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De Minister van Economische Zaken 
De heer H.G.J. Kamp 
Postbus 20401 
2500 EK 's-GRAVENHAGE 

Den Haag, 2 2 SEP 2016 

Aantal bijlage(n): 
Uw kenmerk: 
Ons kenmerk: ACM/DM/2016/205718 
Contactpersoon: mr. N.M. Aartsen I Natalie.Aartsen@acm.nl  I (070) 722 20 02 
Onderwerp: 16.0183.66 UHT brief inzake beleidsregel Mededinging en Duurzaamheid 

Geachte heer Kamp, 

Bij brief van 15 augustus 2016 (met kenmerk 2016101953) heeft u het bestuur van de Autoriteit 
Consument & Markt (hierna: ACM) geYnformeerd dat u van plan bent om deze zomer een 
aangepaste Beleidsregel mededinging en duurzaamheid 2016 te publiceren. Daartoe wilt u de 
Beleidsregel mededinging en duurzaamheid van 8 mei 2014 wijzigen. 1  

In dit kader vraagt u ACM een uitvoerings- en handhavingstoets uit te voeren als bedoeld in artikel 6 
van de Regeling gegevensuitwisseling ACM (hierna: UHT) op de bij uw brief gevoegde concept 
Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken. De Beleidsregel mededinging en 
duurzaamheid (hierna: concept Beleidsregel of Beleidsregel) betreft beleidsregels voor de 
toepassing door ACM van artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet op mededingingsbeperkende 
afspraken die zijn gemaakt ten behoeve van duurzaamheid. 

Tijdens de vormgeving van de aangepaste Beleidsregel heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden 
tussen uw Ministerie en ACM. Deze overleggen waren constructief en hebben in goede sfeer 
plaatsgevonden. Graag wil ik u bedanken voor het toezenden van de concept Beleidsregel. 

In deze brief vindt u de resultaten van het onderzoek van ACM naar de uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheid van de Beleidsregel. 

Resultaat UHT 

Op grond van haar analyse van de concept Beleidsregel komt ACM tot de conclusie dat deze over 
het algemeen uitvoerbaar en handhaafbaar is, met uitzondering van een punt waarvoor dit niet 
onverkort geldt. Daarnaast doet ACM hieronder op een ander punt een aanbeveling die de 
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid in haar visie kan verbeteren. 

Stcr. 2014, 13375. 
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Voordelen van alle onderdelen van de afspraken die onlosmakelijk samenhangen 

(art. 2, sub a, van de Beleidsregel) 

In de concept Beleidsregel verzoekt u ACM om bij de eerste vrijstellingsvoorwaarde van artikel 6, lid 
3, Mw (de voorwaarde dat de afspraken dienen bij te dragen tot verbetering van de productie of van 
de distributie of tot bevordering van de technische of economische vooruitgang) ook te kijken naar de 
'voordelen van alle onderdelen van de afspraken die onlosmakelijk met elkaar samenhangen'. De 
concept Beleidsregel (p. 8) verwoordt dit in de toelichting als volgt: 

`De beoordeling dient zich bovendien in beginsel niet te beperken tot eon onderdeel van een 
afspraak, wanneer het om een totaalpakket gaat Hierbij is wel van belang dat de onderdelen van 
een afspraak onlosmakelijk met elkaar verbonden moeten zijn. Dit kan zowel de inhoud van de 
afspraken als door het proces het geval zijn (als een deel van de afspraken niet tot uitvoer 
gebracht wordt, leidt dat tot het stranden van het gehele akkoord)'. 

