarieven!”
233 

260.	 Dat dit doel door de betrokken ondernemingen werd nagestreefd bij de informatie-uitwisseling 

over tariefsverhogingen blijkt ook (onder andere) uit een e-mail van de algemeen manager van 

Kloosterboer aan de commercieel verantwoordelijken binnen Kloosterboer (Group Commercie). 

De algemeen manager vermeldt daarbij het belang van afstemming met de concurrent om deze 

prijsverhoging daadwerkelijk te kunnen doorvoeren bij de klanten: 

“Daarbij aandacht voor mogelijkheden om tot een minimum prijsverhoging te komen die alle 

grote vrieshuizen hanteren. Bijvoorbeeld [vertrouwelijk]%. […] Wel is het van belang dat de 

concurrent hetzelfde doet.”234 

261.	 Bij de overeenkomst, in de vorm van de Afspraak tot het respecteren van individuele klanten 

door afstemming van individuele tarieven en informatie-uitwisseling was het de praktijk dat de 

betrokken onderneming die een aanvraag voor tarieven van een bestaande of een nieuwe klant 

kreeg, contact opnam met de andere betrokken onderneming. 

262.	 De ene onderneming (Kloosterboer dan wel Daalimpex) die de opdracht binnen wilde halen of 

de klant wilde behouden communiceerde vervolgens haar voorgenomen tarief aan de andere 

onderneming (Daalimpex dan wel Kloosterboer). Deze andere onderneming offreerde – 

wanneer de klant een tariefaanvraag deed bij haar – op haar beurt een hoger tarief dan het 

tarief van de ene onderneming. Het kwam ook voor dat de andere onderneming haar – lagere 

tarief – zozeer ophoogde dat deze dicht in de buurt van het nieuwe tarief van de ene 

onderneming kwam. Zo kon de ene onderneming er vrijwel zeker van zijn dat de opdracht niet 

naar de ander zou gaan en dat zij scherper kon onderhandelen over de hoogte van de 
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233 
Dossierstuk 97, bijlage 1 (document 7601/530).
 

234 
Zie verder bijvoorbeeld ook de mail van Kloosterboer aan Daalimpex van 7 december 2006, dossierstuk 97, bijlagen 7
 

en 9 (document 7601/530).
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tarieven.
235 

Prijs is immers een belangrijk element bij de keuze van een afnemer voor een 

aanbieder.
236 

263.	 Uit diverse documenten blijkt dat de Afspraak tot het respecteren van elkaars klanten er op 

gericht was om de concurrentiedruk te verminderen om zo tarieven te verhogen en/of te 

voorkomen dat tarieven werden verlaagd. Dit blijkt onder meer uit de e-mail van CEO 

Daalimpex van 19 januari 2007 aan Kloosterboer. Hieruit blijkt dat de CEO vindt dat er 

afspraken gemaakt moeten worden tussen de betrokken ondernemingen, om een prijzenslag te 

voorkomen: 

“Onderstaande komt overeen met hetgeen we met elkaar besproken hebben, echter het punt 

om niet achter elkaars klanten aan te gaan kunnen wij ons niet herinneren. Desalniettemin zijn 

wij het met je eens dat we hier afspraken over moeten maken zodat we de prijzenslag van de 

laatste jaren in de toekomst voorkomen. (...)”237 

264.	 Dat het doel ook door Kloosterboer werd nagestreefd, blijkt onder meer uit een interne mail van 

Directeur 2 KB aan Group Five van 1 april 2008 over de bijeenkomst die dag. In deze mail geeft 

Directeur terugkoppeling aan zijn eigen directie over de op de bijeenkomst gemaakte afspraak 

en het doel daarvan: 

“Vanmiddag [vertrouwelijk] gesproken met [vertrouwelijk] /[vertrouwelijk]; hebben besproken dat 

bij aanvragen van klanten over en weer eerst contact wordt opgenomen zodat prijzen niet keer 

op keer verlaagd worden. (…)” 
238 

265.	 Uit bovengenoemde documenten blijkt reeds dat het doel van de afspraak tussen de 

ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer was om gezamenlijk tot een vermindering van de 

concurrentiedruk tussen de ondernemingen te komen zodat de ondernemingen sterker zouden 

staan in de onderhandelingen met klanten. Zoals eerder in dit besluit aangegeven, verwoordt 

Directeur 2 KB dit – in het geval van een specifieke klant – intern zo dat door het contact tussen 

235 
Zie ook randnummer 81 van dit besluit, waarin wordt opgemerkt dat er een risico was voor afnemers om te wisselen
 

van een exploitant van een koel- en/of vrieshuis.
 
236 

Zie randnummer 74 van dit besluit.
 
237 

Zie dossierstuk 97, bijlage 10 (document 7601/530), dossierstuk 98, bijlage 10 (document 7601/531). Dat dit doel ook 
intern bij Daalimpex in brede zin - dat wil zeggen niet alleen ten aanzien van vruchtensappen en -concentraten, maar ook 
ten aanzien van andere sectoren waarin Kloosterboer en Daalimpex actief waren - werd onderschreven en uitgedragen, 
blijkt uit twee interne documenten – notulen van twee interne besprekingen met de CFO van Eimskip: dossierstuk 90, 
bijlage 3 (document 7601/529). Zie verder ook het interne ontwikkelplan van Daalimpex, dossierstuk 98, bijlage 18 
(document 7601/531). 
238 

Dossierstuk 97, bijlage 25 (document 7601/530). 
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de ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer het spel met klanten “wat harder” kan worden 

gespeeld. Hij verwoordt dit als volgt: 

“Lijkt me goed [vertrouwelijk]; volgens mij verhoogt d’pex vrij fors. Weet niet of je de tarieven 

kent via [vertrouwelijk] want dan kun je het wat harder spelen. Ook zal ze vanwege relatie 
239 

[vertrouwelijk] niet naar een ander koelhuis dan d’pex of kloosterboer kunnen gaan”.

266.	 Gelet op het voorgaande streefden de ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer met alle 

Gedragingen in het onderhavige besluit hetzelfde doel na: het verminderen van de 

concurrentiedruk om zo tarieven te verhogen en/of te voorkomen dat tarieven werden verlaagd, 

anders dan onder normale mededingingscondities het geval zou zijn geweest. 

267.	 Gelet op de derde voorwaarde voor het vaststellen van één enkele inbreuk, kan uit de 

beschreven feiten en omstandigheden worden opgemaakt dat de betrokken ondernemingen 

met hun eigen gedrag hebben willen bijdragen aan het beperken van hun onderlinge 

concurrentie waardoor zij hun tarieven konden verhogen en konden voorkomen dat hun 

tarieven werden verlaagd. 

268.	 Omdat de betrokken ondernemingen allebei direct betrokken waren bij de Gedragingen kan, ten 

slotte, worden aangenomen dat zij beide de Gedragingen van de andere onderneming kenden 

of redelijkerwijs konden voorzien en dat zij bereid waren het risico van hun gedragingen te 

aanvaarden. 

269.	 Dat de resultaten van de Gedragingen het gewenste doel ook dienden, volgt volgens ACM 

onder andere uit de volgende e-mail van Directeur 2 KB waarin het nut van de onderlinge 

gedragingen werd teruggekoppeld. Hieruit volgt dat de Gedragingen er toe leidden dat in ieder 

geval Kloosterboer geen concurrentiedruk voelde van Daalimpex in Vlissingen, de locatie waar 

Daalimpex haar enige concurrent was. In een mail die Directeur 2 KB op 30 oktober 2008 

verstuurt - verzonden aan onder meer Directeur 1 KB en CEO Daalimpex blijkt dat Kloosterboer 

heeft ervaren dat Daalimpex hen (al) heeft geholpen door geen concurrentie aan te gaan “in 

Vlissingen”. 

“Gevoelsmatig zul je [vertrouwelijk] wellicht een bonus in het vooruitzicht moeten stellen indien 

wij voor een bepaalde prijs kunnen kopen.... lk denk dat [vertrouwelijk] met de "achtergestelde 

bonus" welke hij zelf kan bepalen om deze wel of niet nog aan [vertrouwelijk] te geven, deze 

239 
Dossierstuk 97, bijlage 67 (document 7601/530). Zie in dezelfde lijn ook de interne e-mails van Kloosterboer in 

dossierstuk 97, bijlage 54 (document 7601/530). 
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gebruikt in het hele spelletje. Tenslotte heeft zij ons ook van veel info voorzien / geholpen ( ook 

al door geen concurrentie aan te gaan in vlissingen! )” 

270.	 Uit de hierboven beschreven werkwijze en de feiten en omstandigheden beschreven in 

hoofdstuk 3 blijkt dat de betrokken ondernemingen betrokken waren bij de beschreven 

Gedragingen, zij met de Gedragingen het gemeenschappelijk doel hadden om de onderlinge 

concurrentiedruk te verminderen om zo tarieven te verhogen en/of te voorkomen dat tarieven 

werden verlaagd, hieraan met hun eigen gedrag hebben willen bijdragen en de Gedragingen 

van de andere betrokken onderneming kenden en bereid waren het risico daarvan te 

aanvaarden. 

271.	 Gelet op het voorgaande vormen de Gedragingen - de onderling afgestemde gedraging en de 

overeenkomst – één enkele inbreuk van artikel 6, eerste lid, Mw. 

Zienswijzen en oordeel van ACM 

272.	 In haar zienswijze stelt CEO Daalimpex dat geen sprake zou zijn van één enkele inbreuk. Er 

zou een gemeenschappelijk doel ontbreken aan de Gedragingen. 

273.	 ACM stelt vast dat, zoals in het voorgaande reeds is vastgesteld, in de onderhavige zaak aan 

de vereisten voor de één enkele inbreuk is voldaan. Dit volgt onder meer uit documenten die 

van de hand van CEO Daalimpex zijn. Het gemeenschappelijk doel blijkt (onder meer) uit de 

communicatie van de hand van CEO Daalimpex aan Kloosterboer zoals hiervoor genoemd in 

randnummer 263 waarin CEO Daalimpex stelt ‘desalniettemin zijn wij het met je eens dat we 

hier afspraken over moeten maken zodat we de prijzenslag van de laatste jaren in de toekomst 

voorkomen’. Gelet hierop kan CEO Daalimpex niet worden gevolgd in haar stelling dat de 

Gedragingen niet kwalificeren als één enkele inbreuk. 

4.1.4	 Mededingingsbeperkende strekking 

Kader 

274.	 Het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw is van toepassing op een overeenkomst en/of onderling 

afgestemde feitelijke gedraging wanneer zij ertoe strekt of ten gevolg heeft dat de mededinging 

op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Artikel 6, 

eerste lid, Mw sluit zoveel mogelijk aan bij artikel 101, eerste lid, Verdrag betreffende de 

werking van de EU. Dit geldt ook voor de in artikel 101, eerste lid, sub a tot en met e, VWEU 
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gegeven voorbeelden van verboden gedragingen, zoals het beheersen van productie en het 

rechtstreeks of zijdelings bepalen van verkoopprijzen. 

275.	 Van een mededingingsbeperkende strekking is reeds sprake wanneer de afspraak concreet, 

gelet op de juridische en economische context ervan, de mededinging binnen de 

gemeenschappelijke markt kan verhinderen, beperken of vervalsen.
240 

Of sprake is van een 

mededingingsbeperkende strekking dient te worden beoordeeld aan de hand van de 

omstandigheden van het concrete geval. Het volstaat dat een gedraging concreet, gelet op de 

inhoud en het (objectieve) doel ervan, en rekening houdend met de juridische en economische 

context, de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt kan verhinderen, beperken of 

vervalsen.
241 

276.	 Het is niet vereist aan te tonen dat de afspraak de belangen van concurrenten of consumenten 

concreet schaadt; de mededingingsregels dienen volgens vaste rechtspraak ertoe om de 

structuur van de markt en daarmee de mededinging als zodanig veilig te stellen.
242 

De vraag of 

en in welke mate een dergelijk gevolg daadwerkelijk intreedt, kan slechts relevant zijn voor de 

berekening van het bedrag van de boete.
243 

Partijen kunnen in beginsel niet stellen dat het niet 

de bedoeling was om de mededinging te beperken of dat met de overeenkomst ook een ander 

doel werd nagestreefd.
244 

277.	 Voor een strekkingsbeding is vereist dat de gedragingen “kunnen worden” geacht “naar hun 

aard” schadelijk te zijn voor de goede werking van de normale mededinging.
245 

Om te bepalen 

of het gedrag naar zijn aard de goede werking van de normale mededinging aantast moet 

rekening worden gehouden met alle relevante elementen van de economische en juridische 

context van deze coördinatie, met name de aard van de betrokken diensten en de 

daadwerkelijke voorwaarden voor het functioneren en de structuur van de markten.
246 

De 

concrete gevolgen van een strekkingsbeding hoeven niet nader te worden onderzocht.
247 

240 
HvJ EG 4 juni 2009, zaak C-8/08 (T-Mobile e.a.), r.o. 31.
 

241 
Zie Hof van Justitie, 4 juni 2009, zaak C-8/08, (T-mobile e.a.), Jur. 2009, blz. I-04529, r.o. 31 en 43.
 

242 
Zie Hof van Justitie, 6 oktober 2009, zaak C-501/06 P (GlaxoSmithKline), r.o. 63.
 

243 
HvJ EU 4 juni 2009, zaak C-8/08 (T-Mobile e.a.), r.o. 31.
 

244 
HvJ EU 8 november 1983 (IAZ/Commissie), gevoegde zaken 96-102 e.a., Jur. 1983, p. 3411.
 

245 
HvJ EU 11 september 2014, zaak C-67/13 P (Groupement des bancaires), r.o. 82.
 

246 
HvJ EU 11 september 2014, zaak C-67/13 P (Groupement des bancaires), r.o. 78.
 

247 
HvJ EG 8 juli 1999, zaak C-49/92 P (Anic Partecipazioni), Jur. 1999, p. I-4125, r.o. 99; HvJ EG 13 juli 1966, zaak 56 en
 

58/64 (Consten en Grundig), Jur. 1978, p. 131, punt 7, alsook HvJ EG 13 juli 1966, gevoegde zaken 56 en 58/64,
 
Consten en Grundig, Jur. 1966, p. 516; HvJ EG 6 oktober 2009, gevoegde zaken C-501/06, C-513/06, C-515/06 en C
519/06 (GlaxoSmithKline), r.o. 55.
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Openbaar
 

278.	 Hoe concurrentiegevoeliger de uitgewisselde informatie is, hoe eerder sprake kan zijn van een 

mededingingsbeperking.
248 

Informatie wordt concurrentiegevoeliger naarmate zij i) betrekking 

heeft op concurrentieparameters zoals prijzen, productie, afzet of klanten; ii) gedetailleerder is, 

op lager aggregatieniveau wordt uitgewisseld, interne bedrijfsinformatie betreft die niet 

openbaar beschikbaar is of wordt uitgewisseld; iii) actueler en frequenter wordt verstrekt. 

