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Besluit van het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) als 
bedoeld in artikel 12h van de Instellingswet ACM. In dit besluit verklaart 
ACM toezeggingen bindend van ondernemingen in de 
betonmortelsector. ACM ziet risico’s voor de mededinging in deze 
sector. De toezeggingen nemen deze risico’s weg. 

 
 

1. AANVRAAG 

 
1. Op 12 februari 2016 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een aanvraag 

ontvangen tot bindendverklaring van toezeggingen als bedoeld in artikel 12h van de 

Instellingswet ACM (hierna: Iw ACM) van Mebin B.V. (hierna: Mebin) en Cementbouw B.V. 

(hierna: Cementbouw). Op 7 maart 2016 heeft Dyckerhoff Basal Nederland B.V. (hierna: 

DBN) een aanvraag tot het bindendverklaring van toezeggingen in bovenvermelde zin 

ingediend. Op 10 mei 2016 heeft Bruil Beton & Mix Groep B.V. (hierna: Bruil) een aanvraag 

tot bindend verklaring van toezeggingen ingediend. Op 25 mei 2016 heeft Mortelcentrale 

Cuijk B.V. (hierna: Mortelcentrale Cuijk) een aanvraag tot bindend verklaring van 

toezeggingen ingediend. Op 26 mei 2016 hebben Rokramix Holding B.V., Betoncentrale 

Rokramix Enschede B.V., Betoncentrale Rokramix Rijssen B.V., Betoncentrale Rokramix 

Hengelo B.V., Rouwmaat Groenlo B.V., Betoncentrale Rouwmaat Ulft B.V. (hierna samen 

ook: Rouwmaat Groep) een aanvraag tot bindend verklaring van toezeggingen ingediend. 

Op 27 juni heeft AGAR Holding B.V. een aanvraag tot bindend verklaring van toezeggingen 

ingediend. 

 

 
2. WETTELIJK KADER 

 
2. Op aanvraag van een onderneming

1 
kan ACM besluiten tot het bindend verklaren van een 

 
 

1 
In artikel 12h Iw ACM is opgenomen dat een ‘marktorganisatie’ de aanvraag tot bindendverklaring kan doen. Op grond 

van artikel 1 onder 1° van de Iw ACM wordt onder ‘marktorganisatie’ onder meer verstaan een rechtspersoon, 
natuurlijke persoon of andere entiteit handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met inbegrip van een 
onderneming als bedoeld in artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. In dit besluit 
wordt gesproken van een onderneming. 

P
a

g
in

a
 

1
/3

6
 

M
u

z
e

n
s
tra

a
t 4

1
 | 2

5
1

1
 W

B
 D

e
n
 H

a
a

g
 

P
o

s
tb

u
s
 1

6
3

2
6
 | 2

5
0

0
 B

H
 D

e
n
 H

a
a

g
 

T
 0

7
0
 7

2
2
 2

0
 0

0
 | F

 0
7

0
 7

2
2
 2

3
 5

5
 

in
fo

 @
a

c
m

.n
l | w

w
w

.a
c
m

.n
l | w

w
w

.c
o

n
s
u

w
ijz

e
r.n

l 

http://www.acm.nl/
http://www.consuwijzer.nl/


Besluit 

Openbaar 

 

 
 

 

 

2
/3

6
 

door die onderneming gedane toezegging. Op basis van artikel 12h, eerste lid, Iw ACM 

vervalt de bevoegdheid van ACM tot het opleggen van een bestuurlijke boete of een last 

onder dwangsom aan een onderneming ten aanzien van concrete gedragingen die onder de 

reikwijdte van het besluit vallen. Op basis van artikel 12h, tweede lid, Iw is ACM bevoegd om 

een besluit te nemen als bedoeld in het eerste lid, als zij het bindend verklaren van een 

toezegging doelmatiger acht dan het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder 

dwangsom. 

3. De bindendverklaring strekt ertoe mededingingsrisico’s weg te nemen of op adequate wijze 

te ondervangen. Nadat ACM een besluit tot bindendverklaring heeft genomen, moet de 

onderneming zich overeenkomstig het besluit gedragen (artikel 12h, vijfde lid, Iw ACM). ACM 

neemt het besluit voor een bepaalde periode. ACM kan deze periode verlengen (artikel 12h, 

zesde lid, Iw ACM). Als een onderneming zich niet overeenkomstig het besluit gedraagt, 

riskeert zij een bestuurlijke boete (artikel 12m Iw ACM). 

 

 

3. PROCEDURE 

 
2. In 2012 is ACM een onderzoek begonnen naar de bouwstoffensector in Nederland. ACM 

heeft onder andere onderzocht of ondernemingen die actief zijn op het gebied van de 

productie en verkoop van natte betonmortel
2 
(hierna: betonmortel) in Nederland mogelijk 

artikel 6, eerste lid, Mededingingswet (hierna: Mw) en/of artikel 101 van het Verdrag 

betreffende de Werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) hebben overtreden. 

 
3. In het kader van diverse onderzoeken heeft ACM bij een groot aantal ondernemingen 

documenten en administratie opgevraagd. Zij heeft bedrijfsbezoeken afgelegd, 

informatieverzoeken gestuurd, verhoren afgenomen van mogelijk betrokkenen en 

gesprekken gevoerd met derden. ACM ziet risico’s voor de mededinging in de 

betonmortelsector in Nederland.
3
 

 
4. ACM is daarnaast met ondermeer Mebin, Cementbouw en DBN in gesprek getreden. Zij 

heeft in diverse besprekingen de geconstateerde mededingingsrisico’s aan de 

ondernemingen afzonderlijk voorgelegd. De ondernemingen hebben de risico’s onderkend en 

zij hebben met ACM over mogelijke oplossingen gesproken. Vervolgens hebben de 

genoemde ondernemingen aangegeven toezeggingen te willen doen. Dit heeft geresulteerd 

 

2 
Bij de productie, verkoop en toepassing van betonmortel kan een onderscheid worden gemaakt tussen ‘natte’ en 

‘droge’ betonmortel.Dit besluit en de toezeggingen hebben uitsluitend betrekking op natte betonmortel. 
3 
Zie voor een nadere toelichting op de risico’s hoofdstuk 7 van dit besluit. 
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in de in randnummer 1 vermelde aanvragen tot bindendverklaring van toezeggingen bij ACM. 

5. ACM, Cementbouw, Mebin en DBN hadden hierbij voor ogen dat de toezeggingen voor een 

belangrijk deel van de betonmortelsector zouden gaan gelden. Zo heeft ACM in dit kader een 

bijeenkomst georganiseerd voor alle betonmortelondernemingen in Nederland waarin zij de 

achtergrond heeft geschetst van de focus van ACM voor de betonmortelsector, in is gegaan 

op de aanpak van ACM, een toelichting heeft gegeven op de inhoud van de toezeggingen 

alsmede de mogelijkheid besproken om in dit kader eveneens toezeggingen aan ACM aan te 

bieden. Inmiddels hebben Bruil, Mortelcentrale Cuijk, Rouwmaat Groep en AGAR een 

aanvraag tot het bindend verklaren van toezeggingen ingediend bij ACM. 

 
6. Mebin, Cementbouw, DBN, Bruil, Mortelcentrale Cuijk, Rouwmaat Groep en AGAR worden 

hierna gezamenlijk ook wel aangeduid als ‘de aanvragers’. 

 
7. De toezeggingen van de aanvragers zijn erop gericht de geconstateerde 

mededingingsrisico’s in de betonmortelsector weg te nemen of op adequate wijze te 

ondervangen en in de toekomst te voorkomen. ACM merkt daarbij op dat zij op basis van 

haar onderzoek thans geen bewijs heeft waarmee zij een overtreding vaststelt jegens de 

aanvragers. 

 
 

4. DE AANVRAGERS 

 
4.1 Betonmortelondernemingen 

 

10. De aanvragers zijn ondernemingen die actief zijn op het gebied van de productie en verkoop 

van betonmortel in Nederland. In totaal zijn in Nederland circa 35 ondernemingen actief op 

het gebied van de productie en/of verkoop van betonmortel
4
. Zij exploiteren in totaal 

ongeveer 190 betonmortelcentrales die verspreid liggen over heel Nederland. De aanvragers 

zijn grote, middelgrote en kleine spelers op de betonmortelmarkt in Nederland. 

 

 
4.2  Beschrijving van de individuele aanvragers 

 

11. Mebin exploiteert 27 eigen en 8 gehuurde betonmortelcentrales in Nederland. Ook exploiteert 

zij via deelnemingen gezamenlijk met andere betonmortelondernemingen 13 

betonmortelondernemingen. Mebin is een volledige dochteronderneming van 

 

4 
Onder ondernemingen die actief zijn op het gebied van de productie en/of verkoop van betonmortel worden verstaan 

ondernemingen die één of meer betonmortelcentrales in eigendom hebben. 
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HeidelbergCement AG dat 100% van de aandelen houdt. HeidelbergCement AG is 

wereldwijd actief als leverancier van zand en grind en als producent en leverancier van 

betonmortel, asfalt en grond- en hulpstoffen. 

12. Cementbouw exploiteert in Nederland 18 eigen betonmortelcentrales. Daarnaast houdt zij 

deelnemingen in 3 betonmortelondernemingen met andere betonmortelondernemingen. 

Cementbouw is een volledige dochteronderneming van CRH Nederland B.V., dat 100% van 

de aandelen houdt. Haar uiteindelijke moedermaatschappij, CRH plc, is wereldwijd actief op 

het gebied van onder meer de productie en verkoop van betonmortel, asfalt en grond- en 

hulpstoffen. 

 
13. DBN exploiteert 11 eigen betonmortelcentrales in Nederland. Ook exploiteert zij via 

deelnemingen gezamenlijk met andere betonmortelondernemingen 4 betonmortelcentrales. 

Verder is zij actief als producent en leverancier van grondstoffen. DBN is volledige dochter 

van Buzzi Unicem Group. Deze onderneming is internationaal actief op het gebied van 

betonmortel en grondstoffen. 

 
14. Bruil exploiteert door middel van haar dochteronderneming Bruil Beton & Mix B.V. en haar 

groepsmaatschappijen in Nederland 10 eigen betonmortelcentrales. Daarnaast is de Bruil 

Groep in Nederland actief als producent en leverancier van onder meer verschillende soorten 

(beton)mortels. 

 
15. Mortelcentrale Cuijk exploiteert in Nederland 1 eigen betonmortelcentrale. Mortelcentrale 

Cuijk is een dochteronderneming van Janssen Materieel B.V. dat 76,19 % van de aandelen 

houdt. Janssen Materieel B.V. is in Nederland, Duitsland en België actief op het gebied van 

de handel in diverse bouwstoffen, waaronder zand en granulaten en de productie en verkoop 

van betonmortel. 

 
16. Rouwmaat Groep is actief op het gebied van de productie en verkoop van betonmortel in 

Nederland. Betoncentrale Rouwmaat Groenlo BV exploiteert een eigen betonmortelcentrale, 

en is tevens mede verantwoordelijk voor de exploitatie van de betoncentrale van 

Betoncentrale Rouwmaat Ulft BV. Betoncentrale Rokramix Rijssen BV, Betoncentrale 

Rokramix Hengelo BV en Betoncentrale Rokramix Enschede BV exploiteren ieder een eigen 

betoncentrale. Hun gezamenlijke aandeelhouder is Rokramix Holding BV. 

 
17. AGAR exploiteert door middel van haar dochterondernemingen Betoncentrale Twenthe B.V. 

en Betoncentrale Diamant B.V. in Nederland 6 eigen betonmortelcentrales. AGAR Holding 

B.V. is daarnaast door middel van haar dochterondernemingen actief als leverancier van 

zand en grind en als producent en leverancier van droge mortel. 



