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Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren van 

Automark B.V., gericht tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit van 11 september 2009, kenmerk 6561/37. 

 
 

1 Verloop van de procedure 
 

1. Op 8 november 2008 heeft Automark B.V. (hierna: Automark) bij de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) een klacht, inhoudende een verzoek om 

handhavingsmaatregelen tegen Carglass B.V. (hierna: Carglass), ingediend.1  

 

2. Bij besluit van 11 september 2009 (hierna: bestreden besluit) heeft de Raad van Bestuur van de NMa 

(hierna: Raad) het verzoek om handhavingsmaatregelen tegen Carglass afgewezen.2  

 

3. Op 21 oktober 2009 heeft Automark bij de Raad tijdig bezwaar aangetekend tegen het bestreden 

besluit.3 Op 7 december 2009 heeft Automark de (aanvullende) gronden van het bezwaar 

ingediend.4 

 

4. Overeenkomstig artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) heeft de Raad 

Automark en Carglass in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Voorts hebben Automark en 

Carglass gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze mondeling naar voren te brengen 

op de hoorzitting van 1 juli 2010.5  

 

5. Na de genoemde hoorzitting heeft de Directie Mededinging eind 2010 nader onderzoek gedaan naar 

de marktpositie van Carglass in de periode 2004 tot en met 2009.  

 

6. De resultaten van dit nader onderzoek heeft de Raad op 11 maart 2011 aan Automark en Carglass 

gezonden.6 De Raad heeft Automark en Carglass daarbij in de gelegenheid gesteld schriftelijk en 

                                                           
1 Deze klacht is een aanvraag als bedoeld in artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 
2 Dossierstuk 6561/37. 
3 Dossierstuk 6561/45. 
4 Dossierstuk 6561/51. 
5 Hoorzittingsverslag, dossierstuk 6561/108. 
6 Dossierstukken 6561/117 tot en met 6561/128, 6561/137 tot en met 6561/145 en 6561/161. 
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mondeling hun zienswijzen op dit onderzoek naar voren te brengen. Op 28 april 2011 heeft Carglass 

haar schriftelijke zienswijze op het nader onderzoek ingediend.7 Op 10 mei 2011 heeft Automark 

haar schriftelijke zienswijze op het nader onderzoek ingediend.8 Voorts hebben Automark en 

Carglass hun zienswijzen op dit onderzoek mondeling naar voren gebracht op de hoorzitting van 17 

mei 2011.9  

 

2 Bestreden besluit 
 

7. De klacht van Automark zag op het kortingensysteem dat Carglass hanteert in haar relatie met 

verzekeraars. Volgens Automark maakt Carglass met deze kortingen misbruik van een economische 

machtpositie als bedoeld in artikel 24 van de Mededingingswet (hierna: Mw) en/of artikel 102 van 

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU; voorheen: artikel 82 van 

het EG-Verdrag). 

 

8. Teneinde vast te stellen of het kortingensysteem waarover geklaagd wordt misbruik vormt in de zin 

van artikel 24 Mw, heeft de Raad onderzocht of aan de eerste voorwaarde van dat artikel wordt 

voldaan: of Carglass een economische machtspositie heeft.  

 

9. Voor de vaststelling of sprake is van een economische machtspositie van Carglass heeft de Raad de 

relevante markt en de positie van Carglass op deze markt onderzocht. Voor de relevante 

productmarkt is in het bestreden besluit uitgegaan van een markt voor vervanging en reparatie 

(samen: herstel) van autoruiten. Met betrekking tot de geografische markt is de Raad uitgegaan van 

een landelijke markt.  

 

10. Om de positie van Carglass op de relevante markt te bepalen, heeft de Raad het marktaandeel van 

Carglass in omzet en volume berekend voor het jaar 2007. Bij het bepalen van de markt in omzet is 

uitgegaan van een onderzoek (hierna: EIM/Stratus onderzoeksrapport) dat ten grondslag lag aan 

een rapport van de Monitor Financiële Sector van de NMa, getiteld ‘De rol van verzekeraars op de 

markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten’.10 De Raad heeft de omvang van de markt in volume 

bepaald aan de hand van het gemiddeld aantal ruitschades per voertuig – het zogenoemde 

breekpercentage – vermenigvuldigd met het aantal voertuigen. De Raad heeft in het bestreden 

besluit geconstateerd dat het marktaandeel van Carglass in omzet en in volume hoger is dan 40%. 