279.	 In een markt die kenmerken vertoont van een geconcentreerde markt zal de uitwisseling van 

concurrentiegevoelige informatie eerder een beperking van de mededinging opleveren dan in 

een niet-geconcentreerde markt. Indien het aanbod op een markt sterk geconcentreerd is, kan 

de uitwisseling van bepaalde informatie, met name naar gelang van de soort uitgewisselde 

informatie, ondernemingen de mogelijkheid bieden de positie en de commerciële strategie van 

hun concurrenten op de markt te kennen, waardoor de rivaliteit op de deze markt wordt vervalst 

en de waarschijnlijkheid van collusie wordt vergroot of collusie zelfs wordt vergemakkelijkt.249 

280.	 Het kartelverbod in artikel 6, eerste lid, Mw en artikel 101, eerste lid, VWEU sluit niet uit dat 

iedere ondernemer gerechtigd is zijn beleid intelligent aan het vastgestelde of te verwachten 

marktgedrag van concurrenten aan te passen. Deze staat echter onverbiddelijk in de weg aan 

enig tussen zulke ondernemers (al dan niet) rechtstreeks opgenomen contact dat strekt tot 

beïnvloeding van het marktgedrag van een bestaande of mogelijke concurrent of tot 

bekendmaking aan een dergelijke concurrent van het aangenomen of voorgenomen 

marktgedrag.250 

Toepassing op de onderhavige zaak 

281.	 ACM acht de Gedragingen, gelet op de juridische en economische context, concreet geschikt 

om te leiden tot de verhindering, beperking of vervalsing van de mededinging op de markt voor 

de opslag van vruchtensappen en -concentraten. ACM licht dit hierna toe. Daarbij zijn vier 

“onderdelen” van belang voor de vaststelling van de mededingingsbeperkende strekking van de 

Gedragingen in de onderhavige zaak. 

282.	 ACM stelt voorop, als eerste onderdeel van de vaststelling van de mededingingsbeperkende 

strekking, dat de betrokken ondernemingen in de relevante periode beide actief waren in 

Nederland op het gebied van de opslag en verwerking van vruchtensappen en -concentraten in 

koel- en/of vrieshuizen. Uit de beschrijving van de markt in hoofdstuk 2 blijkt dat de betrokken 

ondernemingen, vanuit de aanbodzijde en de vraagzijde bezien, alternatieven waren voor 

248 
HvJ EU 23 november 2006, zaak C-238/05 (Asnef-Equifax), r.o. 54. 

249 
HvJ EU 23 november 2006, zaak C-238/05 (Asnef-Equifax), r.o. 58. 

250 
Gevoegde zaken 40-48/73 etc. (Suiker Unie), Jur. 1975, blz. 1663, r.o. 174. 
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elkaar. Op de locatie in Vlissingen waren de betrokken ondernemingen zelfs elkaars enige 

alternatief. Hieruit volgt dat Kloosterboer en Daalimpex gedurende de periode van de 

overtreding zijn aan te merken als directe concurrenten van elkaar. 

283.	 Uit voorgaande paragrafen blijkt, ten tweede, dat de betrokken ondernemingen eerst onderling 

feitelijk hebben afgestemd en vervolgens ook zijn overeengekomen om hun onderlinge 

concurrentie te beperken. De betrokken ondernemingen gaven de onderlinge feitelijke 

afstemming vorm door informatie uit te wisselen over jaarlijkse tariefverhogingen. De betrokken 

ondernemingen gaven vorm aan een overeenkomst door tezamen af te spreken om elkaars 

klanten te respecteren door tarieven af te stemmen bij offerte aanvragen van individuele klanten 

en door informatie uit te wisselen over individuele klanten. De betrokken ondernemingen pasten 

deze Gedragingen toe op hun actuele verhoudingen vanaf 30 november 2006. 

284.	 Ten derde heeft ACM in voorgaande paragrafen vastgesteld dat deze Gedragingen het 

gemeenschappelijke doel hadden om de concurrentiedruk te verminderen om zo tarieven te 

verhogen en/of te voorkomen dat tarieven werden verlaagd. Dit doel kan worden gekwalificeerd 

als strijdig met de goede werking van de mededinging. Gedragingen die tot horizontale 

prijsbepaling tussen ondernemingen leiden, kunnen worden gekenmerkt als naar hun aard 

mededingingsbeperkend.251 
De ervaring leert namelijk dat dergelijke gedragingen leiden tot 

productieverminderingen en prijsstijgingen, waardoor de middelen inefficiënt worden ingezet, 

hetgeen in het bijzonder de consumenten schaadt.
252 

De Gedragingen in de onderhavige zaak 

vormen aldus één van de meest ernstige mededingingsbeperkingen. 

285.	 ACM gaat, als vierde onderdeel van de vaststelling van de mededingingsbeperkende strekking 

van de Gedragingen, hierna in op de economische en juridische context en neemt daarbij 

tevens de aard van de diensten, de daadwerkelijke voorwaarden waaronder de relevante markt 

functioneert en de structuur van de markt in ogenschouw. 

286.	 Zoals uit het navolgende zal blijken waren de Gedragingen van de betrokken ondernemingen 

concreet geschikt om de mededinging te beperken. Dit volgt allereerst uit de vaststelling dat het 

door de betrokken ondernemingen nagestreefde gemeenschappelijk doel zag op het 

wegnemen van concurrentiedruk om zo tot hogere tarieven te komen en/of tariefsverlagingen te 

voorkomen. Zoals door ACM vastgesteld in hoofdstuk 2 van het onderhavige besluit was prijs 

251 
HvJ EU 11 september 2014, zaak C-67/13 P (Groupement des bancaires), r.o. 51. 

252 
HvJ EU 11 september 2014, zaak C-67/13 P (Groupement des bancaires), r.o. 51. 
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voor afnemers een belangrijke, zo niet de belangrijkste concurrentieparameter.
253 

De 

Gedragingen waren reeds hierom concreet geschikt de mededinging te beperken. 

287.	 Hierna bespreekt ACM de concrete geschiktheid van elk van de Gedragingen van de betrokken 

ondernemingen afzonderlijk: onder (a) de informatie-uitwisseling over tariefsverhogingen, (b) 

komt de afspraak tot het respecteren van elkaars klanten aan de orde door (bi) de afstemming 

van tarieven en (bii) de informatie-uitwisseling over individuele klanten. 

(a) Informatie-uitwisseling over tariefverhogingen 

288.	 Door informatie uit te wisselen over voorgenomen jaarlijkse tariefsverhogingen, konden de 

betrokken ondernemingen invloed uitoefenen op de omstandigheden van de markt, specifiek op 

de tarieven die zij aan hun klanten rekenden. 

289.	 Uit de beschrijving van de markt in hoofdstuk 2 en de feiten en omstandigheden in hoofdstuk 3 

van dit besluit volgt dat in onderhavig geval sprake was van concurrentiegevoelige informatie 

die is uitgewisseld tussen de betrokken ondernemingen over de verhogingen die zij door wilden 

geven aan klanten. Het ging om informatie die niet openbaar beschikbaar was. Deze informatie 

was te meer concurrentiegevoelig omdat ze actueel was, toekomstgericht was en frequent werd 

uitgewisseld. 

290.	 Zoals in randnummer 279 hiervoor opgemerkt zal uitwisseling van concurrentiegevoelige 

informatie in een markt die kenmerken vertoont van een geconcentreerde markt eerder een 

beperking van de mededinging opleveren dan in een niet-geconcentreerde markt. Uit hoofdstuk 

2 en hoofdstuk 3 van het onderhavige besluit, blijkt dat de markt voor de opslag van 

vruchtensappen en -concentraten in hoge mate kenmerken vertoont van een geconcentreerde 

markt. Zo heeft ACM in hoofdstuk 2 vastgesteld dat er slechts een beperkt aantal aanbieders 

zijn. Beide betrokken ondernemingen namen gedurende de periode van de overtreding een 

belangrijke plek in op de markt. De toetredingsdrempels zijn hoog vanwege noodzakelijke 

financiële investeringen in apparatuur en knowhow. Daarom was het niet eenvoudig om op 

korte termijn de relevante diensten aan te kunnen bieden. Bovendien bieden beide betrokken 

ondernemingen een vrijwel identieke dienst. 

291.	 Gelet op de omstandigheden in de markt op dat moment, waarin de tarieven onder druk 

stonden vanwege een zware concurrentiestrijd,254 
was er onder normale marktcondities geen 

253 
Zie randnummer 73.
 

254 
Zie onder andere het verslag van CEO Daalimpex in dossierstuk 98, bijlage 1 (document 7601/531), geciteerd in
 

randnummer 95.
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sprake van transparantie van de door ondernemingen door te voeren tariefsverhogingen. 

Klanten hadden in deze markt een sterke positie in de jaarlijks “benchmarking” van tarieven van 

exploitanten van koel- en vrieshuizen en beoogden daarbij deze exploitanten tegen elkaar uit te 

spelen door hen (onjuiste) informatie te geven over tarieven van concurrerende exploitanten en 

zich op de vlakte te houden over hun eigen overwegingen bij de keuze voor een specifiek koel

en vrieshuis. 

292.	 Zoals uiteengezet in hoofdstuk 2 wordt een voorgestelde tariefsverhoging door sommige 

afnemers direct geaccepteerd. Andere afnemers gaan nader in onderhandeling over de hoogte 

van de prijsverhoging. Dit kan voor deze afnemers aanleiding zijn om in de markt te toetsen of 

de tariefsverhoging die wordt voorgesteld marktconform is. 

293.	 Door informatie uit te wisselen over het percentage van hun jaarlijkse tariefsverhogingen is de 

onderlinge onzekerheid tussen de betrokken ondernemingen over het marktgedrag van de 

concurrent weggenomen. Er was in die situatie geen sprake meer van autonome 

ondernemingsbeslissingen met betrekking tot het tariefaanbod aan de bestaande klanten van 

de betrokken ondernemingen. De ondernemingen bepaalden niet langer zelfstandig welke 

tariefsverhogingen aan hun bestaande klanten werden gestuurd. 

294.	 Door tezamen (substantiële) tariefsverhogingen door te voeren, was de kans dat deze 

daadwerkelijk door de klanten van de betrokken ondernemingen zouden worden geaccepteerd 

groter. Dit wordt geïllustreerd door de opmerking van de algemeen manager van Kloosterboer 

aan de commercieel verantwoordelijken binnen Kloosterboer (Group Commercie): 

“Daarbij aandacht voor mogelijkheden om tot een minimum prijsverhoging te komen die alle 

grote vrieshuizen hanteren. Bijvoorbeeld [vertrouwelijk]%. […] Wel is het van belang dat de 
255 

concurrent hetzelfde doet.”

Dit blijkt ook uit de verklaring van afnemer [vertrouwelijk] aan ACM over wat ze zou doen als 

een exploitant van koel- en/of vrieshuizen een prijsverhoging van [vertrouwelijk]% of meer zou 

doorvoeren: 

“It would depend on what other cold stores do. If others are also offering higher prices and price 

rises are unavoidable we would have to look for possibilities to cut our costs and to pass on the 
256 

price raise on to our consumers.”

255 
Dossierstuk 97, bijlage 7 (document 7601/530). 

256 
Dossierstuk 42 (document 7601/261). 
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295.	 De Gedragingen stelden de ondernemingen in staat om hogere/scherpere tariefsverhogingen 

door te voeren (en te onderhandelen) dan zonder de informatie-uitwisseling het geval zou zijn 

geweest. De onderlinge onzekerheid is namelijk bepalend voor de mate waarin door de 

betrokken ondernemingen een scherpe tariefsverhoging werd afgegeven. 

