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met het verzoek om daarover guidance te geven (hierna: het “verzoek”). Het verzoek is tot stand
gekomen na eerder contact tussen CNB en ACM. Het verzoek omvat, kort gezegd, een beschrijving
van de door u zo genoemde Huidige Handelswijze door leden van CNB die werkzaam zijn in de
bloembollensector. Volgens het verzoek zijn er mogelijk mededingingsrisico’s aan de Huidige
Handelswijze verbonden, waarbij het voorstel van CNB is de Huidige Handelswijze te staken en de
samenwerking tussen kwekers van bloembollen op een andere wijze organiseren. Het verzoek
omvat hiertoe een aantal voorstellen (de “Voorgestelde Handelswijze”).
De ACM en CNB hebben het verzoek om guidance en de Voorgestelde Handelswijze besproken.
ACM vindt het positief dat CNB zich bewust is van de mededingingsrechtelijke risico’s van de huidige
werkwijze en hiervoor een oplossing zoekt.
Op basis van de door u verstrekte informatie en de bij ons bekende informatie over het
concurrentieproces in de sector, bevestig ik dat de Huidige Handelswijze mededingingsrechtelijke
risico’s met zich mee brengt.
Het staken van de Huidige Handelswijze, en het implementeren van de door u opgestelde
Voorgestelde Handelswijze adresseert de aan de Huidige Handelswijze verbonden
mededingingsrechtelijke risico´s en lijkt deze in sterke mate te reduceren. Ik heb daarom vertrouwen
dat CNB hiermee een belangrijke stap in de goede richting zet. Ik ben hierbij uitgegaan van de
juistheid en volledigheid van de door u verstrekte informatie. Ik sluit overigens niet uit dat ook andere
oplossingen hetzelfde effect zouden kunnen hebben.
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Den Haag,

Tot slot wijs ik u erop dat ondernemingen in de sector te allen tijde zelf verantwoordelijk zijn voor hun
gedrag en de conformiteit met de Mededingingswet.
Ik wens u veel succes met de implementatie van de oplossingen.

Hoogachtend,
Autoriteit Consument en Markt,
namens deze,
W.G.
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M. Denkers, BA MSc MBA
Directeur Directie Mededinging

