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Samenvatting van het besluit
In dit besluit beoordeelt ACM de gedragingen van twee ondernemingen op de Nederlandse markt
voor prefab betonnen garages. ACM concludeert dat de ondernemingen het kartelverbod hebben
overtreden in de periode van 18 februari 2010 tot en met 3 juli 2012 door (potentiële) klanten
onderling te verdelen aan de hand van een afgesproken maximum korting. De Afspraak had één
gemeenschappelijk doel, namelijk dat de betrokken ondernemingen verzekerd waren van de aan hen
toegewezen (potentiële) klanten en van een hogere prijspeil voor prefab betonnen garages dan
onder normale concurrentie omstandigheden het geval zou zijn geweest.
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Inleiding

1.1

Het verloop van de procedure

1.

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM)1 is naar aanleiding van een clementieverzoek
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 onder meer actief zijn
op het gebied van de verkoop van prefab betonnen garages.2

2.

Rekers Betonwerk GmbH & Co. KG, en alle daarmee verbonden rechtspersonen, (hierna:
Rekers) heeft op 5 juli 2012 een clementieverzoek ingediend. Rekers heeft naar aanleiding van
dit verzoek een voorwaardelijke clementietoezegging verkregen tot het niet opleggen van een
boete.3

3.

Het onderzoek betrof de ondernemingen Rekers en Juwel Betonbauteile GmbH (hierna: Juwel).
Deze ondernemingen worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als de “betrokken
ondernemingen” (zie hierna paragraaf 1.2).

4.

Het onderzoek betrof een mogelijke verdeling van (potentiële) klanten (voor prefab betonnen
garages) en afstemming van prijzen tussen de betrokken ondernemingen ten aanzien van
standaard en grote prefab betonnen garages.

5.

Gedurende het onderzoek hebben ambtenaren van ACM mondelinge verklaringen afgenomen
van verschillende personen die betrokken waren bij en uitvoering gaven aan de gedragingen
waarop dit besluit betrekking heeft.4 Ook heeft ACM op 2 oktober 2012 een bedrijfsbezoek
verricht in de woning van de verkoper van Juwel.5 Tevens is bij deze locatie inzage gevorderd in
analoge schriftelijke gegevens en bescheiden, door middel van een scan zijn hier kopieën van
gemaakt.6 Daarnaast zijn uit de digitale omgeving van de verkoper van Juwel gegevens
gekopieerd.7

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
Tenzij anders is vermeld, verwijzen de voetnoten naar de paginanummers in het inzagedossier.
3
Dossierstuk 2012203459: Clementietoezegging van 2 oktober 2012.
4
Zie bijvoorbeeld [VERTROUWELIJK]; dossierstuk 2012203455: Verklaring van de verkoper van Juwel van 2 oktober
2012; [VERTROUWELIJK].
5
Dossierstuk 2012203457: VvA bedrijfsbezoek (woning) van de verkoper van Juwel van 22 oktober 2012.
6
Dossierstuk 2012203457: VvA bedrijfsbezoek (woning) van de verkoper van Juwel van 22 oktober 2012.
7
Dossierstuk 2012203457: VvA bedrijfsbezoek (woning) van de verkoper van Juwel van 22 oktober 2012.
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Gedurende het onderzoek heeft ACM inlichtingen gevorderd bij de betrokken ondernemingen8
evenals bij derden.9 Daarnaast is inzage gevorderd in een Gmail account en een mobiele
telefoon.10

7.

Naar aanleiding van het onderzoek is een redelijk vermoeden gerezen dat artikel 6, eerste lid,
Mw en artikel 101, eerste lid, VWEU zijn overtreden door Rekers en Juwel in de periode van in
ieder geval 18 februari 2010 tot en met 3 juli 2012. Dit heeft geresulteerd in een rapport als
bedoeld in artikel 59, eerste lid, Mw (oud) (hierna: het rapport), dat op 26 maart 2014 de
directeur van de Directie Mededinging heeft doen opmaken en dat op 26 maart 2014 is
toegezonden aan de betrokken ondernemingen alsmede aan de rechtspersonen en natuurlijke
personen aan wie de vermoedelijke overtreding mede kan worden toegerekend. 11

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 s tellen en is
de Europese Commissie voorzien van de voor deze in kennisstelling benodigde informatie.

9.

De behandeling van deze zaak is na het opmaken van het rapport overgedragen aan de
Directie Juridische Zaken van ACM. Vervolgens zijn de betrokken ondernemingen geïnformeerd
over het vervolg van de procedure en opgeroepen schriftelijk of mondeling hun zienswijze
omtrent het rapport naar voren te brengen.12

10.

ACM heeft op 30 april 2014 de op de zaak betrekking hebbende stukken, met uitzondering van
de transcripties van de mondelinge verklaringen, aan de betrokken ondernemingen

8

Dit blijkt uit dossierstuk 2013201259: Aanvullende vragen aan Rekers. Zie ook dossierstuk 2012104064:
Beantwoording aanvullende vragen van 14-11-2012 Juwel.
9
Dit blijkt uit de informatie van klanten, (potentiële) concurrenten en de brancheorganisatie BFBN. Zie dossierstuk
2013300852: Beantwoording vragenlijst 25-04-2013 Suo Marte; dossierstuk 2013201221: Gespreksverslag telefonisch
interview van 17-04-2013 Kennemer Haeve Groep; dossierstuk 2013201174: Toezending verslag telefonisch interview
van10-04-2013 Mercari; dossierstuk 2014400362: Toezending aanvulling beantwoording vragenlijst 25-04-2013 Gulf;
dossierstuk 2013400366: Toezending verslag telefonisch interview Menken Self Storage; dossierstuk 2013201176:
Toezending verslag gesprek van 02-04-2013 Garagepark Nederland; dossierstuk 2013400255: Toezending verslag
telefonisch interview Hardickx; dossierstuk 2013201220: Gespreksverslag telefonisch interview van 09-04-2013
Inprebo; dossierstuk 2013201175: Toezending verslag telefonisch interview van 09-04-2013 Ahorn; dossierstuk
2013201184: Toezending verslag van 26-03-2013 ABC Beton; dossierstuk 2013201185: Beantwoording vragen van 1503-2013 ABS Bouwsystemen; dossierstuk 2013201190: Toezending verslag telefonisch gesprek van 15-03-2013
Leenen Steengoed; dossierstuk 2013100598: Verslag telefonisch gesprek van 18-04-2013 Hans Porreij
Containerservice; dossierstuk 2013201194: Verslag van gesprek van 18 maart 2013 BFBN; dossierstuk 2013403122:
Verslag telefonisch interview van 24-10-2013 BFBN.
10
Dossierstuk 2013201202: VvA bevindingen e-mailaccount diamantenkoning@gmail.com; dossierstuk 2013201201:
VvA toegang tot e-mailadres [VERTROUWELIJK]; dossierstuk 2014201436: VvA inzake het kopiëren van de gegevens
van de telefoon van de verkoper van Rekers.
11
Dossierstukken 2014201734 en 2014201738: Aanbiedingsbrieven rapport.
12
Dossierstuk 2014201953: Brief inzake rapport prefab garages; dossierstuk 2014201947: Brief inzake rapport prefab
garages; Dossierstuk 2014202432: Brief omtrent procedure inzake rapport Prefab garages; dossierstuk 2014202431:
Brief omtrent procedure inzake rapport Prefab garages.
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toegezonden.13 Vervolgens zijn de betrokken ondernemingen in de gelegenheid gesteld om de
mondelinge verklaringen ten kantore van ACM in te zien. Van deze gelegenheid heeft de
gemachtigde van Juwel op 6 en 7 mei 2014 gebruik gemaakt.
Op verzoek van Juwel heeft ACM een Duitse vertaling van het rapport opgesteld. De vertaling is
aan zowel Rekers als Juwel toegezonden.14

12.

De betrokken ondernemingen hebben meerdere schriftelijke zienswijzen bij ACM ingediend.15

13.

De betrokken ondernemingen hebben op 2 september 2014 ten kantore van de ACM hun
zienswijze mondeling toegelicht.16 ACM heeft ten behoeve van de Duitse belanghebbenden
zorg gedragen voor bijstand door de aanwezigheid van een tolk tijdens de hoorzitting. Van de
hoorzitting is een verslag gemaakt, dat aan de betrokken ondernemingen is toegezonden. 17

1.2

De betrokken ondernemingen

14.

Het onderhavige besluit heeft, in navolging van het rapport, betrekking op de volgende
ondernemingen.

1.2.1 Rekers
15.

Rekers Betonwerk GmbH & Co. KG is een Duitse onderneming die statutair is gevestigd in
Spelle (Duitsland). Rekers produceert, verkoopt en levert kant-en-klare betonproducten,
waaronder prefab betonnen garages, in onder andere Duitsland, Nederland en België.18 Sinds
de jaren negentig is Rekers ook actief op het gebied van prefab betonnen garages in Nederland
door middel van Nederlandse verkopers en vertegenwoordigers. De productie vindt plaats in
Duitsland (Spelle, Niedersachsen).

16.

Rekers Betonwerk GmbH & Co. KG is een commanditaire vennootschap naar Duits recht
(Kommanditgesellschaft). De commanditaire vennoten zijn drie natuurlijke personen. De

13

Dossierstukken 2014202534 en 2014202529: Toezending dossier inzake rapport Prefab garages.
Dossierstukken 2014203183 en 2014203154: Toezending vertaling en uitstel termijn zienswijze.
Dossierstuk 2014101802: Zienswijze Rekers van 13 juni 2014, referentie 1028750; dossierstuk 2014101794:
Zienswijze Juwel van 13 juni 2014, referentie M20769661/4/20556675/opk; dossierstuk 2014102324: Beantwoording
verzoek om informatie aantal verkochte garages en jaaromzet Juwel 2008-2013 van 31 juli 2014, referentie
M21194251/1/20556675; dossierstuk 2014305214: Overzicht verkoopcijfers Rekers 2010-2012 van 5 augustus 2014,
referentie RE: 14.0409.31 [STIBBE-Legal.FID157793]; dossierstuk 2014102556: Zienswijze Rekers van 22 augustus
2014, referentie MB.1028750/15470921; dossierstuk 2014102566: Reactie Juwel naar aanleiding brief Rekers van 22
augustus en correctie verkoopcijfers Juwel, referentie M21401196/5/20556675/opk; dossierstuk 2014102692:
Schriftelijke reactie Rekers van 11 september 2014 op brief Juwel van 28 augustus 2014, referentie CS/FtH/RH
1028750-15535105 v1.
16
Dossierstukken 2014203223 en 2014203220: Uitnodiging hoorzitting n.a.v. Rapport Prefab betonnen garages.
17
Dossierstukken 2014206843 en 2014206841: Toezending verslag hoorzitting; dossierstukken 2015200077 en
2015200075: Toezending aangepast verslag hoorzitting van 2 september 2014.
18
Rekers is in België actief onder de naam Betonal NV.
14

15
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beherend vennoot is Rekers Betonwerk Beteiligungsgesellschaft GmbH. Dit is een besloten
vennootschap naar Duits recht (Gesellschaft mit beschränkter Haftung).19
Bovengenoemde partijen worden in dit besluit tezamen aangeduid als “Rekers”.

18.

De heer [A] (hierna: de heer [A] / de salesmanager van Rekers) vervulde bij Rekers in de
periode van de gedragingen de functie van salesmanager.20 De vertegenwoordiger van Rekers
in Nederland gedurende deze periode was de heer [B] (hierna: de heer [B] / de verkoper van
Rekers). Zijn vervanger was de heer [C] (hierna: de heer [C]), vertegenwoordiger van Rekers in
België.21 De heer [B] en de heer [C] werkten gedurende deze periode volledig voor risico en
rekening van Rekers.22

1.2.2 Juwel
19.

Juwel Betonbauteile GmbH is een Duitse onderneming die statutair gevestigd is in KampLintfort (Duitsland).23 Juwel produceert, verkoopt en levert prefab betonnen garages in onder
andere Duitsland, Nederland en België. Sinds 2003 is Juwel ook in Nederland actief op het
gebied van prefab betonnen garages via een Nederlandse verkoper. Juwel is daarnaast ook
actief in het voornamelijk Nederlandstalige deel van België. De productie van Juwel vindt plaats
in Duitsland (Kamp-Lintfort, Nordrhein-Westfalen).

20.

Juwel Betonbauteile GmbH is een besloten vennootschap naar Duits recht (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung). Juwel Betonbauteile GmbH wordt in dit besluit aangeduid als “Juwel”.

21.

In de periode van de gedragingen waar dit besluit op ziet, waren de heer [D] (hierna: de heer
[D] / managing director bij Juwel) en de heer [E] (hierna: de heer [E] / managing director bij
Juwel) directielid van Juwel.24 De heer [F] (hierna: de heer [F]/ de verkoper van Juwel) was in
deze periode de vertegenwoordiger van Juwel in Nederland.25 De heer [F] was gedurende deze
periode in loondienst bij Juwel.26

22.

Rekers en Juwel worden hierna ook aangeduid als de “betrokken ondernemingen”.

1.3

Het rapport

23.

Hierna volgt een korte samenvatting van de conclusies in het rapport ten aanzien van de feiten
en omstandigheden en de juridische beoordeling.

19

Dossierstuk 2013305867: Toezending uittreksel handelsregister, p. 2 en 11.
[VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK].
22
[VERTROUWELIJK]; [VERTROUWELIJK].
23
Dossierstuk 2013305867: Toezending uittreksel handelsregister, p. 17.
24
Dossierstuk 2013305867: Toezending uittreksel handelsregister, p. 17.
25
Dossierstuk 2012203455: Verklaring van de verkoper van Juwel van 2 oktober 2012, p. 2-3.
26
Dossierstuk 2012203455: Verklaring van de verkoper van Juwel van 2 oktober 2012.
20
21
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1.3.1 Conclusies in het rapport ten aanzien van de feiten en omstandigheden
24.

1.3.2 De juridische beoordeling in het rapport
25.

In het rapport is ten aanzien van de juridische kwalificatie van de feiten geconcludeerd dat de
“Betrokken ondernemingen (toevoeging ACM: in het rapport Rekers en Juwel) hebben
deelgenomen aan een enkele complexe en voortdurende inbreuk met als doel om een hogere
prijs te realiseren voor prefab betonnen garages. De Gedragingen waaraan de Betrokken
ondernemingen hebben deelgenomen, te weten het onderling verdelen van (potentiële) klanten,
strekken ertoe de mededinging te verhinderen, beperken of vervalsen en vormen als zodanig
een redelijk vermoeden van een enkele complexe en voortdurende inbreuk op artikel 6, eerste
lid, Mw.”

26.

Voorts is vastgesteld dat “Rekers en Juwel, beide Duitse ondernemingen, de enige spelers van
belang zijn op het gebied van de verkoop van prefab betonnen garages in Nederland.” “Door de
aanwezigheid van voornamelijk buitenlandse (Duitse) ondernemingen in Nederland op het
gebied van verkoop van prefab betonnen garages en het feit dat de Gedragingen onder andere
tot doel hadden te voorkomen dat andere Duitse ondernemingen dan Rekers en Juwel actief
zouden worden in Nederland”, wordt in het rapport geconcludeerd dat de gedragingen een
merkbaar (potentieel) effect konden hebben op de handelsstromen tussen de lidstaten van de
Europese Unie.

27.

Op grond hiervan is in het rapport geconcludeerd: “de Gedragingen zoals omschreven in het
rapport strekken ertoe de mededinging te verhinderen, beperken of vervalsen en vormen als
zodanig een redelijk vermoeden van een enkele complexe en voortdurende inbreuk op artikel 6
en/of artikel 101 VwEU.”

1.3.3 De voorgestelde toerekening in het rapport
28.

In het rapport is aangegeven dat ACM voornemens is de overtreding als volgt toe te rekenen:
(1) voor de onderneming Rekers wordt voorgesteld om de overtreding toe te rekenen aan
Rekers Betonwerk GmbH & Co. KG, Rekers Betonwerk GmbH en aan de drie commanditaire
vennoten (‘kommanditisten’) van Rekers Betonwerk GmbH & Co. KG. en (2) voor de
onderneming Juwel wordt voorgesteld om de overtreding toe te rekenen aan Juwel
Betonbauteile GmbH.
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In het rapport is ten aanzien van de feiten en omstandigheden geconcludeerd dat Rekers en
Juwel op het gebied van de verkoop van prefab betonnen garages in Nederland de markt
hebben verdeeld. Dit deden zij door onderling (potentiële) klanten te verdelen en af te stemmen
wie bij welke (potentiële) klant de lijstprijs dan wel het maximum overeengekomen
kortingspercentage zou offreren. Deze gedragingen beslaan de periode van in ieder geval 18
februari 2010 tot en met 3 juli 2012 en vloeiden volgens het rapport voort uit één
gemeenschappelijk doel, namelijk om een hogere prijs te realiseren voor een prefab betonnen
garage dan zonder genoemde gedragingen het geval was geweest en te voorkomen dat
concurrerende (Duitse) producenten actief zouden kunnen worden in Nederland.
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Opbouw van dit besluit

29.

Hierna wordt in hoofdstuk 2 allereerst een beschrijving van de markt gegeven. Hoofdstuk 3 stelt
de feiten en omstandigheden met betrekking tot de specifieke gedragingen in deze zaak vast.
Hoofdstuk 4 behandelt de juridische beoordeling. In hoofdstuk 5 wordt de toerekening
behandeld. Vervolgens geeft ACM in hoofdstuk 6 haar overwegingen omtrent het opleggen van
een boete. De zienswijzen van de betrokken ondernemingen heeft ACM in het relevante
hoofdstuk beoordeeld. Ten slotte volgt het dictum.

2

Feiten en omstandigheden ten aanzien van de markt

30.

Dit besluit heeft betrekking op gedragingen van ondernemingen die onder meer actief zijn op
het gebied van de productie en verkoop van prefab betonnen garages. In het onderhavige
hoofdstuk beschrijft ACM de markt voor de verkoop van prefab betonnen garages.

31.

Omdat er in Nederland geen productie plaatsvindt van prefab betonnen garages en verkopers
alleen actief zijn op het gebied van de verkoop van prefab betonnen garages, wordt in dit besluit
uitgegaan van de markt voor de verkoop van prefab betonnen garages. Zoals in paragraaf 2.2.2
nader wordt toegelicht, zijn naast de betrokken ondernemingen slechts enkele ondernemingen
met een gering marktaandeel actief op deze markt in Nederland. De markt kent zowel zakelijke
als particuliere klanten. Om inzicht te geven in deze markt beschrijft ACM eerst het product
prefab betonnen garage.

2.1

Product – prefab betonnen garages

32.

De productie van een prefab betonnen garage gebeurt door de wanden, vloer en het dak
naadloos te storten in gewapend beton. De garage bestaat dus uit één geheel. De productie
vindt plaats in de fabriek bij de producent door het beton te storten in een mal. Ook de
afwerking van de garage (waaronder dakbedekking, garagedeur en elektriciteit, in de afwerking
zijn meerdere opties mogelijk) gebeurt in de fabriek.27

33.

Nadat de prefab betonnen garage is afgewerkt, wordt deze in zijn geheel per vrachtwagen
getransporteerd naar de locatie. Een prefab betonnen garage kan relatief snel worden geleverd.
Tussen de bestelling en plaatsing zitten ongeveer 6 tot 10 weken.28 Het plaatsen van een
prefab betonnen garage duurt ongeveer een uur.

34.

Er zijn verschillende afmetingen prefab betonnen garages. De betrokken ondernemingen
noemen standaard garages (ongeveer 3x6 meter, hoogte 2,5 meter) en grote garages, ook
bekend als de “XXL-modellen” of zoals deze in Duitsland worden genoemd de
“Großraumgaragen” (ongeveer 3,5x6-9 meter en hoogte tot 3,5 meter). Voor elk van de
modellen moet een producent beschikken over een al dan niet verstelbare mal.

27
28

Zie http://www.youtube.com/watch?v=Odh10rM9lL0.
Zie bijvoorbeeld dossierstuk 2013201184: Toezending verslag van 26-03-2013 ABC Beton, p. 3.
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De prefab betonnen garage beschikt over goede brandwerende eigenschappen en heeft na
plaatsing weinig onderhoud nodig.29 De (lijst)prijs van een standaard prefab betonnen garage
varieert tussen ongeveer EUR 3.500 en EUR 5.500.30 Door de productiemethode is de prefab
betonnen garage relatief goedkoop en kan deze relatief snel geleverd worden ten opzichte van
andere garages.

36.

Uit het onderzoek blijkt dat de prefab betonnen garage om meerdere redenen moet worden
onderscheiden van gemetselde, prefab houten en prefab stalen garages. Gemetselde garages
hebben weliswaar vergelijkbare eigenschappen, maar doordat de garage ter plekke moet
worden gemetseld en er een uitgebreidere fundering moet worden aangebracht, is de prijs
ongeveer drie maal hoger dan de prijs van een prefab betonnen garage.31 Daarnaast duurt het
langer voordat de garage gereed is32 en heeft een prefab betonnen garage geen onderhoud
nodig en een gemetselde garage wel.33 ACM concludeert op grond van het onderzoek dat de
gemetselde garage geen substituut vormt voor een prefab betonnen garage. 34

37.

Houten en stalen garages zijn voordeliger dan prefab betonnen garages, maar ze hebben
wezenlijk andere producteigenschappen dan prefab betonnen garages. Zo ontberen de prefab
houten garages de brandwerende eigenschappen die prefab betonnen garages wel hebben en
zijn ze, net als de prefab stalen garages, minder duurzaam.35 Daarnaast zijn stalen en houten
garages minder weerbestendig.36 Een houten garage vergt bovendien veel onderhoud en is

29

Dit blijkt uit de antwoorden van verkopers van prefab betonnen garages op een informatieverzoek van ACM. Zie
dossierstuk 2013201220: Gespreksverslag telefonisch interview van 09-04-2013 Inprebo, p. 2; dossierstuk 2013201184:
Toezending verslag van 26-03-2013 ABC Beton, p. 4.
30
Dit blijkt uit de antwoorden van een (potentiële) concurrent op een informatieverzoek van ACM, zie dossierstuk
2013201220: Gespreksverslag telefonisch interview van 09-04-2013 Inprebo, p. 2.
31
Dit blijkt uit de antwoorden van (potentiële) concurrenten en klanten op een informatieverzoek van ACM, dossierstuk
2013201175: Toezending verslag telefonisch interview van 09-04-2013 Ahorn, p. 4; dossierstuk 2013201184:
Toezending verslag van 26-03-2013 ABC Beton, p. 4; dossierstuk 2013201174: Toezending verslag telefonisch
interview van10-04-2013 Mercari, p. 4. Uit verklaringen van klanten blijkt ook dat de prijs een belangrijk verschil is, zie
bijvoorbeeld de antwoorden van een klant van Rekers, dossierstuk 2013300852: Beantwoording vragenlijst 25-04-2013
Suo Marte, p. 2; dossierstuk 2013400255: Toezending verslag telefonisch interview Hardickx, p. 2.
32
Dit blijkt uit de antwoorden van een (potentiële) concurrent op een informatieverzoek van ACM, dossierstuk
2013201184: Toezending verslag van 26-03-2013 ABC Beton, p. 4. Dit blijkt ook uit de antwoorden van een klant van
Rekers, dossierstuk 2013201176: Toezending verslag gesprek van 02-04-2013 Garagepark Nederland, p. 5 en uit de
antwoorden van een klant van Juwel, dossierstuk 2013400366: Toezending verslag telefonisch interview Menken Self
Storage, p. 2.
33
Dit blijkt uit de antwoorden van een klant van Rekers, dossierstuk 2013201174: Toezending verslag telefonisch
interview van10-04-2013 Mercari, p. 4. En bijvoorbeeld ook uit de antwoorden van een andere klant van Rekers,
dossierstuk 2014400362: Toezending aanvulling beantwoording vragenlijst 25-04-2013 Gulf, p. 2.
34
Dit blijkt uit de antwoorden van klanten op een informatieverzoek van ACM, dossierstuk 2013400366: Toezending
verslag telefonisch interview Menken Self Storage, p. 2; dossierstuk 2013201174: Toezending verslag telefonisch
interview van10-04-2013 Mercari, p. 4; dossierstuk 2013400255: Toezending verslag telefonisch interview Hardickx,
p.2; dossierstuk 2013400362: Toezending aanvulling beantwoording vragenlijst 25-04-2013 Gulf, p.2; dossierstuk
2013201221: Gespreksverslag telefonisch interview van 17-04-2013 Kennemer Haeve Groep, p. 2; dossierstuk
2013300852: Beantwoording vragenlijst 25-04-2013 Suo Marte, p. 2.
35
Dossierstuk 2013201175: Toezending verslag telefonisch interview van 09-04-2013 Ahorn, p. 5; dossierstuk
2013201176: Toezending verslag gesprek van 02-04-2013 Garagepark Nederland, p. 5.
36
Dit blijkt uit de antwoorden van een (potentiële) concurrent althans wederverkoper, dossierstuk 2013201175:
Toezending verslag telefonisch interview van 09-04-2013 Ahorn, p. 5; dossierstuk 2013201174: Toezending verslag
telefonisch interview van10-04-2013 Mercari, p. 4.
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minder stevig.37 Hierdoor vormen zowel de houten als de stalen garages geen substituut voor
de prefab betonnen garages.
ACM concludeert op grond van het onderzoek dat er geen substituut is voor een prefab
betonnen garage.38 De prefab betonnen garage is een relatief goedkoop product met
inachtneming van de producteigenschappen en wordt snel gebouwd. Klanten hebben zelf ook
aangegeven dat zij kiezen voor prefab betonnen garages vanwege de prijs en de
producteigenschappen (materiaal, weinig onderhoud en snel op te bouwen) van prefab
betonnen garages.39 Ook uit de verklaringen van (potentiële) concurrenten blijkt dat er geen
substituut is voor prefab betonnen garages. Prijs, snelheid en onderhoud (duurzaamheid)
onderscheidt de prefab betonnen garage van andere garages op de markt.

39.

Vanuit de aanbodzijde vormen andere prefab betonnen producten momenteel geen substituut
voor prefab betonnen garages. Om prefab betonnen garages naadloos uit te voeren, moet een
producent beschikken over een mal. Dit vergt een grote investering. Alhoewel er alternatieven
zijn op de markt, waarvoor bijvoorbeeld eerst verschillende prefab betonnen onderdelen (vloer,
wanden en dak) afzonderlijk worden vervaardigd en ter plaatse aan elkaar worden gezet door
middel van verbindingsstukken40, zijn deze garages niet vergelijkbaar met prefab betonnen
garages.41 Doordat deze garages uit losse onderdelen bestaan vergt het vervaardigen en
opbouwen meer tijd en manuren. De kosten van deze garages liggen derhalve hoger dan die
van de prefab garages die uit één deel bestaan.42 Voorts zijn er geen aanwijzingen dat nieuwe
fabrikanten van (andere) prefab betonnen producten het voornemen hebben om deze
producten aan te bieden.43 Daarom concludeert ACM dat producenten van andere prefab
betonnen producten geen relevante concurrentiedruk uitoefenen op de betrokken
ondernemingen.

2.2

Verkoop van prefab betonnen garages

40.

De gedragingen van de betrokken ondernemingen hebben enkel betrekking op de verkoop van
prefab betonnen garages (zowel standaard garages als grote garages). Naast de betrokken
ondernemingen zijn slechts enkele ondernemingen met gering marktaandeel actief op het
gebied van de verkoop van prefab betonnen garages in Nederland. Voorts vindt er in Nederland

37

Dit blijkt uit de antwoorden van een klant van Rekers, dossierstuk 2013201174: Toezending verslag telefonisch
interview van10-04-2013 Mercari, p. 4.
Dit blijkt uit de antwoorden van klanten op een informatieverzoek van ACM, dossierstuk 2013400366: Toezending
aanvulling beantwoording vragenlijst 25-04-2013 Gulf, p. 2; dossierstuk 2013201174, Toezending verslag telefonisch
interview van10-04-2013 Mercari, p. 4; dossierstuk 2013400255: Toezending verslag telefonisch interview Hardickx, p.
2; dossierstuk 2013400366: Toezending verslag telefonisch interview Menken Self Storage, p. 2; dossierstuk
2013201221: Gespreksverslag telefonisch interview van 17-04-2013 Kennemer Haeve Groep, p. 2.
39
Dit blijkt uit de antwoorden van klanten van Rekers, dossierstuk 2013201221: Gespreksverslag telefonisch interview
van 17-04-2013 Kennemer Haeve Groep, p. 2; dossierstuk 2013201176: Toezending verslag gesprek van 02-04-2013
Garagepark Nederland, p. 5; dossierstuk 2013201174: Toezending verslag telefonisch interview van10-04-2013
Mercari, p. 4.
40
Dossierstuk 2013201185: Beantwoording vragen van 15-03-2013, p. 1.
41
Dossierstuk 2013201176: Toezending verslag gesprek van 02-04-2013 Garagepark Nederland, p. 5.
42
Dossierstuk 2013201176: Toezending verslag gesprek van 02-04-2013 Garagepark Nederland, p. 5.
43
Dossierstuk 2013403122: Verslag telefonisch interview van 24-10-2013 BFBN, p. 3.

38
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geen productie plaats van prefab betonnen garages. In dit besluit wordt uitgegaan van de markt
voor de verkoop van prefab betonnen garages.
2.2.1 Nederlandse markt voor prefab betonnen garages
Er zijn geen producenten van prefab betonnen garages in Nederland.44 Een aantal Duitse
producenten levert prefab betonnen garages aan Nederlandse klanten. Rekers en Juwel zijn de
enige producenten van belang die prefab betonnen garages in Nederland via hun eigen
verkoopkanaal verkopen.

42.

Naast Rekers en Juwel zijn in ieder geval nog twee andere Duitse producenten in de buurt van
de landsgrens met Nederland gevestigd. Dit zijn Zapf GmbH (hierna: Zapf)45 en K-Plus
Garagen- und Raumsysteme GmbH (hierna: K-Plus).46 In tegenstelling tot deze Duitse
producenten, werken alleen de betrokken ondernemingen met vertegenwoordigers of verkopers
in Nederland.

43.

De omvang van de verkoop van prefab betonnen garages in Nederland is gering, zowel wat
betreft afzet als omzet. Volgens het rapport worden in Nederland ongeveer [VERTROUWELIJK]
garages per jaar verkocht. Omgerekend naar omzet is dit circa EUR [VERTROUWELIJK]
miljoen. Rekers zou volgens het rapport in de periode van de gedragingen een marktaandeel
van ongeveer [VERTROUWELIJK]% in de verkoop van prefab betonnen garages in Nederland
hebben en Juwel een marktaandeel van ongeveer [VERTROUWELIJK]%.47

44.