296.	 De afgenomen onzekerheid over het marktgedrag van de concurrent als gevolg van de 

uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie over jaarlijkse tariefsverhogingen heeft 

derhalve invloed kunnen hebben op de prijsverhoging die is gecommuniceerd als jaarlijkse 

prijsverhogingen door de betrokken ondernemingen en die (naar aanleiding daarvan) tot stand 

zijn gekomen via onderhandelingen. 

297.	 Gelet op het voorgaande was de informatie-uitwisseling over tariefsverhogingen concreet 

geschikt om de mededinging te beperken. 

(b) Het respecteren van elkaars klanten 

298.	 Met de Afspraak tussen de betrokken ondernemingen om elkaars klanten te respecteren is de 

mogelijkheid om in onderlinge concurrentie een groter marktaandeel te verwerven, beperkt en 

konden de prijzen op een hoger niveau worden vastgesteld dan zonder de afspraak het geval 

zou zijn. 

(b1) Tariefsafstemming bij aanvragen van individuele klanten 

299.	 Bij de afstemming van tarieven van individuele klanten ter uitvoering van de afspraak spraken 

de betrokken ondernemingen af dat de ene onderneming voor een bepaalde (potentiële) klant 

een hoger tarief offreert dan de andere onderneming. Dit stelt deze andere onderneming op 

haar beurt weer in staat om een hoger tarief dan wel een minder laag tarief te offeren dan in 

een normale concurrentiesituatie. Dit is relevant omdat in randnummer 81 is geconstateerd dat 

afnemers bij kleine prijsverschillen tussen aanbieders niet snel geneigd zullen zijn om over te 

stappen. 

300.	 Door de afstemming van tarieven voor individuele klanten tussen de betrokken ondernemingen 

namen ze de onzekerheid weg dat de ander veel scherpere tarieven zou kunnen aanbieden 

waardoor afnemers naar hem zouden overstappen. Daardoor konden de betrokken 

ondernemingen een hoger of minder laag tarief bieden of een eenzijdige prijsverhoging 

doorvoeren. Omdat de ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer de onderlinge 

prijsconcurrentie beperkten werd de prikkel voor afnemers om naar de andere onderneming 
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over te stappen verminderd. Door de beperking van de onderlinge concurrentiedruk werden de 

betrokken ondernemingen tevens (potentieel) ontmoedigd te innoveren of kwaliteits-, service-

en efficiëntieverbeteringen aan te brengen. 

301.	 Daarmee was de tariefafstemming over individuele klanten concreet geschikt de mededinging 

te beperken. 

(b2) Informatie-uitwisseling bij aanvragen van individuele klanten 

302.	 Ook de informatie-uitwisseling tussen de betrokken ondernemingen over aanvragen van 

individuele klanten, als onderdeel van de Afspraak tot het respecteren van elkaars klanten, was 

concreet geschikt de mededinging te beperken. 

303.	 Tussen de betrokken ondernemingen is informatie uitgewisseld over het (al dan niet) doen van 

een offerteaanvraag door klanten, specifieke betalingscondities die overeen waren gekomen 

tussen een van de betrokken ondernemingen en een klant, de overwegingen van klanten bij de 

keuze voor een aanbieder of voor vertrek bij een van de betrokken ondernemingen en de 

capaciteit van de betrokken ondernemingen om een klant onder te brengen. Uit de beschrijving 

van de markt in hoofdstuk 2 en de feiten en omstandigheden in hoofdstuk 3 van dit besluit volgt 

dat voornoemde informatie als concurrentiegevoelig kan worden gekenmerkt. De informatie was 

concurrentiegevoelig, omdat deze herleidbaar was naar individuele ondernemingen en/of 

klanten en deze niet openbaar beschikbaar was. De informatie was te meer concurrentie 

gevoelig omdat ze actueel en toekomst gericht was en frequent werd uitgewisseld. De mate van 

detail van de informatie was groot.257 

304.	 Dat de informatie concurrentiegevoelig was, blijkt ook uit de verklaring van Juice House B.V. 

over dit soort informatie: 

“Het is een keer voorgekomen dat [vertrouwelijk] heeft laten weten welk volume een klant bij 

hem heeft liggen. Zoiets wordt door klanten niet gewaardeerd. Klanten willen niet dat hun 

concurrenten op de hoogte zijn van commerciële informatie, zoals volumes, prijzen en het soort 
258 

producten dat ze ergens ondergebracht hebben.”

305.	 In de situatie waarin de betrokken ondernemingen informatie deelden over het al dan niet 

ontvangen van een tender of het al dan niet doen van een bieding had de ene onderneming 

kennis van het feit dat de andere aan een bepaalde klant wel of geen aanbieding zou doen. 

257 
Zie de bewijsmiddelen in hoofdstuk 3 van het onderhavige besluit. 

258 
Dossierstuk 41 (document 7601/260). 
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Zonder deze informatie zou de onderneming in onzekerheid verkeren of de andere 

onderneming ook zou offreren. In dat geval is het noodzakelijk om een zodanig tarief te offreren 

dat wordt voorkomen dat de betreffende klant overstapt naar de concurrent. Het is duidelijk dat 

het delen van de beschreven informatie leidt tot hogere dan wel minder lage tarieven dan in een 

normale concurrentiesituatie het geval zal zijn. 

306.	 De overige uitgewisselde informatie – zoals de informatie over betalingscondities of de 

voorkeuren/overwegingen van een klant in de keuze voor een bepaalde aanbieder - gaf de 

betrokken ondernemingen dusdanig inzicht in de markt dat het hen in staat stelde om de 

onderhandelingspositie ten opzichte van hun klanten sterk te verbeteren. Hierdoor waren de 

betrokken ondernemingen nog beter uitgerust om in de onderhandelingen met klanten een 

hoger tarief te bedingen en te voorkomen dat tarieven werden verlaagd. 

307.	 In randnummer 290-291 is al genoemd dat de markt voor de opslag en verwerking van 

vruchtensappen en -concentraten in hoge mate kenmerken vertoont van een geconcentreerde 

markt. Daarmee zal de uitwisseling van bovengenoemde concurrentiegevoelige informatie 

eerder een beperking van de mededinging opleveren dan in een niet-geconcentreerde markt. 

308.	 Gelet op het voorgaande was de informatie-uitwisseling tussen de betrokken ondernemingen 

over aanvragen van individuele klanten concreet geschikt de mededinging te beperken. 

Conclusie 

309.	 Naar het oordeel van ACM waren de Gedragingen van de betrokken ondernemingen, zoals 

hierboven onder (a) en onder (b) besproken, concreet geschikt om te leiden tot een beperking 

van de mededinging en strekten de Gedragingen ertoe de mededinging in de zin van artikel 6, 

eerste lid, Mw te beperken, te verhinderen dan wel te vervalsen. 

4.1.5	 Merkbaarheid 

Kader 

310.	 Zoals ook uit het arrest Expedia van het Hof van Justitie (HvJ) volgt, zal een 

strekkingsbeperking
259 

die onder de werkingssfeer van art. 101, eerste lid VWEU valt, naar haar 

aard en los van elk concreet gevolg ervan, de mededinging merkbaar beperken.
260 

Volgens de 

Memorie van Toelichting bij de Mededingingswet wordt het merkbaarheidselement van art. 6, 

259 
Dat wil zeggen een afspraak of onderling afgestemde feitelijke gedraging die, gelet op de inhoud en het doel ervan en 

rekening houdend met de juridische en economische context, de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt 
concreet kan verhinderen, beperken of vervalsen. Zie HvJ EU 4 juni 2009, zaak C-8/08 (T-Mobile e.a.), r.o. 42. 
260 

Zie HvJ EU 13 december 2012, zaak C-226/12 (Expedia), r.o. 37 
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eerste lid, Mw overeenkomstig Europese rechtspraak geïnterpreteerd.
261 

ACM is van oordeel 

dat bij strekkingsbeperkingen - zoals in het onderhavige geval - de merkbaarheid van de 

gedragingen gegeven is.
262 

Toepassing op de onderhavige zaak 

311.	 De betrokken ondernemingen waren gedurende de periode van overtreding twee belangrijke 

spelers voor de opslag van producten in koel- en/of vrieshuizen en voor de opslag en 

verwerking van vruchtensappen en -concentraten in Nederland.
263 

Op de locatie in Vlissingen 

hadden de betrokken ondernemingen zelfs (vrijwel) het gehele aanbod van opslag en 

verwerking in handen. De partijen tot wie dit besluit zich richt hebben dit niet weersproken. 

Hierdoor is geen sprake van een zodanig zwakke positie van de betrokken ondernemingen, dat 

de concurrentie niet in mededingingsrechtelijk relevante mate beperkt kon worden door hun 

gedragingen. De inbreuk is derhalve merkbaar. 

312.	 Gelet op het bovenstaande strekten de verboden gedragingen ertoe en waren zij naar hun aard 

concreet geschikt om de mededinging in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw merkbaar te 

beperken, verhinderen dan wel te vervalsen. 

4.1.6	 Artikel 6, derde lid, Mw 

313.	 Geen van de betrokken ondernemingen heeft aangevoerd dat de overtreding gerechtvaardigd 

zou zijn onder artikel 6, derde lid, Mw. ACM is ook overigens niet gebleken van 

omstandigheden die de met artikel 6, eerste lid, Mw strijdige gedragingen zouden 

rechtvaardigen. 

4.1.7	 Conclusie artikel 6 Mw 

314.	 Uit het voorgaande volgt dat de betrokken ondernemingen hebben deelgenomen aan één 

enkele inbreuk die bestaat uit een onderling afgestemde feitelijke gedraging en een 

overeenkomst. De één enkele inbreuk strekte ertoe de mededinging te beperken en kon de 

mededinging merkbaar beperken. ACM concludeert dat de betrokken ondernemingen het 

261 
Memorie van Toelichting Mededingingswet, Kamerstukken II 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 14 

262 
Mededeling betreffende overeenkomsten van geringe betekenis die de mededinging niet merkbaar beperken in de zin 

van artikel 101, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (de-minimismededeling) van 30 
augustus 2014, C 291/1, randnummer 2. 
263 

Zie randnummers 42-43 en 46-47 van het onderhavige besluit. 
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verbod van artikel 6 Mw hebben overtreden en dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor 

toepassing van artikel 6, derde lid, Mw. 

4.2	 Artikel 101 VWEU, eerste lid, VWEU 

Kader 

315.	 Ingevolge artikel 101, eerste lid, VWEU zijn onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt 

en verboden alle overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van 

ondernemingsverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel 

tussen de Lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat 

de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst, en 

met name die welke bestaan in a) het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of 

verkoopprijzen of van andere contractuele voorwaarden, b) het beperken of controleren van de 

productie, de verkoop, de technische ontwikkeling of de investeringen, of c) het verdelen van de 

markten of van de voorzieningsbronnen. 

316.	 Met betrekking tot (i) de kwalificatie als ondernemingen, (ii) de kwalificatie van overeenkomsten 

en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, (iii) de criteria voor de (merkbare) 

mededingingsbeperking alsmede (iv) artikel 101, derde lid, VWEU, behelst de toets onder 

artikel 101, eerste en derde lid, VWEU geen andere of zwaardere toets dan onder artikel 6 Mw. 

De beoordelingen en conclusies zijn derhalve hetzelfde. 

317.	 Artikel 101, eerste lid, VWEU kent echter nog het bijkomende vereiste van de beïnvloeding van 

de handel tussen de lidstaten. Het verbod van de betreffende bepaling is van toepassing indien 

de mededingingsbeperkende gedragingen de handel tussen de lidstaten kunnen beïnvloeden. 

Aan deze voorwaarde is voldaan zodra, op basis van het geheel van feitelijke en juridische 

elementen, met een voldoende mate van waarschijnlijkheid is te verwachten dat de 

overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging “al dan niet rechtstreeks, 

daadwerkelijk of potentieel op het handelsverkeer tussen Lidstaten een zodanige invloed kan 

uitoefenen dat de verwezenlijking van de doelstellingen van de gemeenschappelijke markt 

tussen de Lidstaten wordt geschaad.”264 

264 
HvJ EG 11 juli 1985, zaak 42/84 (Remia e.a), Jur. 1985, p. 2545, r.o. 22. 
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318.	 Daarnaast dient deze beïnvloeding van de interstatelijke handel merkbaar te zijn.
265 

De 

beïnvloeding van de interstatelijke handel is in ieder geval niet merkbaar wanneer het totale 

marktaandeel van de partijen op relevante markten binnen de Gemeenschap waarop de 

overeenkomst van invloed is niet meer dan 5% en de totale communautaire jaaromzet van de 

betrokken ondernemingen voor de onder de gedragingen vallende producten niet meer dan 40 

miljoen EUR bedraagt.
266 

319.	 Het begrip ‘kunnen beïnvloeden’ impliceert dat het mogelijk moet zijn te voorzien dat de 

overeenkomst of gedraging, al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, de 

handelsstromen tussen lidstaten kan beïnvloeden.
267 

Voor de toepasselijkheid van het 

Gemeenschapsrecht behoeft niet het bewijs te worden geleverd dat de overeenkomst of 

gedraging de interstatelijke handel daadwerkelijk heeft beïnvloed.
268 

Beïnvloeding is een 

neutraal begrip, dat niet noodzakelijkerwijs impliceert dat de handel wordt beperkt of 

verminderd. Het gaat erom dat de handel tussen de lidstaten zich mét de overeenkomst of 

gedraging waarschijnlijk anders had ontwikkeld dan de ontwikkeling die zónder de 

overeenkomst of gedraging te verwachten viel.
269 

320.	 Volgens vaste jurisprudentie kunnen horizontale kartels die het gehele grondgebied of een 

wezenlijk deel van een lidstaat bestrijken normaliter de handel tussen lidstaten beïnvloeden, 

aangezien zij naar hun aard een versterking van de nationale drempelvorming tot gevolg 

hebben, hetgeen de in het Verdrag beoogde economische vervlechting doorkruist.
270 

Toepassing op de onderhavige zaak 

321.	 Op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden staat vast dat Daalimpex en 

Kloosterboer, twee Nederlandse ondernemingen, afstemden en overeenkwamen om hun 

onderlinge concurrentiedruk te beperken. 