In artikel 2 van de concept Beleidsregel en de toelichting daarop, wordt gesproken over het 
meenemen van (onderdelen van) meerdere afspraken in de beoordeling onder de eerste voorwaarde 
als deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. ACM is van mening dat deze verruiming van de 
eerste vrijstellingsvoorwaarde van artikel 6, lid 3, Mw, niet onverkort uitvoerbaar noch volledig 
handhaafbaar is. Hieronder wordt kort uiteen gezet, waarom ACM tot deze conclusie komt. Graag 
verwijst ACM ook naar eerdere kanttekeningen die zij hierover, in het licht van de consultatie van 
deze Beleidsregel en de daarna toegestuurde concepten, heeft geplaatst en de brief die de 
Europese Commissie naar aanleiding van deze consultatie heeft verstuurd. 2  

Afwezigheid van een causaal verband 

Binnen het Europese mededingingskader, waar de Mededingingswet bij aansluit, moet bij het 
beoordelen van de beweerde efficientieverbeteringen sprake zijn van een voldoende causaal 
verband tussen de afspraak die de mededinging beperkt en de beweerde efficientieverbeteringen. 
Deze eerste vrijstellingsvoorwaarde vereist dat de efficientieverbeteringen in voldoende mate 
voortvloeien uit de economische activiteit waar de afspraak op ziet. Daarnaast moet het causale 
verband tussen de afspraak en de beweerde efficientieverbeteringen voldoende rechtstreeks zijn. 
Beweringen die gebaseerd zijn op indirecte effecten zijn doorgaans te onzeker en te vaag om mee te 
kunnen nemen. 3  Het in de beoordeling meenemen van de efficientieverbeteringen van andere 
afspraken dan de mededingingsbeperkende afspraak, loopt daarmee spaak op het ontbreken van 
het vereiste causale verband. 

Een ruimere invulling van de beoordeling zou bovendien ook niet aansluiten bij de beoordeling die 
ACM uitvoert bij de tweede vrijstellingsvoorwaarde. Daarin staat dat gebruikers een billijk aandeel in 
de voordelen moeten ontvangen. De gedachte hierachter is dat de negatieve gevolgen die 
gebruikers ondervinden van een afspraak, gecompenseerd worden doordat zij ook meeprofiteren 
van de voordelen van die afspraak. 

2  Kamerstukken II 2015/16, 30 196, nr. 463. 
3  Mededeling van de Commissie - Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag [nu: 
artikel 101, lid 3, VINEU] PB 2004, p. C 101/97 (hierna: Richtsnoeren Commissie), punten 53 en 54. 
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Dit betekent concreet dat de efficientieverbeteringen die voortvloeien uit de beperkende afspraak 
voldoende moeten opwegen tegen de mededingingsbeperkende effecten welke uit diezelfde 
afspraak binnen diezelfde relevante markt voortvloeien. 4  

Uit het bovenstaande volgt dat een causaal verband dat (louter) stoelt op het proces van 
totstandkoming van de afspraken doorgaans onvoldoende is. 

Praktische uitvoerbaarheid 

Naast het feit dat de ruimere manier van beoordelen, zoals hierboven beschreven, niet past binnen 
het huidige (Europese) mededingingskader leidt deze ook tot praktische problemen. De aanpassing 
betekent dat ACM van alle andere afspraken die verbonden zijn met de afspraak die de mededinging 
beperkt, zou moeten beoordelen in hoeverre deze inderdaad de beweerde efficientieverbeteringen 
tot gevolg hebben. ACM wil er op wijzen dat deze verruinning met name bij omvangrijke pakketten 
praktisch niet uitvoerbaar is. Denk bijvoorbeeld aan het Energieakkoord dat bestond uit 160 
onderdelen. Maar ook aan de diverse IMVO Convenanten, zoals die voor textiel, die een veelheid 
aan verschillende afspraken omvatten. De verruiming houdt concreet in dat ACM per onderdeel zou 
moeten onderzoeken welke voordelen hieruit voortvloeien voor de samenleving. De capaciteit on tijd 
die een zodanige toets door de ACM zou kosten, zou hiermee buiten proportie toenemen. 