Zowel Rekers als Juwel hebben naar aanleiding hiervan in hun zienswijzen opgemerkt dat de
totale marktomvang zoals genoemd in het rapport wordt overschat, zowel wat betreft afzet als
omzet. Daarnaast heeft Juwel gesteld dat haar marktaandeel kleiner is dan in het rapport wordt
gesteld.

45.

Ter onderbouwing van hun zienswijzen hebben Rekers 48 en Juwel49 jaaromzetgegevens aan
ACM verstrekt. Hierbij heeft Juwel tevens een accountantsverklaring overlegd. Op basis
daarvan stelt ACM vast dat de totale marktomvang zoals vermeld in het rapport daadwerkelijk
een overschatting behelst. Gelet op het voorgaande komt ACM tot de conclusie dat er in de
periode 2010 tot en met 2012 ongeveer [VERTROUWELIJK] garages per jaar zijn verkocht.
Omgerekend naar omzet is dit circa EUR [VERTROUWELIJK] miljoen. Voor de beoordeling van
de gedragingen gaat ACM in het onderhavige besluit uit van deze cijfers.

44

Dit blijkt uit de antwoorden van (potentiële) concurrenten op een informatieverzoek van ACM. Zie dossierstuk:
2013201220: Gespreksverslag telefonisch interview van 09-04-2013 Inprebo, p. 2; dossierstuk 2013201175:
Toezending verslag telefonisch interview van 09-04-2013 Ahorn, p. 6.
45
De merken Estelit en Kesting maken onderdeel uit van Zapf. Zapf heeft productielocaties in Herne en Dülmen in
Nordrhein-Westfalen, Neuenburg in Baden-Württemberg en Weilenberg, Eebenhausen en Untersteinach in Bayern.
46
Rasselstein maakt onderdeel uit van K-Plus. K-Plus heeft productielocaties in Lünen in Nordrhein-Westfalen en
Neuwied in Rheinland-Pfalz.
47
[VERTROUWELIJK].
48
Dossierstuk 2014305216: E-mailbericht van 7 augustus 2014 met kenmerk: RE: 14.0409.31 [STIBBELegal.FID157793].
49
Dossierstuk 2014102324: Brief van 31 juli 2014 met referentie: M21194251/1/20556675.
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Aan de hand van de toegezonden gegevens constateert ACM dat het marktaandeel van Juwel
weliswaar lager is dan in het rapport is vastgesteld, maar dat dit gemiddeld niet onder de
[VERTROUWELIJK]% uitkomt [VERTROUWELIJK]. Voor de beoordeling van de gedragingen
in het besluit gaat ACM uit van een marktaandeel van [VERTROUWELIJK]% voor Juwel en een
marktaandeel van [VERTROUWELIJK]% voor Rekers.

47.

Omdat de afzet van prefab betonnen garages in Nederland verhoudingsgewijs gering is (in
vergelijking tot bijvoorbeeld Duitsland), is Nederland als afzetmarkt slechts beperkt
interessant.50 Dit geldt zowel voor de standaard garages als de grote garages. Concurrenten
van de betrokken ondernemingen geven aan dat de relatief lage marges die op de producten
worden behaald,51 in combinatie met hoge transportkosten, ervoor zorgen dat alleen Duitse
producenten die dichtbij de landsgrens gevestigd zijn actief zouden kunnen worden in
Nederland.52 Hoe groter de afstand van een Duitse producent tot de Nederlandse grens, des te
lager zijn marge op het product zal zijn als hij een met Rekers en Juwel concurrerende prijs wil
offreren.

2.2.2 (Potentiële) concurrenten ten aanzien van de verkoop
48.

Naast de betrokken ondernemingen zijn er op het gebied van de verkoop van prefab betonnen
garages in Nederland, enkele Nederlandse ondernemingen (wederverkopers) die prefab
betonnen garages inkopen bij onder andere de producenten Zapf en K-Plus. Zapf en K-Plus
leveren ook zelf incidenteel buiten deze verkoopkanalen prefab betonnen garages in
Nederland.53 Ahorn, een wederverkoper, gaf in 2013 aan dat er een project voor prefab
betonnen garages is binnengekomen via Zapf. De wederverkopers produceren zelf geen
garages. Het aandeel van deze Nederlandse wederverkopers in de verkoop van prefab
betonnen garages in Nederland is zeer beperkt. Zo heeft Ahorn in 2011 en 2012 ongeveer 18
prefab betonnen garages verkocht. Volgens Ahorn is het moeilijk om prefab betonnen garages
te verkopen en is de concurrentiedruk groot. Ahorn geeft verder aan dat veel klanten die bij
Ahorn een offerte opvragen, ook bij Rekers een offerte hebben opgevraagd. 54

49.

Een aantal (buitenlandse) aanbieders heeft de afgelopen jaren, ondanks het feit dat zij wel
offertes heeft uitgebracht, geen prefab betonnen garages meer verkocht in Nederland. Inprebo,
een wederverkoper, heeft bijvoorbeeld tot 2008 in Nederland gemiddeld 10 prefab betonnen
garages verkocht. Deze garages waren afkomstig van Rasselstein (thans overgenomen door
Zapf). Vanaf 2009 heeft Inprebo geen prefab betonnen garages meer verkocht in Nederland.55

50

Dossierstuk 2013201175: Toezending verslag telefonisch interview van 09-04-2013 Ahorn, p. 5-6; dossierstuk
2013201220: Gespreksverslag telefonisch interview van 09-04-2013 Inprebo, p. 3; dossierstuk 2013201184:
Toezending verslag van 26-03-2013 ABC Beton, p. 5-6.
51
Dossierstuk 2013201220: Gespreksverslag telefonisch interview van 09-04-2013 Inprebo, p. 3; dossierstuk
2013201184: Toezending verslag van 26-03-2013 ABC Beton, p. 6; [VERTROUWELIJK].
52
Dossierstuk 2013306814: Toezending antwoorden Zapf o.g.v. art. 12 Reg. 1/2003, p. 6-7.
53
Dossierstuk 2013306814: Toezending antwoorden Zapf o.g.v. art. 12 Reg. 1/2003, p. 14-15.
54
Dossierstuk 2013201175: Toezending verslag telefonisch interview van 09-04-2013 Ahorn, p. 3-5.
55
Dossierstuk 2013201220: Gespreksverslag telefonisch interview van 09-04-2013 Inprebo, p. 1.
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Ook ABC Beton, wederverkoper van garages van Zapf, heeft de afgelopen jaren geen prefab
betonnen garages meer verkocht in Nederland.56
Er heeft in de periode van de gedragingen geen duurzame toetreding van nieuwe aanbieders
plaatsgevonden. De verwachting van een aantal bestaande (potentiële) concurrenten althans
wederverkopers van prefab betonnen garages is, dat dit ook niet gaat gebeuren aangezien het
volume ontbreekt57 om deze markt interessant te laten zijn voor nieuwe toetreders. Daarnaast
zijn de investeringskosten aanzienlijk en de winstmarges erg klein.58

2.3

Type afnemers en wijze waarop het product wordt afgezet

51.

De betrokken ondernemingen maken onderscheid tussen zogenaamde zakelijke en particuliere
afnemers van prefab betonnen garages. Zakelijke afnemers zijn afnemers die drie of meer
garages afnemen. Particulieren nemen minder dan drie garages af. Wanneer zakelijke
afnemers een groot aantal garages afnemen, wordt door de betrokken ondernemingen ook wel
gesproken over ‘projecten’. Zakelijke afnemers zijn volgens Rekers verantwoordelijk voor circa
[VERTROUWELIJK]% van de omzet. De vraag van particuliere afnemers bedraagt ongeveer
[VERTROUWELIJK]% van de totale omzet.59

52.

Tijdens het onderzoek van ACM is naar voren gekomen dat afnemers bij de aanschaf van een
prefab betonnen garage hun keuze voornamelijk of zelfs uitsluitend baseren op de prijs.60 Door
enkele afnemers wordt levertijd ook als een criterium genoemd waarop ze hun keuze baseren.61
Hoewel er verschillen bestaan in de maatvoering en de afwerking62, zijn de kwaliteitsverschillen
tussen de producten van de betrokken ondernemingen marginaal. Uit interviews die ACM met
afnemers heeft gehouden blijkt dat de kwaliteitsverschillen niet tot nauwelijks hebben
meegewogen bij de keuze.63

53.

De betrokken ondernemingen hebben [VERTROUWELIJK] ten aanzien van de verkoop van
prefab betonnen garages. Beide werken met prijslijsten. [VERTROUWELIJK]. Op deze prijslijst

56

Dossierstuk 2013201184: Toezending verslag van 26-03-2013 ABC Beton, p. 2.
Dossierstuk 2013403122: Verslag telefonisch interview van 24-10-2013 BFBN, p. 3; dossierstuk 2013201175:
Toezending verslag telefonisch interview van 09-04-2013 Ahorn, p. 6.
58
Dossierstuk 2013201220: Gespreksverslag telefonisch interview van 09-04-2013 Inprebo, p. 3; dossierstuk
2013201184: Toezending verslag van 26-03-2013 ABC Beton, p. 6.
59
[VERTROUWELIJK].
60
Dossierstuk 2013400366: Toezending verslag telefonisch interview Menken Self Storage van 28-05-2013, p. 3;
dossierstuk 2013201174: Gespreksverslag telefonisch interview van 09-04-2013 Mercari, p. 4; dossierstuk 2014400362:
Toezending aanvulling beantwoording vragenlijst 25-04-2013 Gulf, p. 2; dossierstuk 2013201221: Gespreksverslag
telefonisch interview van 17-04-2013 Kennemer Haeve Groep, p. 2; dossierstuk 2013300852: Beantwoording vragenlijst
25-04-2013 Suo Marte, p. 2; [VERTROUWELIJK].
61
Dossierstuk 2014400362: Toezending aanvulling beantwoording vragenlijst 25-04-2013 Gulf, p. 2; dossierstuk
2013201221: Gespreksverslag telefonisch interview van 17-04-2013 Kennemer Haeve Groep, p. 2.
62
Dossierstuk 2012203457: VvA bedrijfsbezoek (woning) van de verkoper van Juwel van 22 oktober 2012,
ID_D_7511_01_Email715__RE_ JUWEL prefab garages-item-1057.
63
Bijvoorbeeld dossierstuk 2013400366: Toezending verslag telefonisch interview Menken Self Storage van 28-052013, p. 3; dossierstuk 2013201174: Gespreksverslag telefonisch interview van 09-04-2013 Mercari, p. 4.
57
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staan de prijzen per model (zogenaamde “lijstprijs”), evenals de opties voor de afwerking.
[VERTROUWELIJK]. [VERTROUWELIJK].64 [VERTROUWELIJK].65
De lijstprijzen van de betrokken ondernemingen liggen dicht bij elkaar.66 Prijslijsten van prefab
betonnen garages zijn gemakkelijk op te vragen. 67 Concurrentie tussen verkopers van zowel
standaard als grote garages vindt met name plaats door het verlenen van kortingen op de
lijstprijzen, accessoires en indien van toepassing, de toeslag voor vervoerskosten als de klant
relatief ver weg ligt ten opzichte van de productielocatie.68

55.

Uit het bovenstaande blijkt dat prijs de belangrijkste concurrentieparameter is bij de verkoop
van prefab betonnen garages.

2.4

Conclusie

56.

Uit het bovenstaande blijkt dat de betrokken ondernemingen veruit de grootste aanbieders zijn
van prefab betonnen garages in Nederland. De concurrentiedruk die zij ondervinden van
concurrenten is zeer beperkt. Er heeft in de periode van de gedragingen geen toetreding
plaatsgevonden. Bij de verkoop van prefab betonnen garages is prijs de belangrijkste
concurrentieparameter.

3

Feiten en omstandigheden ten aanzien van de gedragingen

57.

In het onderhavige hoofdstuk beschrijft ACM dat de betrokken ondernemingen in ieder geval
vanaf 18 februari 2010 tot en met 3 juli 2012 op het gebied van de verkoop van prefab betonnen
garages in Nederland de markt hebben verdeeld. De betrokken ondernemingen bepaalden
onderling aan wie van de twee de (potentiële) klant zou worden toebedeeld. Dat deden ze door
afspraken te maken over de te offreren prijs en/of de korting aan de klant. In dat kader hebben
de betrokken ondernemingen informatie over offerteaanvragen van (potentiële) klanten op het
gebied van prefab betonnen garages in Nederland uitgewisseld en besproken. De informatie
betrof de naam van de klant, het model van de garage (standaard garage of grote garage) en
het aantal gewenste garages. Om de afspraken overzichtelijk te houden hebben de betrokken
ondernemingen in de eerste periode klantenlijsten bijgehouden en uitgewisseld. Na verloop van
tijd wijzigde deze werkwijze enigszins en werden de contacten tussen de betrokken
ondernemingen heimelijker en bondiger. Met deze gedragingen werden de (potentiële) klanten
tussen de betrokken ondernemingen verdeeld. Deze verdeling had tot doel een hogere prijs te
realiseren voor een prefab betonnen garage dan onder normale concurrentie omstandigheden.
Daarnaast bestond er een gezamenlijk doel om de Nederlandse markt voor de betrokken
ondernemingen te behouden en te voorkomen dat (Duitse) producenten verder actief zouden
kunnen worden in Nederland.

64

[VERTROUWELIJK].
“[VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK].
67
[VERTROUWELIJK].
68
[VERTROUWELIJK].
65
66
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Om inzicht te geven in de oorsprong van deze gedragingen, bespreekt ACM allereerst de
periode voorafgaand aan het maken van de concrete klantenverdelingsafspraken.

3.1

Voorgeschiedenis: 2003 tot en met najaar 2009

59.

Zoals blijkt uit paragraaf 1.2 zijn Rekers en Juwel beide Duitse ondernemingen die actief zijn op
het gebied van de productie en verkoop van prefab betonnen garages in meerdere Europese
landen, waaronder Nederland. Om hun producten op de Nederlandse markt af te zetten,
werken beide ondernemingen in Nederland onder meer met een vertegenwoordiger of verkoper
die in dienst is bij de onderneming.

60.

Op het gebied van de verkoop van prefab betonnen garages in Nederland waren deze twee
ondernemingen ten tijde van de overtreding elkaars concurrenten en de voornaamste
leveranciers van prefab betonnen garages op de Nederlandse markt (zie hoofdstuk 2).
Directieleden en vertegenwoordigers van beide ondernemingen kennen elkaar. In de periode
vóór 18 februari 2010 is er van tijd tot tijd contact geweest zowel op directieniveau als tussen de
verkopers van beide ondernemingen. 69 Zo heeft Juwel in 2003 een mal voor het produceren van
grote garages voor de Duitse markt aan Rekers verkocht. 70 In de periode 2003 - 2009 nam
Juwel van Rekers en andere aanbieders grote garages af voor de Duitse markt.71

61.

In de loop van 2008 verhevigde de concurrentie op de Nederlandse markt tussen Rekers en
Juwel. Deze verhevigde concurrentie kwam tot uiting door een lage prijsstelling die soms onder
de kostprijs uitkwam.
[VERTROUWELIJK]. 72

62.

Ook de verkoper van Rekers verklaart dat er in 2008 meerdere keren een hevige
concurrentiestrijd tussen de twee ondernemingen is geweest om specifieke (potentiële) klanten
in Nederland. De verkoper geeft in zijn verklaring een voorbeeld van een klant die een offerte
van Juwel had van EUR [VERTROUWELIJK] per garage. Na overleg met zijn leidinggevende is
volgens de verkoper van Rekers [VERTROUWELIJK]. 73

63.

Naast deze concurrentie op prijs blijkt in de periode daarna dat beide ondernemingen zich
negatief ten opzichte van (potentiële) klanten zijn gaan uiten. Zo ontdekte de verkoper van
Rekers in 2009 dat Juwel bij potentiële klanten van prefab betonnen garages folders
verspreidde waarin negatieve publiciteit werd gemaakt over de producten van Rekers. 74 In de
folders waren foto’s van (delen van) garages van Rekers afgebeeld waarop defecten zichtbaar

69

Een eerste contact tussen de verkopers van Rekers en Juwel vond plaats op de Bouwbeurs van 2003 of 2004 in
Utrecht waar beide betrokken ondernemingen een eigen stand hadden ingericht. [VERTROUWELIJK].
70
Dossierstuk 2012104064: Beantwoording aanvullende vragen van 14-11-2012 Juwel, p. 2.
71
[VERTROUWELIJK].
72
[VERTROUWELIJK].
73
[VERTROUWELIJK].
74
[VERTROUWELIJK]; zie ook [VERTROUWELIJK].
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zijn.75 Zonder Rekers als zodanig in de folder te vermelden, zou het volgens de verkoper van
Rekers desondanks relatief eenvoudig herleidbaar zijn dat het garages van Rekers betrof,
onder meer gezien de maatvoering en het typenummer.76 Ook zou de verkoper van Rekers op
zijn beurt in zijn contacten met (potentiële) klanten negatieve uitlatingen hebben gedaan over
Juwel.77
Rekers heeft verklaard dat naar aanleiding hiervan de verkoper van Rekers een brief zou
hebben opgesteld waarin Juwel gesommeerd werd om met haar negatieve publiciteit te
stoppen.78 ACM heeft in de onderzoeksfase niet kunnen vaststellen of deze (concept)brief
daadwerkelijk is gestuurd naar Juwel of haar verkoper.

65.

Volgens de verklaring van Rekers zijn deze twee ontwikkelingen – de concurrentie op prijs en
de negatieve uitlatingen – de reden geweest om in de periode daarna herhaaldelijk met elkaar
in contact te treden. Deze contacten hebben eerst plaatsgevonden op het niveau van de
verkopers.79 Toen dit niet hielp, zijn er vervolgens op directieniveau contacten geweest.80

66.

Uit de verklaring van Rekers blijkt dat de heer [A] (salesmanager van Rekers) vermoedelijk in
het najaar van 2009 telefonisch contact opnam met de heer [D] (managing director van Juwel)
over de folders van Juwel. De heer [D] zou tijdens dit telefoongesprek hebben gezegd niet op
de hoogte te zijn van het handelen van zijn verkoper in Nederland. Tijdens het gesprek is
besloten om de folders niet meer te verspreiden.81

67.

Uit diezelfde verklaring blijkt dat tijdens het telefoongesprek beide ondernemingen de algemene
marktsituatie in Nederland (in het bijzonder de verhevigde prijsconcurrentie) hebben
besproken.82 Deze beschouwden ze als zorgwekkend. Daarom zijn de sales manager van
Rekers en de managing director van Juwel overeengekomen om naar een oplossing te zoeken
die in het voordeel was van beide ondernemingen.83

68.

Volgens de verklaring van Rekers zijn er één of meerdere bijeenkomsten danwel
telefoongesprekken omstreeks het najaar 2009 en begin van 2010 tussen de salesmanager van
Rekers en de managing director van Juwel geweest.84

75

[VERTROUWELIJK]; zie ook [VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK].
Dossierstuk 2012104060: Reactie op verzoek ondertekening verklaring verkoper van Juwel, p. 1-2; dossierstuk
2012104064, Beantwoording aanvullende vragen van 14-11-2012 Juwel, p.1.
78
[VERTROUWELIJK].
79
De verkoper van Rekers heeft verklaard dat hij in eerste instantie de verkoper van Juwel in een telefoongesprek
confronteerde met voornoemde negatieve publiciteit. Het telefoongesprek zorgde echter niet voor verandering van de
situatie in Nederland. [VERTROUWELIJK].
80
Uit de verklaring van Rekers blijkt dat de verkoper van Rekers zowel zijn leidinggevende als een van de directeuren
van Rekers over de folders van Juwel heeft geïnformeerd. Er werd besloten om geen actie te ondernemen.
[VERTROUWELIJK].
81
[VERTROUWELIJK].
82
[VERTROUWELIJK].
83
[VERTROUWELIJK].
84
[VERTROUWELIJK].
76
77
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69.

Tijdens deze gesprekken zijn door de twee ondernemingen de volgende drie scenario’s
besproken:
Optie één was om een gezamenlijk verkoopkantoor op te starten voor Nederland.

·

Optie twee was dat Rekers de verkoper van Juwel in dienst zou nemen en Juwel een
vergoeding zou geven om de verkoop in Nederland te staken. Dit zouden de betrokken
ondernemingen in de praktijk brengen door het opkopen van de garages van Juwel die
bestemd waren voor Nederland door Rekers.

·

Optie drie was om een quotasysteem op te stellen dat als basis moest dienen voor een
verdeling van de verkoop in Nederland tussen Rekers en Juwel aan de hand van een
vastgestelde ratio.85

70.

Volgens de verklaring van Rekers hebben de betrokken ondernemingen optie 2 in detail
besproken.86 Uit de bewijsmiddelen die in de volgende paragraaf worden besproken, leidt ACM
af dat Juwel en Rekers voor optie 3 hebben gekozen. Dit komt overeen met de verklaring die
Rekers ten overstaande van de ACM clementiefunctionaris heeft afgelegd, waarin de
mededingingsbeperkende contacten tussen de betrokken ondernemingen staan beschreven. 87

71.

Tijdens de gesprekken tussen Rekers en Juwel in het najaar 2009 en begin van 2010, is de
aanzet gegeven voor een verdeling van de offerteaanvragen van klanten. Uit de verklaringen
van Rekers blijkt dat er door de betrokken ondernemingen een lijst (al dan niet een fysieke lijst)
is opgesteld waarmee een aantal openstaande offerte-aanvragen van actuele klanten c.q.
projecten werd geïnventariseerd en tussen de betrokken ondernemingen is verdeeld. 88 Dit volgt
ook uit de verklaring die de verkoper van Rekers op 23 mei 2013 heeft afgelegd:
[VERTROUWELIJK]. 89

72.

85

Het is deze eerste lijst die de basis vormt voor de meer specifieke afspraken die daarna op 18
februari 2010 tussen Rekers en Juwel worden gemaakt, zie paragraaf 3.2 (hierna ook
genoemd: de Wittringen-afspraken). Uit de aantekeningen van deze besprekingen blijkt ook dat
Rekers en Juwel reeds voor de bijeenkomst in slot Wittringen een eerste aanzet tot verdeling
hebben opgesteld.90 Ook uit andere bewijsmiddelen die uit de periode van de overtreding
dateren, blijkt dat de heren [A] en [D] een initiële verdeling van offerteaanvragen van klanten

[VERTROUWELIJK]. De aantekeningen van de verkoopdirecteur van Rekers over deze optie, zijn door Rekers
overlegd. Zie dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaringen, bijlage 3, p. 18 e.v.
86
ACM verwijst in dit verband naar [VERTROUWELIJK]. De de aantekeningen van de verkoopdirecteur van Rekers
over deze optie, zijn door Rekers overlegd. Uit deze aantekeningen blijkt dat Rekers en Juwel op 28 januari 2010
onderhandelingen hebben gevoerd over deze optie. Zie dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge
ondernemerverklaringen, bijlage 4, p. 21 e.v.
87
[VERTROUWELIJK].
88
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring, bijlage 6, p. 29 en 30.
89
[VERTROUWELIJK].
90
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring, bijlage 3 en 4, p. 12 e.v. welke verwijst
naar een bespreking op 28 januari 2010 in Kamp-Lintfort (de standplaats van Juwel) en waarin een berekening van de
5:1 verhouding is opgenomen.

18/88

·

Besluit
«Openbaar»

c.q. projecten vóór 18 februari 2010 hebben opgesteld.91 Zo verwijzen de verkopers van Rekers
en Juwel in hun onderlinge contacten naar deze initiële verdeling van klanten om verdere
afspraken te maken.92

De gedragingen en tot stand komen van de Wittringen-afspraken op 18 februari
2010

73.

Naast de verklaringen van Rekers en haar verkoper, bevat het dossier een groot aantal e-mails
(minstens 55 e-mails), sms-berichten (minstens 75 sms-berichten) 93 en een aantal
handgeschreven notities tussen de verkoper van Juwel (de heer [F]) en de verkoper van Rekers
(de heer [B]) waaruit blijkt dat Rekers en Juwel (potentiële) klanten onderling hebben
besproken. ACM heeft in bijlage 1 van dit besluit een overzicht opgenomen waarin alle klanten
worden genoemd waarover Juwel en Rekers informatie hebben gedeeld. Daarnaast zijn
leidinggevenden en verkopers van Rekers en Juwel meerdere keren bijeengekomen.

74.

Een van de eerste bijeenkomsten tussen Rekers en Juwel vond plaats in Wasserschloss
Wittringen te Gladbeck (hierna: slot Wittringen), Duitsland, op 18 februari 2010.94 Uit een e-mail
van 19 februari 2010 (hieronder afgebeeld) van de verkoper van Rekers aan de verkoper van
Juwel blijkt dat zij samen de dag vóór het e-mailbericht bij een bijeenkomst met meerdere
personen zijn geweest.95 Zoals hierna zal blijken, verwijzen de eerste zinnen van dit bericht
naar de bijeenkomst op 18 februari 2010 bij slot Wittringen.

91
E-mailbericht van de verkoper van Juwel aan Rekers van 22 februari 2010: “[VERTROUWELIJK] staat via de heer [D]
sinds 12 november op de lijst, dus zou hij daar bij jullie ook moeten staan”, dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij
mondelinge ondernemersverklaring, bijlage 6, p. 34.
92
Uit meerdere e-mails die daarna tussen de twee ondernemingen zijn uitgewisseld, blijkt dat de verkopers van beide
ondernemingen met enige regelmaat naar een ‘lijst van Herr [D]’, ‘een lijst’ of een “Excel- lijst” verwijzen. Dossierstuk
2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring, bijlage 6, p. 29 en bijlage 7b, p. 100 e.v.
93
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring, bijlage 6, p. 29 – 100 en bijlage 11, p. 134
– 188. Zie ook de bijlagen bij dossierstuk 2012203457: VvA bedrijfsbezoek (woning) van de verkoper van Juwel van 22
oktober 2012.
94
[VERTROUWELIJK]; dossierstuk 2012104064: Beantwoording aanvullende vragen van 14-11-2012 Juwel, p.1.
95
Dat er meerdere personen bij de bijeenkomst aanwezig waren blijkt uit de woorden "wij" en “jullie” in het e-mailbericht,
dat de verkoper van Rekers op 19 februari 2010 (09:52:39) aan de verkoper van Juwel heeft verzonden. Dossierstuk
2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring, bijlage 6, p. 29.
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75.

Uit deze e-mail blijkt dat deze ook “een lijst van actuele en recent uitgebrachte offertes" van
Rekers bevat als onderdeel van een “nieuwe gezamenlijke start”. Hiermee geeft de verkoper
van Rekers aan zijn directe concurrent, de verkoper van Juwel, inzicht in zijn (potentiële)
klanten. Hij verzoekt Juwel met deze lijst "rekening te houden en indien nodig even een
belletje". In de lijst staan de namen van (potentiële) klanten van prefab betonnen garages, hun
vestigingsplaats en aantallen van gewenste prefab betonnen garages, zogenaamd "stuks" per
klant genoemd.
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“Ik hoop dat jij ons gesprek van gistermiddag net zo prettig hebt ervaren als wij en ben
blij dat de donkere wolken uit de lucht zijn en we een nieuwe gezamenlijke start kunnen
maken.
Alles op basis van openheid, eerlijkheid en vertrouwen. Aan ons zal het niet liggen en
aan jullie ook niet ben ik overtuigt!

76.

Uit het bericht blijkt duidelijk dat de betrokkenen aan een nieuwe start willen beginnen. Zo wordt
gesproken over "een nieuwe gezamenlijke start" en “vanaf heden”, nu dat "de donkere wolken
uit de lucht zijn". Het eerste verwijst naar de afspraken die tussen de aanwezigen, waaronder
de verkopers van Rekers en Juwel, zijn gemaakt. De “donkere wolken” verwijst naar de
onprettige sfeer vóór de afspraken.96 De verkoper van Rekers vat de afspraken als volgt samen:
"En zoals besproken vanaf heden lijstprijzen minus maximaal 5% korting. Bij projecten
van 3 of meer boxen even contact onderling.
'Großraumgaragen' voorlopig voor ons. Wanneer jullie kunnen produceren overleggen
we nader betreffende deze modellen.
Ik denk dat het verstandig is en raadzaam om de zoveel tijd (1 keer in de 2, 3 weken)
elkaar even te zien (of hier of in Venlo) om eea even door te spreken."

77.