265 
HvJ EG 25 november 1971, zaak 22/71 (Béguelin), Jur. 1971, p. 946, r.o. 16; HvJ EG 9 juli 1969, zaak 5/69 (Völk), 

Jur. 1969, p. 295, r.o. 7. 
266 

Zie Mededeling van de Commissie van 27 april 2004, Richtsnoeren betreffende het begrip “beïnvloeding van de 
handel” in de artikelen 81 en 82 EG, PbEG 2004, C 101/81, punten 53-55. 
267 

HvJ EG 14 juli 1981, zaak 172/80 (Züchner), Jur. 1981, p. 2021, r.o. 18; HvJ EG 10 december 1985, gevoegde zaken 
240/82 e.a. (Stichting Sigarettenindustrie), Jur. 1985, p. 3831, r.o. 48; en Gerecht 15 maart 2000, gevoegde zaken T
25/95 e.a. (Cement), Jur. 2000, p. II-491, r.o. 3930. 
268 

Gerecht 7 oktober 1999, zaak T-228/97 (Irish Sugar), Jur. 1999, p. II-2969, r.o. 170. 
269 

HvJ EG 13 juli 1966, gevoegde zaken 56 en 58/64 (Consten en Grundig), Jur. 1966, p. 450; Mededeling van de 
Commissie betreffende het begrip “beïnvloeding van de handel” in de artikelen 81 en 82 van het EG-verdrag, PbEG 2004, 
C 101/81, punt 34. 
270 

HvJ EU 17 oktober 1972, zaak 8/72 (Vereniging van Cementhandelaren t. Commissie), Jur. 1972, p. 991. Zie voorts 
HvJ EG 19 februari 2002, zaak C-309/99 (Wouters), Jur. 2002, p. I-1577, r.o. 95. 
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322.	 Uit hoofdstuk 2 van dit besluit blijkt dat de diensten van de betrokken ondernemingen een 

onderdeel vormen van een internationale productieketen. Belangrijk daarbij is dat veel van de 

vruchtensappen en -concentraten die de betrokken ondernemingen opslaan en verwerken via 

de haven van Rotterdam aan land komen. Na de opslag en verwerking door de betrokken 

ondernemingen worden de vruchtensappen en -concentraten vervoerd naar klanten in 

Nederland en de rest van Europa. Het is derhalve aannemelijk dat de Gedragingen van de 

betrokken ondernemingen de handel tussen lidstaten konden beïnvloeden. 

323.	 Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er sprake was van een 

(potentieel) effect op de handelsstromen tussen lidstaten van de Europese Unie. Dat er sprake 

was van een merkbaar effect blijkt uit het volgende. 

324.	 Bij het bepalen of er al dan niet sprake is van een merkbare beïnvloeding, wordt rekening 

gehouden met de positie van de betrokken ondernemingen ten aanzien van andere 

ondernemingen op de markt. Daarnaast kan rekening worden gehouden met de betrokken 

omzet en de grootte van de betrokken ondernemingen.271 
Hiervoor is reeds vastgesteld dat er 

sprake is van een onderling afgestemde feitelijke gedraging en een overeenkomst die ertoe 

strekken de mededinging te beperken en dat deze mededingingsbeperking merkbaar is. Hierbij 

is meegewogen dat Kloosterboer en Daalimpex ten tijde van de overtreding sterke posities op 

de markt innamen. Op grond hiervan kan er vanuit worden gegaan dat de Gedragingen de 

handel tussen lidstaten merkbaar konden beïnvloeden.
272 

De partijen tot wie dit besluit zich richt 

hebben dit niet weersproken. 

325.	 Op grond van het voorgaande concludeert ACM dat de Gedragingen een merkbaar effect op de 

handelsstromen tussen Lidstaten van de Europese Unie konden hebben. Het is aannemelijk dat 

de handelsstromen zich anders zouden hebben ontwikkeld indien geen sprake was van de 

concurrentiebeperkende gedragingen. 

326.	 Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de in dit besluit beschreven onderling 

afgestemde feitelijke gedraging en overeenkomst de interstatelijke handel ongunstig konden 

beïnvloeden in de zin van artikel 101, eerste lid, VWEU. Dit artikel is derhalve op de 

onderhavige zaak van toepassing. De partijen tot wie dit besluit zich richt hebben dit niet 

weersproken. 

271 
Randnummer 47 en 50 van de Richtsnoeren.
 

272 
Randnummer 53 van de Richtsnoeren. Op grond van randnummer 51 dient dit per casus te worden beoordeeld.
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4.3	 Duur van de overtreding 

327.	 Gelet op de in hoofdstuk 3 aangehaalde bewijsmiddelen is ACM van oordeel dat de overtreding 

op 30 november 2006 is begonnen. Uit het verslag van de interne bespreking van Kloosterboer 

op die datum blijkt dat Kloosterboer en Daalimpex concurrentiegevoelige informatie 

uitwisselden over het percentage van hun jaarlijkse tariefsverhogingen in 2007. Daarna hebben 

Kloosterboer en Daalimpex informatie uitgewisseld over het percentage van hun jaarlijkse 

tariefsverhogingen dat zij zouden doorvoeren aan hun afnemers voor het jaar 2008 en voor het 

jaar 2009. Ook hebben Kloosterboer en afgesproken elkaars klanten te respecteren en in dat 

kader bij aanvragen van individuele klanten tarieven af te stemmen en informatie uit te 

wisselen. 

328.	 Uit het dossier blijkt dat het faillissement van Daalimpex op 10 februari 2009 is uitgesproken. De 

bedrijfsactiviteiten van Daalimpex zijn voortgezet tot 13 februari 2009. De activiteiten en het 

klantenbestand van Daalimpex zijn op 13 februari 2009 door Kloosterboer overgenomen.273 
Dit 

betekent dat de ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer tot 13 februari 2009 samenwerkten 

met het doel de onderlinge concurrentiedruk te verminderen en hiermee het prijsniveau te 

beïnvloeden door tarieven te verhogen en/of tariefverlagingen te voorkomen. 

329.	 Zoals ACM in hoofdstuk 2 (randnummer 76) van dit besluit heeft weergegeven, is het 

gebruikelijk dat koel- en/of vrieshuizen aan het begin van een nieuw jaar (of seizoen) voor dat 

gehele jaar een tariefsverhoging doorvoeren aan hun bestaande afnemers. Ook is in hoofdstuk 

2 (randnummer 75) opgemerkt dat contracten tussen koel- en/of vrieshuizen en afnemers met 

name worden afgesloten voor één of twee jaar. Omdat gebleken is dat tot en met het jaar 2009 

informatie is uitgewisseld over tariefsverhogingen en tussen de betrokken ondernemingen en 

hun afnemers overeengekomen individuele tarieven over het algemeen gelden tot (in ieder 

geval) eind december 2009, is ACM van oordeel dat de Gedragingen effect sorteren tot en met 

31 december 2009. Dat is het moment dat de onderling afgestemde feitelijke gedraging en de 

overeenkomst als afgerond kunnen worden beschouwd. De partijen tot wie dit besluit zich richt 

hebben dit niet weersproken. 

4.4	 Conclusie juridische beoordeling 

330.	 Uit het voorgaande volgt dat gedurende de periode van 30 november 2006 tot en met 31 

december 2009 sprake was van één enkele inbreuk bestaande uit een onderling afgestemde 

feitelijke gedraging en een overeenkomst tussen de betrokken ondernemingen die ertoe strekte 

273 
Dossierstuk 95 (document 7601/615). 
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de mededinging merkbaar te beperken. De betrokken ondernemingen hebben met deze één 

enkele inbreuk het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw en het verbod van artikel 101, eerste lid, 

VWEU overtreden. Er is niet voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van een 

uitzondering op deze verbodsbepalingen. 

5	 Overtreders 

5.1	 Betrokken ondernemingen 

Kader 

331.	 Artikel 6 Mw en artikel 101 VWEU richten zich tot ondernemingen.
274 

Het begrip ‘onderneming’ 

valt niet noodzakelijkerwijs samen met het begrip ‘rechtspersoon’ zoals dat in het nationale 

recht wordt gehanteerd; een onderneming kan ook uit een samenstel van verschillende 

rechtspersonen bestaan. De onderneming die de overtreding heeft begaan is derhalve niet 

noodzakelijkerwijs dezelfde entiteit als de specifieke rechtspersoon binnen een groep van 

ondernemingen waarvan de bij haar werkzame personen daadwerkelijk aan de 

kartelgedragingen hebben deelgenomen. In Europese rechtspraak is in dit verband aangegeven 

dat de mededingingsregels zich richten tot economische eenheden die bestaan in een unitaire 

organisatie van personele, materiële en immateriële elementen, welke op duurzame basis een 

bepaald economisch doel nastreeft en kan bijdragen tot het begaan van een in die bepaling 

bedoelde inbreuk.275 

332.	 Hoewel artikel 6 Mw zich tot ‘ondernemingen’ richt en het begrip ‘onderneming’ een 

economische werkingssfeer heeft, kunnen slechts rechtssubjecten (juridische entiteiten) 

aansprakelijk worden gesteld voor een inbreuk op die bepaling. Wanneer het bestaan van een 

inbreuk op de mededingingsregels is bewezen, moet derhalve worden bepaald welke juridische 

entiteit(en) de onderneming exploiteerde(n) gedurende de periode waarin de inbreuk is 

gemaakt, teneinde deze aansprakelijk te stellen. 

Toepassing op de onderhavige zaak 

333.	 Zoals in hoofdstuk 1 van dit besluit vastgesteld, waren de betrokken ondernemingen, 

gedurende de periode van de overtreding, alle actief op het gebied van de opslag en verwerking 

274 
Artikel 6 Mw volgt hierbij de communautaire mededingingsregels, zie artikel 1, onder f, Mw.
 

275 
Gerecht, 10 maart 1992, zaak T-11/89 (Shell), punt 311 en Gerecht, 14 mei 1998, zaak T-352/94 (Mo och Domsjö AB),
 

r.o. 7-96. 
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van vruchtensappen en -concentraten in koel en/of vrieshuizen. Zij verrichten economische 

activiteiten en zijn derhalve ondernemingen in de zin van artikel 1, aanhef en onder f, Mw. 

334.	 Het onderhavige besluit is gericht tot Daalimpex en haar feitelijk leidinggever. Bij separaat 

besluit beoordeelt ACM de betrokkenheid van de onderneming Kloosterboer. ACM rekent de 

overtreding zoals begaan door Daalimpex aan de hierna genoemde juridische entiteiten toe. Zij 

zijn overtreder in de zin van artikel 5:1 Awb. 

- Blankendaal Beheer B.V. voor de periode van 30 november 2006 tot 10 januari 2007; 

- Eimskip Holding B.V.
276 

voor de periode van 11 januari 2007 tot 10 februari 2009. 

335.	 In de periode van 30 november 2006 tot en met 13 februari 2009 waren Daalimpex Logistics 

B.V., Daalimpex Holding B.V. en Daalimpex Beheer B.V. rechtstreeks betrokken bij de 

Gedragingen. Daalimpex Beheer B.V. hield 100% van de aandelen in Daalimpex Holding B.V. 

Daalimpex Holding B.V. hield 100% van de aandelen in Daalimpex Logistics B.V.
277 

Deze 

rechtspersonen zijn op 10 februari 2009 in staat van faillissement verklaard waarbij hun 

activiteiten zijn voortgezet tot 13 februari 2009. Daalimpex Logistics B.V. is op 14 augustus 

2014 ontbonden. Blankendaal Beheer B.V. hield gedurende de periode van 30 november 2006 

tot 10 januari 2007 60%-aandeelhouder in Daalimpex Beheer B.V. Dat Blankendaal Beheer 

B.V. in deze periode feitelijk in staat was beslissende invloed uit te oefenen op Daalimpex 

Beheer B.V. en daarmee op Daalimpex Holding B.V. en Daalimpex Logistics B.V. blijkt uit het 

volgende. 