Besluit 

Openbaar 

 

 
 

5
/3

6
 

5. DE BETONMORTELSECTOR EN OMSTANDIGHEDEN DIE COÖRDINATIE 
VERGEMAKKELIJKEN 

 
5.1 Inleiding 

18. Uit het onderzoek van ACM is naar voren gekomen dat samenwerkingen en gedragingen van 

betonmortelondernemingen tot risico’s voor de mededinging leiden. Dit moet mede worden 

bezien tegen de achtergrond van de kenmerken van de betonmortelsector. Deze kenmerken 

vergemakkelijken coördinatie. 

 
19. In dit hoofdstuk geeft ACM eerst een korte toelichting op het product betonmortel en de 

geografische reikwijdte van de betonmortelmarkt. Daarna gaat ACM in op de begrippen 

economische verwevenheid en persoonlijke verwevenheid. Daarna beschrijft zij de specifieke 

kenmerken van de betonmortelsector die duurzame marktcoördinatie tussen 

betonmortelondernemingen vergemakkelijken.
5
 

 
5.2 Het product betonmortel en de geografische reikwijdte van de markt 

20. Betonmortel is een onverhard mengsel van cement, zand, grind, water, en eventueel 

hulpstoffen
6
, dat uithardt tot beton.

7 
Betonmortel is geschikt voor verschillende toepassingen 

in de bouw, omdat het grote druk kan weerstaan. De kwaliteit van de geproduceerde 

betonmortel kan verschillen naar gelang de toepassing. Zo heeft beton dat in water wordt 

gebruikt, bijvoorbeeld als fundament voor een brug, een andere samenstelling dan beton dat 

voor een vloer in een woning wordt gebruikt. 

 
21. Betonmortel wordt geproduceerd in betonmortelcentrales en wordt vervolgens met speciale 

vrachtwagens met betonmolens (ook wel ‘truckmixers’ genoemd) vervoerd naar de 

bouwplaats. Een andere mogelijkheid is dat de betonmortel in een ‘mobiele 

betonmortelcentrale’ op locatie wordt geproduceerd. De aannemer verwerkt de betonmortel 

daarna in het bouwwerk. Omdat betonmortel een ‘vers’ product is, moet het binnen een 

relatief korte tijd na productie worden verwerkt. Betonmortel wordt daarom doorgaans 

 
 

 

5 
Vergelijk Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake 

de controle op concentraties van ondernemingen van 5 februari 2004, Publicatieblad van de Europese Unie 2004/C 

31/03. 
6 

Chemische hulpstoffen en vezels worden toegevoegd om betonmortel bepaalde eigenschappen te geven, zoals 

flexibiliteit, waterdichtheid, vloeibaarheid, scheurbaarheid en inkrimping. 
7 
Gemiddeld kost de productie van één kubieke meter beton thans circa 312 kilogram cement, 787 kilogram zand en 

1.034 kilogram grind. Bron: CE Delft - Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw april 2013, p. 20. 
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geleverd en verwerkt binnen een leveringsgebied met een straal van circa 40 minuten 

reistijd
8 
vanaf de betonmortelcentrale. 

22. De zeven aanvragers variëren in bedrijfsomvang. Een aantal van de aanvragers is in grote 

delen van Nederland actief. Andere aanvragers zijn meer regionaal of lokaal actief. 

 
23. Om de concurrentiepositie van de individuele betonmortelcentrales te bepalen, gaat ACM 

hierna uit van het hiervoor beschreven leveringsgebied van een straal van 40 minuten 

reistijd
9 
vanaf de betonmortelcentrale. Dit leveringsgebied kan overlappen met het 

leveringsgebied van andere betonmortelcentrales die buiten de cirkel van 40 minuten reistijd 

rondom de betonmortelcentrale zijn gevestigd. In de berekening van het marktaandeel van 

een betonmortelcentrale houdt ACM rekening met die overlap en de concurrentiedruk die van 

andere betonmortelcentrales uitgaat. 

 
5.3 Economische en persoonlijke verwevenheden in de betonmortelsector 

24. Uit het onderzoek van ACM is naar voren gekomen dat betonmortelondernemingen onderling 

veelvuldig samenwerken. Deze samenwerkingen hebben geleid tot economische en 

persoonlijke verwevenheid tussen betonmortelondernemingen. Met economische 

verwevenheid doelt ACM op de verschillende vormen van samenwerking tussen 

betonmortelondernemingen, zowel structureel als incidenteel. Hierop wordt verder ingegaan 

in hoofdstuk 6. 

 

25. Uit deze economische verwevenheid kan persoonlijke verwevenheid voortvloeien, omdat 

dezelfde personen bijvoorbeeld functies bij structurele samenwerkingen en de 

moederondernemingen vervullen. Een andere vorm van persoonlijke verwevenheid zijn de 

onderlinge (sociale) contacten tussen personen die bij de verschillende 

betonmortelondernemingen werken. Ook hierop wordt in het volgende hoofdstuk nader 

ingegaan. 

 
5.4 Kenmerken van de betonmortelsector die duurzame coördinatie vergemakkelijken 

 
26. Als de structuur van een markt zodanig is dat het voor ondernemingen aantrekkelijk is om 

duurzaam één front te vormen op de markt, kan coördinatie ontstaan wanneer concurrenten 

 
8 
Hoewel gezien de technische eisen (KOMO-Keur) die aan betonmortel worden gesteld een langere reistijd van circa 

90 minuten (en 30 minuten stort) mogelijk is, gaat ACM in dit besluit verder uit van een gemiddelde reistijd van 40 

minuten. 
9 
De reistijd van 40 minuten is in lijn met eerdere besluiten in concentratiezaken van ACM, zie bijvoorbeeld het besluit 

van de NMa van 5 maart 2007 in zaak 5932/HeidelbergCement - NCD. 
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ervoor kiezen om elkaar minder te beconcurreren omdat zij ervan uitgaan dat dit hun 

voordeel zal opleveren. Het resultaat daarvan is dat de prijzen op de markt hoger zijn (of de 

kwaliteit lager) dan wanneer de ondernemingen volledig met elkaar zouden concurreren. 

Daarnaast kunnen de ondernemingen daardoor minder prikkels hebben om te innoveren. 

27. Ondernemingen komen gemakkelijker tot een verstandhouding over de 

coördinatievoorwaarden indien zij onderling symmetrisch zijn wat betreft hun kostenstructuur, 

marktaandeel, capaciteitsniveau of verticale integratie. Ondernemingen die één enkel, 

homogeen product verkopen, kunnen makkelijker de prijs van hun product coördineren dan 

ondernemingen op een markt met veel verschillende producten en bijbehorende prijzen. Op 

overzichtelijke en stabiele markten kunnen ondernemingen doorgaans makkelijker tot 

overeenstemming komen over de vorm en voorwaarden van coördinatie dan op een 

complexe en dynamische markt.
10

 

 
28. Coördinatie via marktverdeling zal eenvoudiger zijn wanneer afnemers eenvoudige 

kenmerken vertonen die de coördinerende ondernemingen in staat stellen hen gemakkelijk 

onder elkaar te verdelen. Dergelijke kenmerken kunnen een geografische basis hebben, 

gebaseerd zijn op het soort afnemer of op het enkele feit dat bepaalde afnemers vrijwel 

steeds kopen bij één welbepaalde onderneming.
11

 

 

29. De betonmortelmarkt is relatief stabiel.
12 

De vraag naar betonmortel kan weliswaar fluctueren 

als gevolg van de (regionale) situatie in de bouw, maar alle spelers op de markt hebben 

hiermee te maken. Dit heeft de afgelopen jaren niet geleid tot instabiliteit of grote verandering 

in marktaandelen. In Nederland zijn thans circa 35 betonmortelondernemingen met circa 190 

betonmortelcentrales actief. Gelet op de beperkte vervoerbaarheid van betonmortel is echter 

sprake van regionale markten. Per regio is vaak een beperkt aantal 

betonmortelondernemingen actief en is de markt relatief overzichtelijk.
13 

Hoewel toetreding 

 

10 
Vergelijk Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake 

de controle op concentraties van ondernemingen van 5 februari 2004, Publicatieblad van de Europese Unie 2004/C 

31/03., randnummer 44 tot en met 48. 
11 

Ibid. 
12 

De afgelopen jaren zijn als gevolg van de economische ontwikkelingen (crisis) wel de totale volumes en prijzen onder 

druk komen staan, maar zoals weergegeven in de hoofdtekst hebben alle betonmortelondernemingen hier mee te 

maken. 
13 

Veel van de circa 35 betonmortelondernemingen zijn slechts lokaal of regionaal actief met één of enkele 

betonmortelcentrales. Betonmortelondernemingen zijn vaak met meer dan één betonmortelcentrale actief in een 

bepaald gebied. Omdat betonmortelcentrales die tot één onderneming behoren hun gedrag op de markt zullen 

coördineren, is in dit verband het aantal betonmortelondernemingen en niet zozeer het aantal betonmortelcentrales van 

belang. 
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tot een regionale markt door nieuwe betonmortelondernemingen mogelijk is, komt dit in de 

praktijk weinig voor. 

30. De kosten van aankoop en afschrijving of huur van de grond, de betonmortelinstallatie, 

mixers, arbeid, de inkoop van grondstoffen en kosten voor brandstof zijngrotendeels gelijk 

voor alle betonmortelondernemingen. Betonmortel is een relatief homogeen product. 

Betonmortelcentrales hanteren een basisprijs voor ‘standaard’ betonmortel. De prijzen voor 

de variaties waarin betonmortel kan worden geproduceerd, zijn hiervan een afgeleide. Daar 

komt bij dat er de afgelopen jaren weinig innovaties hebben plaatsgevonden die de 

concurrentie op de markt in belangrijke mate beïnvloeden. 

 
31. Betonmortelondernemingen kunnen tamelijk eenvoudig tot een verstandhouding komen over 

het gebied waarin zij leveren of de klanten waaraan zij leveren. In het onderzoek van ACM is 

naar voren gekomen dat betonmortelondernemingen zelf een duidelijke voorkeur hebben om 

in de directe nabijheid van hun eigen betonmortelcentrale(s) te leveren. Dichtbij de eigen 

betonmortelcentrale zijn de marges het hoogst door (relatief) lage transportkosten en is, gelet 

op de beperkte verwerkingstijd van betonmortel, de kwaliteit eenvoudiger te waarborgen en 

zijn de ondernemingsrisico’s kleiner. Omdat het leveringsgebied van elke 

betonmortelcentrale vrij eenvoudig is te bepalen, kan ook eenvoudig een vaste 

afnemerskring worden bepaald. In het onderzoek van ACM is ook naar voren gekomen dat 

betonmortelondernemingen over het algemeen per project weten wie de opdrachtgever of 

afnemer is, of dit een ‘vaste klant’ is, wat de locatie van het project is en wat de locatie is van 

andere betonmortelcentrales in de omgeving. 

 
32. Een aantal aanvragers heeft aangegeven dat er sprake is van overcapaciteit op de 

betonmortelmarkt. Deze overcapaciteit is, zo geven deze aanvragers aan, deels 

conjunctureel (een gevolg van de verminderde vraag door de economische crisis) en deels 

structureel (de aanbodzijde heeft zich niet aangepast aan de veranderde situatie aan de 

vraagzijde). De afgelopen jaren heeft volgens de aanvragers een sterke daling van de vraag 

naar betonmortel plaatsgevonden. ACM heeft geen eigen onderzoek gedaan naar de aard en 

de omvang van de gestelde overcapaciteit op de betonmortelmarkt. ACM constateert in dit 

verband wel dat er betonmortelondernemingen zijn die bepaalde centrales (tijdelijk) hebben 

stilgelegd. Deze zogenoemde ‘slapende centrales’ zijn niet duurzaam uit de markt genomen 

maar kunnen na een korte opstarttijd weer produceren bijvoorbeeld als de vraag in de 

betreffende regio toeneemt en er meer capaciteit nodig is. Vanwege bijvoorbeeld de 

strategische ligging, het behoud van de vergunning, kosten voor het reinigen van de grond 

van een locatie en schaarste aan gunstig gelegen locaties kiezen ondernemingen er soms 

voor om deze productielocaties te behouden. 
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33. ACM ziet overcapaciteit in de betonmortelsector als een omstandigheid die een prikkel kan 

vormen om samen te werken. Door samenwerking zouden de betonmortelondernemingen 

kunnen voorkomen dat hun prijzen worden onderboden. Samenwerking kan er tevens voor 

zorgen dat de marktverhoudingen worden gestabiliseerd. 