Dat er een bijeenkomst op 18 februari 2010 tussen Rekers en Juwel is geweest, wordt ook
bevestigd door de verklaringen van Rekers,97 de verkoper van Rekers,98 de agenda van de
verkoper van Rekers99 en een verklaring van Juwel.100 Onbetwist is dat daarbij de volgende
personen aanwezig waren: namens de onderneming Rekers, de heer [A] (salesmanager
Rekers) en twee van haar verkopers voor de Nederlandse markt. 101 Namens de onderneming
Juwel waren aanwezig de heer [D] (managing director bij Juwel), de heer [E] (managing director
bij Juwel) en de verkoper voor de Nederlandse markt.102
“De aanleiding voor dit gesprek was dat er al geruime tijd animositeit heerste tussen de
heren [F] (van JUWEL) en [B] (van Rekers) over communicatie richting potentiële

96

Dat er sprake was van een negatieve sfeer blijkt ook uit de verklaring van Juwel van 1 november 2012:
[VERTROUWELIJK]; dossierstuk 2012104060: Reactie op verzoek ondertekening verklaring van de verkoper van
Juwel.
97
[VERTROUWELIJK].
98
Dossierstukken 2015200077 en 2015200075: Toezending aangepast verslag hoorzitting van 2 september 2014,
bijlage 1, p. 6.
99
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 5, p. 27.
100
Dossierstuk 2013203243: Toezending aangepaste verklaring van de verkoper van Juwel van 10-06-2013, p. 4;
Dossierstuk 2012104060: Reactie op verzoek ondertekening verklaring van de verkoper van Juwel, p. 1; Dossierstuk
2012104064: Beantwoording aanvullende vragen van 14-11-2012 Juwel, p. 1 -2.
101
[VERTROUWELIJK]; zie ook de agenda van de verkoper van Rekers; dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij
mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 5, p. 27; zie verder dossierstukken 2015200077 en
2015200075: Toezending aangepast verslag hoorzitting van 2 september 2014, bijlage 1, p. 6.
102
Dossierstuk 2012104060: Reactie op verzoek ondertekening verklaring van de verkoper van Juwel, p.1.
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opdrachtgevers. De heer [B] maakte veelvuldig oneigenlijke vergelijkingen tussen de
door JUWEL en Rekers aangeboden prefab garages en probeerde JUWEL zwart te
maken bij potentiële opdrachtgevers. In een poging de lucht te klaren heeft toen een
gesprek plaatsgevonden in februari 2010 waarbij de bovengenoemde personen van
JUWEL en Rekers aanwezig waren. […]”103

De afspraken zoals beschreven in de hiervoor afgebeelde e-mail, komen overeen met de
verklaringen van Rekers. Daarbij gaat het voornamelijk om de afspraak om lijstprijzen minus
maximaal 5% korting voor offerteaanvragen van particulieren voor prefab betonnen garages en
de afspraak om offerteaanvragen ten aanzien van grote garages door te verwijzen naar Rekers
tot het moment dat Juwel ook grote garages kan produceren. Volgens die verklaringen hebben
beide ondernemingen tijdens de bijeenkomst hun prijslijsten voor prefab betonnen garages
onderling uitgewisseld.104 Uit het dossier blijkt dat prijslijsten van Rekers tijdens een
bedrijfsbezoek bij Juwel zijn aangetroffen.105 Rekers heeft verklaard dat de volgende afspraken
met Juwel zijn gemaakt:
Standaard garages
·

De kortingspercentage voor particuliere klanten bedraagt maximaal 5% van de lijstprijs van
een prefab betonnen garage.106

·

De kortingspercentage voor zakelijke klanten bedraagt maximaal 10% van de lijstprijs van
een prefab betonnen garage.107

·

Klanten worden verdeeld in de verhouding van 5:1 verkoopeenheden in het voordeel van
Rekers.108 Deze verhouding is gebaseerd op de uitgewisselde verkoopcijfers in Nederland
op het moment dat deze afspraak werd gemaakt.109

·

Een maximale korting van 5% gold tevens voor speciale opties zoals, deuren, ramen en
dergelijke.110

Grote garages
·

103

Voor de verkoop van grote garages aan klanten, gold de afspraak dat deze alleen door
Rekers geleverd zou worden.111 De betrokken ondernemingen kwamen overeen dat Juwel

Dossierstuk 2012104060: Reactie op verzoek ondertekening verklaring van de verkoper van Juwel, p.1.
[VERTROUWELIJK]; en [VERTROUWELIJK]. Ook blijkt uit het dossier dat Rekers beschikte over de prijslijsten van
Juwel, dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 3, p. 1618.
105
Dossierstuk 2012203457: VvA bedrijfsbezoek (woning) van de verkoper van Juwel van 22 oktober 2012,
7511_01_20121002125955280, p.9, 27, 33 en 34.
106
Particuliere klanten zijn klanten die minder dan drie prefab betonnen garages afnemen. [VERTROUWELIJK].
107
Zakelijke klanten zijn klanten die drie of meer prefab betonnen garages afnemen. Opdrachten van zakelijke klanten
worden door Rekers en Juwel ook wel projecten genoemd. [VERTROUWELIJK].
108
[VERTROUWELIJK].
109
[VERTROUWELIJK].
110
[VERTROUWELIJK].
104
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haar klanten met interesse voor grote garages zou doorverwijzen naar Rekers in plaats
van zelf dergelijke producten aan hen te verkopen.112 Vanaf het moment dat Juwel zelf
grote garages kan produceren worden de grote garages ook meegenomen in de
onderlinge verdeling van klanten.113
Voor de leesbaarheid van dit hoofdstuk worden deze afspraken tussen Rekers en Juwel hierna
gezamenlijk aangeduid als de “Wittringen-afspraken”.

80.

Volgens de verklaring van Rekers was het doel van de Wittringen-afspraken om prijzen rond
[VERTROUWELIJK] EUR per garage te voorkomen.114

81.

ACM stelt voorts vast dat ook uit de reactie van Juwel op bovenstaande e-mail blijkt dat zij zich
in de bijeenkomst van 18 februari 2010 heeft kunnen vinden. In reactie op de vraag van Rekers
hoe hij het gesprek van gisterenmiddag heeft ervaren, vermeldt Juwel in haar e-mailbericht van
19 februari 2010 om 19:18 uur:
“Ook ik heb ons gesprek als positief ervaren. Ik hoop dan ook op een goede
samenwerking.”115

82.

In de onderzoeksfase heeft ACM aan de verkoper van Juwel vragen gesteld over de
bijeenkomst tussen Rekers en Juwel op 18 februari 2010 en over deze e-mail. Ook uit de
verklaring van de verkoper van Juwel blijkt dat de verkopers van Rekers en Juwel regelmatig
contact hebben gehad.116 In zijn tweede verklaring was de verkoper, nadat hij door de directie
van Juwel hierop was gewezen, wel bekend met de bijeenkomst op 18 februari 2010, maar hij
kon zich weinig tot geen details over de bijeenkomst herinneren:
“Ik weet dat we daarna bij elkaar hebben gezeten en op dat tijdstip van dat eerste
verhoor was ik daar niet van bewust.
[…]
Dat wij met Rekers aan tafel hebben gezeten. De aanleiding daarvoor was een
brief/formulier die ik hanteerde op de Nederlandse markt en dat had nogal wrijving
gegeven, dat was Rekers bekend geworden. Dat is eigenlijk de aanleiding geweest om
een keer aan tafel te komen om die spanning daar uit de makt te krijgen.” 117

83.

111

Uit het e-mailbericht van Juwel van 19 februari 2010 blijkt verder dat zij uitvoering gaat geven
aan de Wittringen-afspraken. Ten eerste, zegt Juwel toe dat zij nog een reactie op de

[VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK].
113
[VERTROUWELIJK]; zie ook het e-mailbericht van de verkoper van Rekers op 19 februari 2010 (09:52:39) aan de
verkoper van Juwel: dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring, bijlage 6, p. 29.
114
[VERTROUWELIJK].
115
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 47.
116
Dossierstuk 2012203455: Verklaring van de verkoper van Juwel van 2 oktober 2012, p. 22 e.v; dossierstuk
2013203243: Toezending aangepaste verklaring van de verkoper van Juwel van 10-06-2013, p. 3 e.v.
117
Dossierstuk 2013203243: Toezending aangepaste verklaring van de verkoper van Juwel van 10-06-2013, p. 3.
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klantenlijst uit Rekers’ e-mail zal sturen. Ten tweede, claimt Juwel alvast de klant
[VERTROUWELIJK] die een offerte voor een grote garage wil.

84.

ACM stelt vast dat uit beide e-mails blijkt dat Rekers en Juwel bepaalde klanten, waaronder Bik
& Arnold en [VERTROUWELIJK], al op een eerder moment hebben besproken en verdeeld,
waaronder in “de eerder besproken lijst met de directie”.119 Naar het oordeel van ACM verwijst
het laatste naar de initiële verdeling van klanten, c.q. projecten tussen Rekers en Juwel (zie
randnummer 72).

85.

In de onderzoeksfase heeft de verkoper van Juwel naar aanleiding van vragen van ACM over
de e-mail van 19 februari 2010 verklaard dat de directie van Juwel niet op de hoogte was en dat
verwijzingen naar de directie van Juwel door hem werden gedaan “om de tussen ons
afgesproken situatie meer gewicht te geven”120:
“Er komt wel steeds meer terug over het feit hoe dat gelopen is, maar dat leverde ni et
het gewenste resultaat op. Wat hier neergelegd wordt is niet tijdens die afspraak
besproken, dat is niet met de directie van Juwel en mensen van Rekers aan de orde
geweest. Dit is gebaseerd op een afspraak tussen [B] (opmerking ACM: [B]) en mij.”121

86.

118

Op 19 februari 2010 stuurt Juwel om 19:35 uur haar reactie op de klantenlijst aan Rekers (deze
e-mail is hieronder integraal afgebeeld).122 Hieruit blijkt dat de verkoper van Juwel de lijst van
klanten van Rekers heeft aangevuld. Daarbij geeft Juwel aan dat bepaalde klanten deels eerder
zijn besproken “via de lijst van Herr [D]” (managing director bij Juwel). ACM ziet deze opmerking
ook als een verwijzing naar de initiële verdeling van klanten, c.q. projecten (zie bijvoorbeeld de
verwijzingen in de e-mail naar de klanten Heembouw, Dijkstra Draisma, JSD Bouw en
[VERTROUWELIJK]) tussen Rekers en Juwel (zie randnummer 72).

Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 46.
Dat de verkopers een klantenlijst eerder hebben ontvangen, blijkt ook uit de e-mailwisseling tussen Rekers en Juwel
van 20 februari 2010 (11:45:14). In de e-mail vermeldt de verkoper van Rekers dat “[VERTROUWELIJK] niet [stond] op
de lijst zoals ik die ontvangen heb. Daar stonden op: Bik & Arnold, Power project IJmuiden, DHG Schiedam,
[VERTROUWELIJK] Heemskerk, Heembouw Breda.” Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge
ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 47. Zie ook de reactie van Juwel hierop: e-mail van Juwel
aan Rekers van 22 februari 2010 (19:40:31): “[VERTROUWELIJK] staat via de heer [D] sinds 12 november op de lijst,
dus zou hij daar bij jullie ook moeten staan.”, Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring
van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 48.
120
Dossierstuk 2013203243: Toezending aangepaste verklaring van de verkoper van Juwel van 10-06-2013, p. 5.
121
Dossierstuk 2013203243: Toezending aangepaste verklaring van de verkoper van Juwel van 10-06-2013, p. 4.
122
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 44.
119
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"De hieronder genoemde klant: [VERTROUWELIJK] was ons reeds toegezegd via de
eerder besproken lijst met de directie.
Ik heb een erg leuk contact met deze man in ons limburgs dialect. De projectlocatie is
bovendien bijna bij mij voor de deur.
Dit is dan ook de enige waar tot de zomer grote garages aan bod komen voor ons.
Ik zal op de andere mail de genoemde klanten van tekst voorzien." 118
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87.

Juwel geeft verder per klant aan of het een klant voor Rekers is (zie toevoeging van verkoper
Juwel van het woord “Rekers”) of een klant voor Juwel. Hiermee werden de klanten onderling
verdeeld tussen Rekers en Juwel. Daarnaast zegt de verkoper van Juwel toe dat hij “morgen”
de klantenlijst van Juwel aan Rekers zal sturen. ACM heeft voor de leesbaarheid van
onderstaande e-mail de reactie van Juwel in vet weergegeven.

Hieronder de reactie en enkele aanvullende klanten. Deze zijn deels al besproken
via de lijst van Herr [D].
---Oorspronkelijk bericht ----Van: Rekers Losser [mailto: info@rekers-beton.nl]
Verzonden: Freitag, 19 Februar 2010 09:53
Aan: info@juwel-garages.nl
Onderwerp: Juwel_Rekers
Hallo [F],
Ik hoop dat jij ons gesprek van gistermiddag net zo prettig hebt ervaren als wij en ben
blij dat de donkere wolken uit de lucht zijn en we een nieuwe gezamenlijke start kunnen
maken.
Alles op basis van openheid, eerlijkheid en vertrouwen. Aan ons zal het niet liggen en
aan jullie ook niet ben ik van overtuigd!
Hierbij doe ik je een lijst van actuele en recent uitgebrachte offertes.
Gelieve hier rekening mee te houden en indien nodig even een belletje.
·
·
·
·
·

Kennemer Projecten BV (Stoop) [VERTROUWELIJK] stuks in Alkmaar
Rekers Zodra hij aanvraagt bied ik hoog aan
Heembouw [VERTROUWELIJK] stuks
Heb ik in Breda [VERTROUWELIJK] garages. is ook al besproken
Mares Makelaars Voorburg [VERTROUWELIJK] stuks
Rekers
[VERTROUWELIJK] stuks werk Leiden (loopt al zeer lang)
Hier heb ik al aangeboden
Centrada Wonen Lelystad [VERTROUWELIJK] stuks (worden er hoogstens
[VERTROUWELIJK]
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“Betreft: RE: Juwel_Rekers
Von: “[F].”< [F]>
Datum: Fri. 19 Feb 2010 19:35:45+0100
An: “Rekers Losser” info@rekers-beton.nl
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·
·
·

·
·

·
·

·
·
·

Mijn lijst zal ik morgen sturen. Groetjes
Teer Makelaars Heemskerk wil nu hogere boxen aangeboden krijgen (2,73m)
!!!!! hoe hier mee om te gaan!
(lengte op 5,30) zoals over gesproken ([VERTROUWELIJK]!)
Ik zal [VERTROUWELIJK] maandag bellen wat hij wil. Daarna even overleg. Deze
klant was ons echter reeds toegezegd.
Bik & Arnold zoals besproken voor jouw. Geen actie onzerzijds reeds
toegezegd
En zoals besproken vanaf heden lijstprijzen minus maximaal 5 % korting.
Bij projecten van 3 of meer boxen even contact onderling.
“Großraumgaragen” voorlopig voor ons. Wanneer jullie kunnen produceren
overleggen we nader betreffende deze modellen.
Ik denk dat verstandig is en raadzaam om de zoveel tijd (1 keer in de 2,
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·

Rekers
Dijkstra Draisma (reeds besproken)
Rekers
Buro 5 Maastricht [VERTROUWELIJK] stuks
Rekers
Dura Vermeer werk Hoorn [VERTROUWELIJK] grote garages
Rekers
MPO BV [VERTROUWELIJK] stuks Badhoevedorp (via garagepark aan ons
gekomen)
Rekers
Gulf Vastgoed (meerdere locaties o.a. in Oss, Zevenaar)
A.u.b. eerst als het concreet met locatie is.
JSD bouw (voor 99% rond) Hier ben ik al meer dan een jaar mee bezig.
Volgens jou directie heb jij die opdracht al met hoge boxen sinds nov.
Als het Diamant wordt wil ik deze graag hebben.
De heer [VERTROUWELIJK] IJlst [VERTROUWELIJK] stuks
Rekers
[VERTROUWELIJK] Lisse aantal nog onbekend maar zijn we ook al tijd mee
bezig
Graag pas als details bekend zijn
[VERTROUWELIJK] werk Tilburg aantal nog niet exact bekend
Graag pas als aantallen bekend zijn
Gemeente Noordoostpolder [VERTROUWELIJK] stuks
Rekers
Cordier Rooze Apeldoorn [VERTROUWELIJK] stuks
Rekers
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3 weken) elkaar even te zien (of hier of in Venlo) om eea even door te
spreken.
Ondanks mijn vakantie volgende week ben ik uiteraard bereikbaar mocht je vragen
hebben.

Groetjes,
[B]”123
88.

Ook blijkt uit het e-mailbericht dat de verkopers van Rekers en Juwel gevolg gaven aan de
Wittringen-afspraken door klanten te verdelen. De klant Bik & Arnold wordt, op grond van
hetgeen tussen Rekers en Juwel eerder is besproken, aan Juwel toebedeeld. Zo schrijft de
verkoper van Rekers dat de klant “Bik & Arnold zoals besproken” voor de onderneming Juwel
is. Rekers zal “geen actie” ondernemen om de klant te werven. Met andere woorden, Rekers
zal de klant niet actief benaderen.

89.

In de volgende paragrafen gaat ACM nader in op de contacten en de werkwijze van de
betrokken ondernemingen.

3.3

De wijze waarop de betrokken ondernemingen te werk gaan

90.

In de periode na de bijeenkomst in slot Wittringen (18 februari 2010) tot het eind van de
gedragingen hebben Rekers en Juwel regelmatig contact. Uit de bewijsmiddelen, zoals hierna
beschreven, blijkt hoe de betrokken ondernemingen gevolg gaven aan de Wittringen-afspraken.
Zo blijkt uit de inhoud van de contacten dat de betrokken ondernemingen onderscheid maken
tussen offerteaanvragen voor standaard en grote garages, alhoewel de offerteaanvragen van
sommige klanten soms beide modellen betreffen. Ook verwijzen zij naar het bijhouden van
klantenlijsten om beter overzicht te kunnen houden over de klantenverdeling tussen Rekers en
Juwel en één van de onderdelen van de Wittringen-afspraken, de afgesproken 5:1 verhouding.
Volgens de Wittringen-afspraken diende klanten te worden verdeeld in de verhouding 5:1
verkoopeenheden in het voordeel van Rekers. De 5:1 verhouding zou gemonitord worden door
Rekers en Juwel in Duitsland.124

91.

In het begin van de gedragingen zijn de contacten tussen Rekers en Juwel vrij intensief. Het is
in deze periode dat Rekers en Juwel klantenlijsten opstellen om de afgesproken verdeling bij te
houden. Later, na een voorval met een klant, worden de contacten korter en wordt meer gebruik
gemaakt van Gmail accounts en sms-berichten om tot concrete afspraken per klant te komen.
Dit laat onverlet dat uit de bewijsmiddelen blijkt dat de werkwijze om tot verdeling van klanten te

123
124

Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 43.
[VERTROUWELIJK].
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Hopende en vertrouwende op een goede samenwerking vanaf heden, verblijf ik.
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komen min of meer op dezelfde wijze plaatsvindt. Vervolgens verwateren de contacten tot het
laatste ACM bekende sms-bericht op 3 juli 2012 (paragraaf 3.3.3).
3.3.1 Contacten en werkwijze
Gezien de vele contacten zoals aangegeven in randnummer 73, beschrijft ACM hieronder aan
de hand van een selectie van de bewijsmiddelen de wijze waarop de betrokken ondernemingen
offerteaanvragen van klanten voor standaard en grote garages hebben verdeeld.

93.

Om de offerteaanvragen van klanten daadwerkelijk te verdelen was bij de Wittringen-afspraken
afgesproken dat de betrokken ondernemingen gezamenlijk zouden bepalen, aan de hand van
een korting, wie de klant zou krijgen. Zoals blijkt uit hoofdstuk 2 [VERTROUWELIJK].125 Rekers
en Juwel verdeelden de offerteaanvragen van klanten voor standaard garages aan de hand van
een maximum korting op de lijstprijs. Het onderstaande e-mailbericht van 18 maart 2010 om
11:39 illustreert hoe de betrokken ondernemingen te werk gingen:
“Beste [B],
Ik heb een aanvraag van Thus Wonen in Broeksterwoude.
Het gaat om kleine garages.
Kan ik deze met korting aanbieden?”126
Dezelfde dag reageert de verkoper van Rekers om 14:46 uur als volgt :
“Hallo [F],
Ook ik heb deze aanvraag enkele dagen geleden gehad en ben dinsdag bij hen op
kantoor om eea door te nemen.
Ik ga deze net voorlopig 5% korting aanbieden.
[….]
Neem jij [VERTROUWELIJK] uit Zwolle maar over.
Qua afstand is Zwolle voor jullie beter en Broeksterwoude voor ons.
p.s. ROC ASA uit Amersfoort is voor jouw. Ik ga daar lijstprijzen aanbieden.”127

94.

125

ACM stelt vast dat Juwel vraagt of hij een offerteaanvraag met “korting” aan Thus Wonen kan
aanbieden. Ook Rekers heeft een offerteaanvraag van Thus Wonen gekregen. Rekers
antwoordt dat hij “voorlopig 5% korting” gaat aanbieden. In ruil voor deze klant, krijgt Juwel
[VERTROUWELIJK] uit Zwolle; die ligt volgens Rekers ook meer in de buurt van Juwel. Zoals
gezegd, door het al dan niet verlenen van een korting in de offerteaanvraag bepaalden Rekers
en Juwel aan wie de klant zou worden toegewezen. Daarbij was het uitgangspunt dat het
kortingspercentage voor particuliere klanten maximaal 5% van de lijstprijs zou bedragen; voor
zakelijke klanten was het kortingspercentage maximaal 10% van de lijstprijs. 128 Omdat de

Zie randnummer 53.
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 62.
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 61.
128
[VERTROUWELIJK].
126

127
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95.

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat ook andere termen dan “korting” door de betrokken
ondernemingen werden gebruikt om klanten voor standaard garages te verdelen. ACM stelt
vast dat de verkopers van de betrokken ondernemingen de termen “hoog”, “lijstprijs”, “prijslijst”
of “richtprijs” hanteerden. Het gebruik van deze termen betekende dat de verkoper geen korting
in de offerte diende te geven. De klant ging in dat geval naar de andere aanbieder. Bij “lijstprijs
minus 5%” wordt wel een korting gegeven en krijgt deze aanbieder de klant.
Zo stuurt Juwel op 9 juni 2010 om 17:46 uur het volgende e-mailbericht:
“Beste [B],
Zoals reeds besproken graag bij [VERTROUWELIJK] de heer [VERTROUWELIJK] in
Sint Kruis prijslijst aanbieden [onderstreping ACM].
Nieuw is Eurode in Kerkrade. Hij zij dat hij nog geen andere contact had benaderd,
maar als dit wel gedaan heeft of dat doen graag prijslijst aanbieden [onderstreping
ACM] en even contact.
Het gaat om [VERTROUWELIJK] Diamant 600
Als jij nog nieuwe klanten hebt waar ik rekening mee moet houden dan hoor ik het wel.
Groetjes,
Juwel Betonbauteile GmbH
voor deze:
[F]”130
In reactie hierop stuurt Rekers op 10 juni 2010 om 17:04 het volgende e-mailbericht:
“Hallo [F],
[VERTROUWELIJK] uit Sint Kruis krijgt richtprijzen [onderstreping ACM]
Eurode Kerkrade heeft vorige week reeds offerte ontvangen.
Lijstprijsminus 5%, [onderstreping ACM]
Mag jij hebben! […]”131
Een ander voorbeeld is het sms-bericht dat Rekers op 12 oktober 2011 om 9:06 uur stuurt:

129

[VERTROUWELIJK].
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 77.
131
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 78.
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betrokken ondernemingen inzicht in elkaars prijzen hadden (zie paragraaf 3.2) en bovendien
hun prijslijsten hadden uitgewisseld129, wist degene die korting mocht verlenen dat hij de klant
kreeg. Dit is in essentie de wijze waarop klanten voor standaard garages tussen de twee
ondernemingen werden verdeeld. Zoals aangegeven in randnummers 76 en 78, vond de
verdeling van klanten voor grote garages niet plaats aan de hand van een maximum korting;
alle offerteaanvragen van klanten voor grote garages werden aan Rekers toebedeeld tot het
moment dat Juwel zelf grote garages kon produceren (zie verder paragraaf 3.4).
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“Hallo [F]. Gelieve bij [VERTROUWELIJK] ([VERTROUWELIJK] bergingen) hoog
aanbieden [onderstreping ACM].
We staan in bestek, offerte reeds opgemaakt en nu shoppen ter vergelijk.
Gr. [B]”132
Uit de verklaring van de verkoper van Rekers blijkt waarom de betrokken ondernemingen voor
deze werkwijze hebben gekozen:
[VERTROUWELIJK]. 133
97.

Aanvankelijk stuurden Rekers en Juwel op een ad hoc basis door welke klanten een offerte
hadden aangevraagd. In deze werkwijze werd geen onderscheid gemaakt tussen klanten voor
standaard of grote garages. Zo blijkt uit het onderstaande bericht van 17 maart 2010 om 10:32
uur dat Rekers gegevens over twee potentiële klanten aan Juwel stuurt. In het geval van klant
IBB Kondor betreft het standaard garages; in het geval van klant Dura Vermeer betreft het grote
garages. Uit de zinsnede “Zie je donderdag de 25e. Bellen we nog even over.” blijkt dat de
betrokken ondernemingen over deze klanten nog contact zullen hebben.
“Hallo [F],
Bij deze nog ontbrekende klanten/ aanvragers waar ik lange tijd mee bezig ben:
Weet niet of jij deze überhaupt kent maar goed:
IBB Kondor uit Oegstgeest (project in Baarn, [VERTROUWELIJK] kleine boxen)
Dura Vermeer Amsterdam (project in Hoorn 2,98 meter hoge boxen)
Zie je donderdag de 25e. Bellen we nog even over.” 134

98.

Voorts blijkt dat Rekers en Juwel hadden afgesproken om klanten te verdelen conform een “5:1
quotering”. Kennelijk is dat niet alleen besproken onderling tussen de verkopers van Rekers en
Juwel, maar ook “tussen onze directies”. ACM leidt uit onderstaande berichtgeving af dat de
leidinggevenden van Rekers en Juwel op de hoogte waren van de Wittringen-afspraken en de
verkopers van Rekers en Juwel in ieder geval in eerste instantie naar de afgesproken
verhouding van 5:1 verkoopeenheden hebben gehandeld.
“Voort ben ik gebeld door Sabes (De heer [VERTROUWELIJK]). Had al offerte van mij
medio december ontvangen en wil met ons verder. Heb daar volgende week afspraak
mee dus gelieve hier even geen actie van jouw kant. Jouw lijstje staat
[VERTROUWELIJK] uit Veendam. Ook bij ons geweest. Zie dat nog niet zo’n vaart
lopen. Indien dat concreet wordt even overleg daar Veendam toch meer in onze hoek
ligt.

132

Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 12, p. 157.
[VERTROUWELIJK].
134
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 60.
133

30/88

96.

Besluit
«Openbaar»

SV Markiezaat heeft ook offerte van mij. Ik onderneem daar geen actie meer dus neem
jij die mee.
(…)

“Indien ze kleinere, standaardboxen (nogmaals) aangeboden willen hebben zal ik ze
dusdanig aanbieden dat jij deze krijgt. Daar houd ik je van op de hoogte.”136
99.

Soms is de berichtgeving tussen Rekers en Juwel over hun voorgenomen offertegedrag
uitgebreid en wordt niet het door de betrokken ondernemingen beoogde resultaat bereikt. In het
geval van klant [VERTROUWELIJK] wisselden de verkopers van Rekers en Juwel informatie uit
over hun voorgenomen offertes. Uit onderstaande bewijsmiddelen blijkt dat Juwel op 26 juli
2010 om 15:25 uur Rekers verzoekt om de drie standaard garages voor klant
[VERTROUWELIJK] tegen de prijs in de prijslijst aan te bieden.
“[…] Ik heb begrepen dat de heer [VERTROUWELIJK] uit Sint Oedenrode 3 offertes
aanvraagt voor zijn project.
Deze graag tegen prijslijst aanbieden. Gaat uitsluitend om kleine boxen […]”137

100.

Op 31 juli 2010 gaat Rekers hier om 10:10 uur mee akkoord, ondanks het feit dat de aanvraag
van [VERTROUWELIJK] via een subdealer van Rekers loopt.
“[…] Ik ga bij [VERTROUWELIJK] lijstprijs aanbieden.
Deze aanvraag loopt ook via een subdealer van ons ([VERTROUWELIJK]). Heb hem
aangegeven (zonder in detail te treden) dat hij deze ook volgens lijstprijs moet
aanbieden.
Bied dus maar aan wat voor jou acceptabel is! […]”138

101.

Omdat Juwel beschikte over de prijslijst van Rekers, wist zij met welke lagere prijs zij kon
offreren. Dat blijkt ook uit de offertes die daadwerkelijk door de betrokken ondernemingen zijn
gestuurd. Uit de offerte van Juwel blijkt dat zij EUR [VERTROUWELIJK] ex BTW per garage
heeft geoffreerd. Het gaat hier om [VERTROUWELIJK] garages, waardoor de totaalprijs op
EUR [VERTROUWELIJK] ex BTW uitkomt.139

135
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 6, p. 37 en
bijlage 7a, p. 51-52.
136
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 59.
137
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 92.
138
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 91.
139
Dossierstuk 2012203457: VvA bedrijfsbezoek (woning) van de verkoper van Juwel van 22 oktober 2012,
7511_01_20121002100331873, p.3.
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We moeten ook in de gaten houden (zoals tussen onze directies besproken) dat we de
quotering van 5:1 aanhouden. Daar waren zij het over eens.”135
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102.

Uit de offerte van Rekers blijkt dat zij op 2 augustus 2010 een offerte conform Rekers’ lijstprijs
(EUR [VERTROUWELIJK] ex BTW per garage) heeft geoffreerd.140 Dit is EUR
[VERTROUWELIJK] hoger dan de prijs die door Juwel is geoffreerd. Dat de totaalprijs
desondanks lager was uitgekomen, is te verklaren uit het feit dat Rekers slechts
[VERTROUWELIJK] garages heeft geoffreerd uiteindelijk.

103.

Uit deze bewijsmiddelen blijkt dat Rekers en Juwel gevolg hebben gegeven aan de Wittringenafspraken. Een ander voorbeeld ziet op de klant Mercari. In de e-mailberichten tussen Rekers
en Juwel van 12 januari 2011 om 10:01 uur over de klant Mercari, verzoekt Rekers Juwel om
conform de lijstprijs aan te bieden:

140

[VERTROUWELIJK]
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Heb aanbieding gemaakt voor Mercari ([VERTROUWELIJK] boxen) en
[VERTROUWELIJK] ([VERTROUWELIJK] grote boxen). Gelieve mochten ze bij jouw
aanvragen lijstprijs aanbieden of even overleg.” 141
Uit de offerte van Juwel blijkt dat zij, zoals Rekers via het e-mailbericht van 12 januari 2011
heeft gevraagd, een hogere offerte uitbrengt conform haar prijslijst.142 Juwel heeft toen namelijk
EUR [VERTROUWELIJK] ex BTW per garage geoffreerd. Het ging hier om [VERTROUWELIJK]
garages, waardoor de totaalprijs op EUR [VERTROUWELIJK] ex BTW uitkwam:143

105.

Uit de door de klant Mercari en Rekers ondertekende opdrachtbevestiging van 21 april 2011,
blijkt dat Rekers inderdaad de opdracht heeft gekregen. Hierop staat ook een veel lagere prijs
dan die door Juwel was geoffreerd, te weten EUR [VERTROUWELIJK] ex BTW per garage. Het
ging hier om [VERTROUWELIJK] garages waardoor de totaalprijs op EUR [VERTROUWELIJK]
ex BTW uitkwam:144

141

Dossierstuk 2013201204: VvA inzake kopiëren digitale gegevens van 04-02-2013, p. 25.
Dossierstuk 2012203457: VvA bedrijfsbezoek (woning van de verkoper van Juwel van 22 oktober 2012,
7511_01_20121002125955280, p. 1, onder Type Diamant, garages in een rij, lengte 6.00 m.
143
Dossierstuk 2012203457: VvA bedrijfsbezoek (woning) van de verkoper van Juwel van 22 oktober 2012,
7511_01_20121002104725151, p. 2-3.
144
[VERTROUWELIJK].
142
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106.