336.	 In de periode van 30 november 2006 tot 10 januari 2007 hield Eimskip Holding B.V. 40% van de 

aandelen in Daalimpex Beheer B.V. Blankendaal Beheer B.V., onder leiding van Directeur 

Blankendaal, bepaalde het beleid van Daalimpex Beheer B.V. en haar 100%-dochters. Eimskip 

had slechts zeggenschap bij beslissingen die “far-reaching” of “fundamental” waren voor de 

structuur van Daalimpex. Dit volgt uit de shareholders agreement tussen Eimskip en 

Blankendaal. Hieruit blijkt dat elke aandeelhouder één stem had in general meetings van het 

bedrijf. Eimskip Holding B.V. had enkel vetorecht ten aanzien van beslissingen aangaande 

fusies, verkoop van essentiële of waardevolle bezittingen of aandelen van het bedrijf, 

verandering van de articles of association en faillissement van Daalimpex Beheer B.V. en diens 

100%-dochters.278 
De supervisory board van Daalimpex Beheer B.V. bestond uit vijf leden, 

276 
Eimskip Holding B.V. droeg op dat moment de naam Eimskip Nederland B.V. Zie dossierstuk 92 (document 7601/574).
 

277 
Dossierstuk 92 (document 7601/574).
 

278 
Dossierstuk 35, bijlage 7 (document 7601/183).
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waarvan drie van Blankendaal en twee van Eimskip. De stem van de twee leden van Eimskip in 

de supervisory board was alleen verplicht wanneer het ging om: 

“(i) far-reaching or fundamental decision that will have a major impact on the Company’s 

character or actions; 

(ii) Proposals for the voluntary liquidation of the Company; 

(iii) Decisions regarding the approval of merger and de-merger plans.”
279 

Hieruit volgt dat Blankendaal Beheer B.V. feitelijk in staat was om beslissende invloed uit te 

oefenen op Daalimpex Beheer B.V. en op Daalimpex Holding B.V. en Daalimpex Logistics B.V 

in de periode tot 10 januari 2007. 

337.	 Eimskip Holding B.V. was gedurende de periode van 11 januari 2007 tot 10 februari 2009 - toen 

Eimskip Nederland B.V. genoemd - 100%-aandeelhouder in Daalimpex Beheer B.V. en was 

derhalve in die periode in staat beslissende invloed uit te oefenen op Daalimpex Beheer B.V. en 

op Daalimpex Holding B.V. en Daalimpex Logistics B.V. 

5.2 Zienswijzen van partijen en oordeel van ACM 

338.	 Blankendaal stelt dat Blankendaal Beheer B.V. en Directeur Blankendaal geen verwijt valt te 

maken. Blankendaal Beheer B.V. heeft geen bemoeienis gehad met het beleid van Daalimpex 

of met het beleid met betrekking tot de overtreding en had ook niet een beslissende invloed op 

het gedrag van haar dochtermaatschappij(en). 

339.	 Blankendaal Beheer B.V. stelt dat Directeur Blankendaal zich in de periode tussen 

16 november 2006 tot aan de overdracht van de aandelen op 11 januari 2007 op geen enkele 

wijze met de leiding heeft bemoeid en deze volledig heeft overgelaten aan CEO Daalimpex. 

Directeur Blankendaal zou niet betrokken zijn geweest bij de gesprekken met Kloosterboer. Ook 

zou Directeur Blankendaal niet geïnformeerd zijn door CEO Daalimpex of iemand anders dat 

gesprekken met Kloosterboer plaatsvonden en wat de inhoud van die gesprekken was. Daarbij 

zou Blankendaal Beheer geen voordeel hebben behaald, omdat de aandelen al aan Eimskip 

Holding B.V. waren overgedragen eer eventuele financiële resultaten konden ontstaan. 

Bovendien zou Blankendaal Beheer B.V. onevenredig benadeeld worden door het vaststellen 

279 
Dossierstuk 35, bijlage 7, artikel 3 (document 7601/183). 
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van de datum van haar aansprakelijkheid op 11 januari 2007, aangezien reeds in december de 

overdracht plaats had moeten vinden, maar deze is vertraagd vanwege drukte van de notaris. 

340.	 ACM stelde reeds in randnummer 336 vast dat Blankendaal Beheer B.V. beslissende invloed 

had op Daalimpex op grond van het shareholders agreement tussen Eimskip Holding B.V. en 

Blankendaal.
280 

341.	 CEO Daalimpex was vanaf 1 januari 2005 enig/zelfstandig bevoegd directeur van Daalimpex 

Beheer B.V. en Daalimpex Holding B.V.
281 

Over de relatie met Blankendaal verklaart CEO 

Daalimpex dat ze tot januari 2007 verantwoording aflegde aan Directeur Blankendaal:
282 

"elke dag praatten we bij … [vertrouwelijk] was degene die uiteindelijk besliste. zelfstandig had 
283 

ik eigenlijk geen mandaat." 

342.	 Uit de feiten en omstandigheden genoemd in paragraaf 3.2.1 van dit besluit blijkt dat Directeur 

Blankendaal in de zomer van 2006 (mede) initiator was van en betrokken was bij de 

ontmoetingen en het schriftelijke contact tussen de ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer 

in de aanloop naar de informatie-uitwisseling over prijsverhogingen. Uit het feit dat Directeur 

Blankendaal in de gesprekken over “samenwerking” tussen de ondernemingen Daalimpex en 

Kloosterboer het woord voerde voor Daalimpex en het initiatief nam, blijkt dat hij zeer nauw 

betrokken was bij Daalimpex. 

343.	 Ook uit de brief van 25 juli 2006 van Directeur Blankendaal aan Kloosterboer volgt dat 

eerstgenoemde nauw betrokken was en invloed uitoefende op Daalimpex en contacten met 

Kloosterboer over “samenwerking”. In deze brief schrijft Directeur Blankendaal naar aanleiding 

van een ontmoeting tussen Directeur Blankendaal, CEO Daalimpex en Kloosterboer in 

Vlissingen: 

“(…) Kloosterboer gaat door en Daalimpex gaat door bleek een feit dat zeker is. 

Wat dat laatste betreft zal de eindverantwoordelijkheid bij Daalimpex binnenkort onder leiding 

van [vertrouwelijk] komen (…) Ik waardeer, respecteer [vertrouwelijk] en bekritiseer haar waar 

nodig maar ben ervan overtuigd dat zij de leiding bij Daalimpex uitstekend kan overnemen. 

[Vertrouwelijk] blijft – bij leven en welzijn – op de achtergrond betrokken en zowel 

280 
Dossierstuk 35, bijlage 7 (document 7601/183).
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Dossierstuk 95 (document 7601/615).
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Uit het dossier blijkt dat Directeur Blankendaal in de periode van 30 november 2006 tot 11 januari 2007 formeel
 

alleen/zelfstandig bevoegd was als directeur van Blankendaal Beheer B.V. Dossierstuk 92 (document 7601/574).
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Dossierstuk 8 (document 7601/56).
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[vertrouwelijk] als [vertrouwelijk] staan zeer positief tegenover een mogelijke samenwerking 

met Kloosterboer.” 

344.	 Dat de gesprekken tussen de ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer en de betrokkenheid 

van Directeur Blankendaal en Daalimpex daarbij, ook daadwerkelijk in de aanloop naar de 

informatie-uitwisseling over prijsverhogingen kunnen worden geplaatst blijkt uit de reactie van 

Kloosterboer op de brief van Directeur Blankendaal, zoals beschreven in randnummer 97. 

Hierin is door Kloosterboer vastgesteld dat “direct contact” veel beter werkt en expliciet door 

hem de link gelegd met de hoogte van de tarieven die Daalimpex en Kloosterboer aan klanten 

rekenen: 

“Bovenstaande zaken maken mijns inziens wel duidelijk dat een direct contact in deze gevallen 

veel beter werkt dan dit soort omwegen. Het zal je duidelijk zijn dat wij ook geconfronteerd 

worden met onplezierige geruchten t.a.v. Kloosterboer en klanten die ons vragen uit te leggen 

waarom jullie tientallen procenten lager aanbieden dan onze huidige tarieven! 

Ik spreek ook namens [vertrouwelijk] als ik schrijf dat ook wij zeer positief staan tegenover 

welke vorm van samenwerking dan ook. Ik vind dat kortgeleden door [vertrouwelijk] en 

[vertrouwelijk] al een goede stap is gezet door samen te gaan zitten en afspraken te maken 
284 

voor de afhandeling van schepen in Scheveningen.” 

345.	 Uit het voorgaande volgt dat – in tegenstelling tot de stellingen van Directeur Blankendaal –hij 

wel op de hoogte was van het contact met Kloosterboer, bij de gesprekken aanwezig was en 

ook schriftelijk contact met Kloosterboer onderhield namens Daalimpex. 

346.	 Gelet op het voorgaande en op de positie van Directeur Blankendaal als alleen/zelfstandig 

bevoegd directeur van Blankendaal Beheer B.V. is ACM van oordeel dat Blankendaal Beheer 

B.V. beslissende invloed uitoefende op het commerciële beleid van Daalimpex in de periode 

van 30 november 2006 tot 11 januari 2007. Of Blankendaal Beheer B.V. al dan niet voordeel 

zou hebben behaald van de Gedragingen, doet hier niet ter zake. Dat de intentie tot overdracht 

later werd uitgevoerd dan beoogd, vanwege drukte bij de notaris, kan aan het voorgaande ook 

niet afdoen. 

347.	 Eimskip Holding B.V. stelt in haar schriftelijke zienswijze dat zij (‘in mededingingsrechtelijke zin’) 

niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de overtredingen van de Daalimpex

vennootschappen. Allereerst stelt Eimskip Holding B.V. dat CEO Daalimpex 

284 
Dossierstuk 97, bijlage 1 (document 7601/530). 
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eindverantwoordelijk was voor Daalimpex en niet Eimskip Holding B.V. Dit zou onder meer 

blijken uit een conceptbepaling uit de Share Purchase Agreement (‘SPA’) die opgesteld was bij 

de koop van de Daalimpex-vennootschappen door Eimskip Holding B.V. Deze conceptbepaling 

ging ervan uit dat Daalimpex via CEO Daalimpex rapporteerde aan de moedervennootschap 

van Eimskip in IJsland, niet aan Eimskip Holding B.V. in Nederland. Hoewel deze bepaling niet 

in de uiteindelijke SPA is komen te staan, is de afspraak die aan deze bepaling ten grondslag 

ligt wel blijven bestaan. 

348.	 Ten tweede stelt Eimskip Holding B.V. dat het dossier geen enkel bewijsstuk bevat dat blijk 

geeft van een directe of indirecte, actieve of passieve, deelname van Eimskip Holding B.V. aan 

de in hoofdstuk 3 van dit besluit omschreven gedragingen. Eimskip Holding B.V. zou geen 

wetenschap hebben gehad van die gedragingen, laat staan dat zij beslissende invloed heeft 

uitgeoefend. 

349.	 ACM heeft reeds in randnummer 26 vastgesteld dat Eimskip Holding B.V.285 
direct 100% van de 

aandelen hield in Daalimpex Beheer B.V. Gelet op de 100%-aandeelhoudersrelatie van 

Daalimpex Beheer B.V. en diens 100%-aandeelhouderschap van de aandelen van Daalimpex 

Logistics B.V. hield Eimskip Holding B.V. indirect 100% van de aandelen in deze 

vennootschappen. Daarmee staat vast dat Eimskip Holding B.V. één economische eenheid 

vormde met Daalimpex Logistics B.V., Daalimpex Beheer B.V. en Daalimpex Holding B.V. 

gedurende de periode van 11 januari 2007 tot 10 februari 2009. Daarmee mag worden 

aangenomen dat Eimskip Holding B.V. beslissende invloed uitoefende op deze 

dochtervennootschappen. 

350.	 Het vermoeden van beslissende invloed van een 100%-moedermaatschappij op haar dochters 

kan worden weerlegd. De zienswijze van Eimskip Holding B.V. weerlegt dit vermoeden echter 

niet. ACM wijst er in dit verband tevens op dat uit het dossier blijkt dat Eimskip Holding B.V. 

anders dan zij stelt in haar zienswijze - op de hoogte was van de Gedragingen tussen de 

ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer. Uit de rechtspraak volgt dat - naast het houden 

van 100% van de aandelen in de dochter - het gegeven dat de (groot)moedervennootschap op 

de hoogte was van een overtreding door een dochter en vervolgens niets heeft geprobeerd om 

de voorkomen dat deze zou voortduren - een extra aanwijzing is voor het bestaan van 
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In randnummer 24 is uitgelegd dat Eimskip Holding B.V. gedurende de periode van de overtreding Eimskip Nederland 

B.V. werd genoemd. Op 31 december 2009 is de naam van Eimskip Nederland B.V. veranderd in Eimskip Holding B.V. 
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beslissende invloed.
286 

Het feit dat Eimskip Holding B.V. op de hoogte was van de Gedragingen 

wordt aan de hand van het dossier hieronder toegelicht. 

351.	 Allereerst blijkt uit het dossier dat [vertrouwelijk], (hierna: CEO van Eimskip Holding B.V.), aan 

ACM heeft toegelicht dat, anders dan Eimskip Holding B.V. in haar schriftelijke en mondelinge 

zienswijze heeft gesteld, CEO Daalimpex wel degelijk verslag uitbracht aan Eimskip Holding 

B.V.
287 

De CEO van Eimskip Holding B.V. zegt over het contact tussen de Eimskip-groep uit 

IJsland en Daalimpex en zijn rol namens Eimskip Holding B.V. hierbij het volgende: 

‘Ik was voor [vertrouwelijk] eigenlijk het contact, het meest fysieke contact binnen de Eimskip 
288 

groep.’