 

11. Omdat het marktaandeel van Carglass hoger is dan 40%, zodat niet kan worden uitgesloten dat 

Carglass een economische machtspositie bezit, heeft de Directie Mededinging in 2009 met een 

enquête onder marktpartijen de marktpositie van Carglass en andere spelers verder onderzocht. Op 

grond daarvan heeft de Raad in het bestreden besluit vastgesteld dat door (1) de positie van 

concurrenten, (2) de mogelijkheden voor toetreding op de relevante markt en (3) de 

                                                           
7 Dossierstuk 6561/181. 
8 Dossierstuk 6561/187. 
9 Hoorzittingsverslag, dossierstuk 6561/193. 
10 April 2009, www.nma.nl.  
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onderhandelingsmacht van de verzekeraars, Carglass voldoende concurrentiedruk ervaart en zich 

niet in aanzienlijke mate onafhankelijk van concurrenten of afnemers kan gedragen.11 

 

12. De Raad heeft in het bestreden besluit geconcludeerd dat niet is gebleken dat Carglass een 

economische machtspositie bezit. Omdat aan de eerste voorwaarde voor toepassing van artikel 24 

Mw niet is voldaan, heeft de Raad geen reden gezien om de tweede voorwaarde van dat artikel – 

misbruik – te onderzoeken. De Raad heeft geconcludeerd dat een inbreuk op artikel 24 Mw of artikel 

102 VWEU niet kan worden vastgesteld. 

 

3 Uitkomsten van nader onderzoek naar de marktpositie 
van Carglass 

 

13. Zoals gezegd heeft de Directie Mededinging eind 2010 nader onderzoek verricht naar de 

marktpositie van Carglass. 

 

3.1 Omvang nader feitenonderzoek 
 

14. De Directie Mededinging heeft vragen gesteld aan de volgende landelijk opererende 

autoruitherstelbedrijven: Autotaalglas Nederland B.V. (hierna: Autotaalglas), GlassConnect B.V. 

(hierna: GlassConnect), GlasGarage B.V. (hierna: GlasGarage) en Kwik-Fit Nederland B.V. (hierna: 

Kwik-Fit). 

 

15. Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op de landelijk opererende ketens, omdat verwacht werd 

dat een landelijk opererende keten als Carglass allereerst concurrentiedruk ondervindt van andere 

landelijk opererende ketens. Deze aanname is in het nader onderzoek correct gebleken: de 

bevraagde landelijk opererende ketens noemen elk Carglass, Autotaalglas en Glasgarage als hun 

voornaamste concurrenten op de markt. Autotaalglas noemt daarnaast Kwik-Fit als belangrijke 

concurrent.  

 

16. De Directie Mededinging heeft tevens vragen gesteld aan verzekeraars. Verzekeraars nemen niet 

rechtstreeks de diensten af van autoruitherstelbedrijven. Zoals hierna nog aan de orde komt, 

vergoeden zij wel een groot gedeelte van de autoruitschade die autoruitherstelbedrijven bij 

verzekerden in rekening brengen, en kunnen zij bepalen waar verzekerden hun autoruitschade laten 

herstellen. Verzekeraars zijn in dit opzicht gelijk te stellen met afnemers; hun 

onderhandelingsmogelijkheden worden hierna ook aangeduid als inkoopmacht. De bevraagde 

verzekeraars zijn: Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. (hierna: Delta Lloyd), Univé Schade N.V. 