Soms ging er ook wat mis in de communicatie tussen de verkopers, maar dat had niet tot
gevolg dat de betrokken ondernemingen afscheid namen van de Wittringen-afspraken. In het
geval van de klant Provincie Flevoland blijkt de offerte van de partij die de lijstprijs zou bieden,
toch lager uit te vallen. Uit onderstaande berichtgeving van 13 april 2010 om 14:57 uur tussen
de verkopers van Rekers en Juwel blijkt dat de communicatie zich niet beperkt tot hoe ze bij
deze klant gaan offreren. Er wordt ook informatie uitgewisseld over hun prijslijsten en wat ze
aan de klant hebben geboden.
“Ik heb bij Provincie Flevoland zelfs meer dan [VERTROUWELIJK]% korting gegeven.
Mijn prijslijst is [VERTROUWELIJK]. Volgens jou prijslijst zou [C]145 aangeboden
hebben met [VERTROUWELIJK].
Dan is [VERTROUWELIJK] erg aan de lage kant. Misschien heeft [C] een RF 160
aangeboden. Ik heb het equivalent van jullie RF260 geoffreerd.”146

107.

Diezelfde dag geeft Rekers om 14:21 uur nader uitleg over de wijze waarop de prijs van het
betreffende project tot stand is gekomen aan de hand van de prijslijst van Rekers:
“Betreffende Provincie Flevoland:
Zoals je in onze lijst kan zien, hebben we de onderverdeling van enkele, dubbele en
rijen garages. Deze heeft [C] uiteraard als rijen garage aangeboden
(€[VERTROUWELIJK]). Heb je misschien over het hoofd gezien of is onduidelijk in de
lijst. Gelieve evan aandacht daarop.
Ik stel voor dat jij hem dan nog contacteerd en een scherpere aanbieding maakt. Deze
is zoals afgesproken voor jouw.” 147

145
146

“[C]” verwijst naar de heer [C], dit is een van de verkopers van Rekers. Zie randnummer 18.
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 66.
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Klaarblijkelijk had de verkoper van Juwel het onderscheid tussen enkele, dubbele en rijen
garages niet afgeleid uit de prijslijst die in zijn bezit was. Juwel paste haar offerte hierop aan,
zodat haar prijs toch lager uitviel.148 Daarmee kreeg Juwel de klant, conform de
klantenverdelingsafspraak met Rekers.

109.

Naast de bewijsmiddelen die op specifieke klanten zien, bevat het dossier ook klantenlijsten die
door Rekers en Juwel zijn opgesteld en bijgehouden. Kort na de Wittringen-afspraken doet
Juwel de suggestie aan Rekers om een klantenlijst op te stellen. De verkopers van Rekers en
Juwel hebben dit besproken en vervolgens schrijft de verkoper van Juwel op 22 februari 2010
om 19:40 uur aan Rekers:
“Zoals heden besproken heb ik een lijstje gemaakt zodat wij geen misverstanden
krijgen als klanten (na verloop van tijd) de markt overgaan. Als we deze lijst bijhouden
is dit voor beide makkelijk werken. Het overleggen van nieuwe aanvragen is hiermee
helaas niet van de baan. Hierover heb ik duidelijke aanwijzingen van de directie
ontvangen. Ook ik zal deze overleggen om aan te tonen dat ik niet uitsluitend achter
die van jou verkregen info aquireer. Nu we de actuele status van open offertes in kaart
hebben gebracht loopt vanaf nu de besproken afspraak.
Ik heb bij [VERTROUWELIJK] 27 stuks 2.85 x 6.00 x 2.55 aangeboden voor €
[VERTROUWELIJK] incl. transport en plaatsen. De heer [VERTROUWELIJK] wacht op
bericht van zijn opdrachtgever. Wat hiermee te doen.
Wat doen jullie met offertes die de geldigheidsduur hebben overschreden? Ga je dan
voor de nieuwe prijzen of hou je aan de oude vast? Krijgen jullie klanten ook bij de
nieuwe prijzen gratis loze leidingen?
Het werk, b.v. bij [VERTROUWELIJK] delen werd door jou verkoopleider niet als nuttig
bevonden. Dit concludeer ik, daar uit het voorstel van de heer [E] om het werk in
Harlingen te combineren geen positieve reactie kwam.
Ik heb vanochtend met de heer [VERTROUWELIJK] gesproken. Hij verzekerde mij dat
hij met ons verder wil gaan. Het enigste wat hij wil, zoals alle klanten tot nu toe deden,
is ons tegen elkaar uitspelen om de beste prijs te krijgen.
Ik verzoek jou daarom (net als ik aan jou bij [VERTROUWELIJK] doe) om mij de
aangeboden prijs te melden.
Deze meneer is bij ons fabriek geweest en heeft reeds 400,00 euro betaald voor
tekeningen e.d. voor de vergunning. Wij spreken dialect en het is bij mij in het zuiden.
Bovendien begint fase één pas na de zomervakantie. Dan kunnen wij alles produceren.
Hoeveel argumenten wij je hebben? Ik zou zeggen, net als ik bij Progam in H.I.
Ambacht, duur aanbieden en dan niets meer doen. Dan komt het van zelf goed.

147
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 67.
ACM merkt hierbij op dat in dit bericht een andere tijdszone staat ingesteld.
148
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 68: Emailbericht van Juwel van 13 april 2010 om 17:50 uur.
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[VERTROUWELIJK] staat via de heer [D] sinds 12 november op de lijst, dus zou hij
daar bij jullie ook moeten staan.” 149
ACM stelt vast dat hieruit blijkt dat de directie van Juwel op de hoogte was van het overleg met
Rekers over klanten en dat het overleggen over nieuwe offerteaanvragen “nog niet van de
baan” was. De verkoper van Juwel had “duidelijke aanwijzingen van de directie” van Juwel
ontvangen. Voorts blijkt dat de leidinggevenden van Rekers en Juwel ook betrokken zijn bij de
offerteaanvraag van de klant [VERTROUWELIJK] voor zowel standaard als grote garages.150
ACM leidt dit af uit de verwijzingen naar “jou verkoopleider”, “het voorstel van de heer [E]” en de
laatste zin waaruit blijkt dat de klant [VERTROUWELIJK] “via de heer [D]” “sinds 12 november
2010 op de lijst” staat. Ook uit dit bericht blijkt dat Juwel de verkoper van Rekers inzicht gaf in
de aan de klant [VERTROUWELIJK] geboden offerte.

111.

Omdat de verkoper van Rekers geen klantenlijst stuurde (maar informatie op ad hoc basis blijft
doorgeven), dringt de verkoper van Juwel in maart 2010 nog een aantal maal aan op het
gebruik van het Excel-bestand dat hij heeft opgesteld.151 Dit blijkt uit onderstaande emailberichten die Juwel op 1 maart 2010 om 17:39 uur en 12 maart 2010 om 10:08 uur aan
Rekers verstuurt:
“In de toegezonden tabel kunnen we beide noteren welke aantallen we reserveren. Als
ook jij jou klanten hier aangeeft, dan hebben ten alle tijden uitsluitsel over de
verhoudingen. De rest doet de directie zoals besproken.” 152
“Ik heb door de losse mailtjes en SMS na verloop van tijd wel moeite om alle besproken
klanten nog toe te wijzen. Vandaar nogmaals het verzoek om deze in een tabel samen
te vatten. Dit is na verloop van tijd een handig hulpmiddel voor klanten waarvan ik
alsnog een aanvraag ontvang en waarvan ik reeds met jou heb besproken om geen
actie onderneem. Bovendien hebben wij hiermee beide een beter overzicht over de 5:1
verhouding.” 153

112.

149

Daarnaast leidt ACM uit de tweede zin van dit e-mailbericht af dat de klantenlijsten niet alleen
waren bedoeld voor het bijhouden van de verdeling, maar ook om verantwoording af te kunnen
leggen over de door Rekers en Juwel afgesproken 5:1 verhouding.154

Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 34.
Deze aanvraag betreft zowel een offerte voor standaard als grote garages. ACM merkt op dat – en in afwijking van
het uitgangspunt in de Wittringen-afspraken dat alle offerteaanvragen voor grote garages door Juwel aan Rekers
toegewezen worden – Juwel zowel de standaard als grote garages aan [VERTROUWELIJK] wil leveren, omdat Juwel
verwacht dat zij in het najaar 2010 zelf grote garages gaat produceren. ACM komt hier op terug in paragraaf 3.4.
151
Op 22 februari 2010 heeft Juwel voor het eerst een klantenlijst verstuurd aan Rekers gestuurd. Deze klantenlijst, die
is opgesteld in Excel, geeft per klant aan om hoeveel garages het gaat, welk soort garages het betreft en aan wie de
klant is toegewezen. Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012,
bijlage 6, p.34 en bijlage 7b, p. 118 t/m 121.
152
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p 53.
153
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p 57.
154
Dit blijkt eveneens uit het e-mailbericht dat Rekers op 27 februari 2010 aan Juwel heeft gezonden: “Verder nog even
belangrijk: voelt goed om open en eerlijk kaart te spelen. Beter dan voorheen! We moeten ook in de gaten houden
(zoals tussen onze directies besproken) dat we de quotering van 5:1 aanhouden. Daar waren zij het over eens.
150
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Rekers komt tegemoet aan het verzoek van Juwel. Op 26 maart 2010 stuurt de verkoper een
aangepaste klantenlijst aan Juwel.155 Deze lijst is gebaseerd op de klantenlijst die Juwel eerder
heeft gestuurd. Daarom staan op de lijst ook klanten die eerder zijn toegewezen (zie
bijvoorbeeld Bik & Arnold, [VERTROUWELIJK] Echt, Dura Vermeer, Heembouw, JSD Bouw en
[VERTROUWELIJK]). In de eerste kolom van de lijst worden de klanten die aan Juwel zijn
toegewezen vermeld; de tweede kolom vermeldt de klanten voor Rekers. Ook is aangegeven
wat de verdeling is voor het geval de offerteaanvraag een grote garage betreft.

114.

Anders dan de klantenlijst die Juwel eerder heeft opgesteld, bevat deze lijst niet het aantal
garages van de klant. Uit het dossier blijkt niet expliciet waarom Rekers hiervan afstapt, maar
mogelijk houdt dit verband met het feit dat de betrokken ondernemingen na verloop van tijd
geen moeite meer doen om de 5:1 verhouding, zoals overeengekomen bij de Wittringenafspraken, bij te houden.156

115.

ACM stelt vast dat de klantenlijst van 26 maart 2010, die hierna is afgebeeld, in de daarop
volgende maanden steeds door de verkopers van Rekers en Juwel werd aangevuld om de
meest recente stand van zaken weer te geven.157 In bepaalde gevallen was in de lijst aan de
zijde van Rekers als extra toevoeging aangegeven dat het grote garages betreft. Dit
onderscheid werd aangegeven aan de hand van toevoegingen zoals: “grote”, “gr” en “groot” (zie
verder paragraaf 3.4). De aangevulde klantenlijsten werden over en weer gemaild.

Betekend dat we beetje moeten bijhouden hoeveel boxen er zijn besteld en uitgeleverd. Zullen ze in Duitsland doen,
maar zullen wij ook beetje in de gaten moeten houden.” Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge
ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p.50.
155
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p.63.
156
[VERTROUWELIJK].
157
Het dossier bevat meerdere klantenlijsten. Zie onder meer dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge
ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 63, 74, 81, 83, 85, 98, bijlage 7b, p. 101 t/m 122; zie verder
ook dossierstuk 2012203457, VvA bedrijfsbezoek (woning) van de verkoper van Juwel van 22 oktober 2012:
ID_751112863114__lijst Juwel- Rekers 2010 nieuw 12 10 2010; ID_751112863141__lijst Juwel- Rekers 2010 nieuw 31
8 2010; ID_D_7511_01_Email43__lijst Juwel- Rekers 2010 nieuw 12.10.2010.doc-item-414;
ID_D_7511_01_Email44__lijst Juwel- Rekers 2010 nieuw 25.8.2010.doc-item-176; ID_D_7511_01_Email45__lijst
Juwel- Rekers 2010 nieuw 27.9.2010.doc-item-345; ID_D_7511_01_Email206__-item-208;
ID_D_7511_01_Email213__-item-54; ID_D_7511_01_Email865__lijst Juwel- Rekers 2010 nieuw 31.8.2010.doc-item-3;
ID_D_7511_01_Email913__lijst Juwel- Rekers 2010 nieuw 28.9.2010.doc-item-19.
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Voorts is er een klantenlijst zonder datum aangetroffen bij de verkoper van Juwel. Dit is de
enige klantenlijst die afwijkt van de hiervoor genoemde werkwijze. 158 De toelichting per klant is
namelijk in de Duitse taal. Dit wijkt af van de overige correspondentie tussen de verkopers van
de betrokken ondernemingen, nu uit het dossier blijkt dat die in de Nederlandse taal plaatsvond.
Gezien de toelichting in de Duitse taal en het feit dat het stuk bij de Nederlandse verkoper van
Juwel is aangetroffen, leidt ACM hieruit af dat deze lijst bestemd was voor de directie van
Juwel. Dit was mogelijk ter verantwoording van de activiteiten van de verkoper van Juwel en/of
de afgesproken 5:1 verhouding.

117.

ACM stelt vast dat de informatie-uitwisseling tussen de betrokken ondernemingen niet ophoudt
wanneer een klant eenmaal op de lijst staat. Uit de hiervoor afgebeelde klantenlijst blijkt dat de
klant [VERTROUWELIJK] Noordwijkerhout aan Juwel is toebedeeld. Echter, ook daarna
verstrekt Juwel nog uitgebreide informatie over deze klant aan Rekers. Zo zet de verkoper van
Juwel in het onderstaande e-mailbericht van 8 mei 2010 om 11:39 uur, naar aanleiding van
telefonisch contact met Rekers, nader uiteen wat het project inhoudt en dat hij de afgesproken
maximum korting gaat bieden. Hij vraagt of Rekers wil verifiëren dat zij de garages tegen de
prijs in de prijslijst – conform de klantenlijst – heeft aangeboden.
”In aansluiting aan ons telefonisch contact van gisteren nog even wat aanvullende
informatie over [VERTROUWELIJK], Noordwijkerhout.
Deze gaf aan dat hij een offerte van jou heeft.
Het gaat om een gewijzigd plan van 25.02.10 waar eerst 26 Diamant 600 zouden
komen. Via Stol architecten/[VERTROUWELIJK] in Sassenheim zijn er nu
verschillende varianten uitgewerkt.
Het gaat nu om ca. 14 gestapelde garages Diamant 700 en diamant 550 of Diamant
700 met aanbouw 250.
Graag even bericht of jij deze opstelling via [VERTROUWELIJK] of een andere naam
hebt aangeboden.
Ik zal deze aanbieden met 5% korting. Graag z.s.m. bericht of jij prijslijst hebt
aangeboden zoals op de lijst aangegeven.” 159

158

dossierstuk 2012203457, VvA bedrijfsbezoek (woning) van de verkoper van Juwel van 22 oktober 2012,
7511_01_20121002130516552, p. 4-5.
159
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p.71.
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3.3.2 Persoonlijke ontmoetingen
118.

[VERTROUWELIJK]162
119.

De verkoper van Juwel verklaart hierover aan ACM:
“De heer [F]: Nee. Als ik mij goed herinner is het zo ontstaan dat na, dat bezoek aan,
aan de fabriek wederzijds dat we daarna, dat Rekers normaal deed en voor mijn
beeldvorming. Dus, dat zij ook normaal communiceerden. Een toen ooit is dat zo een
keer begonnen van joh luister ik bied daaraan en jij bied hieraan en uiteindelijk zijn
deze mailtje zijn op en meer gegaan maar niemand heeft zich eraan gehouden
blijkbaar.”163

120.

160

ACM maakt uit de stukken in het dossier op dat zowel de verkopers van de betrokken
ondernemingen als de leidinggevenden van Rekers en Juwel elkaar hebben gesproken en/of
persoonlijk ontmoet. Mogelijk was dit naar aanleiding van het incident met de klant
[VERTROUWELIJK].164 Op een zeker moment is de verkoper van Rekers door de klant
[VERTROUWELIJK] aangesproken op het feit dat Rekers en Juwel zouden samenwerken.165
Ten aanzien van deze klant hadden Rekers en Juwel eerder onderling afgesproken dat als hij
grote garages bestelt, dat de klant voor Rekers is. In het geval dat [VERTROUWELIJK]
standaard garages bestelt, dan is de klant voor Juwel.166 De verkoper van Rekers schrijft op 31
juli 2010 om 9:51 uur:

Zie bijvoorbeeld dossierstuk 2012203457: VvA bedrijfsbezoek (woning) van de verkoper van Juwel van 22 oktober
2012, ID_D_7511_01_Email59__Re_ Afspraak-item-468: E-mailbericht dat op 28 oktober 2010 om 18:26 uur door de
verkoper van Juwel aan Rekers is verzonden. De verkopers van Rekers en Juwel hebben elkaar ook persoonlijk
ontmoet op 25 maart 2010 in Velp bij een wegrestaurant zo blijkt uit [VERTROUWELIJK]. Ook uit andere emailberichten blijkt dat de beide verkopers met enige regelmaat afspreken om klanten te bespreken. Zie hiervoor
bijvoorbeeld: Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage
7a, p. 43, 51-53, 60, 73 en 79; bijlage 11, p. 138; bijlage 12, p. 147 en 161.
161
[VERTROUWELIJK]; dossierstuk 2012203455: Verklaring van de verkoper van Juwel van 2 oktober 2012, p. 17 e.v;
dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, 65,66. 67,
bijlage 8, 123 e.v.
162
[VERTROUWELIJK].
163
Dossierstuk 2012203455: Verklaring van de verkoper van Juwel van 2 oktober 2012, p. 24.
164
Dossierstuk 2013206883: Verklaring van [VERTROUWELIJK].
165
Dit is niet de eerste keer dat een klant vermoedt dat Rekers en Juwel samenwerken. Ook de klant
[VERTROUWELIJK] heeft dergelijke vermoedens gehad. Dat blijkt uit het e-mailbericht van Rekers aan Juwel van 31
juli 2010. Daarin schrijft de verkoper van Rekers: “Dat verhaal gaf De heer [VERTROUWELIJK] toen ook al aan! Hij zei
me toen: hoe weet [F] van Juwel het offertebedrag dat ik van jouw heb gekregen???”. Zie dossierstuk 2012203457: VvA
bedrijfsbezoek (woning) van de verkoper van Juwel van 22 oktober 2012,
ID_D_7511_01_Email914__[VERTROUWELIJK]-item-3.
166
Dossierstuk 2012104043: bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaringen van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 7980.
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Uit de bewijsmiddelen blijkt dat naast de telefoontjes en e -mailcorrespondentie tussen de
verkopers van de betrokken ondernemingen, ook persoonlijke ontmoetingen hebben
plaatsgevonden tussen de verkopers en leidinggevenden van Rekers en Juwel. De verkopers
spraken een aantal keer af160 en hebben ook elkaars fabrieken in Duitsland bezocht.161 Rekers
verklaart hierover ten overstaande van de clementiefunctionaris van ACM:
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“Weet niet of je al onderweg bent naar Italie maar bij deze een korte samenvatting van
gisteren, mijn afspraak bij De heer [VERTROUWELIJK]te Dronrijp:

121.

Uit het bericht blijkt duidelijk dat de verkoper van Rekers overvallen was door dit incident. Dit
was de aanleiding voor de verkoper van Rekers om voor te stellen dat de verkopers samen met
hun leidinggevenden even “de stand van zaken evalueren” om het incident te bespreken. Zo
blijkt uit hetzelfde bericht:
“Daar waar jouw meerdere(n) (De heer [D]) en de mijne (De heer [A]) uiterste
voorzichtigheid en discreetheid verlangen/eisen van ons en zelfs voorzichtigheid
betrachten per mail, lijkt het me onhandig om klanten te bellen een half uur of daags na
een belletje of bezoek.
En [F], zoals toen ook besproken, laten we elkaars product niet slecht praten….. Zo zijn
loze leidingen echt niet een nadeel (als je een keer in de wanden boort, boor je er echt
niet doorheen...). Ik doe dat ook niet over jullie boxen. Ik ga ook niet zeggen dat wij een
extra glasvlieslaag hebben en jullie niet dus bij haar-, of krimpscheuren krijg je
vochtproblemen….
Ik stel voor om binnenkort samen met De heer [D], De heer [A] een keer samen te
komen, eea te bespreken, evalueren hoe de stand van zaken is nu, bovenstaand te
bespreken en een koffie te drinken samen en alles even bij te praten.” 168

122.

167

De verkoper van Juwel was hiermee akkoord gegaan, maar gaf aan dat hij zich niet herkende in
het beeld dat hij niet discreet te werk zou zijn gegaan. Hij gaf aan dat [VERTROUWELIJK] “erg

Dossierstuk 2012203457: VvA bedrijfsbezoek (woning) van de verkoper van Juwel van 22 oktober 2012,
ID_D_7511_01_Email914__[VERTROUWELIJK]-item-3.
Dossierstuk 2012203457: VvA bedrijfsbezoek (woning) van de verkoper van Juwel van 22 oktober 2012,
ID_D_7511_01_Email914__[VERTROUWELIJK]-item-3.

168

41/88

Was exact om 9.00 uur ter plaatse en het eerste wat hij mij zei was:
`jij en [F] werken samen!`
Met verbaasheid geslagen was het enige wat ik hem direct kon antwoorden was dat dat
niet zo was (uiteraard....) `Jullie werken wel samen en ik leg je later uit waarom!` Met
dat in het achterhoofd gaf De heer [VERTROUWELIJK] aan, in een vervolggesprek in
Leeuwarden, te willen kiezen voor een mix van lage en hogere boxen
[……]
De heer [VERTROUWELIJK] is volgens mij geen domme jongen (zelf ook altijd
ondernemer/directeur geweest) en het ligt er wel heel dik bovenop dat hij vermoedt
heeft (geweten heeft) dat wij (prijs)afspraken hebben. Heb me in allerlei bochten
moeten wringen om eea af te zwakken of te ontkennen maar dat is met de
wetenschap/vermoedens geen makkelijke opgaaf! Heb hem dus toch een tipje van de
sluier moeten oplichten een gezegt dat wij in principe de afspraak betreffende dit
specifieke project hebben van: kleine boxen Juwel, grote boxen Rekers. Met hetgeen
hij wist was er geen ontkennen meer aan!.” 167

Besluit
«Openbaar»

verbaast/boos” was dat Juwel een offerteprijs uit 2008 niet wilde hanteren. Ook sprak de
verkoper van Juwel zijn verbazing uit over een klant die voor Rekers koos, terwijl deze aan
Juwel was toebedeeld. “Het overhalen van klanten waarover een afspraak bestaat”,
beschouwde de verkoper van Juwel “als uiterst storend”. Dit volgt uit zijn reactie van 23
augustus 2010 om 9:40 uur:

Ik werk hier volledig conform de afspraken en met uiterste discretie.
Vreemd is echter, dat er desondanks de afspraken weer een klant naar jou gaat.
Wij hebben reeds voor de vakantie over deze kwestie gesproken en ik wil dit graag
eens, in aanwezigheid van de leidinggevende bespreken. Het overhalen van klanten
waarover een afspraak bestaat en het discuteren over potentiële klanten die aan mijn
zijde staan ervaar ik, zoals reeds telefonisch aangegeven, als uiterst storend Het is
vandaag mijn eerste dag na de vakantie en ik moet eerst een berg spullen wegwerken.
Daarna neem ik contact met jou op.” 169

123.

Uit het vervolgbericht om 10:02 uur blijkt dat de verkoper van Rekers het incident met zijn
leidinggevende bij Rekers heeft besproken. De heer [A] was het met hem eens dat een
persoonlijke ontmoeting met de managing director van Juwel en de verkopers nodig was.
“Heb het geval [VERTROUWELIJK]ook intern met [A] besproken en wij zijn ook van
mening dat het verstandig is om zeer binnenkort een keer samen te komen met zijn
allen. Als het goed is zal [VERTROUWELIJK] een afspraak met De heer [D] maken
(waarbij we allen aanwezig zijn) op korte termijn.
Ik weet alleen wat [VERTROUWELIJK]mij aangeeft dus laten we daar maar even over
praten. Nogmaals, het eerste wat ie zei was: jullie werken samen!
Ik zal [VERTROUWELIJK] vragen voor wanneer hij en De heer [D] de afspraak kunnen
maken en dan zien en spreken we elkaar hopenlijk snel.” 170

169
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“Het verhaal van de heer [VERTROUWELIJK]is natuurlijk onzin en ik maak jou garages
ook niet slecht bij klanten. Hij was ook bij mij intensief aan het vissen, maar ik heb
slechts gezegd dat er op sommige gebieden raakvlakken voor samenwerking tussen
de fabrieken zijn. Dat heeft niets met de verkoop van garages en de bijbehorende
prijzen te maken. De heer [VERTROUWELIJK] was erg verbaast/boos dat ik de prijs
van 2008 niet hanteerde en begon vervolgens lastige vragen te stellen. Het verhaal van
1 dag na fabriek en 1 uur na contact wijs ik volledig van de hand.
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124.

Om 10:32 uur bevestigde de verkoper van Juwel dat het beter is dat de leidinggevenden
onderling een afspraak maken en dat hij van zijn managing director doorkrijgt wanneer deze
afspraak plaatsvindt.
“3 weken vakantie gaan inderdaad zeer snel om, maar we kunnen er weer een tijdje
tegenaan.

Ik hoor dan van hem wanneer we elkaar zien.”171
125.

ACM heeft in de onderzoeksfase vragen hierover gesteld aan de klant [VERTROUWELIJK]. De
klant heeft het volgende aan ACM medegedeeld:
“In 2008 heeft de heer [VERTROUWELIJK] een offerte aangevraagd bij Juwel, voor
een project dat uiteindelijk niet doorgegaan is. In juni 2010 ging het project weer lopen
en na het zien van een advertentie van Rekers heeft de heer [VERTROUWELIJK] ook
daar een offerte gevraagd. Die viel behoorlijk duurder uit dan de offerte die hij in 2008
van Juwel had gekregen. Toen hij echter bij Juwel navraag deed of die offerte nog
geldig was, bleek dat Juwel nu ook veel duurder was geworden. De heer
[VERTROUWELIJK] gaf aan dat het ongeveer €[VERTROUWELIJK] meer was per
garage op een totaal van ongeveer 25 garages. De heer [VERTROUWELIJK] vroeg
aan Juwel hoe deze stijging verklaard kon warden en daar kreeg hij toen geen
bevredigend antwoord op. Op dat moment heeft hij de heer [B] van Rekers
geconfronteerd met zijn indruk dat Rekers on Juwel samenspanden. De heer [B] gaf
uiteindelijk toe dat er sprake was van afspraken tussen Rekers en Juwel. Daarop
besloot de heer [VERTROUWELIJK]de garages bij Rekers of te nemen ook al vielen
deze nog duurder uit dan de opgehoogde offerte van Juwel. Aan de prijs kon de heer
[VERTROUWELIJK] echter niets doen, ondanks het gesprek met de heer [B] waarin
deze toegaf afspraken met Juwel te hebben. Het project is toen gerealiseerd.”172

126.

[VERTROUWELIJK] was niet de enige klant die door had dat er iets speelde tussen Juwel en
Rekers. De klant [VERTROUWELIJK] leek ook door te hebben dat Juwel en Rekers onderling
contact hadden. Rekers geeft dit aan in een e-mail van 2 maart 2010 om 15:19 uur, nadat
[VERTROUWELIJK] bij Rekers langs is geweest:
“Tevens schemerde hij door dat hij wist van ons onderling contact…. Heb dat afgedaan
dat dat inderdaad op directieniveau wel eens voorkomt maar dat ik niet in de positie
ben dus daar verder ook niet zoveel vanaf wist of meekrijg…….”173
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Ik stel voor dat de heren onderling een afspraak maken omdat de heer [D] een drukke
agenda heeft.
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127.

Hierover is Rekers doorgegaan in een e-mail van 31 juli 2010 om 09:51 uur, waarin Rekers
Juwel aanspreekt op voorzichtigheid. Hieruit blijkt ook dat er tussen Juwel en Rekers werd
gecommuniceerd over het offertebedrag:
“Dat verhaal gaf De heer [VERTROUWELIJK] mij toen ook al aan!

Daar waar jouw meerdere(n) (De heer [D]) en de mijne (De heer [A]) uiterste
voorzichtigheid en discreetheid verlangen/ eisen van ons en zelfs voorzichtigheid
betrachten per mail, lijkt het me onhandig om klanten te bellen een half uur of daags na
een belletje of bezoek.”174
128.

Uit de stukken in het dossier blijkt niet expliciet of dit incident daadwerkelijk tot een persoonlijke
ontmoeting of nader overleg met de leidinggevenden van Rekers en Juwel heeft geleid. Wel
blijkt uit het dossier dat de klant [VERTROUWELIJK] uiteindelijk voor Rekers heeft gekozen,
omdat Juwel “op geen enkele manier de prijsverhoging van 2010 t.o.v. 2008 aannemelijk
[toevoeging ACM: heeft] kunnen (of willen) maken”.175

3.3.3 Slot Wittringen, Gmail en sms-berichten
129.

De betrokken ondernemingen zijn bijeengekomen op 7 september 2010 op slot Wittringen. Uit
de bewijsmiddelen blijkt dat het contact tussen Rekers en Juwel na deze bijeenkomst niet meer
via de zakelijke e-mailadressen liep. De werkwijze om tot concrete afspraken over specifieke
klanten te komen werd heimelijker en bondiger tot het laatste bij ACM bekende contact tussen
de ondernemingen op 3 juli 2012.

130.

Uit de verklaring van Rekers176, de verklaring van haar verkoper177 en zijn agenda178 alsmede
de rekening179 van een lunch, blijkt dat er een bijeenkomst tussen Rekers en Juwel op 7
september 2010 op slot Wittringen heeft plaatsgevonden. In het bijzonder blijkt uit de rekening
van de lunch op Slot Wittringen dat er zes hoofdgerechten zijn afgerekend.180 Volgens de
verklaring van Rekers waren dezelfde personen bij dit overleg aanwezig als bij het overleg op
18 februari 2010. Tegenover de clementiefunctionaris van ACM verklaart Rekers hierover:
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Hij zei me toen: hoe weet [F] van Juwel het offertebedrag dat ik van jouw heb
gekregen???
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[VERTROUWELIJK]181
131.