 
5.5 Duurzaamheid van de marktcoördinatie 

34. Om ook daadwerkelijk tot duurzame coördinatie te kunnen komen, moet aan drie 

voorwaarden zijn voldaan. De eerste voorwaarde is dat coördinerende ondernemingen in 

voldoende mate kunnen controleren of de verstandhouding wordt nageleefd.
14 

In de 

betonmortelsector is controle op vrij eenvoudige wijze mogelijk. Als een afnemer overstapt 

naar een concurrent, kan een betonmortelleverancier gemakkelijk achterhalen naar welke 

concurrent. Er is immers per regio meestal slechts een beperkt aantal spelers actief. ACM 

heeft bovendien geconstateerd dat er betonmortelondernemingen zijn die leveringen van 

concurrerende betonmortelondernemingen volgen. Indien zij constateren dat concurrerende 

betonmortelondernemingen betonmortel leveren in het gebied dat zij als hun leveringsgebied 

beschouwen, of aan klanten die zij als hun klanten beschouwen, kunnen zij 

tegenmaatregelen treffen. 
 

35. De tweede voorwaarde is dat er een geloofwaardig disciplineringsmechanisme is dat in 

werking kan worden gesteld wanneer afwijkend gedrag aan het licht komt.
15 

Betonmortelondernemingen kunnen elkaar disciplineren door elkaars afnemers en 

opdrachtgevers naar zich toe te trekken. Gelet op de overcapaciteit en het grote aantal 

opdrachten van wisselende omvang biedt de markt mogelijkheden om te kunnen reageren op 

een afwijking. Zij kunnen er zo op elk moment voor kiezen om extra capaciteit in te zetten om 

andere betonmortelondernemingen te disciplineren. 

 
36. Het onderzoek van ACM richtte zich aanvankelijk niet alleen op betonmortel, maar ook op 

andere bouwstoffen, zoals zand, grind en cement. Hoewel dit besluit alleen ziet op 

betonmortel, wijst ACM erop dat verticale integratie een rol speelt in het concurrentieproces 

in de gehele bouwstoffensector. Verticaal geïntegreerde ondernemingen kunnen niet- 

geïntegreerde betonmortelondernemingen aan zich binden door een totaalpakket van 

grondstoffen aan te bieden. Die laatste ondernemingen zijn in dat geval afhankelijk van hun 

concurrenten op de betonmortelmarkt voor de levering van grondstoffen, zoals zand, grind, 

cement en en eventuele hulpstoffen. Verticaal geïntegreerde betonmortelondernemingen 

 

14 
Vergelijk Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake 

de controle op concentraties van ondernemingen van 5 februari 2004, Publicatieblad van de Europese Unie 2004/C 

31/03., randnummer 41. 
15 

Ibid. 
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hebben de mogelijkheid om deze leveranties te gebruiken om andere 

betonmortelondernemingen te disciplineren. 

37. Ook ‘slapende centrales’ (zie randnummer 32) kunnen door betonmortelondernemingen 

worden gebruikt als middel om te disciplineren. Betonmortelondernemingen behouden deze 

betonmortelcentrales ondermeer vanwege hun strategische ligging en om ‘voet aan de grond 

te houden’ in een bepaalde regio. Als zij worden opgestart kan het leveringsgebied van de 

betonmortelonderneming worden uitgebreid of kunnen met de ‘slapende centrale’ afnemers 

van concurrerende betonmortelondernemingen bediend worden. 

 
38. De derde en laatste voorwaarde is dat de met de coördinatie beoogde resultaten niet in 

gevaar kunnen worden gebracht door het optreden van buitenstaanders, zoals huidige en 

toekomstige concurrenten die niet aan de marktcoördinatie deelnemen, en afnemers.
16 

Op de 

betonmortelmarkt is het niet waarschijnlijk dat duurzame marktcoördinatie in gevaar kan 

worden gebracht door het optreden van buitenstaanders, zoals huidige en toekomstige 

concurrenten die niet aan de marktcoördinatie deelnemen, en afnemers. De dreiging van 

grootschalige toetreding door nieuwkomers is naar verwachting van ACM beperkt. Uit het 

onderzoek van ACM is naar voren gekomen dat bestaande spelers nieuwkomers op 

regionaal niveau belemmeren om actief te worden door bijvoorbeeld het voeren van 

juridische procedures over de vestiging van een nieuwe betonmortelcentrale. Verder komt 

het voor dat in verkoopovereenkomsten voor locaties waar betonmortel wordt of is 

geproduceerd een beding is opgenomen dat verhindert dat de locatie in de toekomst nog 

langer wordt gebruikt voor de productie van betonmortel. Tot slot hebben aanvragers 

aangegeven dat al langere tijd sprake van overcapaciteit op de betonmortelmarkt, hetgeen 

toetreding minder aannemelijk maakt. 

 
39. Aannemers die behoren tot het midden- en kleinbedrijf vormen een substantieel deel van de 

afnemers van betonmortelondernemingen. De aannemers zijn voor de levering van 

betonmortel afhankelijk van betonmortelcentrales in het gebied waarin zij hun 

werkzaamheden verrichten. Deze kleinere afnemers zullen over het algemeen niet in staat 

zijn om voldoende tegenwicht te bieden aan de mogelijkheid van betonmortelondernemingen 

om hun gedrag te coördineren. Betonmortelondernemingen en afnemers van betonmortel 

hebben aangegeven dat het voor afnemers van betonmortel (aannemers en andere partijen 

in de bouw) vooral van belang is dat zij geen hogere prijs voor betonmortel betalen dan hun 

concurrenten, omdat zij de tarieven voor betonmortel op hun beurt geheel willen kunnen 

doorberekenen aan hun afnemers. De eindgebruiker heeft vaak geen zicht op de prijs voor 

betonmortel, omdat hij betaalt voor het totaalproduct dat de aannemer levert. Zij zijn daarmee 

 

16 
Ibid. 
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beide geen effectieve tegenmacht voor de betonmortelondernemingen. 

40. Uit het bovenstaande blijkt dat de kenmerken van de betonmortelsector duurzame 

coördinatie tussen betonmortelondernemingen mogelijk maken en zelfs bevorderen. De 

samenwerkingen en gedragingen in de betonmortelsector en de daarmee verbandhoudende 

risico’s moeten tegen deze achtergrond worden gelezen. 

 
 

6. SAMENWERKINGEN EN GEDRAGINGEN 

 
6.1 Inleiding 

41. In dit hoofdstuk bespreekt ACM samenwerkingen en gedragingen
17 

die zij heeft 

geconstateerd in de betonmortelsector. ACM bespreekt eerst de economische verwevenheid. 

Zij gaat daarbij in op structurele en incidentele samenwerkingen, gebrek aan transparantie en 

onvoldoende gestructureerde beoordelingsprocedures. Vervolgens bespreekt ACM de 

persoonlijke verwevenheid in de betonmortelsector. Deze is deels het gevolg van de vele 

samenwerkingsverbanden en deels een uitvloeisel van de cultuur in de sector. Hoewel er aan 

samenwerkingsverbanden tussen concurrenten voordelen verbonden kunnen zijn, ziet ACM 

risico’s voor de mededinging die samenhangen met deze samenwerkingen. Deze risico’s 

bespreekt ACM in het volgende hoofdstuk. 

 
6.2 Historische achtergrond samenwerkingen in de betonmortelsector 

42. Een aantal aanvragers exploiteert een deel van haar betonmortelcentrales in samenwerking 

met een of meer andere bertonmortelondernemingen. Voor deze betonmortelcentrales zijn zij 

als concurrenten in het verleden onderling juridische samenwerkingsverbanden aangegaan, 

in de vorm van een gemeenschappelijke onderneming of anderszins. 

 
43. Deze samenwerkingen waren voor de inwerkingtreding van de Mededingingswet in 1998 

toegestaan indien zij in overeenstemming waren met de Wet Economische Mededinging en, 

indien zij de interstatelijke handel beïnvloedden, artikel 101 VWEU. Vanaf 1998 worden zij 

niet langer getoetst aan de Wet Economische Mededinging, maar aan artikel 6 van de 

Mededingingswet. Voor bestaande overeenkomsten bestond in de eerste periode na de 

inwerkintreding van de Mededingingswet de mogelijkheid een ontheffing aan te vragen. Voor 

de thans nog bestaande structurele samenwerkingen in de betonmortelsector die voor 1998 

zijn opgericht, hebben de betonmortelondernemingen daarvan geen gebruik gemaakt. 

17 
ACM merkt het houden van deelnemingen en het bekleden van meerdere posities door natuurlijke personen aan als 

gedrag van ondernemingen. Deelnemingen zijn immers het gevolg van de verwerving daarvan en dubbelfuncties het 

gevolg van concrete besluiten door ondernemingen. De deelnemingen en dubbelfuncties zijn in die zin een voortzetting 

van de handelingen waaruit zij zijn ontstaan. 
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44. Het is volgens een aantal aanvragers niet meer te achterhalen wat de specifieke reden voor 

de oprichting van ieder van de structurele samenwerkingen is geweest. Redenen die zij in het 

algemeen noemen als achtergrond van de samenwerkingen zijn: risicospreiding, inkoop van 

grondstoffen, behoud van verworven rechten (zoals een vergunning), hoge 

investeringskosten, regio’s waar te weinig werk is voor een volledige eigen 

betonmortelcentrale en overcapaciteit. De afgelopen jaren is een aantal 

betonmortelondernemingen begonnen met het afbouwen van bestaande structurele 

samenwerkingen. Zij hebben een deel van hun structurele samenwerkingen ontvlochten of 

overgedragen aan een van de mede-aandeelhouders. Overige structurele samenwerkingen 

hebben zij ongewijzigd in stand gelaten. 

 
6.3 Economische verwevenheid 

 
 

6.3.1 Structurele samenwerkingen 

45. De structurele samenwerkingen hebben geleid tot economische verwevenheid tussen de 

betonmortelondernemingen. De samenwerkingsverbanden tussen de aandeelhouders 

nemen verschillende vormen aan. Het komt voor dat er een meerderheidsaandeelhouder is 

met beslissende invloed en dat het resterende deel van de aandelen wordt gehouden door 

een of meer andere betonmortelondernemingen (minderheidsaandeelhouders). Er kan ook 

sprake zijn van (al dan niet volwaardige) gemeenschappelijke ondernemingen waarin beide 

aandeelhouders gezamenlijke zeggenschap hebben. In dat geval hebben alle 

aandeelhouders beslissingsbevoegdheid over de samenwerking. 

 
6.3.2 Incidentele samenwerkingen 

46. In de betonmortelsector komt het regelmatig voor dat een betonmortelonderneming op 

incidentele basis samenwerkt met een of meer concurrenten, bijvoorbeeld bij de inschrijving 

op een aanbesteding voor een specifiek project of omdat zij tijdelijk niet in staat is om de 

betonmortel zelf te leveren. In dat laatste geval levert een andere betonmortelonderneming 

de betonmortel dan de onderneming die de overeenkomst tot levering heeft gesloten. 