(hierna: Univé), Achmea Schadeservice B.V. (hierna: Achmea) en Nationale Nederlanden 

Schadeverzekering Maatschappij N.V. (hierna: Nationale Nederlanden). Voorts zijn vragen gesteld 

aan ING Car Lease Nederland B.V. (hierna: ING), een leasemaatschappij, en aan Stichting 

Glasgarant (hierna: Glasgarant), een samenwerkingsverband van verzekeraars op het gebied van 

autoruitschade. Vanuit de (in het nader onderzoek juist gebleken) hypothese dat deze partijen de 

                                                           
11 Vergelijk het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ), zaak 27/76, United Brands Company and United Brands 
Continentaal BV, 14 februari 1978, r.o. 65-68.  
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grootste inkoopmacht op Carglass kunnen uitoefenen, heeft het onderzoek zich op deze partijen 

geconcentreerd. 

 

17. Ten slotte zijn Carglass, Autotaalglas, Kwik-Fit, GlasGarage en GlassConnect gevraagd naar hun 

omzet in de periode 2004-2009. 

 

3.2 Positie van autoruitherstelbedrijven  
 

18. Uit het nader onderzoek blijkt dat de aanbieders op de markt voor autoruitherstel in drie groepen 

kunnen worden onderverdeeld: (i) landelijk opererende ketens, (ii) lokaal opererende 

autoruitherstelbedrijven en (iii) ambulante autoruitherstelbedrijven.12  

 

19. De landelijk opererende spelers waren in 2009 goed voor 756.000 reparaties en vervangingen 

(samen: herstellingen of jobs).13 Uitgaande van een markt van 1.000.000 jobs,14 verzorgden de 

landelijk opererende ketens in 2009 meer dan 75% van alle jobs. Dit (hoge) percentage is het 

resultaat van een consolidatieslag. Als de inschattingen door Kwik-Fit en Autotaalglas van een markt 

van gelijke grootte in 2005 worden gevolgd, bedroeg het aandeel van de landelijk opererende ketens 

in 2005 minder dan 55%. 

 

20. Als de positie van grote spelers nader wordt bekeken, blijkt Carglass de grootste keten te zijn. Bij een 

markt voor autoruitherstel van 1.000.000 jobs15 bedraagt het marktaandeel van Carglass bijna [45-

55%]*. De tweede speler, Autotaalglas, verricht iets meer dan [35-45%] van het aantal jobs van 

Carglass in 2009. Autotaalglas is daarbij relatief groter in het aantal vervangingen (>[45-55%] van het 

aantal vervangingen van Carglass) en relatief kleiner in het aantal reparaties (<[35-45%] van het 

aantal reparaties van Carglass). Kleinere spelers zijn Kwik-Fit, Glasgarage en GlassConnect, met elk 

tussen de 1-3% marktaandeel. 

 

21. Binnen de groep landelijk opererende ketens is de positie van Carglass afgezwakt. In 2004 verrichtte 

Carglass vier jobs voor elke job die de andere landelijke ketens verrichtten, in 2009 waren dat nog 

twee jobs. De drie kleinere ketens Kwik-Fit, Glasgarage en GlassConnect verrichtten in 2004 

gezamenlijk minder dan 3% van het aantal jobs door landelijk opererende ketens, in 2009 was dit 

meer dan verdubbeld tot bijna 7%.  

 