352.	 Bij dit contact, zo blijkt uit de verklaring van de CEO van Eimskip Holding B.V., hoorde ook 

‘indirecte bemoeienis’ met het commerciële beleid van Daalimpex. Die bemoeienis lijkt zich op 

basis van verklaringen ook toe te spitsen op klanten. Op de vraag in hoeverre Eimskip Holding 

B.V. zich bemoeide met het commerciële beleid van Eimskip Holding B.V. in de periode van de 

overtreding zegt de CEO van Eimskip Holding B.V.: 

“Niet direct, er werd heel erg gesteund op de directie van Daalimpex zelf. Er waren 

gezamenlijke klanten, ik bedoel klanten die klant zijn van Eimskip rederij maar ook klant van 

Daalimpex. En met name heeft ze zich er wel mee bemoeit en ook geprobeerd om klanten bij 

Daalimpex onder te brengen en om daar iets mee te gaan doen. Er werden wel kritische vragen 

gesteld over het feit waarom is die klant verdwenen, of waarom is die met 10% gedaald of 
289 

waarom is die met 50% gestegen en zo verder”. 

353.	 Uit het dossier blijkt ook dat Eimskip Holding B.V. betrokken werd bij de communicatie en 

rapportage vanuit CEO Daalimpex richting de directie in IJsland. Over de rapportage vanaf 10 

maart 2008 verklaart de CEO van Eimskip Holding B.V. aan ACM: 

“Er werd eerlijk gezegd niet veel anders gerapporteerd dan voor die tijd. Er werd altijd 

maandelijks financieel gerapporteerd. Voor zover ik weet en zover ik me kan herinneren, 

maakte [vertrouwelijk] regelmatig een verslagje of e-mail aan [vertrouwelijk] over bepaalde 

zaken, en hoe zaken ervoor stonden. [vertrouwelijk] stelde ook regelmatig vragen aan haar hoe 

286 
HvJ EG 16 november 2000, zaak C-248/98P (KNP), Jur. 2000, p. I-9925, r.o. 73.
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Dossierstukken 26 (document 7601/148) en 34 (document 7601/165).
 

288 
Dossierstuk 26, p. 9 (document 7601/148).
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290 
gaat het met de zaak, hoe gaat het hiermee en hoe gaat het daarmee.”

354.	 Op de vraag van ACM of de CEO van Eimskip Holding B.V. e-mails van CEO Daalimpex carbon 

copy kreeg (cc), oftewel of hij werd geïnformeerd over de e-mails die zij aan de CFO van 

Eimskip verzond, antwoordt de CEO van Eimskip Holding B.V.: 

“ik denk in het algemeen wel, ja [toevoeging ACM: dat er werd ge-ccd in mails]. Soms kan het 

dat ik een e-mail gemist heb. (…) De sfeer was dat ik door [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] 
291 

werd vertrouwd en ik werd door beide op de hoogte gehouden.”

355.	 Uit het dossier blijkt voorts dat de CEO van Eimskip Holding B.V. niet alleen ‘in the loop’ bleef 

maar ook dat hij aanwezig was tijdens bijeenkomsten waar CEO Daalimpex namens Daalimpex 

rapporteerde aan Eimskip Holding B.V. Dit blijkt uit verslagen van bijeenkomsten in Rotterdam 

en Velsen waarbij (in ieder geval) aanwezig waren: de CFO van Eimskip (namens Eimskip

groep), de CEO van Eimskip Holding B.V. en CEO Daalimpex. Uit deze verslagen blijkt duidelijk 

dat de CEO van Eimskip Holding B.V. en de CFO van Eimskip op de hoogte waren van de 

afspraak die CEO Daalimpex had met Kloosterboer om de onderlinge concurrentiedruk te 

verminderen en om tarieven te verhogen. Zo staat in de ‘Minutes of meeting Eimskip -

Daalimpex meeting Rotterdam Monday 10-03-2008’, waar, naast de CFO van Eimskip, ook de 

CEO van Eimskip Holding B.V. aanwezig was: 

“[Vertrouwelijk] is asking how the relationship with Kloosterboer is. [Vertrouwelijk] mentions 

that this is good and that she is meeting them once every two/three months to make sure that 

we increase rates and we do not chase each others customers for lower rates anymore. This is 

working out well. [Vertrouwelijk] is asking whether Eimskip is meeting Kloosterboer. 

[Vertrouwelijk] says not yet but that they probably will. [Vertrouwelijk] mentions that it might be 

good to meet them together as this will concern Daalimpex and [vertrouwelijk] is responsible for 
292 

Daalimpex.”

356.	 Hiermee vergelijkbaar zijn de ‘Minutes of meeting Eimskip - Daalimpex Velsen 16-04-2008’, een 

bijeenkomst waar, naast de CFO van Eimskip, ook de CEO van Eimskip Holding B.V. aanwezig 

was: 

“[Vertrouwelijk] again asks [vertrouwelijk] if she meets Kloosterboer and what she heard about 

290 
Dossierstuk 27 (document 7601/134). 

291 
Dossierstuk 26 (document 7601/148). 
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Dossierstuk 90, bijlage 3 (document 7601/529). 
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the buy back rumors from the Samskip cold stores. [Vertrouwelijk] says that she talks to 

Kloosterboer every two/three months to keep up and increase rates and to avoid that customers 
293 

are playing us against each other again.”

357.	 Eimskip Holding B.V. heeft overigens in haar schriftelijke zienswijze erop gewezen dat met deze 

verslagen niks is gebeurd en dat deze vragen gesteld werden in het kader van de overname 

van Daalimpex door Kloosterboer. ACM acht deze omstandigheid niet van belang voor het 

beoordelen van de juridische verantwoordelijkheid van Eimskip Holding B.V. De CEO van 

Eimskip Holding B.V. fungeerde als adviseur van CEO Daalimpex en werd betrokken in de 

communicatie tussen Daalimpex en de Eimskip-groep. Dit leidt ertoe dat naar het oordeel van 

ACM Eimskip Holding B.V. beslissende invloed uitoefende op het commerciële beleid van 

Daalimpex. ACM stelt vast dat uit bovengenoemde verslagen blijkt dat de CEO van Eimskip 

Holding B.V. aanwezig was bij de bijeenkomsten waar over de afstemming tussen de 

ondernemingen Daalimpex en Kloosterboer is gesproken. ACM is van oordeel dat de 

beslissende invloed van Eimskip Holding B.V. op het commerciële beleid van Daalimpex 

gedurende de periode van de overtreding vast staat. 

5.3	 Feitelijk leidinggever 

358.	 In het rapport wordt van de zijde van Daalimpex [vertrouwelijk], CEO Daalimpex, als feitelijk 

leidinggever aangemerkt. In dit hoofdstuk beoordeelt ACM aan de hand van het rapport, het 

dossier en de ingebrachte zienswijzen de rol van CEO Daalimpex gedurende de periode 12 

februari 2008 tot en met 31 december 2009. 

Kader 

359.	 Artikel 56 Mw (oud) luidde van 1 oktober 2007 tot 1 juli 2009, voor zover van belang, als volgt: 

1.	 Ingeval van overtreding van artikel 6, eerste lid (…), kan ACM de overtreder: 

a. een bestuurlijke boete opleggen; 

(…). 

4.	 Artikel 51 van het wetboek van strafrecht is van overeenkomstige toepassing. 

360.	 Artikel 5:1, derde lid, Awb luidt vanaf 1 juli 2009, voor zover van belang als volgt: 

1.	 In deze wet wordt verstaan onder overtreding: een gedraging die in strijd is met het 

bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. 

293 
Dossierstuk 90, bijlage 3 (document 7601/529). 
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2.	 Onder overtreder wordt verstaan: degene die de overtreding pleegt of medepleegt. 

3.	 Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Artikel 

51, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige 

toepassing. 

361.	 Artikel 51 Wetboek van Strafrecht luidt voor zover van belang als volgt: 

1. Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. (…) 

362.	 Een natuurlijke persoon kan beboetbaar leiding geven aan een overtreding van een 

onderneming of een ondernemingsvereniging door actieve gedragingen, waarbij de overtreding 

door hem wordt bevorderd door middel van handelen, alsook door passieve gedragingen, 

waarbij de natuurlijke personen de overtredingen doet bevorderen door nalaten.
294 

363.	 Uit de jurisprudentie volgen minimumcriteria voor leiding geven in de zin van 51 WvSr: 

“Van feitelijk leiding geven aan verboden gedragingen kan onder omstandigheden sprake zijn 

indien de desbetreffende functionaris — hoewel daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden — 

maatregelen ter voorkoming van deze gedragingen achterwege laat en bewust de 

aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedragingen zich zullen voordoen. In deze 

situatie wordt de zojuist bedoelde functionaris geacht opzettelijk de verboden gedragingen te 
295 

bevorderen”.

364.	 De verplichting om maatregelen te nemen ter voorkoming van de verboden gedraging kan op 

meerdere natuurlijke personen tegelijkertijd rusten.
296 

Het begrip leidinggever heeft niet alleen 

betrekking op de top van een onderneming. Het enkele feit dat er (hiërarchisch) hogere of meer 

verantwoordelijke leidinggevers zijn, staat er niet aan in de weg om als leidinggever te kunnen 

worden aangemerkt.
297 

365.	 Het leidinggeven vereist volgens vaste jurisprudentie dat sprake is van kleurloos 

(voorwaardelijk) opzet. Daartoe is voldoende dat sprake is van opzet op de gedragingen van de 

294 
Vergelijk Hoge Raad 20 november 1984, NJ 1985, 355. Zie ook Rb Rotterdam 16 mei 2012,
 

ECLI:NL:RBROT:BW6221.
 
295 

Hoge Raad 16 december 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9607, r.o. 5.1.1.
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Hoge Raad 16 juni 1981, ECLI:NL:HR:1981:AC7243, r.o. 8.
 
297 

Hoge Raad 21 januari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC8948, r.o. 5.1; Hof Den Haag, 27 november 2007,
 
ECLI:NL:GHSGR:2007:BB8756.
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onderneming.
298 

Het is niet van belang of degene die kennis heeft van de gedragingen een 

norm beoogt te overtreden. Een dergelijke verzwaarde vorm van opzet is niet vereist.
299 

Toepassing op de onderhavige zaak 

366.	 Gelet op bovenstaande juridisch kader en de relevante feiten uit paragraaf 3.3 van dit besluit, 

stelt ACM hierna vast dat CEO Daalimpex, gedurende de periode van 12 februari 2008 tot en 

met 31 december 2009: 

- op de hoogte was van de gedragingen van de onderneming waarmee artikel 6 Mw is 

overtreden, althans bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat deze gedragingen 

zich zouden voordoen, 

- bevoegd en redelijkerwijs gehouden was deze gedragingen te voorkomen en/of te 

beëindigen, en, 

- maatregelen tot het voorkomen en/of het beëindigen van de gedragingen achterwege heeft 

gelaten. 

367.	 Gedurende voornoemde periode was CEO Daalimpex algemeen directeur en enig directielid 

van Daalimpex Logistics B.V., Daalimpex Beheer B.V. en Daalimpex Holding B.V. In deze 

hoedanigheid was CEO Daalimpex betrokken bij de tariefbepalingen ten aanzien van 

bestaande en nieuwe klanten.300 

368.	 Ten aanzien van CEO Daalimpex stelt ACM ook vast dat zij betrokken is geweest bij de 

totstandkoming van de Afspraak – de overeenkomst om elkaars klanten te respecteren – en dat 

zij daarbij het doel had om de concurrentiedruk tussen Kloosterboer en Daalimpex te 

verminderen om zo tarieven te verhogen en/of te voorkomen dat tarieven werden verlaagd. Dit 

blijkt ook uit meerdere in hoofdstuk 3 genoemde e-mails. Belangrijk hierbij is het bericht dat 

CEO Daalimpex op 19 januari 2007 naar medewerkers van Kloosterboer stuurt: 

‘Onderstaande komt overeen met hetgeen we met elkaar besproken hebben, echter het punt 

om niet achter elkaars klanten aan te gaan kunnen wij ons niet herinneren. Desalniettemin zijn 

wij het met je eens dat we hier afspraken over moeten maken zodat we de prijzenslag van de 

laatste jaren in de toekomst voorkomen.’ 

298 
Hoge Raad 1 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AP4584, r.o. 7.5 en 7.6; Hoge Raad 12 januari 2010,
 

ECLI:NL:HR:2010:BK2149, r.o. 2.5.
 
299 

Hoge Raad 18 maart 1952, NJ 1952, 314, bevestigd in Hoge Raad 27 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ8783, r.o. 3.3.
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Zie dossierstukken 92 (document 7601/574) en 95 (document 7601/615).
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369.	 Ook kan in dit kader het volgende, in randnummer 127 van het onderhavige besluit genoemde 

bericht worden aangehaald: 

- T.a.v. [vertrouwelijk] (randnummer 127): 

“(..) Echter, we hadden dit even moeten overleggen voordat wij prijzen opgaven waarvoor mijn 

excuses, zal niet meer gebeuren. Wel vind ik de tarieven in vergelijking met vis tarieven zeker 

niet slecht dus wellicht goed om ook eens gezamenlijk de concentraat tarieven door te nemen. 

lk hoor graag van je of jullie dit ook willen. 