Betonmortelondernemingen noemen als redenen voor deze tijdelijke of incidentele vormen 

van samenwerking gebrek aan productiecapaciteit, gebrek aan transportcapaciteit of 

leveringspieken. Het komt ook voor dat de opdrachtgever de eis stelt dat er een tweede 

betonmortelonderneming beschikbaar is om de continuïteit van de leveringen te garanderen. 

 
47. Voor onvoorziene omstandigheden, zoals een technische storing, doen 

betonmortelondernemingen regelmatig een beroep op concurrenten om de levering van 

betonmortel te verzorgen. Zij sluiten daartoe een raamovereenkomst (‘calamiteitencontract’) 

met concurrenten waarin de voorwaarden (prijs, kwaliteit etc.) voor de over te dragen 
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leveringen worden geregeld ingeval zich een calamiteit voordoet. 
 
 

6.3.3 Procedure voor beoordeling van samenwerkingen 

48. ACM heeft aanvragers gevraagd toe te lichten hoe in de situatie voorafgaand aan de in dit 

besluit opgenomen toezeggingen wordt beoordeeld of een samenwerking met een andere 

partij kan worden aangegaan. Hieruit is naar voren gekomen dat de 

betonmortelondernemingen per geval bepalen of een samenwerking uit bedrijfseconomisch 

of strategisch oogpunt interessant is. Dit geldt zowel voor structurele als incidentele 

samenwerkingen. Vervolgens vindt er volgens aanvragers een juridische beoordeling plaats 

van de samenwerking waarin ook een mededingingsrechtelijke toets is opgenomen. 

 
6.3.4 Gebrek aan transparantie 

49. ACM heeft vastgesteld dat het voor buitenstaanders, waaronder afnemers, lang niet altijd 

inzichtelijk is wie de deelnemende partijen in structurele en incidentele samenwerkingen zijn. 

Betonmortelondernemingen vermelden structurele samenwerkingen niet of niet duidelijk op 

hun eigen websites of op de website van de samenwerking. In openbare bronnen (zoals in 

het handelsregister van de Kamer van Koophandel) is deze informatie, waar het 

minderheidsdeelnemingen betreft, evenmin zichtbaar. Incidentele samenwerkingen zijn ook 

niet altijd zichtbaar voor de opdrachtgever of afnemers. 

 
 

6.4 Persoonlijke verwevenheid 
 
 

6.4.1 Structurele samenwerkingen 

50. ACM heeft vastgesteld dat het voorkomt dat dezelfde personen functies vervullen binnen 

verschillende betonmortelondernemingen en structurele samenwerkingen. Deze persoonlijke 

verwevenheid is grotendeels een gevolg van de hiervoor beschreven economische 

verwevenheid, omdat dezelfde personen werkzaam kunnen zijn voor verschillende 

structurele samenwerkingen en bovendien een functie vervullen bij een van de 

moedermaatschappijen. In de structurele samenwerkingen vormen vertegenwoordigers van 

de betonmortelondernemingen doorgaans gezamenlijk de Raad van Bestuur, de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders en de directie van die betreffende betonmortelcentrales. 

Ook leveren zij de commissarissen. Het is voorgekomen dat deze functies door dezelfde 

personen werden vervuld en bovendien in verschillende deelnemingen tegelijkertijd. 

 
6.4.2 Andere onderlinge contacten in de betonmortelsector 

51. Daarnaast is er op andere manieren contact tussen personen die werkzaam zijn bij 

concurrerende ondernemingen in de betonmortelsector. Directeuren en commerciële 

medewerkers hebben contact met hun counterparts bij de concurrenten. 
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52. Er vinden contacten plaats met personen die bij andere betonmortelondernemingen werken 

in het kader van klant-leverancier relaties , sociale activiteiten, congressen en 

brancheverenigingen. Als gevolg van de structuur van de sector vinden in verschillende lagen 

van de organisatie in de ondernemingen contacten plaats, bijvoorbeeld omdat de 

betonmortelondernemingen bij hun (verticaal geïntegreerde) concurrenten zand, grind, 

cement en hulpstoffen inkopen of omdat zij elkaar ondersteunen bij het uitvoeren van 

opdrachten. Inmiddels is het aantal en de frequentie van de contacten afgenomen. 

 
6.5  Verkoop van grond 

53. Het ontvlechten of afbouwen van structurele samenwerkingen kan leiden tot verkoop van 

productielocaties. Uit het onderzoek van ACM is naar voren gekomen dat 

betonmortelondernemingen in sommige gevallen bij de verkoop van een locatie waar 

voorheen betonmortel werd geproduceerd een beding opnamen in de overeenkomsten met 

kopers waarin zij de koper en/of diens rechtsopvolgers beletten om grond of onroerende 

zaken te gebruiken voor de productie van betonmortel. 

 

 

7. MEDEDINGINGSRISICO’S 

 
7.1 Inleiding 

 

54. Hieronder worden de mededingingsrisico’s besproken die ACM heeft geconstateerd bij de in 

het vorige hoofdstuk beschreven gedragingen en samenwerkingen in de betonmortelsector. 

 
Economische verwevenheid: structurele samenwerkingen 

 

7.1.1 Prikkel om minder te concurreren dan zonder samenwerking 
 

55. Economische verwevenheid door samenwerking kan de intensiteit van de concurrentie 

tussen de op de markt aanwezige betonmortelondernemingen op verschillende manieren 

verminderen. Het gaat daarbij om het risico dat betonmortelondernemingen de prikkel en 

mogelijkheid hebben om elkaar minder hard te beconcurreren dan zonder de economische 

verwevenheid het geval zou zijn. Door de onderlinge (aandelen)belangen hebben de 

ondernemingen immers een verminderde prikkel om elkaar te beconcurreren omdat een deel 

van de winsten ook gedeeld moet worden met de andere onderneming waarmee de 

ondernemingen zijn verweven.
18

 

18 
Zie Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten [Publicatieblad C 11 van 14.1.2011]. Zie in de literatuur 

bijvoorbeeld: R. Reynolds and B. Snapp (1986), “The competitive effects of partial equity interests and joint ventures, 

International Journal of Industrial Organization, 4, pp 141-153 en T. Bresnahan en S. Salop (1986) “Quantifiying the 
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56. Ook in de betonmortelsector leidt samenwerking tot prikkels om minder met elkaar te 

concurreren dan zonder de samenwerking het geval zou zijn geweest. De verminderde 

prikkel om te concurreren kan zich op verschillende manieren manifesteren. Deelnemers in 

een gezamenlijk gehouden betonmortelcentrale zullen minder snel individueel een 

betonmortelcentrale oprichten in de omgeving van de samenwerking of minder hun best doen 

om zelfstandig een opdracht te verwerven. De structurele samenwerking kan ook een 

platform bieden voor de aandeelhouders om over te gaan tot coördinatie van hun gedrag. 

 
57. Bij de beoordeling van de omvang van dit risico is van belang wat de positie is van de bij de 

samenwerking betrokken betonmortelondernemingen op de markt, of de overeenkomst 

marktmacht doet toenemen
19 

en wat de structuur is van de samenwerking. Wat dit laatste 

betreft gaat het bijvoorbeeld om de omvang van de deelnemingen en de vraag of sprake is 

van gezamenlijke verkoop van betonmortel. Naarmate de posities van de bij de 

samenwerking betrokken ondernemingen sterker zijn en de omvang van de deelneming 

substantiëler, neemt de prikkel en mogelijkheid voor deze ondernemingen toe om eenzijdig 

prijzen te verhogen of de productie te beperken. Dit concurrentieverstorende effect kan 

spelen, ongeacht de vraag of het belang passief is (en de onderneming geen invloed heeft op 

de besluiten van de onderneming waarin zij de deelneming houdt) of actief (en de 

onderneming enige invloed heeft op de besluiten van de onderneming waarin zij de 

deelneming houdt).
20 

Daarnaast zal een samenwerking waarin de  

betonmortelondernemingen gezamenlijk betonmortel verkopen meer risico’s voor de 

mededinging met zich brengen dan een samenwerking op het gebied van productie waarbij 

de betonmortel individueel door de aan de samenwerking deelnemende 

betonmortelondernemingen wordt verkocht. 

 
7.1.2 Uitwisseling concurrentiegevoelige informatie 

 

58. Een andere wijze waarop coördinatie plaats kan vinden is door het uitwisselen van 

bedrijfsvertrouwelijke informatie. In een concurrerende markt bepaalt iedere ondernemer 

zelfstandig zijn gedrag op de markt. Uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie kan de 

onzekerheid over de werking van de betrokken markt en het gedrag van concurrenten 

verminderen of wegnemen. Dit geldt zeker op een markt waar sprake is van een beperkt 

aantal spelers, weinig toetreding en met homogene producten, zoals op de markt voor 

betonmortel. Betonmortelondernemingen kunnen vrij eenvoudig te weten komen wat de 
 

competitive effects of horizontal joint ventures among competitors”, International Journal of Industrial Organization 4, pp 

155-176. 
19 

Zie Witboek van de Europese Commissie van 9 juli 2014, “Naar een effectievere EU-concentratiecontrole”, punt 28, 

met verwijzing naar punt 8 van de richtsnoeren horizontale fusies en punt 10 van de richtsnoeren niet-horizontale fusies. 
20 

Zie Witboek van de Europese Commissie van 9 juli 2014, “Naar een effectievere EU-concentratiecontrole”, punt 29. 
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marktpositie en marktstrategie is van de concurrenten. De nog resterende concurrentie 

tussen de betrokken ondernemingen kan hierdoor aanmerkelijk worden verminderd. 

Naarmate informatie frequenter wordt uitgewisseld en actueler is, worden de 

mededingingsrisico’s groter.
21

 

59. De structurele samenwerkingen in de betonmortelsector bieden een platform waar 

vertegenwoordigers van betonmortelondernemingen elkaar kunnen ontmoeten. Er bestaat 

daarom een groter risico op uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie. Te denken valt 

hierbij bijvoorbeeld aan informatie over investeringsbeslissingen van de 

moederondernemingen, capaciteitsbenutting en prijszetting in andere betonmortelcentrales 

waardoor de afzonderlijke betonmortelondernemingen inzicht krijgen in elkaars 

grondstoffenprijzen, kostprijs en commerciële strategie. De uitgewisselde informatie kan zien 

op de regio waar de samenwerking actief is en daar worden ingezet, maar mogelijk kan het 

gebruik van de informatie ook worden uitgebreid naar andere regio’s waar de 

moederonderneming(en) actief zijn. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de prijzen hoger 

(of stabieler) zijn dan zonder het uitwisselen van informatie het geval zou zijn geweest. Dit 

risico wordt versterkt door het feit dat de ondernemingen aan wisselende structurele 

samenwerkingen deelnemen. 

 
60. Een deel van de betonmortelondernemingen is voor de levering van grondstoffen afhankelijk 

van concurrenten die verticaal zijn geïntegreerd. Deze verticaal geïntegreerde 

ondernemingen beschikken daarom over informatie over hoeveelheden geleverde 

grondstoffen. Ook kennen zij de prijs die daarvoor wordt betaald. Dit leidt ertoe dat zij uit 

hoofde van de klant-leverancierrelatie ook al over relevante informatie van concurrenten op 

de betonmortelmarkt kunnen beschikken . Het risico op negatieve effecten van de 

uitwisseling van concurrentiegevoelige informatiein het kader van de structurele 

samenwerking neemt hierdoor toe. 