                                                           
12 Dossierstukken 6561/117 t/m 6561/126, 6561/128, 6561/131 en 6561/137 t/m 145. 
13 Hierbij zijn de volumes – die zijn opgegeven door Carglass, Autotaalglas, Glasgarage, GlassConnect en Kwik-Fit – bij elkaar opgeteld. 
14 De Raad baseert zich hierbij op zeer gelijkluidende inschattingen van Kwik-Fit en Autotaalglas voor 2008, zie dossierstukken 6565/27 en 
6561/9. Aan aanzienlijk hogere inschattingen van Carglass en door haar ingeschakelde onderzoeksbureaus en aanzienlijk lagere 
inschattingen van Automark en de door haar ingeschakelde onderzoeksbureaus kent de Raad een beperkt gewicht toe. Vgl. Gerecht 3 
maart 2011, zaak T-110/07 (Siemens), punt 54 – verklaringen van ondernemingen die geen belang hebben bij hun verklaring, of wier 
belang tegengesteld is aan hun verklaring, hebben een grotere bewijswaarde dan die van ondernemingen die gebaat zijn bij hun 
verklaring. Vgl. ook punt 137 van dat arrest: rapporten van experts waarvoor een onderneming betaald heeft, en die zijn opgesteld op 
basis van informatie die de onderneming heeft aangeleverd, hebben niet meer bewijswaarde dan een verklaring van die onderneming zelf. 
Overigens heeft Automark aangevoerd dat aan de verklaringen en inschattingen van andere landelijk opererende ketens beperkte waarde 
mag worden toegekend, nu deze belang hebben bij het oordeel dat Carglass geen dominante positie heeft – zij zouden dan ook vrij spel 
hebben voor een kortingensysteem als dat van Carglass. De Raad gaat voorbij aan deze toeschrijving van motieven aan andere landelijk 
opererende ketens, reeds omdat deze ketens in ieder geval geen dominante positie hebben en dus onverschillig welk kortingensysteem 
kunnen hanteren. 
15 Zie hiervoor, randnummer 19. 
* De marktaandelen zijn wegens vertrouwelijkheid tussen haken in ranges aangegeven. 
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3.3 Positie en werkwijze van verzekeraars 
 

3.3.1 Rol van verzekeraars op de markt voor autoruitherstel 
 

22. Het is in beginsel de automobilist die beslist waar zijn autoruit wordt hersteld. Zoals hierna aan de 

orde komt, kunnen verzekeraars echter schade sturen naar autoruitherstelbedrijven door het 

betreffende bedrijf op de groene kaart – het internationale verzekeringsbewijs16 – te vermelden, en 

schade wegsturen van andere autoruitherstelbedrijven door schade die door die bedrijven wordt 

hersteld, niet of in beperkte mate aan verzekerden te vergoeden. Een autoruitherstelbedrijf heeft dan 

ook veel belang bij een goede relatie met verzekeraars.  

 

23. Automark en Carglass bevestigen dat verzekeraars een belangrijke rol spelen op de markt voor 

autoruitherstel. Zo benadrukt Carglass de aanmerkelijke inkoopmacht van verzekeraars,17 terwijl 

Automark stelt dat ambulante autoruitherstelbedrijven niet meer effectief kunnen concurreren door 

het beleid van verzekeraars,18 ook omdat verzekeraars circa 80% van de jobs zouden betalen.19 

 

24. Uit de antwoorden van verzekeraars blijkt dat geen van hen samenwerkingsovereenkomsten heeft 

met andere aanbieders dan de landelijk opererende ketens. Alle verzekeraars hebben een 

samenwerkingsovereenkomst met Autotaalglas en vermelden Autotaalglas op de groene kaart. Op 

één na alle verzekeraars hebben, naast een samenwerkingsovereenkomst met Autotaalglas, een 

dergelijke overeenkomst met Carglass. Kwik-Fit,20 GlassConnect21 en GlasGarage22 worden elk door 

twee van de vijf verzekeraars als wederpartij genoemd.  

 

 

3.3.2 Positie van verzekeraars 
 

25. De markt voor cascoverzekeringen is een gefragmenteerde markt, waarbij de grootste speler (het 

Eureko-concern met haar dochters Achmea en Interpolis) in 2007 ongeveer 27% van de markt 

bezette, gevolgd door een groot aantal partijen met elk een marktaandeel van 1-12%.23 De zes 

grootste verzekeraars waren in 2007 gezamenlijk goed voor 68% van de markt.24  

 

26. Op het gebied van (vergoeding van) autoruitherstel hebben verschillende verzekeraars zich in 2005 

verenigd in samenwerkingsverband Glasgarant. Glasgarant is een initiatief van de Stichting 

Schadegarant, een stichting die de zakelijke belangen inzake autoschade-afwikkeling behartigt voor 

de werkmaatschappijen van (aanvankelijk) zeven verzekeringsconcerns.25 Blijkens de website van 