Over deze bijeenkomst verklaart de verkoper van Rekers het volgende aan ACM:
[VERTROUWELIJK]182
Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de verkopers van Rekers en Juwel daarna besloten om geen
gebruik meer te maken van hun zakelijke e-mailadressen (voor Juwel: [VERTROUWELIJK] en
voor Rekers: info@rekers-beton.nl). Vanaf november 2010 maakten zij voor de onderlinge
verdeling van klanten een Gmail account aan.183 De heer [B] maakte het e-mailadres
[VERTROUWELIJK] aan en de heer [F] gebruikte het e-mailadres
diamantenkoning@gmail.com.184 In de onderlinge contacten, zoals weergegeven in
onderstaande e-mails van respectievelijk 2 november 2010 om 18:32 uur en 3 november 2010
om 11:56 uur, gebruikten beide verkopers codenamen, zoals “Jantje Beton”, “Diamantenkoning”
en “Max Munster”. Hierbij staan “Max Munster” en “Diamantkoning” voor de verkoper van Juwel
en “Jantje Beton” voor de verkoper van Rekers. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de e-mailwisseling die
op 2 en 3 november 2010 heeft plaatsgevonden:
“Op 3 nov. 2010 om 11:56 heeft [B] [VERTROUWELIJK] het volgende geschreven:
Hallo Diamantenkoning. Mooie naam….
Gelukt dus. Mooi.
Om dan toch gelijk van start te gaan, heb een aanvraag van een oude klant, RU
Groningen De heer [VERTROUWELIJK]. Graag hier indien bij jouw aangevraagd
lijstprijs aanbieden.
Fijne dag en bis bald.
Groeten,
Jantje Beton GmbK & Co. KG
Op 2 november 2010 18:32 schreef Max Munster diamantenkoning@gmail.com het
volgende:
Hallo [B], hiermee mijn nieuwe account voor onze correspondentie. Graag alleen losse
adressen die ik moet toevoegen, dus geen lijsten meer. Ik heb dit mailadres ook op
mijn telefoon. Dus kan ik tijdig reageren en hoef hopelijk geen bericht te missen. Fijne
avond, groetjes [F]”185
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133.

“Beste Jan,
[VERTROUWELIJK] van Speedpark wist mij zojuist te vertellen dat ik ca. 10% duurder
ben dan jij. Ik heb doorgegeven dat ik aan de prijzen werk en een afspraak met hem
maak. Misschien kun jij mij aangeven wat er hier mis gaat en hoe dit verschil,
desondanks de afspraken, tot stand komt. Ik hoor graag van jou.
Groetjes Max.”188
En vervolgens stuurde hij op 7 december 2010 om 18:40 uur:
“Ik heb van [VERTROUWELIJK] vernomen dat hij volgende week naar Spelle komt.
Bovendien liet hij enige negatieve opmerkingen over ons vallen die volgens
[VERTROUWELIJK] door jou genoemd zijn. Ik heb dit kunnen weerleggen, maar had
dit, gezien onze gesprekken, niet gedacht. Vandaar deze mail met de vraag hoe het nu
met onze afspraak is? Ik ga er vooralsnog vanuit dat je je woord houd en reken er op
dat jij handelt zoals afgesproken. Groetjes Max” 189
134.

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat na 21 januari 2011 het contact tussen Rekers en Juwel niet via
de Gmail accounts liep, maar via sms-berichten.190 Een aantal voorbeelden van deze smsberichten die op 18 januari 2012 zijn verzonden, is hieronder weergegeven.
Rekers om 11:19 uur:
“Akkoord. Jij graag hoog aanbieden bij hameja bv.
Gr. (swifterbant)”
Juwel om 12:19 uur:
“Akkoord, jij graag bij [VERTROUWELIJK] zuid Laren. Gr.”

186

Zie bijvoorbeeld het e-mailbericht van de verkoper van Rekers aan de verkoper van Juwel van 12 januari 2011,
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Het contact tussen Rekers en Juwel was in deze periode minder gedetailleerd dan daarvoor.
Vanaf dat moment werden alleen de namen van klanten en geen klantenlijsten meer verstuurd.
De e-mailberichten beperkten zich tot de naam van het project en de vraag of de andere
onderneming hoog/prijslijst wilde aanbieden.186 Een uitzondering was echter de intensieve
berichtgeving – zowel telefonisch187 als via de e-mail – over de klant Speedpark
([VERTROUWELIJK]). Beide ondernemingen wilden deze klant hebben en dat heeft – ondanks
de afspraken – tot prijsconcurrentie geleid. Toen de verkoper van Juwel van de klant vernam
dat zijn offerte duurder was uitgevallen, heeft hij op 24 november 2011 om 15:33 uur het
volgende bericht gestuurd aan de verkoper van Rekers:
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Rekers om 16:44 uur:
“Akkoord. Gaarne ook hoog aanbieden bij heembouw noordwijkerhout
([VERTROUWELIJK]stuks) Gr.”
Juwel om 16:44 uur:
“Oké dan”191
Uit het dossier blijkt niet precies wanneer Rekers en Juwel zijn gestopt met het delen van
offerteaanvragen voor zowel standaard als grote garages. Uit de verklaringen van beide
verkopers blijkt dat hier niet een directe aanleiding toe was en ook niet dat de afspraak expliciet
is beëindigd.192 De verkoper van Juwel verklaart hierover dat hij na verloop van tijd van de
afspraak af wilde en is gestopt met reageren op de sms-berichten van de verkoper van
Rekers.193 Het contact is daarna langzaam weggeëbd. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de
verkoper van Juwel op 24 mei 2012 voor het laatst nog een sms-bericht heeft gestuurd.194 Het
laatste contact van Rekers aan Juwel dateert van 3 juli 2012. Het betreft een sms-bericht
waarin Rekers vraagt aan Juwel om een hoge prijs te bieden bij een bepaalde klant.195 Niet
gebleken is dat er na die tijd nog contact is geweest tussen Rekers en Juwel.

3.4

Bijzonderheden verdeling grote garages

3.4.1 Afspraken over grote garages
136.

Uit de contacten, zoals beschreven in de vorige paragraaf, blijkt dat Rekers en Juwel ook
offerteaanvragen van (potentiële) klanten voor grote garages oftewel “Großraumgaragen”
hebben besproken en verdeeld (zie randnummers 94, 97, 103, 115 en 120).196 Hiermee gaven
de betrokken ondernemingen uitvoering aan een onderdeel van de Wittringen-afspraken, in het
bijzonder de afspraak dat alle (potentiële) klanten voor grote garages aan Rekers toebedeeld
zouden worden tot het moment dat Juwel zelf grote garages kon produceren.197 In deze
paragraaf gaat ACM nader in op de bewijsmiddelen die op dit onderdeel van de Wittringenafspraken zien.

137.

ACM stelt vast dat op het moment van het maken van de Wittringen-afspraken Juwel geen
grote garages produceerde.198 Juwel kocht deze in bij andere Duitse concurrenten van Rekers,

191
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 10, p.174 en
175.
192
[VERTROUWELIJK].
193
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Toezending aangepaste verklaring van de verkoper van Juwel van 10-06-2013, p.16.
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zoals Estelit, Zapf en K-Plus, en verkocht ze aan klanten in Nederland.199 In 2009 was Rekers
gestopt met leveringen aan Juwel, omdat zij ontdekte dat Juwel zich negatief over Rekers aan
(potentiële) klanten was gaan uiten.200 In de periode daarvoor had Juwel diverse merken grote
garages ingekocht, waaronder garages van Rekers.201 Over dit onderdeel van de Wittringenafspraken heeft Rekers aan ACM verklaard:

[VERTROUWELIJK]203
138.

ACM stelt vast dat uit de verklaringen van Rekers blijkt dat Rekers en Juwel op 18 februari 2010
hebben afgesproken dat alle (potentiële) klanten voor grote garages aan Rekers toebedeeld
worden tot het moment dat Juwel zelf kan produceren. Dat deze afspraak is gemaakt blijkt ook
uit andere bewijsmiddelen. ACM verwijst naar de e-mailcorrespondentie tussen de betrokken
ondernemingen op 19 februari 2010 (deze is integraal afgebeeld in randnummer 74):
“’Großraumgaragen’ voorlopig voor ons. Wanneer jullie kunnen produceren overleggen
we nader betreffende deze modellen.”

139.

Net als bij de standaard garages, liepen de contacten tussen de betrokken ondernemingen met
name via de verkoper van Rekers en de verkoper van Juwel. Zoals uiteengezet in randnummer
94, wanneer de offerteaanvraag van een (potentiële) klant grote garages betrof, dan werd dat
gemeld. Met deze melding was duidelijk dat deze klant aan Rekers werd toebedeeld.

140.

Soms waren de contacten kort. Deze bewijsmiddelen betreffen dan korte informatie-uitwisseling
over specifieke klanten. Op 28 juni 2010 om 11:21 uur bracht Rekers een project in dat
uitsluitend grote garages betrof. Hij heeft Juwel verzocht om hier een hoge prijs aan te bieden:
“Ben benaderd door [VERTROUWELIJK] voor ander werk (waar hij reeds tekeningen
van had van ons) in Weesp.
Gaat om grote boxen.
Zoals besproken bied ik ze niet voor werk Almere aan (doe jij of heb je al gedaan) maar
wil deze wel aanbieden.
Graag indien hij deze aanvraag werk Weesp bij jouw plaatst, hoog (lijstprijs)
aanbieden.” 204
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“[VERTROUWELIJK]202
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Ook uit de klantenlijst van 5 juli 2010 en de klantenlijsten die daarop volgde, blijkt dat
[VERTROUWELIJK] (op de lijst: “[VERTROUWELIJK] werk Weesp”) aan Rekers was
toebedeeld.205

142.

Over enkele klanten die mogelijk grote garages wilden afnemen, werd door de betrokken
ondernemingen uitgebreid overlegd voordat de daadwerkelijke verdeling werd gemaakt. Dit was
het geval bij klant [VERTROUWELIJK] (Teer Makelaars). In feite was dit een klant die bij beide
ondernemingen een offerte had opgevraagd: voor Rekers liep het contact via Teer Makelaars
en voor Juwel via de heer [VERTROUWELIJK]. Kort na het maken van de Wittringen-afspraken
bleek dat de klant mogelijk grote garages wilde. De verkoper van Rekers heeft in een emailbericht van 19 februari 2010 aan de verkoper van Juwel gevraagd “hoe hier mee om te
gaan”.206 Op 1 maart 2010 was nog steeds niet duidelijk of de betreffende klant een
offerteaanvraag standaard of grote garages ging plaatsen. De verkoper van Juwel heeft
vervolgens in zijn e-mailbericht van 1 maart 2010 om 17:39 uur het volgende voorstel gedaan:
“Ik zal [VERTROUWELIJK] maandag 8 maart bellen. Hij is tot dan op skivakantie. Als
hij via de makelaar voor de grote gaat dan is hij uiteraard voor jou. Bij de aangeboden
standaard garages voor mij. Ik ben voornemens om de prijzen voor de standaard
garages hier aan te passen daar de offerte van november 09 is. Ga je hier in mee??
(bij nieuwe aanvraag standaard garages prijslijst zonder korting?).”207

143.

Juwel stelde voor om de klant pas toe te kennen als duidelijk werd welk model garage hij wilde.
In het geval van grote garages was de klant voor Rekers; als de aanvraag standaard garages
betrof, dan was de klant voor Juwel. Uit onderstaande reactie van Rekers van 12 maart 2010
om 13:39 uur blijkt dat Rekers zich kon vinden in het voorstel. Daarnaast geeft de verkoper van
Rekers aan dat wanneer de klant standaard garages wil, hij een hoge prijs aanbiedt zodat
Juwel de klant krijgt.
“Dinsdag heb ik afspraak op de fabriek betreffende Teer makelaars. Zij komen dinsdag
kijken. Zoals door jouw aangegeven zal ik (indien gewenst) de hoge boxen aanbieden.
Indien ze de kleinere, standaardboxen (nogmaals) aangeboden willen hebben zal ik ze
dusdanig aanbieden dat jij deze krijgt. Daar houd ik je van op de hoogte.”208

144.

205

Vervolgens bevestigde Juwel de afspraak op 12 maart 2010: “Bij Teer inderdaad zoals reeds
besproken, hoge variant voor jou en bij keuze voor kleine bij mij.” 209 Op 17 mei 2010 om 19:53
uur liet Juwel aan de verkoper van Rekers weten dat hij ook een offerte moest opstellen voor
grote garages en dat hij wilde weten hoe hij moest bieden:

Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7b, p. 111.
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 43.
207
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 53.
208
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 5859.
209
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 59.
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“Ik moet bij [VERTROUWELIJK] /Teer makelaar nu als alternatief tot de Diamant ook
de hogere garages aanbieden.
Daar jij in het verleden reeds een offerte hiervoor hebt gemaakt wil ik graag weten hoe
hier aan te bieden.

Ik hoor graag van je.” 210
145.

De verkoper van Rekers stuurde aan Juwel zijn geoffreerde prijs voor de grote garages. Hij
verzocht Juwel om “iets hoger aan te bieden”, zodat hij meer zekerheid had over de opdracht.
Een opdracht van de klant voor standaard garages bleef aan Juwel toebedeeld. Zo blijkt uit het
e-mailbericht dat Rekers op 18 mei 2010 om 11:34 verzond:
“Betreffende Teer:
Zoals overeengekomen zijn de Diamant garages voor jullie, de eventuele hogere voor
ons. Ik heb de hogere aangeboden voor € [VERTROUWELIJK] per box (hoogte op
2,73 meter) dus gelieve iets hoger aanbieden.”211

146.

Uit de klantenlijsten blijkt dat het uiteindelijk kleine garages zijn geworden. 212

147.

Net als bij de verdeling van standaard garages, plaatsten de verkopers van Rekers en Juwel de
klanten voor grote garages op de klantenlijst . Zo verstuurde Rekers op 18 juni 2010
onderstaande geactualiseerde lijst aan Juwel. Deze lijst bevat de verdeling van klanten per
onderneming. Bij enkele klanten is expliciet vermeld om welk model garage het gaat: “ kleine
modellen”, “grote modellen” of “grote”. Uit de onderstaande klantenlijst van 18 juni 2010 blijkt
dat de grote garages (grote modellen) slechts aan Rekers zijn toebedeeld.213

210

Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 72.
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Ik ga er nog steeds vanuit dat het kleintjes worden, maar ze willen nu ook van mij een
aanvullende offerte.
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3.4.2 Contacten over grote garages nadat Juwel begint met eigen productie
148.

In de communicatie tussen Juwel en Rekers werd dus expliciet aandacht besteed aan de grote
garages, waarbij deze aanvankelijk aan Rekers werden toebedeeld. In mei 2011 is Juwel
begonnen met de productie van haar eigen grote garages.214 In de periode daarna hebben
Rekers en Juwel de grote garages meegenomen in de onderlinge verdeling van klanten. Dit
blijkt uit de verklaring van de verkoper van Rekers215 en bijvoorbeeld uit de sms-berichten die
op 12 september 2011 tussen de verkopers van de betrokken ondernemingen zijn verzonden.
Rekers om 11:50 uur:
“Hallo [F]. Gelieve bij [VERTROUWELIJK] hoog aanbieden (hoge boxen op 5 meter).
Gr. [B]” 216
Juwel:
“Dag [B], [VERTROUWELIJK] is de architect van [VERTROUWELIJK], hier hadden wij
al contact over dat deze voor mij is. Dus jij graag hoog aanbieden bij de architect. Gr.
[F]” 217
Rekers:
“Akkoord” 218

149.

214

Uit dit bericht volgt dat Juwel de opdracht wilde en dat de omvang van de garage geen
discussiepunt meer was. Uit de reactie van Rekers blijkt dat zij ermee akkoord ging dat Juwel
grote garages aan deze klant gaat leveren. Hieruit blijkt dat een ander onderdeel van de

[VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK].
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 12, p. 154.
217
Idem.
218
Idem.
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Wittringen-afspraken betreffende de grote garages van kracht was: niet langer werden grote
garages uitsluitend aan Rekers toebedeeld, maar er vond ook voor de grote garages onderlinge
afstemming plaats.
150.

Dit blijkt ook uit de sms-berichtgeving tussen Rekers en Juwel op 24 oktober 2011. Juwel
verzocht Rekers om bij de klant Suo Marte hoog aan te bieden:

Rekers:
“Doe ik. Gr. [B]”220
151.

Op 27 oktober 2011 bracht Juwel een offerte voor grote garages uit voor deze klant.221 Hieruit
blijkt dat het grote garages betrof. Uit dit alles blijkt dat nadat Juwel deze zelf kon produceren,
de grote garages werden meegenomen in de onderlinge verdeling van klanten. In het dossier
zijn nog andere offertes van 2011 en 2012 van Juwel met grote garages opgenomen.222

3.5

Reactie op Duitse aanbieders op de Nederlandse markt

152.

Bij sommige klanten gingen Rekers en Juwel bij het bieden van kortingen verder dan de
Wittringen-afspraken om te zorgen dat andere Duitse aanbieders op de Nederlandse markt
geen nieuwe klanten op de Nederlandse markt zouden krijgen.

153.

Dat was bijvoorbeeld het geval bij de klant Dijkstra Draaisma. Op 11 maart 2010 om 15:28 uur
stuurde Rekers een e-mail aan Juwel over hun concurrent Estelit (Zapf). Zij verzocht Juwel om
na te gaan of er rechtstreeks contact was geweest tussen de klant en Estelit. Het was volgens
Rekers niet wenselijk als Estelit “ons territorium” binnendrong. ACM stelt vast dat hieruit blijkt
dat Rekers het “territorium” met Juwel deelde en niet met andere concurrenten wilde delen:
“Kun je tevens nagaan of Draisma rechtsstreek contact heeft gehad met Estelit? Die
naam kreeg ik nu door….Ben er dus druk mee momenteel (overigens: geen slapende
honden wakker maken)
Dat moeten we niet hebben, dat Estelit ons territorium binnendringt!”223

219

Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 12, p. 162.
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Juwel om 19:22 uur:
“Goedenavond, als Suo Marte aanvraagt graag hoog aanbieden. Dit loopt al een tijdje
en staat al op de lijst, maar wordt nu actueel. Groetjes [F]” 219
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154.

Uit de mailwisseling tussen de verkopers van Rekers en Juwel van respectievelijk 12 maart
2010 om 13:39 uur en 13 april 2010 om 17:50 uur blijkt hoe ze probeerden te voorkomen dat de
klant Draaisma met Zapf in zee ging. Rekers had namelijk een “goede relatie” ingeschakeld om
de klant op andere gedachten te brengen:

155.

Ook Juwel gaf op 13 april 2010 om 17:50 uur duidelijk aan dat ze andere Duitse concurrenten
buiten de deur wilde houden.
“Als dit project er desondanks de schermutselingen toch moet komen wil ik echter niet
dat deze garages door een Duitse leverancier geleverd worden. Ik neem aan dat wij
hier in goed overleg wel uitkomen, en dat we de rest (b.v. Estelit) buiten de deur
houden.”225

156.

Daarnaast blijkt ook uit een ander bewijsmiddel dat de betrokken ondernemingen andere Duitse
concurrenten buiten de deur wilden houden. Uit berichtgeving van 16 september 2010 om 9:31
uur blijkt dat Juwel bij de klant [VERTROUWELIJK] uiteindelijk met meer dan de afgesproken
maximum van 5% korting offreerde, omdat de klant een lagere offerte van een Duitse
concurrent, K-Plus, had gekregen. Juwel verzocht Rekers om ervoor te zorgen dat K-Plus de
klant niet kreeg.
“Ik heb bij [VERTROUWELIJK] prijslijst min 5% genoemd. Hij heeft ook en aanbieding
van K-plus die onder mijn aanbieding ligt. Dus moest ik hem, om geloofwaardig te
blijven, wel iets te gemoed komen.
Zover ik heb begrepen zijn de grote boxen van de baan. Dit baseert uitsluitend op de
vraag van zijn vader die zelf één camper/caravan wil stallen. Hij zou bij een klant van
mij, die hij reeds gesproken had, vragen of hij een TOPAS kan overnemen.
Ik ben dus waarschijnlijk nog niet van hem af, daar hij de kleine 6.00m niet vanaf de
standaard vrachtwagen kan plaatsen. Hij had in Lemmer van de zijlader gehoord.
Ik zal terughoudend blijven, maar als hij blijft aandringen moeten we nog maar eens
overleggen.
Zorg er a.u.b. in ieder geval voor dat K-Plus geen opdracht krijgt.” 226

224
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“Goede zaak dat je met Estelit geen informatie deelt. Houden zo! Ben druk bezig om te
onderzoeken hoe zij nu de boxen ingekocht hebben (Draisma). Heb een goede relatie
van mij, die de directeur kent, ingeschakeld en probeer ze nog van Estelit af te
brengen. Of dat lukt weet ik (nog) niet.”224
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157.

Vervolgens reageerde Rekers op 16 september 2010 om 15:29 uur met:
“K plus zal ik ‘buiten’ houden.”227

Tussenconclusie

158.

ACM stelt op basis van de feiten beschreven in hoofdstukken 2 en 3 vast dat de verkopers van
Rekers en Juwel conform de Wittringen-afspraken in de periode van 18 februari 2010 tot en met
3 juli 2012 (potentiële) klanten voor standaard en grote garages onderling hebben verdeeld.

159.

Ten aanzien van de grote garages stelt ACM vast dat deze aanvankelijk aan Rekers werden
toebedeeld. Toen Juwel rond mei 2011 zelf in staat was deze modellen te produceren, werd er
bij de onderlinge verdeling geen onderscheid meer gemaakt tussen standaard en grote
garages.

160.

Verder volgt uit de Wittringen-afspraken dat klanten verdeeld zouden worden in de verhouding
van 5:1 verkoopeenheden in het voordeel van Rekers.228 Volgens de verklaring van Rekers was
deze verhouding gebaseerd op de uitgewisselde verkoopcijfers in Nederland op het moment dat
de afspraak werd gemaakt.229 Gezien de afspraak om alle offerteaanvragen voor grote garages
aan Rekers toe te delen, zag de 5:1 verhouding aanvankelijk alleen op de verdeling van de
standaard garages.

161.

ACM stelt vast dat uit de bewijsmiddelen blijkt dat na verloop van tijd de verkopers van Rekers
en Juwel niet meer spraken of contact hadden over de 5:1 verhouding. Ook heeft ACM in
randnummers 132 en 133 vastgesteld dat er vanaf november 2010 geen klantenlijsten meer zijn
bijgehouden. ACM kan derhalve niet vaststellen dat de 5:1 verhouding tijdens de gehele
periode van de gedragingen is nageleefd.

3.7

Zienswijzen betrokken ondernemingen met betrekking tot de feiten en
omstandigheden ten aanzien van de gedragingen

162.

Rekers heeft in haar zienswijze geen argumenten aangevoerd ten aanzien van de gedragingen
beschreven in het rapport.

163.

In haar zienswijze voert Juwel verschillende argumenten aan ten aanzien van de gedragingen
beschreven in het rapport. ACM vat eerst de argumenten van Juwel kort samen. Vervolgens
beoordeelt zij deze in het licht van de in hoofdstukken 2 en 3 beschreven feiten en
omstandigheden.
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3.6
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3.7.1 Argumenten Juwel
Juwel ontkent dat er tijdens de bijeenkomst op slot Wittringen op 18 februari 2010
marktverdelingsafspraken en prijsafspraken met Rekers zijn gemaakt. Het gaat, volgens Juwel,
om een afspraak tussen de Nederlandse verkopers van Rekers en Juwel. Zij stelt dat de
gedragingen van de verkoper van Juwel moeten worden gezien in hun economische context.
Zo zou de verkoper van Juwel zich hiertoe “gedwongen” hebben gevoeld, omdat Rekers Juwel
van de Nederlandse markt dreigde te drukken. In dit verband zou de verkoper van Juwel ten
minste negentien “nep” klanten aan de verkoper van Rekers hebben doorgegeven. Juwel stelt
dat Rekers de Nederlandse markt daadwerkelijk wilde monopoliseren. In de periode 2004 2009 zou Rekers “meerdere pogingen” hebben gedaan om Juwel van de Nederlandse markt “te
verdringen”. Rekers zou de verkoper van Juwel hebben verleid “om in ieder geval de schijn te
creëren dat hij meewerkte aan de afspraak tussen Rekers Beton en Juwel”.230

165.

Voorts stelt Juwel dat ACM in het rapport niet zorgvuldig is omgegaan met de verklaring van de
heer [F] en de verklaringen van Rekers en de heer [B]. Zo zou de verklaring van de heer [F]
betrouwbaar zijn en de verklaringen van Rekers en de heer [B] onbetrouwbaar.

166.

Daarnaast betwist Juwel ten stelligste dat haar directie bij de gedragingen betrokken was. Ook
betwist zij dat zij op de hoogte was van de betrokkenheid van haar verkoper bij de gedragingen.
Haar verkoper zou zelfstandig en zonder overleg met de directie van Juwel bepalen in welke
mate kortingen werden verleend.

167.

Ten slotte, ontkent Juwel dat zij betrokken is geweest bij het verdelen van klanten voor grote
garages. Voorts zou uit het dossier niet blijken dat Rekers en Juwel afspraken hebben gemaakt
over de prijs voor het aanvragen van een bouwvergunning voor klanten.

3.7.2 Beoordeling ACM
168.

230

ACM stelt vast dat Rekers en Juwel niet betwisten dat zij aanwezig waren tijdens de
bijeenkomst op slot Wittringen op 18 februari 2010.231 Het is ook niet in geschil dat er in de
periode daarvoor geen goede verhouding tussen de verkopers van Rekers en Juwel was. Juwel
bevestigt de verklaring van Rekers dat bij deze bijeenkomst zes personen van de betrokken
ondernemingen aanwezig waren: de heren [D], [E] en [F] voor de onderneming Juwel, en de
heren [A], [B] en [C] voor de onderneming Rekers.232 Dat blijkt onder meer uit de toelichting van
de gemachtigde van Juwel naar aanleiding van vragen van ACM in de onderzoeksfase over de
bijeenkomst op 18 februari 2010:

Dossierstuk 2014101794: Zienswijze Juwel van 13 juni 2014, referentie M20769661/4/20556675/opk, p. 5-6.
Zie bijvoorbeeld dossierstuk 2012104060: Reactie op verzoek ondertekening verklaring van de verkoper van Juwel;
dossierstuk 2012104064: Beantwoording aanvullende vragen van 14-11-2012 Juwel, p. 1-2.
232
Dossierstuk 2012104060: Reactie op verzoek ondertekening verklaring van de verkoper van Juwel.
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De heren [A] en [D] hebben toen besproken dat de heren [B] en [F] een buitengewoon
slechte verhouding hadden en in een poging de lucht te klaren is toen afgesproken een
gezamenlijke lunch te hebben op Schloss Wittringen – halverwege tussen de
vestigingslocaties van Rekers en Juwel.”233
169.

Voorts stelt ACM vast dat Juwel erkent dat haar verkoper vanaf 19 februari 2010 “allerlei
communicaties heeft gehad met de heer [B]”.234 Hiermee doelt Juwel op de e-mails en smsberichten uit de periode van de gedragingen, die in het dossier zitten. Juwel betwist dan ook
niet dat haar verkoper bij de gedragingen betrokken was. Omdat uit deze communicatie blijkt
dat de verkopers van Rekers en Juwel informatie over (potentiële) klanten onderling hebben
uitgewisseld en besproken, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van het onderhavige besluit, staat
hiermee de klantenverdeling vast. In randnummer 183 gaat ACM nader in op de stelling van
Juwel dat zij ook nep-klanten zou hebben ingebracht.

170.

ACM acht de verklaring van Rekers dat de verkopers van Rekers en Juwel klanten hebben
verdeeld dan ook betrouwbaar. Immers, deze verklaring wordt bevestigd door bewijsmiddelen
die dateren uit de periode van de gedragingen. Zoals blijkt uit bijlage 1 bij dit besluit bevat het
dossier veel berichten tussen de verkopers van Rekers en Juwel. Uit deze berichten komt niet
naar voren dat er sprake was van een slechte verhouding tussen de verkopers. De berichten
illustreren juist een samenwerking tussen de verkopers van Rekers en Juwel. Deze
bewijsmiddelen stammen uit de periode van de gedragingen en schetsen daarom ook een
betrouwbaar beeld van de samenwerking. Tegen deze bewijsmiddelen heeft Juwel niets
ingebracht.

171.

Volgens de gemachtigde van Juwel zou tijdens de bijeenkomst op 18 februari 2010 “uitsluitend”
“over de perikelen betreffende de oneigenlijke uitlatingen” zijn gesproken. ACM kan dit betoog
niet volgen. Wat de aanleiding voor de bijeenkomst op 18 februari 2010 ook was, feit is dat de
afspraken zich niet beperken tot het beteugelen van eventuele (wederzijdse) “unfaire”
verkoopmethoden. De berichtgeving tussen de verkopers van Rekers en Juwel komt overeen
met de verklaring van Rekers over de gemaakte afspraken tussen Rekers en Juwel. Daarin
heeft Rekers verklaard dat de betrokken ondernemingen prijslijsten hebben uitgewisseld en
maximum kortingspercentages op de lijstprijzen van standaard garages zijn overeengekomen:

233
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“De afspraak voor de bijeenkomst is tot stand gekomen tijdens een telefoongesprek
tussen de heer [A] (Rekers) en de heer [D] (JUWEL). In januari 2010 (een exacte
datum is bij Juwel niet bekend) belde de heer [A] naar de heer [D], omdat hem ter oren
was gekomen dat de heer [F] zich tegenover potentiele opdrachtgevers negatief zou
hebben uitgelaten over Rekers. De heer [A] wilde dat dat zou ophouden en dreigden
anders juridische stappen te gaan nemen. De heer [B] op zijn beurt had bij potentiele
opdrachtgevers eveneens geprobeerd JUWEL zwart te maken door oneigenlijke
vergelijkingen te maken tussen de garages van Juwel en die van Rekers.
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172.

Nu vaststaat dat de bijeenkomst op 18 februari 2010 tussen Rekers en Juwel heeft
plaatsgevonden, dat de heren [D], [E] en [F] daarbij aanwezig waren en dat de verkopers van
Rekers en Juwel in ieder geval vanaf 19 februari 2010 gevolg gaven aan de afspraken door
(potentiële) klanten onderling te verdelen, blijft nog de vraag over of de directie van Juwel
hiervan op de hoogte was.

173.