 
7.1.3 Geen intern vastgelegd beoordelingskader voor samenwerkingen met concurrenten 

 
61. De systematiek van de mededingingswetgeving gaat ervan uit dat ondernemingen zelf vooraf 

beoordelen of zij wel of niet een samenwerking kunnen aangaan. Voor structurele 

samenwerkingen geven aanvragers aan dat zij de vraag of zij een nieuwe samenwerking met 

een concurrent (kunnen) aangaan, met name beantwoorden vanuit economisch en 

commercieel perspectief. De wijze waarop de beoordeling plaatsvindt, is niet vooraf 

gestructureerd vastgelegd en dus ook niet opgenomen in het compliance programma en de 

interne processen van de ondernemingen. In samenhang met de structuur van de 

21 
Zie Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten [Publicatieblad C 11 van 14.1.2011]. 
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betonmortelmarkt en de historische context van de sector, waarin samenwerkingen 

gebruikelijk waren, ziet ACM hierin het risico dat betonmortelondernemingen 

samenwerkingen aangaan die niet in overeenstemming zijn met de mededingingswetgeving. 

62. Om te kunnen beoordelen of een samenwerking is toegestaan, is van belang dat 

(betonmortel)ondernemingen beschikken over een goed werkend compliance programma. 

Hiervan maakt een risico-analyse een belangrijk onderdeel uit. Op basis van de 

geïndentificeerde risico’s in de bedrijfsvoering kunnen ondernemingen maatregelen treffen 

om ervoor te zorgen dat hun samenwerkingen in overeenstemming zijn met de 

mededingingsregels. ACM heeft niet kunnen vaststellen dat aanvragers deze risico-analyse 

in de praktijk stelselmatig hebben toegepast op hun betonmortelactiviteiten en dat zij met het 

oog daarop over een goed werkend compliance programma beschikken. 

 
7.1.4 Gebrek aan transparantie 

 

63. Transparantie over samenwerkingen is van groot belang voor een goed functionerende 

markt. Voor afnemers zou duidelijk moeten zijn welke ondernemingen achter een 

betonmortelcentrale/samenwerking zitten waarvan zij een offerte krijgen. Alleen dan weten zij 

in hoeverre zij volledig onafhankelijk opgestelde offertes van afzonderlijke ondernemingen 

verkrijgen. Transparantie zorgt er voor dat afnemers de mogelijkheid krijgen zelf meer 

concurrentie te ‘organiseren’ en mogelijk meer offertes opvragen dan zonder transparantie 

het geval zou zijn geweest. 

 
64. In het onderzoek van ACM is gebleken dat betonmortelondernemingen niet altijd transparant 

zijn over de betonmortelcentrales die zij gezamenlijk met concurrenten exploiteren. Een 

betonmortelondernemingen die gezamenlijk door concurrerende betonmortelondernemingen 

wordt geëxploiteerd produceert en biedt de betonmortel doorgaans onder haar eigen naam 

aan. Betonmortelondernemingen vermelden de structurele samenwerking niet op hun eigen 

websites of op de website van de samenwerking. In openbare bronnen (zoals in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel) zijn deze gegevens, zeker waar het 

minderheidsdeelnemingen betreft, evenmin zichtbaar. 

 
7.2 Economische verwevenheid: incidentele samenwerkingen 

 

7.2.1 Prikkel om minder te concurreren dan zonder samenwerking 
 

65. Incidentele samenwerkingen kunnen efficiënt zijn om in onvoorziene en niet te voorkomen 

situaties leveringen te garanderen. ACM ziet echter risico’s in gevallen waarin de noodzaak 

tot samenwerking er niet is. Incidentele samenwerkingen en onderling overdragen van werk 
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kunnen ertoe bijdragen dat een bestaande status quo op de markt wordt bestendigd. 

Incidentele samenwerkingen kunnen als gevolg hebben dat ondernemingen minder hun best 

doen om opdrachten binnen te halen. Zij bieden bijvoorbeeld een minder scherpe prijs dan 

zonder samenwerking het geval zou zijn geweest als zij weten dat zij via die samenwerking 

de kans hebben om (een deel van) een opdracht uit te voeren. Er is dan ogenschijnlijk nog 

concurrentie om de markt, maar feitelijk minder als het overdragen van werk in een regio veel 

voorkomt en het op grote schaal tussen bepaalde betonmortelondernemingen gebeurt. Dit 

risico speelt te meer tegen de achtergrond van de hiervoor beschreven specifieke kenmerken 

van de betonmortelsector, die zich, zoals hierboven beschreven, leent voor stilzwijgende 

afstemming tussen betonmortelondernemingen. 

66. Via het onderling overdragen van werk kan tevens een status quo om niet actief te zijn in het 

leveringsgebied van een andere betonmortelonderneming in stand kan worden gehouden. 

Een betonmortelonderneming kan besluiten een werk dat op een grotere afstand is gelegen 

van haar eigen betonmortelcentrale over te dragen aan een concurrent die een 

betonmortelcentrale exploiteert in de directe omgeving van het werk. Daarnaast kan het 

overdragen van een deel van het werk leiden tot het bestendigen van de status quo binnen 

een bepaald leveringsgebied met betrekking tot door elk van de betonmortelondernemingen 

te beleveren afnemers. 

 
67. ACM ziet ook een risico als in een project door meer betonmortelondernemingen wordt 

samengewerkt dan noodzakelijk is op basis van de capaciteit van de betrokken 

ondernemingen en/of de omvang van de opdracht. Dit kan een mogelijkheid zijn om 

onderlinge concurrentie op voorhand uit te schakelen: iedereen weet al dat hij in elk geval 

een deel van de opdracht krijgt. Dit kan als gevolg hebben dat de prijs voor de afnemer hoger 

is dan zonder samenwerking het geval zou zijn. 

 
7.2.2 Uitwisseling concurrentiegevoelige informatie 

 

68. Ook via incidentele samenwerkingen kunnen betonmortelondernemingen 

concurrentiegevoelige informatie uitwisselen. Als gevolg van het onderling overdragen van 

opdrachten kunnen de betonmortelondernemingen inzicht krijgen in elkaars projecten en 

capaciteit. Als gevolg hiervan kan na verloop van tijd meer inzicht verkregen worden in 

bedrijfsprocessen en strategie van een betonmortelonderneming. Dit kan het 

concurrentieproces nadelig beïnvloeden. 

 
7.2.3 Gebrek aan transparantie 

 

69. Incidentele samenwerkingen hebben tot gevolg dat een andere onderneming dan de 

onderneming die de overeenkomst met de afnemer heeft gesloten de betonmortel levert. Dit 
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is vaak niet duidelijk voor de afnemer die daardoor mogelijk een onjuist beeld krijgt van de 

concurrentie. Transparantie zorgt er in dit geval voor dat afnemers meer inzicht krijgen in de 

markt en de door hen gewenste concurrentie kunnen organiseren voor de selectie van een 

betonmortelonderneming. 

7.2.4 Het ontbreken van een beoordelingskader voor samenwerkingen met concurrenten 
 

70. Incidentele samenwerkingen worden aangegaan op basis van overeenkomsten voor 

specifieke projecten. Betonmortelondernemingen sluiten een overeenkomst met een 

concurrent op leveringen op piekmomenten op te vangen of als een opdrachtgever hierom 

vraagt. Zoals hiervoor is beschreven, ziet ACM een risico op coördinatie als werk wordt 

overgedragen in situaties waarin dit niet noodzakelijk is. Ook voor deze incidentele vormen 

van samenwerking ziet ACM een risico in het ontbreken van een beoordelingskader. Het 

overdragen van werken zou alleen dan moeten plaatsvinden, als er sprake is van een 

omstandigheid die niet op een andere wijze kan worden opgevangen. 

 
7.3 Persoonlijke verwevenheid 

 

7.3.1 Structurele samenwerkingen 
 

71. Het komt voor dat personen die de leiding hebben over structurele samenwerkingen ook een 

functie met beslissingsbevoegdheid bekleden bij de moederonderneming. Dit kan ertoe 

leiden dat zij zelf een verminderde prikkel ervaren om te concurreren in de commerciële en 

strategische beslissingen die zij nemen. ACM ziet hierin een groter risico voor de 

mededinging naarmate de marktaandelen van de moederondernemingen in een regio hoger 

zijn en zij een sterkere positie op de markt hebben. De moederondernemingen zijn daar in 

veel gevallen ook zelfstandig actief op het gebied van de productie en verkoop van 

betonmortel. ACM ziet dit risico met name voor personen binnen de betonmortelonderneming 

die strategische en commerciële beslissingen over betonmortel te nemen en die zijn 

betrokken bij aanbestedingen, verkoop en marketing op het gebied van betonmortel. 

 
72. Deze personen kunnen via de structurele samenwerking inzicht verkrijgen in de strategie en 

andere concurrentiegevoelige informatie van concurrerende betonmortelondernemingen. 

Bijeenkomsten in het kader van de structurele samenwerking, zoals een bestuursvergadering 

of aandeelhoudersvergadering, bieden eenvoudig de gelegenheid tot het afstemmen van 

marktgedrag, als hier bijvoorbeeld de verkoopprijzen worden bepaald of de 

concurrentieanalyse van de betreffende regio wordt besproken. De prikkel hiervoor is sterker 

als de moederondernemingen ook nog zelfstandig actief zijn in de regio. 
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73. Bovendien werken de betonmortelondernemingen in wisselende samenstelling samen, 

waardoor informatie van en over verschillende concurrenten verkregen kan worden. Deze 

netwerkeffecten versterken het risico op verminderde concurrentie door uitwisseling van 

bedrijfsvertrouwelijke informatie. 

 
 

7.3.2 Andere onderlinge contacten in de betonmortelsector 
 

74. ACM ziet het risico van persoonlijke verwevenheid tevens terug in de sociale contacten 

tussen directieleden en commerciële medewerkers van de verschillende 

betonmortelondernemingen. In het verleden vonden deze sociale contacten frequent plaats. 

Betonmortelondernemingen organiseerden onderling etentjes, excursies en andere 

activiteiten. Ook komen vertegenwoordigers van betonmortelondernemingen elkaar tegen op 

borrels en evenementen die worden georganiseerd door leveranciers en afnemers. Deze 

contacten kunnen gelegenheid bieden tot het uitwisselen van concurrentiegevoelige 

informatie. De betonmortelondernemingen geven aan dat het aantal ontmoetingen en de 

frequentie ervan de afgelopen jaren zijn afgenomen als gevolg van de economische crisis; er 

is volgens hen minder tijd en geld. 

 
7.4 Verkoop van grond 

75. Locaties waarop een betonmortelcentrale gevestigd mag worden zijn relatief schaars. De 

bestaande locaties zijn geschikt voor en worden al gebruikt voor de productie van 

betonmortel. Betonmortelondernemingen die in verkoopovereenkomsten voor grond of 

onroerend goed op nemen dat een locatie niet langer gebruikt mag worden voor de productie 

van betonmortel, beletten toetreding van nieuwe spelers in een regio. Dit beïnvloedt de 

mogelijkheden voor concurrenten op de betonmortelmarkt negatief. 

 

 

8. TOEZEGGINGEN 

 
76. Aanvragers hebben toezeggingen gedaan om de in hoofdstuk 7 beschreven 

mededingingsrisico’s te mitigeren. Onderstaand is de integrale tekst van de toezeggingen 

van de aanvragers opgenomen. De toezeggingen zijn afzonderlijk genummerd en beginnen 

bij 1. In hoofdstuk 9 wordt de nummering van het besluit hervat. 

 
I. Inleiding 

 
ACM ziet in de betonmortelsector in Nederland risico’s voor de mededinging. [naam onderneming] 

onderkent deze risico’s en is in dit kader bereid om toezeggingen te doen. 

De toezeggingen zien alleen op de productie en verkoop van betonmortel in Nederland. De 
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toezeggingen hebben geen betrekking op andere producten of diensten, ook niet als deze aan 

betonmortel gerelateerd zijn. Evenmin hebben de toezeggingen betrekking op samenwerkingen om 

bijvoorbeeld gezamenlijk in te kopen of gezamenlijk aan onderzoek en ontwikkeling te doen. De 

toezeggingen hebben voorts geen betrekking op samenwerkingen tussen 

betonmortelondernemingen en ondernemingen die niet actief zijn op het gebied van de productie en 

verkoop van betonmortel in Nederland. Voor samenwerkingen die niet onder deze toezeggingen 

vallen, gelden de algemene mededingingsregels. 