                                                           
16 Op de groene kaart vermeldt de verzekeraar in welke landen het voertuig verzekerd is, voor welk tijdvak en welk motorvoertuig de 
verzekering geldt, en tot welke organisaties de verzekerde zich kan wenden bij pech, ongeval, diefstal en ruitbreuk. Wat betreft dat laatste, 
neemt de verzekeraar bijvoorbeeld op: “Dus: Ruitschade Bel Kwik-Fit 0800 7007 Vanuit Buitenland bel +31 – 341474640” (voorbeeld van 
Nationaal Spaarfonds, namens Delta Lloyd Groep Particuliere Schadeverzekeringen N.V.).  
17 Schriftelijke reactie Carglass, dossierstuk 6561/181, pp. 5-7. 
18 Pleitaantekeningen Automark, dossierstuk 6561/190; schriftelijke reactie Automark, dossierstuk 6561/187, bijv. p. 33. 
19 Aanvulling van Automark op haar bezwaarschrift, pp. 11 en 25. 
20 Delta Lloyd, Univé. 
21 Nationale Nederlanden, Delta Lloyd.  
22 Univé, Achmea. 
23 Assurantie Magazine, AM Jaarboek 2010, p. 29. Cijfers in het AM-Jaarboek zijn gebaseerd op de verslagstaten die verzekeraars indienen 
bij De Nederlandsche Bank. 
24 Id. 
25 Glasgarant, Werkwijze GRIP, http://www.glasgarant.nl/content/download/werkwijze-glasgarant-aug-2009.pdf (bezocht op 8 juli 2011). 
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Glasgarant zijn inmiddels zeventien verzekeraars bij haar aangesloten – gezamenlijk hebben zij iets 

meer dan 40% aandeel op de markt voor cascoverzekeringen in 2009.26 Glasgarant gaat voor de bij 

haar aangesloten schadeverzekeraars samenwerkingsovereenkomsten aan met 

autoruitherstelbedrijven. Inmiddels zijn enkele honderden bedrijven gecontracteerd. 

 

27. Een autoruitherstelbedrijf dat door Glasgarant is goedgekeurd en daarna bij Glasgarant is 

aangesloten, kan haar facturen in het geautomatiseerde systeem van Glasgarant invoeren, waarna 

geaccepteerde facturen binnen 30 dagen worden betaald door de bij Glasgarant aangesloten 

verzekeraar. Dit beperkt de administratiekosten voor de autoruitherstelbedrijven. Afhankelijk van de 

voorwaarden van de betrokken verzekeraar, beperkt dit ook het bedrag dat de verzekerde zelf zal 

moeten betalen (het eigen risico). Daarnaast geeft Glasgarant de bij haar aangesloten 

autoruitherstelbedrijven een rating, gebaseerd op – voornamelijk – de tarieven voor reparatie en 

voor vervanging. Verzekeraars kunnen aldus de schade sturen naar betrouwbare 

autoruitherstelbedrijven en tegelijkertijd druk op de tarieven houden. 

 

3.3.3 Ontwikkelingen voor verzekeraars – stijgende schadelast 
 

28. Verzekeraars worden geconfronteerd met een stijgende schadelast.27 Voor de stijging van de 

schadelast op het gebied van autoruitherstel geven verzekeraars drie structurele verklaringen.28  

 

29. In de eerste plaats neemt het aantal fraudegevallen toe. Het Verbond van Verzekeraars heeft naar 

buiten gebracht dat in een substantieel gedeelte van de bij verzekeraars ingediende facturen voor 

herstel van autoruiten fraude in het spel is.29 Uit het nader onderzoek komt ook naar voren dat het 

aantal fraudegevallen stijgt. Zo verklaart Nationale Nederlanden over één van de trends op het 

gebied van autoruithersteldiensten: “Meer en meer fraudegevallen op het gebied van ruitreparaties, 

zoals bijvoorbeeld: a. foutieve nota’s; b. declaraties waar geen of niet de volledige prestatie tegenover 

staat.”30 

 

30. De schadelast – het totaal uitgekeerde bedrag – stijgt niet alleen door fraude, maar ook door 

succesvolle verkoopinitiatieven van autoruitherstelbedrijven. Ambulante schadeherstelbedrijven 

wijzen automobilisten op sterretjes in ruiten die gerepareerd kunnen worden. Zo verklaart Nationale 

Nederlanden over de “[t]oename van het aantal ambulante autoruitherstelbedrijven die op plaatsen 

waar veel autotraffic is (bijvoorbeeld grote parkeerterreinen) actief de berijders benaderen om hun autoruit 

“kosteloos” te laten herstellen. Door middel van een akte van cessie worden de kosten bij de verzekeraar in 

rekening gebracht.”31 Ook Glasgarage,32 Delta Lloyd,33 en Glasgarant34 concluderen dat de schadelast 

toeneemt door ambulante bedrijven die extra klanten werven. 