370.	 Ook uit het verslag dat Directeur 2 KB heeft opgesteld van zijn ontmoeting op 18 maart 2008 

met CEO Daalimpex blijkt dat laatstgenoemde betrokken was bij de totstandkoming van de 

Afspraak om elkaars klanten te respecteren. Tijdens deze bijeenkomst heeft CEO Daalimpex 

met Directeur 2 KB afgesproken dat zij nieuwe aanvragen van Kloosterboerklanten zal 

voorleggen aan Kloosterboer en niet lager zal offreren.301 
Deze Afspraak is later tijdens een 

etentje met Directeur 2 KB, CEO Daalimpex, de commercieel manager van Kloosterboer en de 

commercieel manager van Daalimpex nader uitgewerkt.
302 

Uit deze directe betrokkenheid van 

CEO Daalimpex bij de Afspraak om elkaars klanten te respecteren volgt dat zij op de hoogte 

was van deze gedraging. 

371.	 Dat CEO Daalimpex vervolgens zelf (mede) uitvoering geeft aan deze Afspraak blijkt uit 

paragraaf 3.3.2 van dit besluit. De volgende voorbeelden illustreren de contacten die CEO 

Daalimpex met Kloosterboer onderhield in het kader van de Afspraak tot het respecteren van 

elkaars klanten met het doel de onderlinge concurrentiedruk te verminderen: 

- Verslag bespreking Daalimpex - Eimskip (randnummer 134): 

“[Vertrouwelijk] is asking how the relationship with Kloosterboer is. [Vertrouwelijk]mentions that 

this is good and that she is meeting them once every two/three months to make sure that we 

increase rates and we do not chase each others customers for lower rates anymore. This is 

working out well.” 

- Verslag bespreking Daalimpex - Eimskip (randnummer 139): 

“[Vertrouwelijk] again asks [vertrouwelijk] if she meets Kloosterboer and what she heard about 

the buy back rumors from the Samskip cold stores. [Vertrouwelijk] says that she talks to 

Kloosterboer every two/three months to keep up and increase rates and to avoid that customers 

are playing us against each other again.” 

301 
Zie randnummers 135-140. 

302 
Zie randnummers 137-140. 
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- Ontwikkelplan Daalimpex 2008-2009 (randnummer 140):
 

“Develop relationship with Kloosterboer to avoid further price wars in the future”.
 

- T.a.v. [vertrouwelijk] (randnummer 191):
 

"wij zitten nogal in zware discussie met onze [vertrouwelijk] over betalingscondities. ze zeggen
 

ons dat jullie 30 dagen hebben maar dat ze 45 dagen aanhouden en dat jullie dit accepteren...
 

??? Wij willen ze absoluut naar de 30 dagen hebben en ik wil geen 45 dagen accepteren. Hoe
 

staan jullie hierin?"
 

372.	 Uit het voorgaande volgt dat CEO Daalimpex bevoegd en redelijkerwijs gehouden was om de 

onderhavige overtreding van de mededingingsregels te voorkomen. Als algemeen directeur en 

enig directielid van Daalimpex was zij bij uitstek de eindverantwoordelijke voor de tarieven die 

bij aanvragen werden afgegeven. Voorts is ACM niet gebleken dat CEO Daalimpex 

maatregelen ter voorkoming van de overtreding van de mededingingsregels heeft genomen. 

Eerder lijkt sprake te zijn van de tegenovergestelde situatie. CEO Daalimpex is zelf betrokken 

bij de totstandkoming van de Afspraak om de onderlinge concurrentiedruk te verminderen en 

geeft hieraan ook zelf uitvoering door tarieven af te stemmen en concurrentiegevoelige 

informatie uit te wisselen. 

373.	 Gelet op het voorgaande stelt ACM vast dat op grond van het handelen van CEO Daalimpex en 

het nalaten de overtredingen te beëindigen waartoe zij als algemeen directeur van Daalimpex 

was gehouden, CEO Daalimpex vanaf 12 februari 2008 tot en met 31 december 2009 feitelijk 

leiding gaf aan de overtreding van Daalimpex. 

374.	 In de periode van 12 februari 2008 tot en met 31 december 2009 heeft CEO Daalimpex feitelijk 

leiding gegeven in zin van artikel 51, tweede lid, onder 2° Sr. aan de verboden gedraging in de 

vorm van de Afspraak tot het respecteren van elkaars klanten waarmee Daalimpex artikel 6, 

eerste lid, Mw heeft overtreden. 

5.4 Zienswijze CEO Daalimpex 

375.	 CEO Daalimpex merkt in haar schriftelijke zienswijze op dat ACM dient af te zien van het 

opleggen van een bestuurlijke boete aan CEO Daalimpex, omdat er geen concrete 

aanwijzingen zijn dat afnemers schade hebben geleden. Alleen de presumptie van schade is 

onvoldoende om de inzet van het “zwaarste handhavingsinstrument” - waarmee is bedoeld: de 

bestuurlijke boete - te rechtvaardigen. 
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376.	 CEO Daalimpex stelt in haar schriftelijke zienswijze dat niet zij, maar de CFO van Eimskip, 

aandeelhouder van Eimskip, als feitelijk leidinggever kan worden aangemerkt. CEO Daalimpex 

wijst er bovendien op dat haar gedragingen moeten worden bezien in de context van de 

overname van Daalimpex door Kloosterboer. 

377.	 Voorts stelt CEO Daalimpex dat in het Rapport slechts één bewijsmiddel wordt genoemd, een 

e-mailbericht, dat van CEO Daalimpex afkomstig is en dat dit e-mailbericht betrekking had op 

samenwerking op verzoek van een klant. Ook zou een groot deel van de bewijsmiddelen die in 

de bijlage bij het Rapport worden genoemd, dateren van na 6 november 2008. Volgens CEO 

Daalimpex was Daalimpex vanaf die datum feitelijk al overgenomen door Kloosterboer. 

378.	 Tot slot voert CEO Daalimpex aan dat het clementieverzoek van Kloosterboer onjuist, eenzijdig 

gekleurd en onvolledig is. Nu het clementieverzoek onderdeel is geworden van het dossier, zo 

betoogt CEO Daalimpex, en het clementieverzoek en het rapport naadloos op elkaar 

aansluiten, valt niet meer te duiden in welke mate het rapport steunt op het clementieverzoek. 

379.	 ACM constateert dat in de onderhavige zaak met de Gedragingen van Kloosterboer en 

Daalimpex de mededingingsregels zijn overtreden. Bij de kwalificatie van een overtreding van 

het kartelverbod is niet vereist dat ACM schade aantoont om handhavend te kunnen optreden. 

Schade mag wel worden verondersteld wanneer overtredingen van de mededingingsregels zich 

voordoen. Het voorkomen van herhaling van de overtreding, alsmede de generaal preventieve 

werking die met bestuurlijke boetes is beoogd, nopen naar het oordeel van ACM in de 

onderhavige zaak tot het opleggen van een sanctie aan een feitelijk leidinggever die in strijd 

heeft gehandeld met het verbod uit artikel 6, eerste lid, Mw. 

380.	 In randnummers 359-365 heeft ACM uiteengezet aan welke criteria moet worden voldaan wil 

een natuurlijk persoon kunnen worden aangemerkt als feitelijk leidinggever. ACM heeft hiervoor 

uiteengezet dat CEO Daalimpex elk van deze criteria vervult. Naar het oordeel van ACM staat 

daarmee reeds vast dat CEO Daalimpex als feitelijk leidinggever kan worden aangemerkt. Voor 

deze kwalificatie is niet relevant wie uiteindelijk “de baas” was noch de vraag of een andere 

persoon ook als feitelijk leidinggever kan worden aangemerkt.303 
Van belang is dat CEO 

Daalimpex op de hoogte was van de verboden gedragingen, bevoegd en redelijkerwijs 

gehouden was om in te grijpen, maar dat heeft nagelaten. 
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381.	 Het blijkt overigens niet uit de informatie in het dossier en ook niet uit de informatie die CEO 

Daalimpex bij haar zienswijze heeft ingebracht, dat het de CFO van Eimskip was die feitelijk 

303 
Randnummer 7. 
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leiding gaf aan de verboden gedragingen. Dat CEO Daalimpex op hoofdlijnen verantwoording 

aflegde of moest rapporteren aan de aandeelhouder van Daalimpex (de CFO van Eimskip als 

bestuurder van Eimskip), betekent niet dat zij niet bevoegd en gehouden was om in te grijpen 

om de verboden gedragingen te voorkomen en/ of te beëindigen. Uit al het bewijsmateriaal blijkt 

dat het CEO Daalimpex is die beslist dat de verboden gedragingen worden uitgevoerd en zij 

daarmee dus ook bevoegd was om deze gedragingen te voorkomen.
304 

Behoudens de keren 

dat de CFO van Eimskip tijdens twee bijeenkomsten tussen Daalimpex en Eimskip bij CEO 

Daalimpex informeert hoe de relatie met Kloosterboer is en of zij Kloosterboer nog heeft 

ontmoet, 
305 

blijkt nergens uit dat de CFO van Daalimpex enige bemoeienis heeft gehad met de 

afspraak tussen Kloosterboer en Daalimpex om hun klanten te respecteren. De zienswijze van 

CEO Daalimpex vormt voor ACM dan ook geen aanleiding om haar oordeel dat CEO Daalimpex 

als feitelijk leidinggever kan worden aangemerkt, te herzien. 

382.	 ACM acht de omstandigheid dat de twee betrokken ondernemingen gedurende een gedeelte 

van de overtreding zouden hebben gesproken over een mogelijke overname niet van belang 

voor het beoordelen van de juridische verantwoordelijkheid van CEO Daalimpex. 

383.	 ACM stelt vast, op grond van de in hoofdstuk 3 omschreven feiten en omstandigheden, dat het 

dossier meerdere bewijsmiddelen bevat die van CEO Daalimpex afkomstig zijn. Dat deze 

bewijsmiddelen verkregen zijn bij vorderingen gedaan bij het huidige Kloosterboer-concern 

maakt niet dat deze niet van CEO Daalimpex afkomstig zijn. 

384.	 Ten aanzien van het door Kloosterboer ingediende clementieverzoek merkt ACM tot slot op dat 

deze is afgewezen, en dat deze, zoals opgemerkt in randnummer 5, met instemming van 

Kloosterboer onderdeel is geworden van het dossier. Voorts merkt ACM op dat, zowel ter 

ondersteuning van het rapport als van het onderhavige besluit, geen van de documenten uit het 

clementiemateriaal zijn gebruikt. Het vermoeden of bewijs van de overtreding steunt op 

documenten die ACM door het aanwenden van eigen bevoegdheden heeft verkregen. Het feit 

dat ACM reeds uit eigen beweging de beschikking had over deze documenten is ook de reden 

geweest voor de afwijzing van het clementieverzoek van Kloosterboer.306 
Deze had immers 

geen additionele waarde meer. ACM kan CEO Daalimpex dan ook niet volgen in haar betoog 

dat het rapport of dit besluit in overwegende mate zou steunen op het clementiemateriaal van 

Kloosterboer. 

304 
Paragraaf 3.3.
 

305 
Dossierstuk 90, bijlage 3 (document 7601/529).
 

306 
Zie dossierstuk 93 (document 7601/578).
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6	 Sanctie 

6.1	 Juridisch kader 

385.	 Ingevolge artikel 56 Mw alsmede ingevolge artikelen 88 en 89 Mw heeft ACM bij de vaststelling 

van een overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw respectievelijk een overtreding van artikel 101, 

eerste lid, VWEU, de bevoegdheid een boete op te leggen. Artikel 5:46, tweede lid, Awb bepaalt 

dat ACM de hoogte van de boete afstemt op de ernst van de overtreding en op de mate waarin 

deze aan de overtreder kan worden verweten. ACM houdt daarbij zo nodig rekening met de 

omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. 

386.	 In de periode waarin de betrokken ondernemingen de actieve handelingen hebben verricht, is 

de Boetecode 2007 van toepassing (hierna ‘de Boetecode’).307 

387.	 Op grond van de Boetecode wordt de boete vastgesteld in verschillende stappen. Allereerst 

bepaalt ACM de zogeheten betrokken omzet. Aan de hand van de betrokken omzet wordt de 

boetegrondslag vastgesteld. Om tot een basisboete te komen wordt de boetegrondslag 

vermenigvuldigd met een ernstfactor. Bij het bepalen van het uiteindelijke boetebedrag wordt 

rekening gehouden met eventuele boeteverhogende en -verlagende omstandigheden. 

6.2	 Boetegrondslag 

388.	 Het startpunt bij de boetetoemeting is de bepaling van de boetegrondslag. Zoals blijkt uit 

randnummers 21 en 22 van de Boetecode baseert ACM de boetegrondslag in een geval als het 

onderhavige op de betrokken omzet van de overtreder. 

389.	 Op grond van de Boetecode wordt de betrokken omzet gedefinieerd als de waarde van alle 

transacties die door de overtreder tijdens de duur van de overtreding zijn verricht op het gebied 

van de verkoop van goederen en diensten waarop de overtreding betrekking heeft. 

390.	 Zoals hiervoor in paragraaf 4.3 is uiteengezet hebben de betrokken ondernemingen artikel 6, 

eerste lid, Mw en artikel 101, eerste lid, VWEU van 30 november 2006 tot en met 31 december 

2009 overtreden, waarbij de actieve handelingen ophielden op 13 februari 2009 en de effecten 

doorliepen tot en met 31 december 2009. 