ACM heeft in hoofdstuk 3 van het onderhavige besluit meermalig vastgesteld dat de verkopers
van Rekers en Juwel in hun communicatie naar de afspraken en hun leidinggevenden
verwezen.238 De betrokkenheid van de directie van Juwel blijkt duidelijk uit deze communicaties
die uit de periode van gedragingen dateren. ACM verwijst naar de e-mail van de heer [F] aan de
heer [B] op 19 februari 2010: "[VERTROUWELIJK] was ons reeds toegezegd via de eerder
besproken lijst met de directie”239 en de e-mail van de heer [B] aan de heer [F] op 19 februari
2010: “JSD bouw (voor 99% rond) Hier ben ik al meer dan een jaar mee bezig. Volgens jou
directie heb jij die opdracht al met hoge boxen sinds nov.”240 Niet alleen volgt hieruit dat
directieleden van Juwel van de afspraken op de hoogte waren, maar ook dat een initiële
klantenverdelingslijst besproken was met de leidinggevenden van de betrokken
ondernemingen. Deze bewijsmiddelen stemmen vervolgens overeen met de verklaringen van
Rekers dat de heer [A] van Rekers en de heer [D] van Juwel eind 2009 - begin 2010 al contact
hadden en bepaalde klanten c.q. projecten hadden besproken.241
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Zie paragraaf 3.4.
Zie randnummer 74 e.v.
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Zie randnummer 74.
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Zie paragraaf 3.2 en 3.3.
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5% voor particuliere klanten en 10% voor zakelijke klanten. Ook zou een klantverdeling van 5:1
zijn besproken volgens Rekers. Klanten voor grote garages zouden voor Rekers zijn tot het
moment dat Juwel zelf grote garages kan produceren.235 De verklaring van Rekers op deze
punten komt overeen met de afspraken die ook staan in de mailwisseling tussen de verkopers
op 19 februari 2010. De alternatieve verklaring van Juwel verklaart helemaal niet waarom er
vanaf 19 februari 2010 berichtgeving tussen de verkopers van Rekers en Juwel tot stand is
gekomen. Terwijl er in dit e-mailbericht wel wordt verwezen naar: “ons gesprek van
gistermiddag”, “een nieuwe gezamenlijke start” en een bespreking dat “vanaf heden” bepaalde
afspraken gelden.236 Ook werd een actuele lijst met recent uitgebrachte offertes van klanten
gemaild samen met het verzoek om hier rekening mee te houden.237 Uit de berichtgeving
daarna blijkt dat Juwel een gelijkwaardige partner was en ook bijdroeg aan de implementatie
van de afspraken. Gelet op het voorgaande kan ACM niet anders concluderen dan dat de
zinsnede “ons gesprek van gistermiddag” in de e-mail van 19 februari 2010 naar de bijeenkomst
op slot Wittringen op 18 februari 2010 verwijst.

Besluit
«Openbaar»

ACM acht de verklaringen van Rekers op dit punt om meerdere redenen betrouwbaar. Uit het emailbericht dat de verkoper van Juwel op 22 februari 2010 aan Rekers heeft verzonden, blijkt
dat er op 12 november 2009 reeds een lijst bestond waarop Juwel en Rekers klanten
inventariseerden: “[VERTROUWELIJK] staat via de heer [D] sinds 12 november op de lijst, dus
zou hij daar bij jullie ook moeten staan.” 242 Ook verwijzen de verkopers van de betrokken
ondernemingen tijdens de periode van de gedragingen naar een ‘lijst van Herr [D]’, ‘een lijst’ of
een “Excel- lijst”.243 Een initiële klantenverdeling, waarbij de leidinggevenden van Rekers en
Juwel betrokken waren, is ook logisch gezien de slechte verhouding tussen de verkopers vóór
de Wittringen-afspraken: “Ik hoop dat jij ons gesprek van gistermiddag net zo prettig hebt
ervaren als wij en ben blij dat de donkere wolken uit de lucht zijn en we een nieuwe gezamenlijk
start kunnen maken.”244 Ook de gemachtigde van Juwel bevestigt dit beeld: De heren [A]en [D]
hebben toen besproken dat de heren [B] en [F] een buitengewoon slechte verhouding hadden
en in een poging de lucht te klaren is toen afgesproken een gezamenlijke lunch te hebben op
Schloss Wittringen – halverwege tussen de vestigingslocaties van Rekers en Juwel.”245 Het is
met deze schone lei dat de verkopers op basis van deze eerste lijst k lanten beginnen te
verdelen.

175.

Uit de bewijsmiddelen beschreven in hoofdstuk 3 van het onderhavige besluit blijkt dat de
verkopers vervolgens zelf klantenlijsten hebben opgesteld om de afgesproken verdeling bij te
houden. Dit had mede tot doel om inzichtelijk te maken of de afgesproken 5:1 werd nageleefd.
Het is ook uit deze berichtgeving, die uit de periode van de gedragingen dateert, dat de
betrokkenheid van de leidinggevenden van Rekers en Juwel blijkt. Rekers mailde Juwel
bijvoorbeeld het volgende: “We moeten ook in de gaten houden (zoals tussen onze directies
besproken) dat we de quotering van 5:1 aanhouden. Daar waren zij het over eens.”246 Dit komt
ook overeen met de clementieverklaring van Rekers op dit punt:
[VERTROUWELIJK]247

176.

Gelet op het voorgaande komt ACM tot de conclusie dat de leidinggevenden van Juwel en
Rekers niet alleen op de hoogte waren, maar ook betrokken waren bij de afspraken tussen
Rekers en Juwel. De verklaring van de heer [F], waarin hij stelt dat de directie van Juwel niet
betrokken was bij de Afspraak, doet hier niets aan af. Uit hetgeen hiervoor reeds is uiteengezet
blijkt dat deze verklaring wordt tegengesproken door de feiten die volgen uit het dossier
(inclusief de e-mails van de heer [F] zelf).

177.

Het betoog van Juwel dat de gedragingen van haar verkoper te wijten waren aan de sterke
positie van Rekers op de Nederlandse markt, of een bepaalde dwang door de heer [B] en dat
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Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 6, p. 34.
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaringen van 29 augustus 2012, bijlage 6, p. 30
en bijlage 7b, p.100 e.v.
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174.

Besluit
«Openbaar»

Rekers in de periode 2004-2009 “meerdere pogingen” zou hebben gedaan om Juwel van de
Nederlandse markt “te verdringen”, slaagt niet.
178.

“(Vertaling ACM): Het wil zo zijn dat onze oude directeur, [VERTROUWELIJK], met de
firma Rekers goede contacten uit vroegere tijd onderhouden heeft voor Juwel. In de
periode 2004-2009 waren er pogingen van de heer [VERTROUWELIJK] persoonlijk,
als ook de heer [VERTROUWELIJK], steeds vriendelijk, om aandelen te krijgen in onze
Juwel. Dat hebben we doorgaans geweigerd. Ook met de aanwijzing dat als er een
dergelijke wens wordt uitgesproken, dan kan dit alleen in ruil tegen aandelen in het
bedrijf Rekers. Dat zou aan de kant van Rekers niet worden voortgezet.
Wij hebben in 2010 het voornemen ontwikkelt om een nieuwe productiehal op te
bouwen. Hierin zou deze grote garagemal installatie worden geïnstalleerd. Wij hebben
ook de firma Rekers benaderd of zij voor ons een geschikte productiehal kon bouwen.
En in die periode heeft Rekers geprobeerd, altijd vriendelijk zoals zij zelf beweert, maar
ze probeerde om ons van de gedachte te halen een mal voor Großraumgaragen in
Duitsland bij ons in Kamp-Lintfort te implementeren. Omdat zij zeker ook het risico
hebben gezien, dat de Nederlandse markt hoofdzakelijk op Großraumgaragen overgaat
en dat wellicht de positie voor Juwel in Nederland beter zou zijn, dan zonder eigen mal.
Rekers heeft toen ook de wens geuit of zij, met de vaste afnamen van 200 Garages per
jaar uit ons standaard programma, de Nederlandse markt af zou kunnen nemen.
En dat is allemaal in de periode geweest toen onze nieuwe grote productiehal met de
mal voor Großraumgaragen geïnstalleerd werd.
Het andere verzoek dat de heer [F] door het bedrijf Rekers zou worden overgenomen,
die is vanuit onze kant altijd geweigerd. Omdat voor de heer [F] een toepassing was in
Duitsland, hebben wij dat ook niet voortgezet.”249
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“De heer [VERTROUWELIJK] [toevoeging ACM: gemachtigde van Juwel] licht toe dat er in die periode contacten zijn
geweest tussen de directies van Rekers en Juwel, waarbij er een aantal malen is gesproken over de Nederlandse
markt, in die zin dat Juwel daarop actief is geworden en dat Rekers dat op de een of andere manier wilde voorkomen.
Dit punt is overigens ook in de verklaring van Rekers zelf naar voren gebracht. Hij begrijpt dat ACM meer details wil,
maar het is niet een punt dat in discussie is tussen de partijen bij de procedure. Rekers heeft zelf toegegeven dat ze dat
voorstel aan Juwel heeft gedaan. Dit lijkt spreker op zichzelf afdoende.”. Dossierstukken 2015200077 en 2015200075:
Toezending aangepast verslag hoorzitting van 2 september 2014, bijlage 1, p. 10.
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Dossierstukken 2015200077 en 2015200075: Toezending aangepast verslag hoorzitting van 2 september 2014,
bijlage 1, p. 11.

60/88

Voorop staat dat de “meerdere pogingen” van Rekers op het volgende neerkomen: (1) Rekers
zou hebben getracht een belang in de onderneming Juwel te nemen, (2) Rekers zou een
voorstel hebben gedaan om de verkoper van Juwel over te nemen en Juwel te betalen om zich
van de Nederlandse markt terug te trekken en (3) Rekers zou de verkoper van Juwel hebben
verleid “om in ieder geval de schijn te creëren dat hij meewerkte aan de een afspraak tussen
Rekers Beton en Juwel”. Tijdens de hoorzitting bij ACM is door Juwel opgemerkt dat de
gestelde pogingen van Rekers min of meer overeenkomen met de drie opties die door Rekers
zijn beschreven in haar verklaring van 29 augustus 2010 en die in randnummer 69 van
onderhavige besluit zijn opgenomen. 248 Over de “meerdere pogingen” heeft de heer [D] van
Juwel het volgende verklaard:

Besluit
«Openbaar»

ACM stelt vast dat de context waarin de gestelde pogingen hebben plaatsgevonden, zoals door
de heer [D] in zijn verklaring schetst, niet overeenkomt met de stelling van Juwel dat er vanuit
Rekers sprake zou zijn geweest van dwang, druk en dreiging. De heer [D] gebruikt namelijk de
woorden “verzoek”, “vriendelijk” en “wens” in het schetsen van de verhoudingen. Ook blijkt dat
Juwel zelf Rekers in het verleden heeft benaderd om een productiehal te bouwen. Dit beeld is
niet te verenigen met het beeld dat Juwel in haar zienswijzen schetst van een onderneming die
met dwang bezig is om Juwel van de markt te verdringen.

180.

Het beeld van Juwel komt ook niet overeen met het dossier. Daaruit blijkt dat het standpunt van
Juwel dat Rekers erop uit was om haar van de Nederlandse markt te verdringen, slechts is
gebaseerd op de verklaring van haar verkoper en een conceptbrief waarvan niet kan worden
vastgesteld of deze ooit is verstuurd.250 Zoals ACM in hoofdstuk 3.1 van dit besluit heeft
beschreven, is onbetwist dat in de periode 2008 - 2009 de (prijs)concurrentie op de
Nederlandse markt zich verhevigde en dat Juwel folders verspreidde aan (potentiële) klanten
waarin negatieve publiciteit werd gemaakt voor producten van Rekers. Het is ook in deze
periode dat de betrokken ondernemingen zich negatief ten opzichte van (potentiële) klanten zijn
gaan uitlaten. ACM verwijst in dit verband naar de verklaring van de verkoper van Juwel van 27
augustus 2014:
“In 2009 ben ik, kort nadat ik begonnen was met het bijvoegen van een A4tje bij
offertes waarin de verschillen tussen JUWEL garages en die van de concurrenten (dus
ook Rekers) stonden, op een onvriendelijke manier benaderd door [B] van Rekers.
Tijdens deze telefoongesprekken werd mij op duidelijke manier te kennen gegeven dat
ik volgens de regels van Rekers diende te spelen en anders zouden ze mijn zakelijke
activiteiten dusdanig dwarsbomen dat ik geen garages meer zou verkopen.”251

181.

250

Het is in deze context dat de sfeer tussen de verkopers verslechtert en dat de verkoper van
Rekers een conceptbrief heeft opgesteld, waarin Juwel gesommeerd werd om te stoppen met
het verspreiden van folders met negatieve publiciteit.252 In het geval dat deze brief
daadwerkelijk verstuurd is, volgt daar niet uit dat Rekers Juwel van de markt wilde drukken.
Bovendien blijkt er uit de communicatie, die ná het maken van de Wittringen-afspraken volgde,
geen dwang of vijandige sfeer te zijn tussen de verkopers van de betrokken ondernemingen,
waardoor ACM de indruk zou krijgen dat Rekers erop uit was om Juwel van de Nederlandse
markt te krijgen. ACM verwijst in dit verband naar de bezoeken van de verkopers aan de
fabrieken van de betrokken ondernemingen en de vaak vriendelijke teksten in de e-mails en
sms-berichten tussen de verkopers. Uit de verschillende e-mails leidt ACM geen onvriendelijk of
intimiderend gedrag af jegens Juwel. Daarnaast is ACM van oordeel dat er juist sprake is van
wederzijdse belangen die ten grondslag lagen aan de gedragingen.

Zie randnummer 64.
Dossierstuk 2014102566: Reactie Juwel naar aanleiding brief Rekers van 22 augustus en correctie verkoopcijfers
Juwel, referentie M21401196/5/20556675/opk, bijlage 1: verklaring van de verkoper van Rekers van 27 augustus 2014.
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Zie randnummer 64.
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179.

Besluit
«Openbaar»

“Ik hoop dat jij ons gesprek van gistermiddag net zo prettig hebt ervaren als wij.”253
“Ook ik heb ons gesprek als positief ervaren.”254
“(Pak weer schoon? mijn schoenen in ieder geval niet…)”255

182.

Juwel heeft geen bewijs aangedragen dat dit beeld kan ontkrachten dan wel ander bewijs op
grond waarvan ACM tot een ander oordeel kan komen. In de onderzoeksfase heeft ACM aan
de verkoper van Juwel meerdere bewijsmiddelen voorgelegd en hem gevraagd om uitleg. Zoals
aangegeven in randnummer 82 van het onderhavige besluit ontkende de verkoper van Juwel de
contacten met de verkoper van Rekers niet. Ondanks de vele vragen van ACM kon de verkoper
van Juwel zich met name in zijn tweede verklaring weinig details herinneren. De verklaring die
de verkoper van Juwel heeft opgesteld en meegezonden met de tweede zienswijze, is niet
onderbouwd met enig objectief bewijs en kan derhalve het betoog van Juwel dat er sprake is
van dwang niet ondersteunen.

183.

Ook de verklaring van de verkoper van Juwel in de sanctiefase dat hij ten minste negentien
“nep” klanten aan de verkoper van Rekers zou hebben doorgegeven, overtuigt ACM niet. ACM
stelt vast dat deze stelling niet is onderbouwd. Juwel heeft in bijlage 2 van haar zienswijze
aangegeven welke klanten nep zouden zijn door er met pen “geen offerte” bij te schrijven.257
ACM geconstateerd dat slechts drie van de twintig klanten waar Juwel “geen offerte” bij
geschreven heeft, door Juwel zijn ingebracht. De overige 17 klanten zijn door Rekers
ingebracht.258 Voorts had Juwel er geen belang bij om nepklanten in te brengen, aangezien dit
de afgesproken verhouding van 5:1 ten nadele van Juwel zou beïnvloeden. Verder is ACM van
oordeel dat het feit dat Juwel eventueel enkele nepklanten heeft doorgegeven geen afbreuk
doet aan de gedragingen waaruit blijkt dat “echte” klanten werden verdeeld. Deze vermeende
nepklanten staan in het niet tegen de overige klanten die door de Rekers en Juwel zijn
verdeeld.

184.

Ten slotte wijst ACM erop dat Juwel en/of haar verkoper altijd de mogelijkheid heeft gehad om
de gestelde gedragingen van Rekers bij ACM te melden. Maar Juwel heeft hier niet voor
gekozen, ondanks de stelling van Juwel dat zij zich geïntimideerd voelde. Juwel heeft juist de
gedragingen met Rekers voortgezet.
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Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 43.
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“Mijn jasje is in de stomerij en mijn schoenen zijn jammer genoeg uitgebeten. Die
kunnen dus de prullenbak in. Als je bij ons bent zal ik me hiervoor revancheren. (haha,
doe dus oude kleren aan)”.256

Besluit
«Openbaar»

Ten aanzien van het betoog van Juwel over de mate van betrouwbaarheid van de verklaring
van Rekers ten aanzien van de bijeenkomst op 7 september 2010 bij slot Wittringen, merkt
ACM het volgende op. ACM geeft toe dat de verklaring van Rekers op dit punt niet
ondubbelzinnig is. Desalniettemin wordt deze verklaring gesteund door andere bewijsmiddelen
bestaande uit berichtgeving tussen de verkopers vóór 7 september 2010, de verklaring van de
heer [B] dat er een bijeenkomst op slot Wittringen op 7 september 2010 is geweest, de agenda
van de heer [B] waarin “Juwel” staat en de rekening van de lunch waaruit blijkt dat zes
personen aanwezig waren. Het is derhalve onjuist, zoals Juwel stelt, dat ACM zich slechts op
de verklaring van Rekers heeft gebaseerd bij het vaststellen dat er op 7 september 2010 een
tweede bijeenkomst heeft plaatsgevonden.

186.

Ten aanzien van het betoog van Juwel dat uit de verklaring259 van de heer [G] (broer van de
heer [D]) van 26 mei 2014 zou blijken dat de heer [D] niet bij het overleg op slot Wittringen op 7
september 2010 aanwezig was, merkt ACM op dat deze verklaring niet weerlegt dat er op die
dag een bijeenkomst heeft plaatsgevonden tussen Rekers en Juwel. De verklaring heeft alleen
betrekking op de eventuele aanwezigheid van de heer [D]. Dat de heer [G] heeft verklaard dat
de heer [D] op 7 september 2010 bij hem zou zijn geweest, sluit echter ook niet uit dat de heer
[D] aanwezig was bij de bijeenkomst. Immers, slot Wittringen ligt op de weg van Gifhorn, de
woonplaats van de heer [G], naar Kamp-Lintfort. Op de totstandkoming van de Wittringenafspraken en de rol van de heer [D] hierbij is ACM reeds in paragraaf 3.1 ingegaan.

187.

Voorts betwist Juwel dat zij betrokken zou zijn geweest bij afspraken om de markt van grote
garages in Nederland te verdelen. ACM is van oordeel dat uit de verklaring van Rekers en uit
de e-mail- en sms-berichten tussen de verkopers van Rekers en Juwel blijkt dat hierover wel
afspraken zijn gemaakt, zoals beschreven in paragraaf 3.4 van dit besluit. Dat Juwel zelf op dat
moment geen grote garages produceerde doet hier niets aan af, aangezien Juwel in het
verleden, ondanks het zelf niet kunnen produceren, in grote garages handelde door deze in te
kopen bij andere partijen.

188.

Ten slotte, wijst ACM erop dat in het rapport niet is gesteld dat Rekers en Juwel prijsafspraken
over aanvragen van bouwvergunningen hebben gemaakt. De gedragingen die in dit besluit zijn
beschreven zien daar niet op.

3.8

Conclusie

189.

ACM stelt op basis van de in hoofdstukken 2 en 3 beschreven feiten en omstandigheden vast
dat Rekers en Juwel in ieder geval vanaf 18 februari 2010 tot en met 3 juli 2012 op het gebied
van de verkoop van prefab betonnen garages in Nederland de markt hebben verdeeld. De twee
Duitse ondernemingen bepaalden onderling aan wie van de twee de (potentiële) klant zou
worden toebedeeld. Dat deden ze door afspraken te maken over de te offeren prijs en/of korting
aan de klant. In dat kader hebben de betrokken ondernemingen informatie over
offerteaanvragen van (potentiële) klanten op het gebied van prefab betonnen garages
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Dossierstuk 2014101794: Zienswijze Juwel van 13 juni 2014, referentie M20769661/4/20556675/opk, bijlage 1.
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185.

Besluit
«Openbaar»

uitgewisseld en besproken. De informatie betrof de naam van de k lant, het model van de
garage (standaard garage of grote garage) en het aantal gewenste garages.
Om de afspraken overzichtelijk te houden hebben de betrokken ondernemingen in de eerste
periode klantenlijsten bijgehouden en uitgewisseld. Na verloop van tijd wijzigde deze werkwijze
enigszins en werden de contacten tussen de betrokken ondernemingen heimelijker en
bondiger. Met deze gedragingen werden de (potentiële) klanten tussen de betrokken
ondernemingen verdeeld, met als doel om een hogere prijs te realiseren voor een prefab
betonnen garage dan onder normale concurrentie omstandigheden. Daarnaast bestond er een
gezamenlijk doel om de Nederlandse markt voor de betrokken ondernemingen te behouden en
te voorkomen dat concurrerende (Duitse) producenten verder actief zouden kunnen worden in
Nederland. De in paragraaf 3.7 van dit besluit besproken zienswijzen op de feiten van Rekers
en Juwel brengen ACM niet tot een andere conclusie.

4

Juridische beoordeling

4.1

Artikel 6, eerste lid, Mw

191.

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. Dit ho udt in
dat de beschikkingenpraktijk van de Europese Commissie (hierna ook: 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.

4.1.1 Ondernemingen in de zin van de Mededingingswet
192.

ACM stelt vast dat de betrokken verkopers van prefab betonnen garages, Rekers en Juwel,
economische activiteiten verrichten en derhalve ondernemingen zijn in de zin van artikel 1,
aanhef en onder f, Mw.

4.1.2 Overeenkomst en onderling afgestemde feitelijke gedraging – Eén enkele complexe en
voortdurende overtreding
193.

Kader
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. Volgens vaste rechtspraak is er 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
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190.

Besluit
«Openbaar»

markt te gedragen.260 Er zijn geen vormvereisten en contractuele sancties nodig en
handhavingsmaatregelen zijn evenmin verplicht. Het bestaan van een overeenkomst kan
uitdrukkelijk of impliciet blijken uit het gedrag van de ondernemingen. 261 De “onderling
afgestemde feitelijke gedraging” 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.262
In beide samenspanningsvormen schenden ondernemingen de grondgedachte van de
mededingingsvoorschriften van het Verdrag, die inhoudt dat iedere ondernemer zelfstandig
moet bepalen welk beleid hij op de markt zal voeren.263 Deze eis van zelfstandigheid staat in de
weg aan contact tussen ondernemers, indien dat contact als doel heeft de beïnvloeding van het
marktgedrag van een bestaande of mogelijke concurrent of de kennisgeving aan zulk een
concurrent van het aangenomen of voorgenomen marktgedrag.264

195.

Een overtreding van het kartelverbod kan niet alleen bestaan uit een op zichzelf staande
handeling, maar ook uit een voortgezette gedraging of een reeks inbreuken.265 Voorts kan een
reeks handelingen één enkele inbreuk266 vormen, ook als een of meerdere van deze
handelingen, of onderdelen ervan, op zich een inbreuk op het kartelverbod vormen.267

196.

De ratio hierachter 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.268

197.

Volgens vaste rechtspraak kan ACM de aansprakelijkheid van een onderneming voor
verschillende handelingen vaststellen op basis van haar betrokkenheid bij de inbreuk in zijn
geheel, wanneer de verschillende handelingen deel uitmaken van een totaalplan vanwege hun
identieke doel om de mededinging te verstoren.269 De gedragingen moeten door hun

260
Gerecht 20 april 1999, gev. zaken T-305/94 e.a, Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. e.a./Commissie (PVC II), Jur. p.
II-931,r.o. 715.
261
Gerecht 17 december 1991, zaak T-7/89, Polypropyleen, r.o. 262-264.
262
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 t. Commissie, Jur. 1972, p. 619, r.o. 64.
263
Gerecht 15 maart 2000, T-25/95, Cement, r.o. 1852.
264
HvJ EG 16 december 1975, gev. 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.
265
Gerecht 8 juli 2008, zaak T-53/03, BPB, r.o. 257.
266
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’.
267
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 een enkele inbreuk vormen, zie HvJ EU 1 juli 2010, zaak C-407/08,
Knauf, r.o. 48.
268
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.
269
Idem, r.o. 79; Vgl. HvJ EG 7 januari 2004, gev. zaken C-204/00 P e.a., Aalborg Portland e.a., Jur. 2004, p. I-123, r.o.
258.
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194.

Besluit
«Openbaar»

198.

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
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"272; het is niet noodzakelijk dat ACM de inbreuk voor elke onderneming op elk tijdstip
precies als overeenkomst of als onderling afgestemde feitelijke gedraging kwalificeert.273

199.

ACM hanteert in de onderhavige zaak waar nodig de term “Afspraak” voor het geheel van de in
hoofdstuk 3 van dit besluit beschreven gedragingen– de Wittringen-afspraken, het verdelen van
(potentiële) klanten van standaard en grote garages onder andere aan de hand van de lijstprijs
dan wel de maximum korting op de lijstprijs en in dat kader het uitwisselen van informatie over
aanvragen van (potentiële)klanten – van de betrokken ondernemingen; zij brengt hiermee 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 Afspraak – de enkele complexe en
voortdurende overtreding – wordt afgeleid uit de handelingen van de ondernemingen.

200.

Een onderneming die deelneemt – in welke vorm dan ook – aan een met artikel 6, eerste lid,
Mw strijdige inbreuk door handelingen die bijdragen tot de verwezenlijking van een
gemeenschappelijke doelstelling, is aansprakelijk voor de gedragingen van de andere
ondernemingen in het kader van dezelfde inbreuk. Dit is in het bijzonder het geval wanneer
vaststaat dat de betrokken onderneming de onwettige gedragingen van de andere deelnemers
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Gerecht 12 december 2007, zaak T-101/05, BASF, r.o. 180.
Gerecht 8 juli 2008, zaak T-53/03, BPB, o.a. r.o. 253.
HvJ EG 8 juli 1999, zaak C-49/92 P, Anic Partecipazioni, Jur. 1999, blz. I-4125, r.o. 43.
273
Gevoegde zaken T-305/94 etc., Limburgse Vinyl Maatschappij NV e.a./Commissie (PVC II), Jur. 1999, blz. II-931,
r.o. 696.

271
272

66/88

wisselwerking bijdragen aan de verwezenlijking van het geheel van mededingingsverstorende
gevolgen dat de deelnemers beogen. Bij het bepalen of sprake is van één enkele inbreuk gaat
het niet zozeer om de formulering van het gemeenschappelijke doel van een reeks
handelingen, als wel om de complementariteit van die handelingen. De test is, of de
handelingen “complementair [zijn], in dier voege dat elk daarvan bedoeld was om het hoofd te
bieden aan een of meer gevolgen van de normale mededinging, en dat zij door hun
wisselwerking bijdroegen tot de verwezenlijking van het geheel van mededingingsverstorende
gevolgen dat de daders beoogden.”270 In de rechtspraak is het “prijzen boven het normale
mededingingsniveau handhaven en de mededinging tussen de op de markt actieve
ondernemingen beperken” als een gemeenschappelijk doel aanvaard, nadat de
complementariteit van de verschillende gedragingen was vastgesteld.271

Besluit
«Openbaar»

kende of deze redelijkerwijs had kunnen voorzien of kennen, en bereid was het risico ervan te
aanvaarden.274

201.

202.

ACM stelt vast dat de Afspraak kenmerken vertoont van een overeenkomst en een onderling
afgestemde gedraging, waaraan de betrokken ondernemingen uitvoering hebben gegeven. Met
de gedragingen gaven de betrokken ondernemingen de g emeenschappelijke wil te kennen om
zich op een bepaalde manier te gedragen teneinde de concurrentiestrijd tussen Rekers en
Juwel op de Nederlandse markt te eindigen. Hierdoor konden de prijzen weer op een hoger
niveau komen. Tevens geldt dat zij deze gedragingen gedurende een langere periode, te weten
twee jaar en vier maanden, en met zekere regelmaat met elkaar afstemden, waardoor sprake is
van een onderling afgestemde feitelijke gedraging. Feitelijk zijn bij deze gedragingen steeds
dezelfde personen en ondernemingen betrokken geweest en vonden de gedragingen steeds op
dezelfde manier plaats. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 was het op managementniveau bij
Rekers steeds de heer [A] die contact onderhield met de directie van Juwel (de heren [D] en
[E]). Op het verkoopniveau waren het de heer [B] en zijn vervanger de heer [C] die per klant de
meer specifieke afspraken met de heer [F] maakten en vervolgens uitvoerden. Om de
samenwerking naar tevredenheid te laten lopen hebben genoemde personen regelmatig per email, telefoon en sms contact gehad. Daarnaast hebben er diverse bijeenkomsten
plaatsgevonden. Tijdens deze contacten werd de onderlinge verdeling van (potentiële) klanten
afgestemd.

203.

Gezien de gelijksoortige contacten en de frequentie daarvan vormen de Wittringen-afspraken,
het verdelen van klanten en het uitwisselen van informatie afkomstig van (potentiële) klanten
alsmede de jegens klanten te hanteren kortingen en prijzen naar het oordeel van ACM een
samenstel van afspraken dat nauw met elkaar verbonden en complementair aan elkaar was en

274
HvJ EG 8 juli 1999, zaak C-49/92 P, Anic Partecipazioni, Jur. 1999, blz. I-4125, r.o. 83, en HvJ EG 7 januari 2004,
gev. zaken C-204/00 P e.a., Aalborg Portland e.a., Jur. 2004, p. I-123, r.o. 83. Zie ook Gerecht 28 april 2010, zaak T452/05, BST, r.o. 37.
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Toepassing op de onderhavige zaak
ACM heeft in hoofdstukken 2 en 3 van dit besluit op grond van de aldaar benoemde feiten en
omstandigheden vastgesteld dat Rekers en Juwel in ieder geval vanaf 18 februari 2010 tot en
met 3 juli 2012 op het gebied van de verkoop van prefab betonnen garages in Nederland de
markt hebben verdeeld. De twee Duitse ondernemingen bepaalden onderling aan wie van de
twee de (potentiële) klant zou worden toebedeeld. Voor de standaard garages deden ze dit
door onderling af te stemmen wie bij welke (potentiële) klant de lijstprijs dan wel het maximum
overeengekomen kortingspercentage zou offreren. Bij de grote garages hadden Rekers en
Juwel aanvankelijk de Afspraak dat (potentiële) klanten aan Rekers doorverwezen zouden
worden. Vanaf het moment dat Juwel deze grote garages zelf kon produceren, zijn deze op
dezelfde wijze verdeeld als standaard garages. In dat kader hebben de betrokken
ondernemingen informatie over offerteaanvragen van (potentiële) klanten op het gebied van
prefab betonnen garages uitgewisseld en besproken. De informatie betrof de naam van de
klant, het model garage (standaard garage of grote garage) en het aantal gewenste garages.
Ook blijkt uit paragraaf 3.3 dat Rekers en Juwel de afspraken vervolgens uitvoerden.