                                                           
26 AM Jaarboek 2010, bezien in het licht van de bij Glasgarant aangesloten verzekeraars, 
http://www.glasgarant.nl/content/overglasgarant/06verzekeraars.htm.  
27 AM Jaarboek 2010, p. 29. Zie ook het AM Jaarboek 2009, p. 36 en AM Jaarboek 2008, p. 36. Zie ook het maandblad van het Verbond 
van Verzekeraars, Verzekerd!, 12 november 2009, p. 12.  
28 Op incidentele verklaringen als slechter weer in een zeker jaar wordt door verzekeraars niet ingegaan. 
29 Assurantie Magazine, 21 mei 2010, Circa 30% autoruitschades frauduleus, http://www.amweb.nl/tijdschriften/2010/nr-10/circa-30-
autoruitschades-frauduleus.118214.lynkx (bezocht op 8 juli 2011). 
30 Dossierstuk 6561/139, p. 1. 
31 Dossierstuk 6561/139, p. 1. 
32 Dossierstuk 6561/140, antwoord op vragen 1 en 6. 
33 Dossierstuk 6561/131, antwoord op vraag 1. 
34 Dossierstuk 6561/142, p. 2. 
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31. Ten slotte neemt de schadelast toe door marketing van autoruitherstelbedrijven – met name de 

landelijke ketens wijzen in reclamecampagnes automobilisten op de gevaren van ruitschade. 

Nationale Nederlanden ziet de volgende trend: “a. Reclame door autoruitherstelbedrijven waarin klant 

‘bang gemaakt wordt’ voor ergere schade indien niet meteen een ruitbeschadiging wordt hersteld.”35 

ING,36 Delta Lloyd37 en Glasgarant38 bevestigen de verklaring van Nationale Nederlanden.   

 

3.3.4 Reactie van verzekeraars op stijgende schadelast 
 

32. Uit het nader onderzoek blijkt dat verzekeraars op verschillende manieren proberen de schadelast te 

beperken. Dit leidt verzekeraars ertoe kritisch te kijken naar de verhouding met 

autoruitherstelbedrijven en de tarieven die die bedrijven rekenen. Zo verklaart Kwik-Fit: “Wij 

constateren dat lease- en verzekeringsmaatschappijen de afgelopen jaren het terugdringen van de 

schadelast belangrijker zijn gaan vinden. Over het algemeen merken wij dat zij kritischer zijn geworden op 

de prijs en soms ook andere keuzes maken ten aanzien van leveranciers dan voorheen.”39   

 

33. Autotaalglas bevestigt dat verzekeraars trachten de schadelast terug te dringen: “[Wij] signaleren dat 

verzekeraars en leasemaatschappijen nadrukkelijker invloed willen uitoefenen op waar hun 

verzekerden/berijders autoruitschade herstellen teneinde de schadelast te kunnen beheersen.”40 

 

34. De belangrijkste – en voor ambulante autoruitherstelbedrijven als Automark meest problematische 

– manier om de schadelast te beperken is het intensiveren van de contacten met ‘goedgekeurde’ 

bedrijven en het niet of beperkter vergoeden van facturen van ‘niet-goedgekeurde’ bedrijven. Zo 

verklaart Univé dat het beleid is gericht op het aangaan van relaties met autoruitherstelbedrijven die 

landelijke dekking, een concurrerende prijs en voldoende kwaliteit bieden, en dat verzekerden die 

hun autoruit laten herstellen door een niet-geselecteerd bedrijf daarvan financieel nadeel 

ondervinden.41 Verzekerden krijgen óf niet het gehele bedrag vergoed, óf zien hun eigen risico 

verhoogd worden. Soortgelijk beleid wordt inmiddels gevoerd door Nationale Nederlanden42 en 