 
II. Definities 

 

a. Betonmortelonderneming: een onderneming, inclusief alle daarmee in een groep verbonden 

rechtspersonen en ondernemingen
22

, die actief is in Nederland op het gebied van de productie 

en verkoop van betonmortel. 

b. Structurele samenwerking: iedere vorm van samenwerking tussen twee of meer 

betonmortelondernemingen waarin zij, in de vorm van een joint venture of anderszins, 

gezamenlijk betonmortel produceren en die voor onbepaalde tijd of voor langere duur en niet 

voor een specifiek project wordt aangegaan en die niet valt binnen het wettelijk 

toepassingsbereik van Nederlands of Europees Concentratietoezicht. 

c. Incidentele samenwerking: iedere vorm van samenwerking tussen twee of meer 

betonmortelondernemingen ten behoeve van: 

(i) het verwerven of uitvoeren van een opdracht voor de levering van het product 

betonmortel voor (een deel van) een specifiek project; of 

(ii) het overdragen van de levering van het product betonmortel aan een andere 

betonmortelonderneming dan die welke de overeenkomst tot levering heeft gesloten 

met de afnemer. 

d. Verzorgingsgebied
23

: het gebied bestaande uit alle viercijferige postcodegebieden die vanaf de 

betonmortelcentrale binnen een gemiddelde reistijd van 40 minuten per truckmixer bereikbaar 

zijn. Hierin is de weginfrastructuur verwerkt, zijnde de ligging van de wegen en de soort wegen 

rondom de betreffende betonmortelcentrale. 

e. Afzethoeveelheid: hoeveelheid geproduceerde betonmortel in kubieke meters. 

f. Marktaandeel
24

: het aandeel van de afzethoeveelheid van de betonmortelcentrales van een 

betonmortelonderneming
25 

in de totale afzethoeveelheid van het verzorgingsgebied van de 

betonmortelcentrale die behoort tot een structurele samenwerking gerekend over een periode 

van drie jaren. Hierbij wordt per betonmortelcentrale rekening gehouden met de mate waarin 
 

22 
Onder ondernemingen worden in dit verband verstaan eventuele personenassociaties (Maatschap, Venootschap 

onder Firma en Commanditaire Vennootschap). 
23 

Zie bijlage 1 voor een schematische weergave van het verzorgingsgebied. 
24 

Zie bijlage 1 voor een voorbeeldberekening van het marktaandeel. 
25 

Tot dit aandeel behoren tevens de betonmortelcentrales die niet in eigendom zijn van de betonmortelonderneming 

maar die zij feitelijk exploiteert. 

2
1
/3

6
 



Besluit 

Openbaar 

 

 
 

 

2
2
/3

6
 

het verzorgingsgebied van deze betonmortelcentrale overlapt met het verzorgingsgebied van 

de betonmortelcentrale van de structurele samenwerking. 

De afzethoeveelheid van een betonmortelcentrale wordt naar rato van deze overlap 

toegerekend aan het verzorgingsgebied van de betonmortelcentrale van de structurele 

samenwerking. Voor betonmortelcentrales die behoren tot een structurele samenwerking wordt 

de afzethoeveelheid toegerekend naar rato van het aandeel van elk van de aandeelhouders. 

De afzethoeveelheid wordt bepaald op basis van betonmortelstatistieken die in opdracht van 

de Vereniging van Ondernemers van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) worden 

opgemaakt. De afzethoeveelheid van niet-leden van de VOBN wordt bepaald door hun totale 

afzethoeveelheid in Nederland te delen door het aantal niet bij de VOBN aangesloten 

betonmortelcentrales.
26

 

g. Slapende betonmortelcentrale: een betonmortelcentrale waarmee ten minste drie 

aaneengesloten jaren geen betonmortel is geproduceerd. 

h. Relevante personen: personen binnen de betonmortelonderneming: 

(i) die bevoegd zijn om strategische en/of commerciële beslissingen ten aanzien van de 

productie en/of verkoop van betonmortel te nemen; 

(ii) die zijn betrokken bij aanbestedingen, ramingen, prijsbepalingen, kredietbeslissingen, 

verkoop en marketing op het gebied van betonmortel. 

i. Contacten: iedere vorm van zakelijke communicatie op het gebied van betonmortel, waaronder 

communicatie per post, elektronische communicatiemiddelen en geplande en ongeplande 

ontmoetingen in persoon. 

 
III. Procedure voor het toetsen en aangaan van samenwerkingen 

 
Beoogde structurele en incidentele samenwerkingen 

1. De betonmortelonderneming onderzoekt vooraf op basis van het onder IV en V vermelde 

beoordelingskader of zij een structurele samenwerking of een incidentele samenwerking kan 

aangaan. Het besluit om over te gaan tot een structurele samenwerking of een incidentele 

samenwerking als bedoeld onder punt II. c (i) wordt schriftelijk gemotiveerd vastgelegd. 

 
2. De betonmortelonderneming laat voor elke beoogde structurele samenwerking en incidentele 

samenwerking als bedoeld onder punt II. c (i) een schriftelijke mededingingsrechtelijke analyse 

opmaken. In deze analyse komen alle onder IV respectievelijk V vermelde punten aan de orde. 

 

26 
In afwijking op de berekeningswijze van het marktaandeel zoals bovenstaand gedefinieerd onder f. kan de 

betonmortelonderneming een andere berekening maken op het moment dat de uitkomst hiervan door de concurrentie 
van buiten Nederland gevestigde betonmortelcentrales in haar ogen negatief worden beïnvloed. 

a. Het verzorgingsgebied reikt in dat geval verder dan de Nederlandse grens. Voor België kan ter bepaling van 
het verzorgingsgebied gebruik worden gemaakt van de viercijferige postcode gebieden. Voor Duitsland dient 
gebruik te worden gemaakt van de vijfcijferige postcodegebieden. 

b. Voor wat betreft het buitenlandse deel van het verzorgingsgebied dient de betonmortelonderneming de 
afzethoeveelheid binnen het vier c.q. het vijfcijferige postcode gebied op een mededingingsrechtelijk 
toelaatbare wijze te verkrijgen en aan ACM te verstrekken. 
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Bestaande structurele samenwerkingen 

3. De betonmortelonderneming laat voor elke bestaande structurele samenwerking een schriftelijke 

mededingingsrechtelijke analyse opmaken op basis van het onder IV vermelde 

beoordelingskader. Deze analyse heeft een maximale geldingsduur van drie jaren. Een 

betonmortelonderneming beoordeelt elke drie jaar haar op dat moment bestaande structurele 

samenwerkingen opnieuw onder het onder IV vermelde beoordelingskader. Bovengenoemde 

analyse wordt niet opgemaakt indien de betonmortelonderneming definitief heeft besloten dat zij 

de structurele samenwerking binnen een termijn van drie jaren beëindigt. De 

betonmortelonderneming legt dit definitieve interne besluit, voorzien van handtekeningen en 

dagtekening, schriftelijk vast. 

 
4. In aanvulling op punt 3, laat de betonmortelonderneming een nieuwe schriftelijke 

mededingingsrechtelijke analyse opmaken indien zij in het verzorgingsgebied van een 

structurele samenwerking betonmortel gaat produceren met een tot dat moment slapende 

betonmortelcentrale. Deze analyse wordt opgemaakt een jaar na inbedrijfstelling van de 

voordien slapende betonmortelcentrale op basis van het onder IV vermelde beoordelingskader. 

Bij de berekening van het marktaandeel wordt hierbij in afwijking van punt II. f., uitgegaan van de 

hoeveelheid afgezette betonmortel in kubieke meters in enkel het voorafgaande jaar. 

 
5. De betonmortelonderneming heeft de analyses voor bestaande structurele samenwerkingen 

uiterlijk 30 september 2016 gereed. 

 
6. a. Indien de structurele samenwerking niet of niet langer voldoet aan het onder IV vermelde 

beoordelingskader, brengt de betonmortelonderneming deze binnen een termijn van drie jaren 

hiermee in overeenstemming. Deze periode vangt voor de eerste keer aan op 1 juli 2016, dan 

wel vanaf het moment dat uit een op basis van punt 3 opgemaakte mededingingsrechtelijke 

analyse blijkt dat niet langer wordt voldaan aan het onder IV vermelde beoordelingskader. 

b. Indien in het eerste jaar van de genoemde termijn van drie jaren, is gebleken dat de 

betonmortelonderneming in der minne geen overeenstemming op voor haar redelijke 

voorwaarden kan bereiken binnen de termijn van drie jaren met de betonmortelonderneming met 

wie zij de structurele samenwerking exploiteert heeft de betonmortelonderneming een tweetal 

mogelijkheden: 

(i) de betonmortelonderneming brengt de structurele samenwerking alsnog op een 

andere wijze binnen de termijn van drie jaren als bedoeld in punt 6.a. in 

overeenstemming met het onder IV vermelde beoordelingskader of 

(ii) de betonmortelonderneming start de in haar ogen meest geëigende juridische 

procedure. De betonmortelonderneming procedeert voortvarend waardoor de 

procedure vlot kan verlopen. Indien de juridische procedure niet binnen twee jaren 
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is beëindigd, wordt de termijn van drie jaren waarbinnen de 

betonmortelonderneming de structurele samenwerking in overeenstemming met het 

onder IV vermelde beoordelingskader opgeschort. Na beëindiging van de juridische 

procedure brengt de betonmortelonderneming de structurele samenwerking binnen 

zes maanden in overeenstemming het onder IV vermelde beoordelingskader. 

c. Nadat is gebleken dat de betonmortelonderneming in der minne geen overeenstemming op 

voor haar redelijke voorwaarden kan bereiken binnen de termijn van drie jaren, kan de 

betonmortelonderneming ACM verzoeken om een zienswijze te geven met betrekking tot de in 

het geding zijnde structurele samenwerking. ACM zal in dit verzoek bewilligen. 

 
IV. Beoordelingskader structurele samenwerking

27
 

 
7. De betonmortelonderneming gaat geen nieuwe structurele samenwerkingen aan waarin 

gezamenlijke verkoop en aan verkoop gerelateerde activiteiten van betonmortel plaatsvinden. 

 
8. De betonmortelonderneming kan een structurele samenwerking hebben of aangaan als het 

gezamenlijke marktaandeel van de bij deze samenwerking betrokken 

betonmortelondernemingen 20 procent of minder bedraagt. 

 
9. De betonmortelonderneming beoordeelt zelf aan de hand van hoofdstuk 4 van de Richtsnoeren 

horizontale samenwerkingsovereenkomsten
28 

of de bestaande dan wel beoogde structurele 

samenwerking in overeenstemming is met de mededingingsregels indien het gezamenlijke 

marktaandeel van de bij de structurele samenwerking betrokken betonmortelondernemingen 

tussen de 20 en 40 procent bedraagt. 

 
10. De betonmortelonderneming kan geen structurele samenwerking hebben of aangaan indien het 

gezamenlijke marktaandeel van de bij de structurele samenwerking betrokken 

betonmortelondernemingen 40 procent of meer bedraagt. 

 
11. De betonmortelonderneming maakt de structurele samenwerking uiterlijk twee maanden na de 

bekendmaking van het besluit tot bindendverklaring van de toezeggingen dan wel twee 

maanden nadat deze operationeel is geworden, op transparante wijze kenbaar op haar eigen 

website alsmede, indien van toepassing, op de website van de betreffende samenwerking. 