Besluit
«Openbaar»

204.

275

ACM concludeert dat de Afspraak zowel elementen van een overeenkomst als een onderling
afgestemde feitelijke gedraging bevat. Het geheel aan afspraken die zijn besproken tijdens de
bijeenkomst op slot Wittringen betreft een overeenkomst. Ook Rekers en Juwel beschouwden
dit als een overeenkomst, zoals blijkt uit de e-mailwisselingen tussen Rekers en Juwel op 19
februari 2010. Deze bevatten verwijzingen naar “een goede samenwerking vanaf heden”, “[i]k
hoop dan ook op een goede samenwerking” alsmede een samenvatting van de Afspraak.278
Later toen de contacten tussen de verkopers minder frequent werden (omstreeks september
2010), nam de Afspraak meer elementen aan van onderling afgestemde feitelijke gedragingen.
ACM verwijst in dit verband naar paragraaf 3.3.3 waarin ACM heeft vastgesteld dat de
verkopers geen gebruik meer maken van hun zakelijke e-mailadressen als zij contact met
elkaar hebben en vervolgens na 21 januari 2011 alleen contact hebben via sms-berichten. De
Afspraak bestaat uit verschillende gedragingen die voortvloeien uit één gemeenschappelijk
doel. De gedragingen zijn complementair, omdat zij door hun wisselwerking bijdroegen aan het
bewerkstellingen van het gemeenschappelijk doel. Te weten dat de betrokken ondernemingen
verzekerd waren van de aan hen toegewezen (potentiële) klanten en van een hoger prijspeil
voor prefab betonnen garages dan onder normale concurrentie omstandigheden het geval zou
zijn geweest. Dit geldt eveneens voor het contact in verband met andere Duitse
ondernemingen, die prefab garages proberen te verkopen op de Nederlandse markt. Door
incidenteel een lagere prijs te bieden, voorkwamen de betrokken ondernemingen dat zij
moesten concurreren met andere aanbieders. Derhalve vormt het geheel aan afspraken en
contacten één enkele complexe en voortdurende overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw.

[VERTROUWELIJK].
Zie randnummer 120 e.v.
277
Zie paragraaf 3.5.
278
"En zoals besproken vanaf heden lijstprijzen minus maximaal 5% korting. Bij projecten van 3 of meer boxen even
contact onderling. 'Großraumgaragen' voorlopig voor ons. Wanneer jullie kunnen produceren overleggen we nader
betreffende deze modellen. Ik denk dat het verstandig is en raadzaam om de zoveel tijd (1 keer in de 2, 3 weken) elkaar
even te zien (of hier of in Venlo) om eea even door te spreken." Zie randnummer 74 e.v.
276
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aldus één gemeenschappelijk doel diende, namelijk een hogere prijs te realiseren voor prefab
betonnen garages dan onder normale concurrentieomstandigheden. Dit geldt zowel voor het
verdelen van offerteaanvragen van (potentiële) klanten van standaard- als grote garages. Door
de (potentiële) klanten onderling te verdelen zoals beschreven in hoofdstuk 3 van dit besluit,
waren de betrokken ondernemingen verzekerd van de aan hen toegewezen (potentiële) klanten
en werd de onzekerheid over de hoogte van de te offreren prijs weggenomen. Hierdoor hadden
zij de mogelijkheid een hogere prijs te offreren bij hun (potentiële) klanten. Dat het doel van de
Afspraak was om de prijzen voor prefab betonnen garages op een hoger niveau te brengen,
blijkt uit de feiten beschreven in hoofdstuk 3, waaronder de verklaring van Rekers dat het doel
van de Afspraak was om prijzen rond EUR [VERTROUWELIJK] per garage te voorkomen275 en
dus een hogere prijs te realiseren. Het incident met de klant [VERTROUWELIJK]illustreert dit.
Zoals daaruit blijkt, was het voor de klant [VERTROUWELIJK] niet te begrijpen dat de prijs van
een standaard garage tussen 2008 en juni 2010 met EUR [VERTROUWELIJK] per garage was
gestegen.276 Daarnaast blijkt dat de Afspraak ook tot doel had te voorkomen dat nog twee
andere Duitse ondernemingen verder actief zouden worden op de Nederlandse markt.277

Besluit
«Openbaar»

4.1.3 Mededingingsbeperkende strekking
205.

206.

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.279 Niet is vereist dat de
Afspraak de belangen van concurrenten of consumenten schaadt; de mededingingsregels
dienen er volgens vaste rechtspraak toe om de structuur van de markt en daarmee de
mededinging als zodanig veilig te stellen.280 De vraag of en in welke mate een dergelijk gevolg
daadwerkelijk intreedt, kan slechts relevant zijn voor de hoogte van de boete. 281

207.

Of sprake is van een mededingingsbeperkende strekking dient te worden beoordeeld aan de
hand van de omstandigheden van het concrete geval. Met betrekking tot de vraag of een
overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging ertoe strekt de mededinging te
beperken, zijn met name relevant de objectieve doelstellingen die de gedraging nastreeft en de
economische en juridische context ervan. Partijen kunnen in dat geval in beginsel niet met
succes stellen dat het niet de bedoeling was om de mededinging te beperken of dat met de
overeenkomst ook een ander doel werd nagestreefd.282

208.

Wanneer wordt vastgesteld dat de overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke
gedraging ertoe strekt de mededinging te beperken, verhinderen of vervalsen, behoeven voor
de toepassing van artikel 101, eerste lid, VWEU en bijgevolg artikel 6, eerste lid, Mw de
concrete gevolgen van een overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging niet
nader te worden onderzocht.283
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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. 31.
280
HvJ EG 6 oktober 2009, zaak C-501/05, GlaxoSmithKline Services Unlimited, r.o 63.
281
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. 31.
282
HvJ EG 8 november 1983, IAZ/Commissie, gevoegde zaken 96-102 e.a , Jur. 1983, p. 3411.
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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 C519/06, GlaxoSmithKline Services Umlimited t. Commissie, r.o. 55.
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Kader
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 gevolge 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, VWEU. Dit
geldt ook voor de in artikel 101, eerste lid, sub a tot en met e, VWEU gegeven voorbeelden van
verboden gedragingen, zoals het verdelen van markten en het rechtstreeks of zijdelings bepalen
van verkoopprijzen of van andere contractuele voorwaarden.

Besluit
«Openbaar»

209.

210.

Toepassing op de onderhavige zaak
De Afspraak, die onder meer betrekking had op het maken van klantenverdelingsafspraken om
het prijspeil weer op een hoger niveau te brengen, is naar het oordeel van ACM naar zijn aard
geschikt om de mededinging te beperken en te vervalsen, nu de Afspraak het
concurrentieproces tussen de betrokken ondernemingen direct kon beïnvloeden. ACM licht dat
hierna toe.
De Afspraak was concreet geschikt de mededinging te beperken. Op grond van de in hoofdstuk
3 vastgestelde feiten en omstandigheden staat naar het oordeel van ACM vast dat de betrokken
ondernemingen de markt op het gebied van de verkoop van prefab betonnen garages in
Nederland op systematische wijze hebben verdeeld. Dat deden Rekers en Juwel door aan de
hand van offerteaanvragen van (potentiële) klanten onderling te bepalen wie bij welke
(potentiële) klant de lijstprijs dan wel het maximum overeengekomen kortingspercentage zou
offreren (standaard garages). Bij de grote garages hadden Rekers en Juwel aanvankelijk de
Afspraak dat (potentiële) klanten aan Rekers zouden worden doorverwezen. Vanaf het moment
dat Juwel deze grote garages zelf kon produceren, zijn deze op dezelfde wijze verdeeld als
standaard garages. In die context hebben de betrokken ondernemingen informatie uitgewisseld
over de bijzonderheden van de offerteaanvraag, het al dan niet verlenen van een korting aan de
(potentiële) klant en in sommige gevallen de daadwerkelijk te offreren prijs. Vervolgens legden
de betrokken ondernemingen een offerte volgens de prijslijst (zonder enige korting) neer bij
offerteaanvragen van (potentiële) klanten die volgens de klantenverdeling aan de andere
onderneming was toegewezen. In feite was dit een schijnofferte (i.e. een offerte waarvan de
onderneming van tevoren wist dat deze geen enkele kans maakte).
“Heb, zoals besproken, prijslijst min [VERTROUWELIJK]% aangeboden.
Bij een offerte a.u.b. geen korting op de prijslijst geven.”285

212.

284

ACM merkt op dat dit overeenkomsten vertoont met de praktijk die in het Engels bekend staat
als cover pricing.286 De schade voor de mededinging is evident, omdat klanten in de
onderhavige situatie geen andere keuze hebben op de markt. Immers, er zijn slechts twee
spelers van enige betekenis op de Nederlandse markt. 287

Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag van 27 april 2004, C101/97, punt 23;
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.
285
Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 6, p. 40 en
bijlage 7a, p. 54.
286
Alinea 5 van de “OECD Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement” als bijlage bij de “OECD
Recommendation of the Council on Fighting Bid Rigging in Public Procurement”, definieert cover pricing als volgt:
“Cover bidding. Cover (also called complementary, courtesy, token, or symbolic) bidding is the most frequent way in
which bid-rigging schemes are implemented. It occurs when individuals or firms agree to submit bids that involve at
least one of the following:
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211.

In het geval van een klantenverdeling wijst de aard van de samenwerking er van meet af aan op
dat deze ten doel heeft de mededinging te beperken. Een dergelijke samenwerking wordt
geacht een negatieve invloed op de markt te hebben.284

Besluit
«Openbaar»

Op het gebied van de verkoop van prefab betonnen garages is prijs de belangrijkste
concurrentieparameter. Zoals gezegd, werden (potentiële) klanten onderling verdeeld door van
tevoren af te spreken welke van de betrokken ondernemingen een korting op de lijstprijs zou
geven en welke de lijstprijs zou offreren. Door klanten op deze wijze te verdelen, waren de
betrokken ondernemingen verzekerd van de aan hen toegewezen (potentiële) klanten en werd
de onzekerheid over de hoogte van de te offreren prijs weggenomen. Hieruit blijkt dat de
Afspraak concreet geschikt is om de mededinging te beperken. ACM vindt hiervoor steun in de
Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, VWEU waarin wordt bepaald dat
er bij horizontale overeenkomsten die betrekking hebben op prijsafspraken,
productiebeperkingen en verdeling van markten en klanten sprake is van tot
mededingingsbeperking strekkende restricties.288

214.

Daarnaast waren de betrokken ondernemingen zich ervan bewust dat de Afspraak ondermijnd
zou kunnen worden wanneer de marginale positie van andere Duitse producenten op de
Nederlandse markt versterkt zou worden. ACM verwijst in dit verband naar paragraaf 3.5 van
het onderhavige besluit, waaruit blijkt dat Rekers en Juwel in een enkel geval de maximum
afgesproken 5% korting loslieten en een lagere korting aan de klant hebben geoffreerd om te
voorkomen dat een andere Duitse concurrent (waaronder K-Plus) zijn positie op de
Nederlandse markt kon versterken.

215.

Zoals ACM heeft vastgesteld, zijn de betrokken ondernemingen concurrenten van elkaar. Door
de hiervoor beschreven afspraken, werden hun onderlinge concurrentieverhoudingen verstoord.
Immers, de normaliter tussen hen bestaande onzekerheid over elkaars voorgenomen
marktgedrag viel door de Afspraak volledig weg en werd vervangen door het vooraf gezamenlijk
bepalen, afstemmen en controleren van het marktgedrag. De betrokken ondernemingen
hebben hiermee doelbewust de normale werking van de markt buitenspel gezet. Uit de in
hoofdstuk 3 van dit besluit beschreven context blijkt dat door gecoördineerde beïnvloeding van
de hoogte van de maximum korting in het geval van standaard garages een andere en voor de
betrokken ondernemingen concurrentieel gunstiger situatie wordt gecreëerd dan de situatie die
op de lange termijn onder vrije mededinging tot stand zou komen. In het geval van grote
garages had Rekers de zekerheid – totdat Juwel zelf begon te produceren – dat Juwel
(potentiële) klanten aan haar zou doorspelen in plaats van dergelijke garages bij haar Duitse
concurrenten af te nemen. De Afspraak kon derhalve een negatieve invloed op de mededinging
hebben.

(1) a competitor agrees to submit a bid that is higher than the bid of the designated winner,
(2) a competitor submits a bid that is known to be too high to be accepted, or
(3) a competitor submits a bid that contains special terms that are known to be unacceptable to the purchaser.
Cover bidding is designed to give the appearance of genuine competition.”, 17 juli 2012, C(2012) 115/CORR1.
287
Zie ook de zaken 6494, 6836, 7249 en 7400 van ACM waarin schijninschrijvingen eerder aan de kaak zijn gesteld.
Zoals daaruit blijkt, betreft schijninschrijving de praktijk waarin een onderneming, met medewerking van een andere
onderneming, een schijnbaar concurrerende inschrijfprijs bij een potentiële klant indient; deze inschrijfprijs was echter
onderling afgestemd, opdat die inschrijving bij voorbaat geen kans zou maken.
288
Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag van 27 april 2004, C101/97, punt 23.
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216.

Gelet op het bovenstaande was de Afspraak naar het oordeel van ACM concreet geschikt om te
leiden tot een beperking van de mededinging en strekte de Afspraak ertoe de mededinging in
de zin van artikel 6, eerste lid, Mw te beperken, verhinderen dan wel te vervalsen.

4.1.4 Merkbaarheid
Uit het arrest Expedia van het Hof van Justitie volgt dat een strekkingsbeperking289 die onder de
werkingssfeer van artikel 101, eerste lid, VWEU valt, naar haar aard en los van elk concreet
gevolg ervan, de mededinging merkbaar beperkt.290 Omdat volgens de Memorie van Toelichting
bij de Mededingingswet het merkbaarheidselement van artikel 6, eerste 1 lid, Mw
overeenkomstig Europese rechtspraak wordt geïnterpreteerd291, is ACM van oordeel dat bij
strekkingsbeperkingen die – zoals in het onderhavige geval – het hele Nederlandse
grondgebied bestrijken de merkbaarheid van de Afspraken zonder meer gegeven is.292

218.

ACM heeft in randnummer 43 van dit besluit vastgesteld dat gedurende de jaren van de
overtreding de in de onderhavige zaak betrokken ondernemingen een stabiel gezamenlijk
marktaandeel van bijna [VERTROUWELIJK]% van het aanbod aan prefab betonnen garages in
Nederland hadden. Ondanks het feit dat andere Duitse concurrenten (Zapf en K -Plus) een
marginale positie op de Nederlandse markt hadden, komt ACM tot de conclusie dat de
betrokken ondernemingen daarmee vrijwel de gehele verkoop van prefab betonnen garages in
Nederland in handen hadden. Hierdoor is geen sprake van een zodanig zwakke positie van de
betrokken ondernemingen, dat de concurrentie niet in mededingingsrechtelijk relevante mate
zou zijn beperkt. De inbreuk is derhalve merkbaar.

4.1.5 Artikel 6, derde lid, Mw
219.

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 met artikel 6, eerste lid, Mw strijdige gedragingen ter bereiking van een
hoger prijspeil van prefab garages, zouden rechtvaardigen.

4.1.6 Conclusie artikel 6 Mw
220.

289

Uit het voorgaande volgt dat de betrokken ondernemingen hebben deelgenomen aan één
enkele en complexe voortdurende gedraging die kenmerken vertoont van een overeenkomst en
een onderling afgestemde feitelijke gedraging. De Afspraak strekte ertoe de mededinging te
beperken en kon de mededinging merkbaar beperken. ACM concludeert dat de betrokken
ondernemingen het verbod van artikel 6 Mw hebben overtreden en dat niet is voldaan aan de
voorwaarden voor toepassing van artikel 6, derde lid, Mw.

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 EG 4 juni 2009, zaak C-8/08 (T-Mobile), r.o. 42.
290
Zie HvJ EU 13 december 2012, zaak C-226/12 (Expedia), r.o. 37.
291
Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 14 (MvT).
292
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.
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4.2

Artikel 101, eerste lid, VWEU

4.2.1 Kader
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.

222.

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.

223.

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 Afspraak de handel tussen de lidstaten kan 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.”293 Daarnaast dient deze beïnvloeding van de
interstatelijke handel merkbaar te zijn.294

293

HvJ EG 11 juli 1985, zaak 42/84, Remia e.a. t. Commissie, Jur. 1985, p. 2545, r.o. 22.
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.

294
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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.295 Voor de toepasselijkheid van het
Gemeenschapsrecht behoeft niet het bewijs te worden geleverd dat de overeenkomst of
gedraging de interstatelijke handel daadwerkelijk heeft beïnvloed.296 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.297

225.

Volgens vaste jurisprudentie kunnen horizontale kartels die het gehele grondgebied 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.298 In het geval van overeenkomsten die
naar hun aard de handel tussen lidstaten kunnen beïnvloeden, kan vaak worden aangenomen
dat dit effect merkbaar is wanneer het gezamenlijk marktaandeel van de betrokken
ondernemingen de 5%-drempel overschrijdt.299

4.2.2 Toepassing op feiten en omstandigheden van deze zaak
226.

295

ACM stelt voorop dat uit hoofdstuk 2 blijkt dat Rekers en Juwel, beide Duitse ondernemingen,
bijna het gehele Nederlandse aanbod vertegenwoordigen. De gedragingen hebben betrekking
op het gehele Nederlandse grondgebied. Met hun gedragingen hebben de belangrijkste
ondernemingen op het gebied van verkoop van prefab betonnen garages in Nederland
deelgenomen aan de Afspraak, met als doel een hogere prijs te realiseren voor een prefab
betonnen garage dan wanneer normale concurrentie omstandigheden zouden gelden.
Daarnaast waren de gedragingen van de betrokken ondernemingen mede gericht op het
voorkomen dat concurrerende (Duitse) producenten verder actief konden worden in Nederland.
Zoals blijkt uit randnummer 42 waren in ieder geval nog twee andere Duitse ondernemingen in
Nederland actief. Ondanks hun marginale positie op de Nederlandse markt ten tijde van de
Afspraak, blijkt uit paragraaf 3.5 dat de betrokken ondernemingen hebben gesproken over deze
andere Duitse producenten die bij (potentiële) klanten in Nederland een offerte hadden
uitgebracht dan wel interesse toonden in een (potentiële) opdracht. Gelet op het voorgaande en
het feit dat de betrokken ondernemingen de prefab betonnen garages in Duitsland produceren
en vervolgens exporteren naar Nederland en België om rechtstreeks of via inkopers aan klanten

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 T25/95 e.a., Cimenteries CBR e.a. t. Commissie (Cement), Jur. 2000, p. II-491, r.o. 3930.
296
Gerecht 7 oktober 1999, zaak T-228/97, Irish Sugar, Jur. 1999, p. II-2969, r.o. 170.
297
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.
298
HvJ EG 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.
299
Zie Mededeling van de Commissie van 27 april 2004, betreffende het begrip “beïnvloeding van de handel” in de
artikelen 81 en 82 EG, PbEG 2004, C 101/81, punten 53-55.
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in Nederland en in België300 te verkopen en dat de betrokken ondernemingen een gezamenlijk
marktaandeel van [VERTROUWELIJK]% hebben op de Nederlandse markt, is er naar het
oordeel van ACM sprake van een merkbare (potentiële) beïnvloeding van de handelsstromen
tussen de lidstaten.
227.

4.2.3 Conclusie beoordeling artikel 101, eerste lid, VWEU
228.

In paragraaf 4.1 heeft ACM reeds vastgesteld dat de betrokken ondernemingen hebben
deelgenomen aan één enkele en complexe voortdurende gedraging die kenmerken vertoont
van een overeenkomst en een onderling afgestemde feitelijke gedraging. De betreffende
Afspraak strekte ertoe de mededinging te beperken en kon de mededinging merkbaar
beperken. De ACM stelt verder vast dat de Afspraak de interstatelijke handel in de zin van
artikel 101, eerste lid, VWEU heeft kunnen beïnvloeden. ACM concludeert derhalve dat de
betrokken ondernemingen het verbod van artikel 101, eerste lid, VWEU hebben overtreden.

4.3

Duur van de overtreding

4.3.1 Vaststelling van de duur van de overtreding
229.

Gelet op de in hoofdstuk 3 van dit besluit aangehaalde bewijsmiddelen is ACM van oordeel dat
de overtreding op 18 februari 2010 is begonnen. Op die dag zijn de betrokken ondernemingen
samengekomen om de Afspraak te maken danwel te bevestigen. Daarna hebben de verkopers
van de betrokken ondernemingen regelmatig contact gehad; in persoon, per e-mail, telefoon of
sms. Ook kwamen de verkopers van de betrokken ondernemingen af en toe samen om de
stand van zaken en individuele klanten nader te bespreken.

230.

Uit het dossier blijkt dat Rekers op 3 juli 2012 om 11:16 uur voor het laatst een sms-bericht
heeft gestuurd.301 Sindsdien heeft ACM geen contacten geconstateerd tussen Juwel en Rekers.
ACM neemt, met inachtneming van het gestelde in het rapport, aan dat de overtreding op 3 juli
2012 beëindigd is.

4.3.2 Zienswijzen Juwel en beoordeling door ACM
231.

300

Juwel betwist dat de overtreding op 18 februari 2010 is begonnen, nu het eerste e-mailbericht
op 19 februari 2010 is verzonden. Verder betoogt Juwel dat zij de overtreding voorafgaand aan
het onderzoek van ACM, welke is gestart op 5 juli 2014, zelf heeft beëindigd op 24 mei 2012.

Uit aantal e-mailberichten blijkt dat er ook een aantal Belgische klanten op deze klantverdelingslijst staan. Zie
dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 7a, p. 55;
bijlage 7b, p. 119, 121; bijlage 12, p. 142.
301
Dossierstuk 2014201436: VvA Inzake het kopiëren van de gegevens van de telefoon van de verkoper van Rekers,
p. 20; dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 12, p.
188.
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ACM heeft in paragraaf 3.2 op goede gronden geconcludeerd dat de overtreding op 18 februari
2010 is begonnen. Dit blijkt zoals eerder beschreven onder meer uit het e-mailbericht dat
Rekers op 19 februari 2010 om 9:52 uur heeft verzonden. In dit bericht verwijst Rekers expliciet
naar het gesprek dat de dag ervoor heeft plaatsgevonden. In de reactie van Juwel hierop
verwijst ook Juwel naar het gesprek van de dag ervoor en geeft aan te hopen op een goede
samenwerking. Uit deze mailconversatie vloeit naar het oordeel van ACM voort dat de Afspraak
de dag ervoor, te weten op 18 februari 2010, is gemaakt.

233.

ACM is van oordeel dat, nu in hoofdstuk 3 van dit besluit bewezen is dat Juwel in de periode
van 18 februari 2010 tot en met 3 juli 2012 aan de Afspraak heeft deelgenomen, zij hiervoor
aansprakelijk is. Deze lopen in het onderhavige geval na 24 mei 2012 door. Uit het sms-bericht
van 24 mei 2012 of uit een ander bewijsstuk blijkt niet dat de overtreding is beëindigd. In het
bericht wordt aangegeven dat Juwel een opdracht heeft gehad en Juwel sluit af met een
(vragende) opmerking. De strekking van dit bericht is geenszins de beëindiging van de
gemaakte afspraken. Hierna heeft Rekers een aantal sms berichten verstuurd aan Juwel, 302
waar Juwel niet op heeft gereageerd. Hieruit kan niet zonder meer afgeleid worden dat
daarmee de overtreding vanuit Juwel is beëindigd. Na 24 mei 2012 heeft Juwel nog een aantal
berichten van Rekers, met informatie over het marktgedrag van Rekers, ontvangen. ACM volgt
Juwel dan ook niet in haar betoog.

5

Overtreders

5.1

Juridisch kader

234.

Op grond van artikel 56 Mw kan ACM, ingeval van overtreding van artikel 6 Mw, de overtreder
beboeten. Onder overtreder wordt op grond van artikel 5:1, eerste lid, Awb onder meer verstaan
degene die de overtreding pleegt. Blijkens de Memorie van Toelichting bij de Vierde Tranche
van de Awb is voor het antwoord op de vraag wie als overtreder kan worden aangemerkt, in de
eerste plaats van belang tot wie het wettelijk voorschrift zich richt.

235.

Artikel 6 Mw richt zich in navolging van de communautaire mededingingsregels tot
‘ondernemingen’.303 Het begrip ‘onderneming’ omvat elke eenheid die een economische
activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.304 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

302

Dossierstuk 2012104043: Bijlagen bij mondelinge ondernemersverklaring van 29 augustus 2012, bijlage 12, p. 187.
Zie artikel 1, onder f, Mw.
304
HvJ EG zaak C-41/90, Höfner en Elser t. Macrotron, Jur. 1991, p. I-01979.
303
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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.305 Ook al wordt deze economische eenheid uit juridisch oogpunt gevormd
door verschillende natuurlijke personen of rechtspersonen.306
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.

237.

Ingevolge artikel 5:1, derde lid, Awb in samenhang met artikel 51, derde lid, van het Wetboek
van Strafrecht kan – voor zover van belang – een overtreding worden begaan door een
vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. In het geval dat een vennootschap zonder
rechtspersoonlijkheid een overtreding begaat, kan ACM op grondslag van dit artikel derhalve
ook een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid aanspreken naast eventuele andere
(rechts)personen die tezamen met de vennootschap één onderneming in de zin van het
mededingingsrecht vormen. Wanneer deze economische entiteit de mededingingsregels
overtreedt, moet zij in overeenstemming met het beginsel van persoonlijke aansprakelijkheid de
verantwoordelijkheid daarvoor dragen.307

5.2

Toepassing op de onderhavige zaak

238.

Zoals in hoofdstuk 4 van dit besluit is vastgesteld, waren de betrokken ondernemingen,
gedurende de periode van de overtreding, beide actief op het gebied van de verkoop van prefab
betonnen garages. Zij verrichten economische activiteiten en zijn derhalve ondernemingen in de
zin van artikel 1, aanhef en onder f, Mw.

239.

ACM rekent de hiervoor gestelde overtredingen toe aan de rechtspersonen die bij de
betreffende overtredingen betrokken zijn geweest, alsmede aan de rechtspersonen en
natuurlijke personen die op het gedrag van deze rechtspersonen een beslissende invloed
hebben kunnen uitoefenen. Zij zijn overtreder in de zin van artikel 5:1 Awb.

5.2.1 Toerekening Rekers
240.

Uit het bewijsmateriaal zoals beschreven in hoofdstuk 3, is gebleken dat Rekers Beton GmbH &
Co. KG rechtstreeks betrokken was bij de gedragingen. Zij was betrokken bij de gedragingen
via de heer [A] (salesmanager Rekers Beton GmbH & Co. KG), de heer [B] (verkoper Rekers

305
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.
306
HvJ EU 10 september 2009, zaak C-97/08, Akzo N.V., r.o. 55.
307
HvJ EU 19 juli 2012, gevoegde zaken C-628/10 P en C-14/11 P, Alliance One International Inc. en Standard
Commercial Tobacco Co. Inc./ Commissie en Commissie/Alliance One International e.a., r.o. 42.
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Beton GmbH & Co. KG) en de heer [C] (verkoper Rekers Beton GmbH & Co. KG).308 Een
commanditaire vennootschap, althans een Kommanditgesellschaft, heeft geen
rechtspersoonlijkheid, maar wordt gelijkgesteld met een rechtspersoon in de zin van artikel 5:1,
derde lid, Awb juncto artikel 51, derde lid, Wetboek van Strafrecht. De overtreding van Rekers
Beton GmbH & Co. KG wordt daarom aan haar toegerekend.
ACM merkt voorts op dat een Kommanditgesellschaft ofwel een commanditaire vennootschap,
net als een vennootschap onder firma, juridisch gezien niet meer is dan de uitoefening door
verschillende vennoten van een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam309 – met andere
woorden: de Kommanditgesellschaft blijft een activiteit van de verschillende vennoten. Dit uit
zich in het feit dat de beherend vennoten het beheer uitvoeren over de Kommanditgesellschaft
en persoonlijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen van de Kommanditgesellschaft.

242.

Daarom wordt de overtreding aan de beherende vennoot Rekers Betonwerk GmbH (Persönlich
haftender Geschellschafter) toegerekend. Rekers Betonwerk GmbH was gedurende de
gedragingen (de enige) beherend vennoot van de Kommanditgesellschaft. En Rekers Beton
GmbH & Co. KG en Rekers Betonwerk GmbH maakten beide deel uit van één economische
eenheid. Naar het oordeel van ACM had Rekers Betonwerk GmbH, als enige beherende
vennoot van de Kommanditgesellschaft, beslissende invloed op het marktgedrag van Rekers
Beton GmbH & Co. KG.310 Rekers Betonwerk GmbH heeft haar beslissende invloed niet
betwist.

243.

Ten aanzien van de natuurlijke personen althans de commanditaire vennoten welke in het
Rapport staan vermeld, zoals in paragraaf 1.3.3 van dit besluit uiteengezet, heeft ACM geen
beslissende invloed kunnen vaststellen. De in hoofdstuk 4 vastgestelde overtreding kan daarom
niet aan de commanditaire vennoten worden toegerekend.

244.

Gelet op het voorgaande wordt de overtreding toegerekend aan Rekers Beton GmbH & Co. KG
en Rekers Betonwerk GmbH.

5.2.2 Toerekening Juwel
245.

Uit het bewijsmateriaal zoals beschreven in de hoofdstukken 3 en 4, is gebleken dat Juwel
Betonbauteile GmbH rechtstreeks betrokken was bij de gedragingen via de heer [F] (verkoper
Juwel Betonbauteile GmbH), de heer [D] (managing director Juwel Betonbauteile GmbH) en de
heer [E] (managing director Juwel Betonbauteile GmbH).

246.