Achmea43, terwijl Glasgarant44 dezelfde trend signaleert. De landelijk opererende ketens Kwik-Fit45, 

Autotaalglas46 en Glasgarage47 bevestigen dat verzekeraars maatregelen treffen om meer schade te 

sturen naar ‘goedgekeurde’ ondernemingen. GlassConnect en ING verklaren minder expliciet over 

deze ontwikkelingen.48 

 

                                                           
35 Dossierstuk 6561/139, p. 1. 
36 Dossierstuk 6561/141, antwoord op vraag 1. 
37 Dossierstuk 6561/131, antwoord op vraag 1. 
38 Dossierstuk 6561/142, p. 2. 
39 Dossierstuk 6561/128, antwoord op vraag 12. 
40 Dossierstuk 6561/138, antwoord op vraag 1. 
41 Dossierstuk 6561/145, antwoorden op vragen 4 en 5. 
42 Dossierstuk 6561/139, p. 3. 
43 Dossierstuk 6561/143, antwoord op vraag 4. 
44 Dossierstuk 6561/142, p. 2. 
45 Dossierstuk 6561/128, antwoord op vraag 12. 
46 Dossierstuk 6561/138, antwoord op vraag 1. 
47 Dossierstuk 6561/140, antwoord op vraag 1. 
48 GlassConnect noemt “meer sturing” wel als trend, ING heeft als leasemaatschappij een wat andere positie dan verzekeraars, maar 
zoekt ook leveranciers met een landelijke dekking. 
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35. Omdat er kosten verbonden zijn aan het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met een 

‘goedgekeurd’ autoruitherstelbedrijf, ligt voor de hand dat het aantal ‘goedgekeurde’ 

autoruitherstelbedrijven beperkt is. Dit blijkt ook zo te zijn: verzekeraars Nationale Nederlanden49 en 

Achmea50 geven elk aan dat zij samenwerkingscontracten hebben met een beperkt aantal bedrijven, 

uitsluitend landelijk opererende ketens of samenwerkingsverbanden. Verzekeraars Univé en Delta 

Lloyd hebben zich aangesloten bij Glasgarant, waardoor zij niet zelf de 

samenwerkingsovereenkomsten met autoruitherstelbedrijven hoeven te sluiten.  

 

36. De Raad concludeert dat verzekeraars uitsluitend met landelijk opererende ketens 

samenwerkingsverbanden sluiten. Verzekeraars sturen schade naar dergelijke ‘goedgekeurde’ 

bedrijven. Verzekerden die hun schade laten herstellen door ‘niet-goedgekeurde’ 

autoruitherstelbedrijven, krijgen in de regel niet of niet alle reparaties vergoed. De klacht van 

Automark ziet met name op deze ongelijke behandeling; uit het nader onderzoek blijkt dat deze 

voortvloeit uit pogingen van verzekeraars de schadelast te beperken.  

 

3.3.5 Onderhandelingsmogelijkheden verzekeraars 
 

37. Uit het nader onderzoek blijkt dat de onderhandelingen over de tarieven van landelijk opererende 

ketens in de regel als volgt gaan: de verzekeraar gaat jaarlijks oriënterende gesprekken aan omtrent 

de verwachtingen en doelstellingen van alle partijen voor de periode van samenwerking. Daarna 

wordt door de autoruitherstelbedrijven een aanbod uitgebracht. De verzekeraar vergelijkt de 

aanbiedingen en doet een tegenbod. Hierna wordt geprobeerd tot overeenstemming te komen en bij 

een positief resultaat wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.51 

 

38. Verzekeraars beoordelen autoruitherstelbedrijven op een aantal criteria. De criteria die het meest 

genoemd worden zijn (naast het hebben van een landelijk netwerk voor de zelfstandig handelende 

verzekeraars): prijs, kwaliteit en de geografische dekking van het netwerk.52 

 