 
 
 
 
 

27 
Zie Bijlage 2 voor een stroomschema van het beoordelingskader voor structurele samenwerkingen. 

28 
Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten [Publicatieblad C 11 van 14.1.2011]. 
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V. Beoordelingskader incidentele samenwerking
29

 

 
12. De betonmortelonderneming gaat alleen een incidentele samenwerking aan met een andere 

betonmortelonderneming als bedoeld onder II. c (i) na een eigen beoordeling van de 

noodzakelijkheid. Allereerst beoordeelt de betonmortelonderneming alternatieven op basis van 

hun bedrijfseconomische haalbaarheid. Alternatieven kunnen zijn: het installeren van een 

mobiele centrale, de inhuur van extra personeel en het aankopen of huren van extra 

productiemiddelen of transportcapaciteit. Indien er geen alternatieven zijn kan een incidentele 

samenwerking als bedoeld onder II. c (i) worden aangegaan indien de betonmortelonderneming 

vaststelt dat de samenwerking noodzakelijk is aan de hand van de onder punt 13 vermelde 

criteria. 

 
13. De betonmortelonderneming heeft een systeem waarin zij de noodzaak van de incidentele 

samenwerking als bedoeld onder II. c (ii) registreert aan de hand van een of meerdere van de 

volgende criteria: 

(i) Calamiteit: een onvoorziene gebeurtenis als gevolg waarvan de 

betonmortelonderneming niet of onvoldoende in de overeengekomen leveringen 

van betonmortel kan voorzien. 

(ii) Onvoldoende restcapaciteit: de betonmortelonderneming is onvoldoende in staat 

om, naast andere leveringen aan afnemers, aan de vraag van het project te 

voldoen. 

(iii) Schriftelijk vastgelegde eisen van de afnemer/opdrachtgever ten aanzien van het 

aantal in het project betrokken betonmortelondernemingen, de levering van 

specifieke kwaliteit betonmortel, de locatie van de levering of andere eisen die in de 

ogen van de afnemer/opdrachtgever samenwerking tussen 

betonmortelondernemingen objectief noodzakelijk maken. 

(iv) Het betreft een levering van betonmortel aan een afnemer/opdrachtgever die op 

meer dan 60 minuten reistijd van de dichtstbijzijnde betonmortelcentrale van de 

betonmortelonderneming moet plaatsvinden. 

 
14. De betonmortelonderneming heeft het in punt 13 vermelde registratiesysteem binnen zes 

maanden na bekendmaking van het besluit tot bindendverklaring van de toezeggingen opgezet. 

 
15. De betonmortelonderneming vermeldt incidentele samenwerkingen systematisch schriftelijk aan 

de afnemer/opdrachtgever 

(i) als bedoeld onder punt II. c (i) voorafgaand aan het verwerven van de opdracht; 

(ii) als bedoeld onder punt II. c (ii) voorafgaand aan de incidentele samenwerking dan 

 

29 
Zie Bijlage 3 voor een stroomschema van het beoordelingskader voor incidentele samenwerkingen. 
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wel uiterlijk 1 maand nadat deze heeft plaatsgevonden. 
 

VI. Verkoop van grond 
 

16. Bij een overeenkomst tot verkoop van grond(en) en/of onroerende zaken die eerder zijn gebruikt 

ten behoeve van de productie van betonmortel, belet de betonmortelonderneming koper of 

eventuele rechtsopvolgers van koper niet om deze te gebruiken ten behoeve van de productie 

van betonmortel. Betonmortelondernemingen zullen evenmin een beroep doen op dergelijke 

bepalingen voor zover deze reeds in een overeenkomst is opgenomen. 

 
VII. Contacten met relevante personen van andere betonmortelondernemingen 

 

17. De betonmortelonderneming stelt binnen zes maanden na bekendmaking van het besluit tot 

bindendverklaring van de toezeggingen interne gedragsregels op voor contacten van relevante 

personen met relevante personen van andere betonmortelondernemingen. 

 
18. De betonmortelonderneming neemt in de interne gedragsregels in elk geval de volgende 

elementen op: 

(i) Relevante personen gaan slechts contacten met relevante personen van andere 

betonmortelondernemingen aan als deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van 

de reguliere activiteiten van de eigen betonmortelonderneming. 

(ii) Relevante personen zoals genoemd onder punt II. h (i) registreren contacten met 

relevante personen van andere betonmortelondernemingen. 

(iii) Relevante personen zoals genoemd onder punt II. h (i) stellen voor geplande 

ontmoetingen met relevante personen van andere betonmortelondernemingen 

vooraf een agenda op. Voor geplande en ongeplande ontmoetingen met relevante 

personen van andere betonmortelondernemingen stellen zij achteraf (zelfstandig) 

een verslag op. 

(iv) Relevante personen zoals genoemd onder punt II. h krijgen jaarlijks 

mededingingsrechtelijke (compliance)trainingen waarin onder meer wordt ingegaan 

op contacten met concurrenten. 

(v) Algemene gedragsregels voor contacten met concurrenten. 
 

19. De betonmortelonderneming heeft binnen zes maanden na bekendmaking van het besluit tot 

bindendverklaring van de toezeggingen een systeem opgezet, waarin contacten met relevante 

personen zoals bedoeld in punt II. h (i) van andere betonmortelondernemingen worden 
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geregistreerd. De compliance officer
30 

heeft toegang tot dit systeem. 

 
VIII. Compliance 

 

20. De betonmortelonderneming integreert de toezeggingen in haar compliance programma. 
 

21. De betonmortelonderneming neemt in haar compliance programma de repercussies op van 

overtredingen van de toezeggingen en de mededingingsregels. Het (aangepaste) compliance 

programma wordt zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt aan de relevante personen. 

 
22. De betonmortelonderneming draagt er zorg voor dat de relevante personen op adequate wijze 

kennis nemen van de inhoud en wijzigingen van het compliance programma. 

 
IX. Rapportage en tussentijds overleg 

 

23. De betonmortelonderneming verstrekt ACM desgevraagd haar mededingingsrechtelijke analyses 

of schriftelijke besluiten inzake een beëindiging van een structurele samenwerking die zij op 

basis van de punten 2, 3 en 4 heeft opgesteld. 

 
24. De betonmortelonderneming stelt desgevraagd de inhoud van het register van incidentele 

samenwerkingen als bedoeld onder punt 13 ter beschikking aan ACM. 

 
25. De betonmortelonderneming informeert ACM binnen drie jaar na 30 juni 2016 over de wijze 

waarop zij de bestaande structurele samenwerkingen in overeenstemming heeft gebracht met 

het onder IV vermelde beoordelingskader. 

 
26. Indien van toepassing informeert de betonmortelonderneming ACM over het feit dat is gebleken 

dat de betonmortelonderneming in der minne geen overeenstemming op redelijke voorwaarden 

kan bereiken. Tevens informeert de betonmortelonderneming ACM over de door haar ingestelde 

juridische procedures als bedoeld in punt 6 b. 

 
27. Indien de termijn van drie jaren op basis van punt 6 b. is opgeschort, informeert de 

betonmortelonderneming ACM binnen zes maanden na beëindiging van de juridische procedure 

over de wijze waarop zij de bestaande structurele samenwerking in overeenstemming heeft 

gebracht met het onder IV vermelde beoordelingskader. 

 
28. De betonmortelonderneming verstrekt ACM binnen zes maanden na bekendmaking van het 

 
30 

Indien de functie van compliance officer binnen de betonmortelonderneming niet bestaat heeft/hebben in ieder geval 

de perso(o)n(en) die belast is/zijn met interne het toezicht op naleving van wet- en regelgeving toegang tot dit systeem. 
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besluit tot bindendverklaring van de toezeggingen haar (gewijzigde) compliance programma, met 

inbegrip van de interne gedragsregels. De betonmortelonderneming zal op verzoek van ACM het 

door haar gewijzigde compliance programma aan ACM toelichten, voor zover de wijzigingen 

betrekking hebben op deze toezeggingen. 

 
29. De betonmortelonderneming informeert ACM binnen zes maanden na bekendmaking van het 

besluit tot bindendverklaring van de toezeggingen over de wijze waarop zij contacten met 

relevante personen als bedoeld in punt II. h (i) van andere betonmortelondernemingen 

registreert. 

 
 

9. BEOORDELING TOEZEGGINGEN DOOR ACM 

 
9.1 Inleiding 

77. Zoals hiervoor is beschreven, ziet ACM in de betonmortelsector risico’s voor de mededinging. 

Mebin, Cementbouw, DBN, Bruil, Mortelcentrale Cuijk, Rouwmaat groep en AGAR 

onderkennen deze risico’s en hebben door middel van een aanvraag tot het bindend 

verklaren van toezeggingen deze risico’s willen wegnemen. ACM kan op aanvraag van een 

onderneming besluiten om een toezegging bindend te verklaren, als zij dit van een 

toezegging doelmatiger acht dan het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder 

dwangsom. ACM moet daarbij van oordeel zijn dat de gesignaleerde mededingingsrisico’s 

door de toezeggingen van aanvragers op adequate wijze worden ondervangen. De 

aanvragers moeten aannemelijk maken dat zij de toezeggingen op controleerbare wijze 

zullen naleven. ACM moet dit op relatief eenvoudige wijze kunnen nagaan. De bevoegdheid 

van ACM tot het opleggen van een sanctie vervalt voor die onderwerpen waarvoor een 

toezegging is gedaan, zodra de toezegging bindend is verklaard. Hieronder zal ACM de door 

de aanvragers voorgestelde toezeggingen beoordelen op doelmatigheid en 

controleerbaarheid. 

 
9.2 Doelmatigheid 

78. De toezegging is een instrument dat goed past bij het probleemoplossend toezicht dat ACM 

voor ogen heeft. Met de inzet van verschillende instrumenten zoekt ACM naar de meest 

effectieve en efficiënte manier om marktproblemen aan te pakken. Daarbij bekijkt zij welk 

instrument het beste past bij de sector, de mededingingsrisico’s en de partijen. Voor de 

betonmortelsector geldt dat de gesignaleerde risico’s al sinds langere tijd in meer of mindere 

mate een rol spelen in de sector. Deze risico’s zijn sinds lange tijd onderdeel van de structuur 

en de cultuur van de Nederlandse betonmortelsector. Het doel van ACM is om deze risico’s 

en problemen voor de toekomst daadwerkelijk en structureel weg te nemen. Met de nu 
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voorgestelde toezeggingen is dat naar het oordeel van ACM op een relatief snelle en 

efficiënte manier het geval. De aanvragers zijn grote, middelgrote en kleine spelers op de 

Nederlandse betonmortelmarkt. Het is aannemelijk dat de toezeggingen van deze 

aanvragers een verandering op de markt teweeg zullen brengen. Het bindend verklaren van 

deze toezeggingen is naar het oordeel van ACM voor de betonmortelsector dan ook een 

doelmatig instrument. 

 
9.3 Wegnemen van mededingingsrisico’s 

79. ACM beoordeelt vervolgens of het aannemelijk is dat de toezeggingen de gesignaleerde 

mededingingsrisico’s daadwerkelijk wegnemen. In de volgende alinea’s zal ACM ingaan op 

de manier waarop de toezeggingen ten aanzien van structurele samenwerking, incidentele 

samenwerking, persoonlijke verwevenheid en de verkoop van grond deze risico’s wegnemen 

of op adequate wijze ondervangen. 

 
9.3.1 Economische verwevenheid: structurele samenwerkingen 

80. Samenwerkingen tussen ondernemingen op het gebied van gezamenlijke productie kunnen 

de concurrentie beperken, maar zij kunnen ook tot efficiëntieverbeteringen leiden die de 

afnemers ten goede komen. Betonmortelondernemingen zeggen toe dat zij samenwerkingen 

met andere betonmortelondernemingen op systematische wijze op mededingingsrechtelijke 

aspecten zullen toetsen. Zij toetsen de samenwerkingen vooraf en zij herhalen deze toets 

regelmatig. Zij leggen dit schriftelijk vast. Deze beoordeling geldt zowel voor nieuwe 

samenwerkingen als voor reeds bestaande structurele samenwerkingen. Door de 

implementatie van deze systematische beoordelingen, neemt het risico op samenwerkingen 

die de concurrentie kunnen beperken af. 