Uit het dossier blijkt dat de heer [F] als verkoper in loondienst was bij Juwel Betonbauteile
GmbH. In die functie vertegenwoordigt de heer [F] Juwel Betonbauteile GmbH in Nederland. De
heer [F] handelde in naam en voor rekening van Juwel Betonbauteile GmbH. Hij bracht namens

308

[VERTROUWELIJK].
Zie artikel 16 van het Wetboek van Koophandel. Zie ook paragraaf 161 van het Duitse wetboek van Koophandel
(Handelsgesetzbuch): http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__161.html.
310
Dossierstuk 2015303955: Toezending uittreksel handelsregister, bijlage: NILingen_(Ems)_HRA_100144+Chronologischer_Abdruck-20150519090013, p.1.
309

78/88

241.

Besluit
«Openbaar»

Juwel Betonbauteile GmbH offertes uit en sloot namens Juwel Betonbauteile GmbH
overeenkomsten met klanten.
Ook uit de communicatie volgt dat de heer [F] in naam van Juwel Betonbauteile GmbH
handelde. Zo verstuurde de heer [F] e-mails aan Rekers via het e-mailadres van Juwel
Betonbauteile GmbH: info@prefab-garages.nl. Daarnaast verstuurde de heer [F] een deel van
de e-mails via het e-mailadres [VERTROUWELIJK]. Uit de e-mailhandtekening van dit emailadres blijkt ook expliciet dat de heer [F] namens Juwel Betonbauteile GmbH handelde en
wordt het logo samen met de contactgegevens van Juwel Betonbauteile GmbH vermeld.

248.

Gelet op het voorgaande wordt de overtreding aan Juwel Betonbauteile GmbH toegerekend.

6

Sanctie

6.1

Juridisch kader

249.

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.

250.

Voor het vaststellen van de boete heeft de Minister van Economische Zaken beleidsregels
vastgesteld op grond van artikel 4:81 Awb (hierna ‘de Boetebeleidsregel ACM 2014’).311 De
Boetebeleidsregel ACM 2014 is in werking getreden op 1 augustus 2014.312 Volgens de
overgangsbepalingen, zoals beschreven in artikel 4.1 van de Boetebeleidsregel ACM 2014,
wordt op overtredingen waarvan een rapport is opgemaakt vóór 1 augustus 2014 beslist met
toepassing van de Beleidsregels zoals deze golden onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip
van inwerkingtreding van de Boetebeleidsregels ACM 2014. Nu het Rapport in onderhavige
zaak is opgemaakt op 26 maart 2014, dient te worden beslist met toepassing van de
Boetebeleidsregels 2013 (hierna ‘de Boetebeleidsregels’).313

251.

Op grond van de Boetebeleidsregels 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. Deze boetegrondslag wordt vermenigvuldigd met een
‘ernstfactor’. Bij het bepalen van het uiteindelijke boetebedrag wordt rekening gehouden met

311

Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2014, nr. WJZ/14112617, met betrekking tot het
opleggen van bestuurlijke boetes door de Autoriteit Consument en Markt (Boetebeleidsregels ACM 2014).
Artikel 4.3, Boetebeleidsregel ACM 2014.
313
Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken van 19 april 2013, nr. WJZ/12366159, houdende
richtsnoeren voor het opleggen van bestuurlijke boetes op grond van wetgeving waarvan de Autoriteit Consument en
Markt is belast met het toezicht op de naleving (Beleidsregels van de Minister van
Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de ACM).
312
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eventuele boeteverhogende en –verlagende omstandigheden. Ten slotte is ACM gehouden aan
het wettelijk boetemaximum.
De Boetebeleidsregels bepalen dat ACM de boete vaststelt met inachtneming van de
beginselen van behoorlijk bestuur. ACM kan van de Boetebeleidsregels afwijken indien
onverkorte toepassing daarvan tot evidente onbillijkheid leidt.

6.2

Boetegrondslag

253.

Het startpunt bij de boetetoemeting is de bepaling van de boetegrondslag. ACM baseert de
boetegrondslag in een geval als het onderhavige op de betrokken omzet van de overtreder (i.e.
de betrokken onderneming).

254.

De betrokken omzet wordt in artikel 2.2, onder b, van de Boetebeleidsregels gedefinieerd als de
opbrengst die door een overtreder tijdens de totale duur van een overtreding is behaald met
levering van goederen en diensten waarop die overtreding betrekking heeft, onder aftrek van
kortingen en dergelijke, alsmede van over de omzet geheven belastingen.

255.

Gelet op de hiervoor genoemde definitie van de betrokken omzet wordt de betrokken omzet
voor de betrokken ondernemingen vastgesteld op de opbrengst die door de overtreder in
Nederland is behaald met de verkoop van prefab betonnen garages, waaronder standaard- en
grote modellen, inclusief bijbehorende opties waarop die overtreding betrekking heeft en die
van belang zijn bij de afwerking van de garage, zoals deuren, ramen, elektra en verlichting, in
de periode waarin de betrokken onderneming deelnam aan de verboden gedragingen.

256.

Juwel betoogt dat ACM bij het vaststellen van de boetegrondslag slechts de betrokken nettoomzet voor standaard garages in Nederland in de periode van 19 februari 2010 tot en met 24
mei 2012 in aanmerking dient te nemen. Bij de boetegrondslag dient de netto-omzet voor grote
garages niet te worden meegenomen omdat, volgens Juwel, over dergelijke garages geen
afspraken zijn gemaakt.

257.

ACM volgt dit betoog niet. Nu in hoofdstuk 4.3 van dit besluit bewezen is geacht, dat Juwel in
de periode van 18 februari 2010 tot en met 3 juli 2012 aan de overtreding die zowel standaardals grote garages omvat, heeft deelgenomen, behoort de omzet behaald met de verkoop van
standaard en grote garages in de periode van 18 februari 2010 tot en met 3 juli 2012 tot de
boetegrondslag.

258.

De betrokken ondernemingen hebben inzicht verschaft in de waarde van de hierboven
genoemde transacties.314

314
Dossierstuk 2015301164: e-mailbericht van Rekers van 20 februari 2015 met kenmerk: RE: Uitstel termijn
aanleveren stukken [STIBBE-Legal.FID157793]; dossierstuk 2015100416: brief van Juwel van 9 februari 2015 met
kenmerk: M22617792/2/20556675/opk; dossierstuk 2014102324: Beantwoording verzoek om informatie aantal
verkochte garages en jaaromzet Juwel 2008-2013 van 31 juli 2014, referentie M21194251/1/20556675, bijlage 1.
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259.

6.3

Juwel

[VERTROUWELIJK]

Rekers

[VERTROUWELIJK]

Artikel 2.5 van de Boetebeleidsregels bepaalt dat wordt uitgegaan van een boetegrondslag van
10% van de betrokken omzet. De boetegrondslag bedraagt derhalve voor de betrokken
ondernemingen:
Juwel

[VERTROUWELIJK]

Rekers

[VERTROUWELIJK]

De ernst van de overtreding

6.3.1 Bepalen van de ernst van de overtreding
261.

De ernst van de overtreding wordt bepaald door de zwaarte van de overtreding te bezien in
samenhang met de economische context waarin deze heeft plaatsgevonden. De
Boetebeleidsregels onderscheiden ‘minder zware’, ‘zware’ en ‘zeer zware’ overtredingen (artikel
2.6, derde lid, van de Boetebeleidsregels).

262.

Bij het bepalen van de ernst van de overtreding houdt ACM rekening met de economische
context waarin de overtreding heeft plaatsgevonden. In dit verband komt, afhankelijk van het
geval, onder andere betekenis toe aan de aard van de betrokken producten of diensten, de
omvang van de markt, de grootte van de betrokken overtreders alsmede aan het al dan niet
gezamenlijke marktaandeel, de structuur van de markt en de geldende regelgeving. ACM houdt
tevens rekening met de afbreuk of potentiële afbreuk aan het normale mededingingsproces en
de weerslag op de economie die de betreffende gedraging in het algemeen heeft.

263.

Op grond van artikel 2.6, derde lid van de Boetebeleidsregels worden als voorbeeld van ‘zeer
zware overtredingen’ onder meer aangemerkt ‘verstrekkende horizontale afspraken’. ACM heeft
vastgesteld dat sprake is van één enkele complexe en voortdurende overtreding. De zwaarte
van die overtreding wordt dan ook vastgesteld op basis van de overtreding in zijn geheel. ACM
is van oordeel dat in casu sprake is van een verstrekkende horizontale afspraak; met deze
gedragingen werden de (potentiële) klanten tussen de betrokken ondernemingen verdeeld, met
als doel een hogere prijs te realiseren voor een prefab betonnen garage dan onder normale
concurrentie omstandigheden. Daarnaast hebben de betrokken ondernemingen met de
Afspraak de onzekerheid over elkaars voorgenomen marktgedrag op het gebied van de

315

Betrokken partijen hebben voor de jaren 2010 en 2012 de omzet per maand weergegeven. Bovendien hebben
partijen voor de maanden februari 2010 en juli 2012 aangegeven welke omzet respectievelijk na 18 februari 2010 en
voor 3 juli 2012 is behaald. De factuurdatum is hierin leidend. De weergegeven omzet betreft aldus de betrokken omzet
die daadwerkelijk is behaald in de periode van 18 februari 2010 tot en met 3 juli 2012.

81/88

260.

Gelet op het voorgaande gaat ACM uit van de volgende betrokken omzet per onderneming315:

Besluit
«Openbaar»

verkoop van standaard en grote garages weggenomen. Daarom is ACM van oordeel dat de
Afspraak gekwalificeerd dient te worden als een zeer zware overtreding.
ACM neemt voor het bepalen van de passende ernstfactor in onderhavige zaak in aanmerking
dat de Afspraak een stabiele klantenverdelingsafspraak tussen de betrokken ondernemingen
behelst. Door de (potentiële) klanten tussen de betrokken ondernemingen te verdelen konden
de betrokken ondernemingen de prijs voor prefab betonnen garages op een hoger niveau
houden dan onder normale mededingingscondities het geval zou zijn. Zoals hiervoor
opgemerkt, zijn de betrokken ondernemingen elkaars voornaamste concurrenten bij de verkoop
van prefab betonnen garages (zowel standaard als grote garages) op de Nederlandse markt en
nemen zij daarop een zeer sterke positie in. De betrokken ondernemingen vertegenwoordigden
samen bijna de gehele Nederlandse markt voor prefab betonnen garages (een gezamenlijk
marktaandeel van bijna [VERTROUWELIJK]%). Dat de betrokken ondernemingen elkaars
voornaamste concurrenten zijn wordt door de betrokken ondernemingen alsmede door hun
klanten bevestigd.316 De Afspraak had tot gevolg dat klanten in hun keuzevrijheid werden
beperkt in het al geringe aanbod op de Nederlandse markt. Daarnaast hadden de afspraken tot
doel de Nederlandse markt voor standaard- en grote garages zo veel mogelijk voor de
betrokken ondernemingen te behouden. De betrokken ondernemingen spanden samen om
andere (Duitse) aanbieders, die hun positie op de Nederlandse markt wilde vergroten, tegen te
werken. In dergelijke gevallen werd de afgesproken maximum korting los gelaten om “kosten
wat kost” de klant voor de betrokken ondernemingen te behouden of werven en te voorkomen
dat andere (Duitse) aanbieders (nieuwe) klanten kregen op de Nederlandse markt. De
keuzevrijheid voor klanten werd daardoor nog verder beperkt

265.

In randnummer 264 heeft ACM aangegeven dat er naar haar oordeel sprake is van een
gedraging met grote potentiële schade in Nederland omdat de betrokken ondernemingen door
middel van de Afspraak de prijs van prefab betonnen garages op een hoger niveau brachten
dan zonder deze gedragingen het geval zou zijn geweest. Dit heeft direct invloed op de prijs die
klanten betalen voor prefab betonnen garages in Nederland. Bovendien hebben de betrokken
ondernemingen hun gedragingen ten aanzien van bepaalde klanten afgestemd om ook andere
(Duitse) concurrenten buiten de Nederlandse markt te houden. Hetgeen ook de prijs kan
beïnvloeden.

266.

Het voorgaande in ogenschouw nemende oordeelt ACM dat een ernstfactor van 3,5 in beginsel
passend is voor de onderhavige inbreuk.

6.3.2 Zienswijzen van betrokken ondernemingen
267.

Juwel stelt dat ACM in aanmerking moet nemen dat Rekers een economische machtspositie
zou innemen en dat zij meerdere pogingen heeft gedaan om Juwel van de markt te verdringen.
Daarnaast stelt Juwel dat de ernstfactor laag moet zijn omdat er geen of nauwelijks schade aan
concurrenten, klanten of consumenten is toegebracht. Daartoe voert zij de volgende

316
Dossierstuk 2013201184: Toezending verslag van 26-03-2013 ABC Beton, p. 5; dossierstuk 2013201176:
Toezending verslag gesprek van 02-04-2013 Garagepark Nederland, p. 4; dossierstuk 2013201174: Toezending
verslag telefonisch interview van10-04-2013 Mercari, p. 4.
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omstandigheden aan: (1) er zou geen sprake zijn van prijsstijging als gevolg van de overtreding,
(2) de gestelde overtreding had geen effect op de prijsvorming, en (3) de afspraken werden niet
nageleefd. Om dit te onderbouwen heeft Juwel een tabel toegevoegd met de prijsontwikkeling
over de jaren 2010 t/m 2013.
ACM wijst erop dat bij het bepalen van de ernst van de overtreding, het niet gaat om de
individuele deelname van Juwel, maar om de potentie van het grotere geheel, namelijk de
gehele overtreding in haar economische context. Bij het bepalen van de hoogte van de
ernstfactor is de gezamenlijke positie van de betrokken ondernemingen relevant en niet slechts
of Rekers een aanzienlijke positie op de Nederlandse markt heeft. Het enkele feit dat Juwel een
kleine speler op deze markt is, laat onverlet dat zij door haar individuele deelname een bijdrage
heeft geleverd aan de gehele overtreding. ACM wijst erop dat zij in hoofdstuk 2 van dit besluit is
ingegaan op de feiten en omstandigheden ten aanzien van de markt. Daarbij heeft ACM
aandacht besteed aan de marktposities van de betrokken ondernemingen en hun concurrenten,
waaronder Zapf en K-Plus, alsmede Nederlandse wederverkopers, zoals Inprebo, Ahorn
Bouwsystemen en ABC Beton. Daaruit blijkt dat Rekers een aanzienlijke positie op de
Nederlandse markt inneemt. Dat laat onverlet dat Juwel de grootste concurrent van Rekers op
de Nederlandse markt is en dat zij daarmee – samen met haar Duitse concurrenten Zapf en KPlus – concurrentiedruk op Rekers kon uitoefen. Door samen te spannen met Rekers – en ook
nog eens tegen de overige concurrenten op de markt - heeft zij haar eigen belang binnen de
Afspraak nagestreefd. Ten slotte, wijst ACM erop dat zij in paragraaf 3.7 van dit besluit heeft
vastgesteld dat er geen sprake is geweest van dwang van de zijde van Rekers.317

269.

Ook in de stellingen van Juwel dat de prijzen in 2009 niet marktconform waren, dat de
overtreding geen effect heeft gehad op de prijsvorming en dat uit de minimum- en
maximumprijzen voor de verschillende garages zou blijken dat de prijzen in de periode waarin
de overtreding heeft plaatsgevonden niet significant hoger waren dan in de periode vóór de
overtreding of nadat deze was beëindigd, ziet ACM geen reden om een lagere ernstfactor te
hanteren. Zoals in paragraaf 3.1 reeds naar voren is gekomen, is de lage prijs één van de
redenen geweest om over te gaan tot de Afspraak. In de periode vóór de Afspraak was de
markt onderhevig aan een hevige concurrentie waardoor de prijs laag lag. 318 Met de Afspraak
hebben de betrokken ondernemingen willen voorkomen dat prijzen van rond de
[VERTROUWELIJK] euro per garage werden geoffreerd.319 De Afspraak had derhalve
weldegelijk tot doel een effect te hebben op de prijsvorming. De tabel van Juwel leidt ook niet
tot een andere conclusie.

270.

Ten aanzien van het betoog van Juwel dat de Afspraak niet werd nageleefd stelt ACM in de
eerste plaats vast dat Juwel deze stelling niet nader heeft onderbouwd. Voorts heeft ACM in
hoofdstuk 4 reeds vastgesteld dat Rekers en Juwel gedurende 2 jaar en vier maanden de
gehele Nederlandse markt hebben verdeeld. ACM ziet dan ook geen aanleiding in dit betoog
om de ernstfactor aan te passen.

317

Zie randnummers 177 tot en met 182.
Zie randnummers 61 en 62.
319
Zie randnummers 80 en 203.
318
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6.3.3 Conclusie
Het voorgaande in ogenschouw nemende en het geheel der omstandigheden afwegende,
oordeelt ACM dat een ernstfactor van 3,5 passend is voor de onderhavige inbreuk.

272.

Gelet op het voorgaande worden de boetes voor de betrokken ondernemingen berekend door
de boetegrondslag met een factor 3,5 te vermenigvuldigen:
Juwel

EUR

306.539,15

Rekers

EUR

3.066.830,92

6.4

Boeteverhogende en -verlagende omstandigheden

273.

Zoals in artikelen 2.3, derde lid, en 2.12-2.15 van de Boetebeleidsregels is vermeld, neemt
ACM bij de boetevaststelling in voorkomend geval boeteverhogende of -verlagende
omstandigheden in aanmerking.

274.

Juwel stelt dat, indien er sprake zou zijn van een overtreding, er vier verschillende
omstandigheden zijn die een verlaging van de boete zouden rechtvaardigheden. Ten eerste,
voert Juwel aan dat zij de overtreding ruim voor aanvang van het onderzoek van ACM vrijwillig
en uit eigen beweging heeft beëindigd. Ten tweede, dient de boete te worden verlaagd omdat
de verkoper van Juwel en Juwel in hun belangen zouden zijn geschaad “door de
disproportionele wijze van onderzoek doen door ACM”. Ten derde, is een boeteverlaging op zijn
plaats omdat Juwel slechts een passieve en beperkte rol bij de overtreding zou hebben gehad.
Uit de verklaringen van Rekers en Juwel zou, aldus Juwel, blijken dat zij de gestelde
overtreding niet heeft uitgevoerd en “zich ondanks de afspraak concurrerend heeft opgesteld”.
Ten vierde, zou de boete moeten worden verlaagd, omdat ACM de relevante Beleidsregels, in
het bijzonder artikel 2.31, niet zou hebben nageleefd. ACM zou ten onrechte hebben
toegestaan dat Rekers een mondelinge verklaring heeft afgelegd, terwijl er geen sprake zou zijn
van een “gerechtvaardigd belang”. Hierdoor zou Juwel in haar belang zijn geschaad.

275.

Ten aanzien van het eerste betoog ziet ACM geen reden om de boete te verlagen. Uit de feiten
en omstandigheden die staan beschreven in hoofdstukken 3 en 4 van dit besluit, blijkt dat Juwel
in de periode van 18 februari 2010 tot en met 3 juli 2012 in overeenstemming met de Afspraak
heeft gehandeld. Daarnaast wijst ACM erop, dat het uit eigen beweging beëindigen van een
overtreding op zichzelf geen boeteverlaging rechtvaardigt.320 Voor het in aanmerking nemen
van een boeteverlagende omstandigheid op de grond dat de overtreding – voordat het
onderzoek is aangevangen – uit eigen beweging is beëindigd, zijn bijzondere omstandigheden
vereist. Van dergelijke omstandigheden is sprake indien een onderneming meer heeft gedaan

320

Zie besluit Raad van Bestuur NMa van 29 juni 2006, zaak 3938_624, De Combi Brabocon B.V., r.o 30.
Zie besluit Raad van Bestuur NMa van 29 juni 2006, zaak 3938_624, De Combi Brabocon B.V., r.o 30. Rechtbank
Rotterdam 26 juni 2009, De Combi Brabocon B.V., ECLI:NL:RBROT:2009:BJ1478. Zie tevens Rechtbank Rotterdam 14
mei 2009, Kindeg B.V., ECLI:NL:RBROT:2009:BI4893.
320
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dan normaliter van haar kon worden verwacht. Dat kan naar het oordeel van ACM niet van
Juwel worden gezegd.
Ook het tweede betoog van Juwel, leidt niet tot een boeteverlaging. ACM deelt de stelling van
Juwel niet dat ACM op “disproportionele wijze” het onderzoek zou hebben verricht. ACM is op
grond van artikel 5:15, eerste lid, Awb bevoegd om met toestemming van de bewoner een
woning te betreden. Omdat ACM aanleiding had om aan te nemen dat de heer [F] vanuit huis
werkzaamheden verrichtte voor Juwel en dat de administratie zich daar bevond, 321 was het
bezoek noodzakelijk voor de vervulling van de taak van ACM.322 Voordat ACM de woning van
de heer [F] betrad, heeft ACM de heer [F] tot twee keer toe gewezen op het doel van het
bezoek en het onderzoek en uitdrukkelijk gevraagd of ACM de woning mocht betreden 323 en de
heer [F] heeft deze toestemming verleend.324 Ook deelt ACM het standpunt niet dat zij
disproportioneel heeft gehandeld door de heer [F] in een politiebureau te laten verklaren. Zoals
blijkt uit het verslag van ambtshandeling heeft de heer [F] ingestemd met het voorstel van ACM
om de vragen van ACM op een politiebureau te beantwoorden.325 ACM heeft hierbij geen
dwang toegepast. Naar het oordeel van ACM is er dan ook geen sprake van disproportioneel
handelen van ACM. Tot slot merk ACM op dat als er al sprake zou zijn van enige
disproportionaliteit in het handelen van ACM, dat alleen de heer [F] hier door geraakt kan zijn.
Aan de heer [F] is geen persoonlijke boete opgelegd. Er bestaat derhalve geen aanleiding om
de boete op dit punt te verlagen.

277.

Met betrekking tot het derde betoog dat Juwel bij de overtreding slechts een passieve en kleine
rol zou hebben gespeeld, dat Juwel de overtreding niet zou hebben uitgevoerd en zich ondanks
de Afspraak concurrerend heeft opgesteld, ziet ACM geen aanleiding om de boete te verlagen.
Uit de feiten en omstandigheden beschreven in hoofdstukken 3 en 4 blijkt niet van een beperkte
of passieve deelname door Juwel. Sterker nog, daaruit blijkt dat ook Juwel het initiatief nam om
offerteaanvragen van klanten te bespreken en te verdelen en dat op haar aandringen een
klantenlijst werd opgesteld. Voorts is de kleine positie op de markt reeds verdisconteerd in de
boetegrondslag.

278.

Tot slot en naar aanleiding van het vierde betoog ziet ACM geen reden om de boete te
verlagen. ACM kent evenals andere mededingingsautoriteiten in de Europese Unie de
mogelijkheid voor het afleggen van mondelinge clementieverklaringen (hierna ook: mondelinge
procedure). Bij het indienen van clementieverzoek door Rekers heeft ACM conform de op dat

321

Dossierstuk 2012203463: Bedrijfsbezoekopdracht; dossierstukken 2015200077 en 2015200075: Toezending
aangepast verslag hoorzitting van 2 september 2014, bijlage 1, p. 6.
Dit bleek onder meer uit een aantal e-mails die buiten kantooruren is verstuurd door de verkoper van Juwel, die het
aannemelijk maakte dat hij vanuit huis opereerde. Daarnaast heeft Rekers in haar verklaring aangegeven dat de
verkoper van Juwel mogelijk kantoor houdt aan huis.
323
Dossierstuk 2012203457: VvA bedrijfsbezoek (woning) van de verkoper van Juwel van 22 oktober 2012.
324
De verkoper van Juwel geeft toestemming met de woorden: “Natuurlijk mag u binnenkomen, wilt u koffie?”
Dossierstuk 2012203457: VvA bedrijfsbezoek (woning) van de verkoper van Juwel van 22 oktober 2012, p. 1.
325
Dossierstuk 2012203457: VvA bedrijfsbezoek (woning) van de verkoper van Juwel van 22 oktober 2012, p. 4 e.v;
dossierstukken 2015200077 en 2015200075: Toezending aangepast verslag hoorzitting van 2 september 2014, bijlage
1, p. 7.
322
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279.

ACM is op basis van het voorgaande van oordeel dat in het onderhavige geval geen
boeteverhogende of –verlagende omstandigheden aanwezig zijn.

6.5

Wettelijk maximum

280.

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. Beide partijen hebben inzicht verschaft in de
relevante omzet.

281.

ACM stelt vast dat de bovenstaande boete aan Juwel lager is dan EUR 450.000, zodat het
genoemde maximum niet wordt overschreden.

282.

ACM stelt het boetemaximum van Rekers vast op [VERTROUWELIJK] , daarmee stelt ACM
vast dat het boetemaximum ten aanzien van Rekers niet wordt overschreden.

6.6

Clementie

6.6.1 Clementieverzoek Rekers
283.

Rekers heeft, mede namens alle aan haar verbonden rechtspersonen, op 5 juli 2012 een
clementieverzoek als bedoeld in de Beleidsregels327 van de Minister van Economische Zaken
tot vermindering van geldboetes betreffende kartels ingediend. Rekers heeft als eerste en
voordat ACM met het onderzoek was begonnen, informatie verstrekt aan ACM. ACM heeft op
grond van deze Beleidsregels voorwaardelijk boete-immuniteit toegezegd.

6.6.2 Zienswijzen van betrokken ondernemingen
284.

Juwel meent dat Rekers niet, of slechts in categorie C, tot boetevermindering in aanmerking
komt, omdat Rekers Juwel heeft gedwongen om deel te nemen aan de overtreding.328 Rekers
geeft aan dat uit het dossier blijkt dat er geen sprake is geweest van dwang en dat Juwel dit ook

326
Ten tijde van het clementieverzoek: Stcrt 2009, nr. 14078, Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken
van 11 september 2009, nr. WJZ/9146574, tot vermindering van bestuurlijke boetes betreffende kartels.
327
Zie: “Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken van 11 september 2009, nr. WJZ / 9146574, tot
vermindering van bestuurlijke boetes betreffende kartels”, Stcrt. 2009, 14078.
328
Dossierstuk 2014101794: Zienswijze Juwel van 13 juni 2014, referentie M20769661/4/20556675/opk, p. 23-24.
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moment geldende Beleidsregels326 een gerechtvaardigd belang van de clementieverzoeker in
de zin van de Beleidsregels voor de mondelinge procedure aanwezig geacht. Bij de aanvang
van deze sanctieprocedure is Juwel tijdig geïnformeerd over de inzageprocedure en de toegang
tot het dossier, waaronder de transcripties van de mondelinge verklaringen. Vast staat dat
Juwel deze heeft kunnen inzien. Hierdoor kon zij haar verdediging voorbereiden. ACM kan dan
ook niet inzien hoe Juwel door de wijze waarop ACM inzage heeft verleend aan Juwel, in haar
verdediging zou zijn geschaad.
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niet heeft onderbouwd. Verder benadrukt Rekers dat het dwangvereiste restrictief moet worden
toegepast.
285.

6.6.3 Conclusie
286.

Gelet op het voorgaande ziet ACM geen aanleiding om de clementietoezegging in te trekken.
Omdat Rekers haar verplichtingen uit de toezegging volledig heeft nageleefd, kent ACM met
inachtneming van die toezegging een boetevermindering van 100% toe.

6.7

Vaststelling van de hoogte van de boete

287.

ACM ziet derhalve aanleiding om de boetes vast te stellen op:
Juwel

EUR 306.539,15

Rekers

EUR 0

288.

Naar het oordeel van ACM is de hoogte van de boetes, alle bovenvermelde omstandigheden
tezamen bezien, evenredig. ACM ziet dan ook geen aanleiding tot nadere bijstelling van de
boetes.

6.8

Conclusie

289.

De boete voor de betrokken ondernemingen wordt, conform artikel 1.4 van de
Boetebeleidsregels, naar beneden afgerond op een veelvoud van EUR 500, vastgesteld op:

329

Juwel

EUR 306.500

Rekers

EUR 0

Zie in dit kader ook: “Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2014, nr. WJZ/14112586, tot
vermindering van geldboetes betreffende kartels”, Stcrt. 2014 nr. 19745, p.10.
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ACM kan het betoog van Juwel niet volgen. In de eerste plaats is er niet snel sprake van
dwang. Dreigementen van commerciële aard vormen doorgaans geen dwang.329 Uit het dossier
blijkt niet dat sprake was van een vorm van objectieve overmacht welke werd veroorzaakt door
dwang van de zijde van Rekers. Zoals ACM in randnummer 181 vastgesteld heeft is van dwang
geen sprake geweest. Dit volgt, zoals ACM in randnummers 177 tot en met 182 heeft
toegelicht, uit de verklaringen van Rekers en haar verkoper. Dit wordt bovendien ondersteund
door het schriftelijke bewijs die uit de periode van overtreding dateert. Uit hetgeen Juwel op dit
punt naar voren heeft gebracht, kan niet worden afgeleid dat er sprake was van dwang.

Besluit
«Openbaar»

7

Besluit
De Autoriteit Consument en Markt:
I.

III.
IV.

Dit besluit is gericht tot ieder van bovengenoemde rechtspersonen afzonderlijk.

Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

w.g.
mr. J.G. Vegter
bestuurslid

Bezwaar
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de
dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bezwaar maken bij de Autoriteit Consument en Markt. Het
postadres is: Autoriteit Consument en Markt, t.a.v. afdeling Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500
BH Den Haag.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht bevatten.
Voorts moet het bezwaarschrift de gronden van het bezwaar bevatten.
ACM wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een
bezwaarschrift biedt, om in dat geschrift ACM te verzoeken de bezwaarschriftenfase over te slaan.
Indien ACM uw verzoek inwilligt, zal uw bezwaarschrift worden doorgezonden naar de rechtbank en
daar als beroepschrift worden behandeld. De procedure kan daardoor worden verkort. Indien ACM
uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze beslissing geen beroep open en zal uw bezwaarschrift
door ACM worden behandeld.
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II.

stelt vast dat Juwel Betonbauteile GmbH artikel 6 Mededingingswet en artikel 101, eerste
lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft overtreden;
stelt vast dat Rekers Betonwerk GmbH & Co. KG en Rekers Betonwerk GmbH artikel 6
Mededingingswet en artikel 101, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie hebben overtreden;
legt een boete van EUR 306.500 op aan Juwel Betonbauteile GmbH, statutair gevestigd te
Kamp-Linthorst, Duitsland;
legt geen boete op aan Rekers Betonwerk GmbH & Co. KG en Rekers Betonwerk GmbH,
statutair gevestigd te Spelle, Duitsland.