Onmisbaarheid afspraak voor totstandkoming totaal pakket 

ACM wit er - wellicht ten overvloede - op wijzen dat de "onlosmakelijkheid" waar in de concept 
Beleidsregel over wordt gesproken, in het kader van het proces van de totstandkoming van een 
pakket van afspraken onder de derde vrijstellingsvoorwaarde van artikel 6, lid 3, Mw zou moeten 
worden getoetst. Bij deze "noodzakelijkheids-voorwaarde" is het de vraag of de beperkende afspraak 
onmisbaar is voor het bereiken van de beweerde efficientieverbeteringen. 

Aanbeveling: art. 2, sub d, van de Beleidsregel 

Graag doet ACM nog een aanbeveling ten aanzien van de uitleg die de concept Beleidsregel geeft 
aan de vierde vrijstellingsvoorwaarde van artikel 6, lid 3, Mw (de aanwezigheid van voldoende 
restconcurrentie). 

Om to beoordelen of er voldoende restconcurrentie is moeten de diverse elementen waarmee op de 
markt geconcurreerd wordt in kaart worden gebracht. Vervolgens moet de omvang van de 
concurrentiedruk die daarvan uitgaat worden bepaald. Daarnaast is het noodzakelijk to onderzoeken 
wat de impact van de afspraak op deze concurrentiedruk zal zijn. Daarbij moet zowel de 
daadwerkelijke ats de potentiele concurrentie worden onderzocht. Aan deze vrijstellingsvoorwaarde 
is niet voldaan wanneer de afspraak een van de belangrijkste concurrentieparameters op de 
betreffende markt uitschakelt, bijvoorbeeld wanneer de afspraak tot gevolg heeft dat er niet langer op 
prijs wordt geconcurreerd. 

In de toelichting op pagina 12 van de concept Beleidsregel staat dat aan de restconcurrentie-
voorwaarde in een concrete zaak tevens kan zijn voldaan 'indien voldoende toegang tot de markt 
voor niet bij de afspraak aangesloten ondernemingen open staat'. Het is juist dat ACM, naast de 
concurrentie tussen de bestaande ondernemingen op de markt, bekijkt of er ondernemingen zijn die 
relatief eenvoudig actief zouden kunnen worden op de markt. De concept Beleidsregel laat in het 
midden hoe partijen dit zouden kunnen aantonen. ACM wit er derhalve op wijzen dat de lat voor de 

4  Richtsnoeren Commissie, punt 43. 
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onderbouwing hiervan hoog is. Eventuele beweringen van partijen dat de toetredingsdrempels laag 
zijn, en dus `voldoende toegang tot de markt [...] open staat' zijn niet voldoende. Deze beweringen 
moeten worden gestaafd door informatie waarin partijen gemotiveerd aangeven waarom door deze 
lage toetredingsdrempels sprake is van potentiele concurrentie en waarom hiervan reele 
concurrentiedruk uitgaat op de partijen. 5  Daarnaast kan dit niet los worden beoordeeld van de 
elementen waarop geconcurreerd wordt. Zo wordt aan de bewijslast hoogstwaarschijnlijk ook niet 
voldaan wanneer, hoewel de toetredingsdrempels laag zijn, bijvoorbeeld de prijs de belangrijkste 
concurrentieparameter is voor partijen on de betreffende afspraak de concurrentie op deze 
parameter (grotendeels) wegneemt. ACM geeft u in overweging de betreffende passages in de 
Beleidsregel aan to vullen met deze toelichting. 

Tot slot 

Graag blijft ACM nauw betrokken bij de verdere uitwerking van deze Beleidsregel. ACM is ook graag 
bereid tot nader overleg over de inhoud van deze brief. Van uw Ministerie heeft ACM begrepen dat u 
van plan bent de aangepaste Beleidsregel op korte termijn in de Staatscourant to publiceren. Graag 
verneemt ACM voorafgaand daaraan de exacte datum van publicatie, zodat zij op hetzelfde moment 
deze brief kan publiceren op ACM.nl . 

bestuurslid 

5  Richtsnoeren Commissie, punt 114. 
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