307 
NMa Boetecode 2007, Stcrt. 29 juni 2007, nr. 123; Stcrt. 10 oktober 2007, nr. 196. 

1
0
9
/1

1
5


 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              

              

              

    

             

             

  

              

        

  

 

     

 

             

        

                  

            

               

              

             

               

          

   

           

            

              

        

                

             

                                                      
   

Besluit
 

Openbaar
 

391.	 Gelet op de hiervoor genoemde definitie wordt de betrokken omzet voor de betrokken 

ondernemingen vastgesteld op de totale omzet behaald op de markt voor de opslag en 

verwerking van vruchtensappen en -concentraten in de periode van 30 november 2006 tot en 

met 31 december 2009. 

392.	 Voormalig moeder van Daalimpex, Eimskip Holding B.V., heeft inzicht verschaft in deze 

gegevens. 
308 

ACM stelt de betrokken omzet van Daalimpex voor deze overtreding vast op 

EUR 34.541.708. 

393.	 Randnummer 22 van de Boetecode bepaalt dat wordt uitgegaan van een boetegrondslag van 

10% van de betrokken omzet. De boetegrondslag bedraagt: 

Daalimpex: EUR 3.454.171 

6.3	 Ernst van de overtreding 

394.	 De basisboete wordt bepaald door de boetegrondslag te vermenigvuldigen met een ernstfactor. 

De ernstfactor weerspiegelt de ernst van de overtreding. 

395.	 ACM stelt de ernst van de overtreding vast door de zwaarte van de overtreding te bezien in 

samenhang met de economische context waarin deze heeft plaatsgevonden. In dit verband 

komt, afhankelijk van het geval, onder meer betekenis toe aan de aard van de betrokken 

producten of diensten, de omvang van de markt, de grootte van de betrokken onderneming(en) 

alsmede het gezamenlijke marktaandeel, de structuur van de markt en aan de geldende 

regelgeving. ACM kent tevens gewicht toe aan de (potentiële) schade die als gevolg van de 

overtreding wordt toegebracht aan concurrenten, afnemers en consumenten (randnummer 31 

van de Boetecode). 

396.	 ACM onderscheidt ‘minder zware’, ‘zware’ en ‘zeer zware’ overtredingen. Verstrekkende 

horizontale afspraken worden als een zeer zware overtreding aangemerkt (randnummer 28 van 

de Boetecode). ACM zal in het navolgende uiteenzetten op welke waarde de ernstfactor wordt 

vastgesteld en welke omstandigheden daarvoor van belang zijn. 

397.	 ACM heeft vastgesteld dat sprake is van één enkele inbreuk. De zwaarte van die overtreding 

wordt dan ook vastgesteld op basis van de overtreding in haar geheel. 

308 
Documentnummer 2015102511. 
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398.	 ACM stelt vast dat in de onderhavige zaak sprake is van een verstrekkende horizontale 

afspraak; de betrokken ondernemingen hebben met de Gedragingen de onzekerheden over 

elkaars voorgenomen marktgedrag op het gebied van de opslag en verwerking van 

vruchtensappen en -concentraten in koel- en/of vrieshuizen weggenomen.
309 

399.	 Het geheel van de Gedragingen grijpt zeer direct in op het concurrentieproces. Door de 

Gedragingen kon de concurrentiedruk tussen de twee ondernemingen worden verminderd en 

konden de tarieven (potentieel) worden verhoogd en worden voorkomen dat de tarieven werden 

verlaagd. De hoge concurrentiedruk
310 

tussen de betrokken ondernemingen is vervangen door 

structurele afstemming. De Gedragingen van de betrokken ondernemingen hebben hiermee de 

prijsstelling van de tarieven voor bestaande en nieuwe klanten rechtstreeks beïnvloed. Door de 

informatie-uitwisseling hebben de betrokken ondernemingen de onderlinge concurrentiedruk 

verder kunnen verminderen. Met de uitgewisselde informatie hebben zij inzicht gekregen in de 

markt en onzekerheid over elkaars voorgenomen marktgedrag weggenomen. Betrokken 

ondernemingen hebben zodoende hun marktgedrag niet langer zelfstandig bepaald, zoals in 

een normale concurrentiesituatie het geval zou zijn. 

400.	 Ten aanzien van de economische context waarin de Gedragingen plaatsvonden acht ACM van 

belang dat de betrokken ondernemingen belangrijke directe concurrenten waren van elkaar en 

een groot deel van de opslag en verwerking van vruchtensappen en -concentraten in koel- en/of 

vrieshuizen in Nederland vertegenwoordigden. Daarbij komt dat de betrokken ondernemingen 

zelfs elkaars enige concurrenten waren op het gebied van de opslag en verwerking van 

vruchtensappen en -concentraten in Vlissingen. ACM heeft tevens vastgesteld dat betrokken 

ondernemingen grote spelers zijn op het gebied van de opslag en verwerking van 

vruchtensappen en -concentraten in koel- en of vrieshuizen in Nederland. ACM neemt voorts in 

aanmerking dat de Gedragingen plaatsvonden in een geconcentreerde markt. Zoals 

uiteengezet in hoofdstuk 2 kwam er in beperkte mate concurrentiedruk van andere partijen. 

Gelet op het voorgaande is ACM van oordeel dat de Gedragingen ernstig zijn. 

401.	 Alles in aanmerking nemend is ACM van oordeel dat sprake is van een zeer zware overtreding 

waarvoor een ernstfactor van 2 passend is. 

402.	 De basisboete voor Daalimpex bedraagt daarmee EUR 6.908.342. 

309 
Zie ook CBb 17 maart 2011, AWB 06/599, 06/604, 06/631, 06/674, 06/673, LJN: BP8077, r.o. 9.26.4. 

310 
Zie onder andere het verslag van CEO Daalimpex in dossierstuk 98, bijlage 1 (document 7601/531), geciteerd in 

randnummer 95. 
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403.	 Zoals door ACM vastgesteld in hoofdstuk 5 van het onderhavige besluit wordt de overtreding 

van Daalimpex voor de periode van 30 november 2006 tot 10 januari 2007 toegerekend aan 

Blankendaal Beheer B.V. voor een bedrag van EUR [vertrouwelijk].
311 

404.	 Zoals door ACM vastgesteld in hoofdstuk 5 wordt de overtreding begaan door Daalimpex voor 

de periode van 11 januari 2007 tot en met 31 december 2009 aan Eimskip Holding B.V. 

toegerekend. Gelet op de periode van haar aandeelhouderschap is Eimskip Holding B.V. 

aansprakelijk voor de boete van Daalimpex voor een bedrag EUR 4.664.816.
312 

6.4	 Verwijtbaarheid 

405.	 Schuld in de zin van verwijtbaarheid is bij bestuursrechtelijke gesanctioneerde overtredingen 

doorgaans – evenals in het onderhavige geval – geen bestanddeel van de norm. Dit betekent 

dat het bestuursorgaan de verwijtbaarheid niet hoeft te bewijzen, maar deze mag 

veronderstellen als het daderschap vaststaat. Om aan het opleggen van een boete te 

ontkomen, zal de overtreder dan een beroep moeten doen op afwezigheid van alle schuld. In 

artikel 5:41 Awb is het beginsel “geen straf zonder schuld” gecodificeerd. Voor een geslaagd 

beroep op afwezigheid van alle schuld is vereist dat alle juridisch relevante schuld afwezig is.313 

Dit betekent dat het bestaan van de lichtste verwijtbaarheid al voldoende is om een beroep op 

afwezigheid van alle schuld te frustreren. 

406.	 ACM ziet geen aanleiding om gelet op artikel 5:46, tweede lid, Awb voor de hoogte van de 

boete uit te gaan van een verminderde mate van verwijtbaarheid. Er is geen sprake van 

dusdanig bijzondere omstandigheden die dit rechtvaardigen. ACM acht de overtreding van 

artikel 6, eerste lid, Mw en artikel 101, eerste lid, VWEU verwijtbaar. 

6.5	 Boeteverhogende of -verlagende omstandigheden 

407.	 Op grond van randnummer 19 van de Boetecode beziet ACM bij de vaststelling van de boete of 

sprake is van boeteverhogende of -verlagende omstandigheden. ACM bepaalt in redelijkheid de 

mate waarin de betrokken omstandigheid leidt tot een verhoging of verlaging van de 

basisboete. 

311 
Blankendaal Beheer B.V. is aansprakelijk voor 42 van de 1127 dagen die de overtreding heeft geduurd.
 

312 
Eimskip Holding B.V. is aansprakelijk voor 761 van de 1127 die de overtreding heeft geduurd.
 

313 
Vormen van avas zijn (i) verontschuldigbare dwaling ten aanzien van de feiten, (ii) verontschuldigbare rechtsdwaling
 

en (iii) verontschuldigbare onmacht en (iv) de maximaal te vergen zorg ter vermijding van het begaan van strafbare feiten.
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408.	 ACM constateert dat de overtreders geen boeteverhogende of –verlagende omstandigheden 

hebben aangevoerd. 

6.6	 Wettelijk maximum 

409.	 Ingevolge artikel 57, eerste lid, Mw bedraagt de boete voor overtreding van artikel 6, eerste lid, 

Mw ten hoogste EUR 450.000 of, indien dat meer is, 10% van de omzet van de onderneming in 

het boekjaar voorafgaande aan de beschikking. 

410.	 Blankendaal Beheer B.V. heeft ACM inzicht gegeven in haar omzetcijfers. Aan Blankendaal 

Beheer B.V. is een bedrag van EUR [vertrouwelijk] toegerekend. Het wettelijke maximum van 

Blankendaal Beheer B.V. van EUR 450.000 wordt hiermee niet overschreden. 

411.	 Eimskip Holding B.V. heeft ACM inzicht verschaft in haar omzetcijfers. Het wettelijk maximum 

van Eimskip Holding B.V. is EUR 450.000. ACM stelt vast dat de op te leggen boete het 

wettelijke maximum overschrijdt. ACM stelt de boete daarom vast op EUR 450.000. 

6.7	 Vaststelling van de hoogte van de boete 

412.	 De boetes voor de overtreders worden, conform randnummer 56 van de Boetecode 2007, 

afgerond op een veelvoud van EUR 1000 en vastgesteld op: 

Blankendaal Beheer B.V. EUR [vertrouwelijk] 

Eimskip Holding B.V. EUR 450.000 

ACM acht deze boetes evenredig met het oog op de gepleegde overtreding. 

6.8	 Beboeting feitelijk leidinggever 
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artikel 51, tweede lid, onder 2° Sr aan (een gedeelte) van de overtreding van Daalimpex. De 

boete voor de feitelijk leidinggever wordt als volgt vastgesteld. 

414.	 Artikel 12n, derde lid, van de Instellingswet ACM, luidt: 

“Indien de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 5:1, derde lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht toepassing geeft aan artikel 51, tweede lid, onder 2°,van het 

Wetboek van Strafrecht, bedraagt voor de daar bedoelde overtreder de bestuurlijke boete ten 

hoogste € 450.000.” 

415.	 Ten aanzien van de ernst en verwijtbaarheid van genoemde overtredingen begaan door 

Daalimpex wordt kortheidshalve verwezen naar hetgeen daaromtrent is overwogen in paragraaf 

6.3 respectievelijk 6.4 van dit besluit. Ten aanzien van de mate van betrokkenheid van CEO 

Daalimpex bij het plegen van de overtredingen en de positie van de CEO binnen Daalimpex, 

verwijst ACM kortheidshalve naar paragraaf 5.2 van dit besluit. 

416.	 ACM acht het in dit geval geboden om aan CEO Daalimpex een boete op te leggen voor haar 

rol als feitelijk leidinggever aan een deel van de overtreding van Daalimpex. Gezien de ernst 

van de overtreding, de mate van betrokkenheid van CEO Daalimpex bij de overtreding, de 

positie van de CEO binnen Daalimpex, de duur van de overtreding en het inkomen en 

vermogen van CEO Daalimpex acht ACM in dit geval een boete van EUR [vertrouwelijk] 

passend. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete is, naast voornoemde elementen, 

tevens rekening gehouden met de boete die aan CEO Daalimpex is opgelegd in het besluit van 

zaak 15.0328.31. 

417.	 Het is niet gesteld en ook niet gebleken dat sprake is van feiten of omstandigheden die ACM 

nopen tot matiging van deze boete op grond van draagkracht van CEO Daalimpex of 

anderszins. Van boeteverhogende omstandigheden is ACM evenmin gebleken. 

418.	 De boete voor CEO Daalimpex wordt vastgesteld op een bedrag van EUR [vertrouwelijk]. 
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Besluit
 

Openbaar
 

Besluit 

De Autoriteit Consument en Markt: 

I.	 legt aan Blankendaal Beheer B.V., statutair gevestigd te Tuitjenhorn, een boete op van 

[vertrouwelijk]; 

II.	 legt aan Eimskip Holding B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, een boete op van EUR 

450.000; 

III.	 legt aan [vertrouwelijk], geboren op [vertrouwelijk], een boete op van EUR [vertrouwelijk]. 

Den Haag, 22 december 2015 

De Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

w.g. 

mr. J.G. Vegter 

Bestuurslid 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 

weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 

bestuur van de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den 

Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht, het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te 

stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 
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