 
81. Zoals hiervoor in paragraaf 7.1.1 is beschreven, nemen de prikkel en mogelijkheid om 

eenzijdig prijzen te verhogen of de productie te beperken toe, naarmate de posities van de bij 

de samenwerking betrokken betonmortelondernemingen sterker zijn en de omvang van de 

deelneming substantiëler.
31 

ACM gaat er, net als de aanvragers, van uit dat bij een 

marktaandeel van 40 procent of meer de nadelen van samenwerking groter zijn dan 

eventuele voordelen. Structurele samenwerkingen waarbij de deelnemende 

betonmortelondernemingen gezamenlijk een marktaandeel van 40 procent of meer hebben, 

zullen dan ook door de aanvragers in overeenstemming worden gebracht met het onder IV 

vermelde beoordelingskader van de toezeggingen en niet langer door hen worden 

aangegaan. 

 
82. De betonmortelondernemingen zeggen toe dat zij niet langer gezamenlijk betonmortel zullen 

 
31 

In de berekening van het marktaandeel wordt dan ook rekening gehouden met de omvang van de deelneming. 
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verkopen via nieuw op te richten structurele samenwerkingen. Uit het onderzoek van ACM is 

naar voren gekomen dat in de betonmortelsector prijs een belangrijke concurrentieparameter 

is. Gezamenlijke verkoop leidt ertoe dat er niet wordt geconcurreerd op prijs en dat informatie 

over prijsniveaus bekend is. Hiervan zijn in het algemeen weinig verbeteringen in de 

productie en distributie en voordelen voor de afnemer/opdrachtgever te verwachten. Als 

gevolg van de toezeggingen geldt voor nieuwe structurele samenwerkingen dat deze 

beperking van de prijsconcurrentie niet langer van toepassing is. De aanvragers zullen daarin 

immers nog slechts samenwerken op het gebied van de productie van betonmortel. Voor 

bestaande samenwerkingen met een marktaandeel van tussen de 20 en 40 procent geldt dat 

de aanvragers deze beoordelen en in overeenstemming brengen met het mededingingsrecht 

indien uit de beoordeling blijkt dat dit noodzakelijk is. 
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83. De aanvragers zeggen toe dat zij alle structurele samenwerkingen voor buitenstaanders 

kenbaar maken op hun website en die van de samenwerking. Het zal daarmee voor 

afnemers inzichtelijker zijn van welke ondernemingen zij offertes krijgen. Mogelijk wordt 

daarmee voor hen de prikkel groter om bij een extra onderming een offerte voor opdracht te 

vragen en zo meer concurrentie te organiseren. 

 
84. Zoals in randnummer 32 en 33 is beschreven, is volgens een aantal aanvragers sprake van 

overcapaciteit op de betonmortelmarkt. In een concurrerende markt zal structurele 

overcapaciteit via marktwerking verdwijnen; het is voor ondernemingen dan immers niet 

rendabel om ongebruikte productiecapaciteit in stand te laten. De toezeggingen die 

aanvragers hebben gedaan op het gebied van structurele samenwerkingen zijn er op gericht 

de markt concurrerender te laten zijn. Bovendien hebben door de wijze waarop volgens de 

toezeggingen marktaandelen worden berekend betonmortelondernemingen een prikkel om 

‘slapende centrales’ daadwerkelijk te ontmantelen. 

 
85. Gezien de specifieke kenmerken van de betonmortelsector, is ACM van oordeel dat 

bovenstaande toezeggingen de risico’s op beperking van de mededinging via structurele 

samenwerkingen verminderen. 

 
9.3.2 Economische verwevenheid: incidentele samenwerkingen 

86. Om te kunnen voldoen aan de eisen van opdrachtgevers is het soms noodzakelijk voor 

betonmortelondernemingen om samen te werken. Ook voor plotselinge en onvoorziene 

omstandigheden sluiten betonmortelondernemingen overeenkomsten met concurrenten om 

zo de levering van betonmortel te kunnen garanderen. Incidentele samenwerkingen tussen 

betonmortelondernemingen kunnen noodzakelijk zijn en bijdragen aan een effectieve werking 

van de betonmortelmarkt. Met de nu voorgestelde toezeggingen is naar het oordeel van ACM 

verzekerd dat de aanvragers alleen samenwerken voor specifieke projecten als dat ook echt 
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noodzakelijk is, bijvoorbeeld ingeval van calamiteiten. 
 

9.3.3 Persoonlijke verwevenheid 

87. De aanvragers zeggen toe dat zij alle bestaande structurele samenwerkingen opnieuw 

beoordelen en zo nodig in overeenstemming brengen met het mededingingsrecht. Met deze 

beoordelingen, het opzetten en of aanscherpen van het compliance programma en de 

waarschijnlijke afname van het aantal structurele samenwerkingen neemt ook het risico af 

van de verminderde concurrentieprikkel die personen met een beslissingsbevoegde functie 

bij structurele samenwerkingen mogelijk ervaren, zoals beschreven in paragraaf 7.3.1. 

Hetzelfde geldt voor het risico op de uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie via de 

structurele samenwerkingen. Bij nieuwe structurele samenwerkingen zal dit risico nog minder 

aan de orde zijn, omdat aanvragers toezeggen dat daarin geen gezamenlijke verkoop zal 

plaatsvinden. 

 
88. De aanvragers zeggen toe dat zij in hun interne gedragsregels opnemen dat contacten met 

relevante personen van concurrenten alleen nog mogen plaatsvinden als die noodzakelijk 

zijn voor het uitvoeren van de reguliere activiteiten van de eigen betonmortelonderneming. 

ACM verwacht dat binnen de ondernemingen van de aanvragers bewuster zal worden 

omgegaan met contacten met concurrenten. In het verlengde hiervan zullen de 

mededingingsrisico’s voor de betonmortelsector ook afnemen. 

 
9.3.4 Verkoop van grond 

89. Het is voorgekomen dat betonmortelondernemingen een kettingbeding opnamen in 

overeenkomsten tot verkoop van grond of onroerende zaken die eerder werden gebruikt voor 

de productie van betonmortel. Dit kettingbeding verbood het gebruik van die locatie voor de 

productie van betonmortel door de koper of diens. Deze locaties waren vanwege hun ligging 

vaak juist wel bijzonder geschikt om betonmortel te produceren. Een kettingbeding beperkte 

aldus reële toetredingsmogelijkheden tot de betreffende regionale betonmortelmarkt voor 

andere betonmortelondernemingen. Op bestaande kettinbedingen wordt door aanvragers 

geen beroep meer gedaan. Daarnaast zeggen aanvragers toe geen belemmeringen meer in 

overeenkomsten op te nemen met betrekking tot het gebruik van grond of onroerende zaken. 

Met deze toezegging behoren dergelijke beperkingen voor zover het de aanvragers betreft tot 

het verleden. 

 
9.3.5 Compliance 

90. Voor ACM is van belang dat een compliance programma niet slechts op papier bestaat, maar 

ook in de praktijk goed werkt. De aanvragers zeggen toe de toezeggingen te verwerken in 

hun compliance programma. Daarnaast maken zij de wijzigingen kenbaar aan hun 

medewerkers en maken zij ook duidelijk wat de gevolgen zullen zijn van overtreding van de 
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complianceregels binnen de onderneming. ACM gaat ervan uit dat deze toezegging bijdraagt 

aan een goede werking van nog op te zetten en of reeds bestaande compliance 

programma’s van de ondernemingen. 

 
9.4 Controleerbaarheid 

91. Naar het oordeel van ACM zijn de toezeggingen zodanig concreet en transparant, dat zij 

goed kan toezien op de naleving daarvan. De betonmortelondernemingen maken uiterlijk op 

30 september 2016 een mededingingsrechtelijke analyse van hun bestaande 

samenwerkingen en verstrekken deze desgevraagd aan ACM. Daarnaast houden de 

aanvragers een geactualiseerd overzicht bij van hun samenwerkingen in het kader van het 

verwerven of uitvoeren van een opdracht voor de levering van betonmortel van (een deel 

van) een specifiek project. Ook hierin verschaffen de aanvragers ACM desgevraagd inzage. 

Op het gebied van persoonlijke verwevenheid informeren de aanvragers ACM over de wijze 

waarop zij contacten met relevante personen van andere betonmortelondernemingen 

registreren. 

 
92. Overigens merkt ACM op dat de meeste gedragingen waarop de toezeggingen betrekking 

hebben, in het bijzonder wat betreft de structurele en incidentele samenwerkingen, in de 

openbaarheid plaatsvinden. De ondernemingen bouwen bijvoorbeeld bestaande 

samenwerkingen af en na drie jaar is er opnieuw een beoordelingsmoment. Wijzigingen in 

deze samenwerkingen zijn relatief eenvoudig te detecteren. 

 
93. Gelet op het karakter van de geïdentificeerde mededingingsrisico’s en de termijnen die nodig 

zijn om bestaande structurele samenwerkingen in overeenstemming te brengen met de 

toezeggingen, acht ACM een bindendverklaring van de toezeggingen voor een periode van 

tien jaar passend. 

 
9.5 Conclusie 

94. Met de voorgestelde toezeggingen worden de gesignaleerde risico’s weggenomen of op 

adequate wijze ondervangen. Gezien de kenmerken van de betonmortelsector, die haar 

structureel gevoelig maken voor afstemming, is de toezegging een doelmatig instrument. 

 
95. Met het bindend verklaren van de toezeggingen van de aanvragers, beëindigt ACM haar 

lopende onderzoeken naar deze betonmortelondernemingen, voor zover deze onderzoeken 

betrekking hebben op concrete gedragingen die onder de reikwijdte van het 

toezeggingsbesluit vallen. Dit neemt niet weg dat ACM nieuwe signalen kan onderzoeken die 

zij ontvangt nadat de toezegging bindend is verklaard. 
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10. BINDENDVERKLARING 

96. Gelet op artikel 12h Iw ACM besluit ACM dat zij de in Hoofdstuk 8 aangehaalde 

toezeggingen bindend verklaart voor de aanvragers. 

 
97. ACM besluit tevens het tegen de aanvragers ingestelde mededingingsrechtelijke onderzoek 

naar mogelijke overtredingen van artikel 6, eerste lid, Mw en artikel 101, eerste lid, VWEU in 

de (natte) betonmortelsector niet verder voort te zetten, een en ander onverlet de ambtelijke 

bevoegdheden tot toezicht op de naleving van de toezeggingen. 

 
98. Dit besluit geldt voor een periode van 10 jaar vanaf de bekendmaking ervan. 

 
Datum: 29 juni 2016 

 
Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, w.g. 

 
 

mr. C.A. Fonteijn 

Bestuursvoorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van 

bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur van de Autoriteit Consument en 

Markt, Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis 

van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt 

verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 
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Bijlage 1 bij toezeggingen: 

Schematische weergave verzorgingsgebied en voorbeeldberekening marktaandeel 
 

 

 
ACM verstrekt op verzoek van de betonmortelonderneming een lijst met de bestaande structurele 

samenwerkingen in Nederland. Deze lijst bevat tevens de bij de structurele samenwerking betrokken 

aandeelhouders alsmede de percentages waarin zij hierin deelnemen. 
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Bijlage 2 bij toezeggingen: Stroomschema beoordelingskader structurele samenwerkingen 
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Bijlage 3 bij toezeggingen: Stroomschema beoordelingskader incidentele samenwerkingen 
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