39. De onderhandelingsmogelijkheden van verzekeraars zijn niet beperkt tot het aangaan van 

samenwerkingsovereenkomsten. Als autoruitherstelbedrijven erin geslaagd zijn een 

samenwerkingsovereenkomst met een verzekeraar aan te gaan, heeft de verzekeraar nog de 

mogelijkheid meer of minder schade naar de ene of de andere autoruithersteller te sturen. Zo 

verklaart Delta Lloyd: “[D]e business units binnen Delta Lloyd groep [streven] er naar om verzekerden 

zoveel mogelijk te adviseren naar de best presterende bedrijven binnen Glasgarant te gaan, omdat daar de 

beste prijs/kwaliteit wordt geborgd. Deze stimulans wordt op business unit niveau zelf bepaald en kan 

worden vormgegeven door onder andere actief advies, polisvoorwaarden en eigen risico bepalingen.”53 

 

40. Glasgarage bevestigt dat verzekeraars druk kunnen uitoefenen op een autoruitherstelbedrijf door óf 

geen samenwerkingsverband aan te gaan, óf minder schade te sturen naar dat bedrijf: “[Wij] 

constateren een neerwaartse prijsontwikkeling voor ons bedrijf omdat verzekeraars steeds lagere tarieven 

                                                           
49 Dossierstuk 6561/139, antwoord op vraag 5a. 
50 Dossierstuk 6561/143, antwoord op vraag 5. 
51 Dossierstukken 6561/141, 6561/142 en 6561/145. 
52 Dossierstukken 6561/117 tot en met 6561/128, 6561/137 tot en met 6561/145 en 6561/161. 
53 Dossierstuk 6561/131, antwoord op vraag 4. 
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verwachten van de partijen waar ze (wel) mee samen werken (zoals GlasGarage in toenemende mate) in 

ruil voor acceptatie of sturing van schades.”54 

 

3.3.6 Resultaat van onderhandelingen 
 

41. Uit het nader onderzoek blijkt dat verzekeraars hun onderhandelingsmogelijkheden daadwerkelijk 

gebruiken, en dat dit leidt tot veranderingen in de positie van autoruitherstelbedrijven. 

 

42. Volgens Univé resulteerden de meest recente onderhandelingen in verlagingen van de prijzen voor 

autoruitherstel.55 Kwik-Fit bevestigt een afname van ruitreparatieprijzen in de markt, al geeft zij aan 

dat haar eigen tarieven sinds 2005 gelijk zijn gebleven, met een zeer beperkte verhoging van de 

tarieven voor montage bij ruitvervanging en voor de 24-uursservice.56 Door haar prijspositionering 

ervaart Kwik-Fit geen grote prijsdruk vanuit de afnemers.57 GlassConnect en GlasGarage bevestigen 

dat door onderhandelingen de tarieven de afgelopen vijf jaar zijn gedaald.58 Autotaalglas geeft aan 

meer service te moeten leveren voor relatief stabiele tarieven.59  

 

43. Delta Lloyd stelt daarentegen dat de tarieven die Carglass hanteert veelal als leidend worden ervaren 

door andere, kleinere autoruitherstelbedrijven.60 Hier staat tegenover dat Glasgarant verklaart dat dit 

in het verleden zeker zo was, maar dat haar eigen toegenomen rol marktwerking heeft gestimuleerd. 

Glasgarant verklaart dat: 

 

“[…] het jarenlang gebruikelijk was dat de herstelbedrijven de bruto repairtarieven van de marktleider 

toepasten omdat ‘verzekeraars dat ook vergoedden’. Hierbij werd geen rekening gehouden met de 

mogelijkheid om de tarieven bij de marktleider te verlagen door de ‘samenwerkingskorting’ […] 

Vanwege het feit dat de bruto prijs van de marktleider als referentie werd gebruikt, was er van echte 

marktwerking nauwelijks sprake. […] Glasgarant heeft marktwerking voor haar 

verzekeraars/verzekerden bewerkstelligd door de verzoeken om offertes en de introductie van 

eXperate, een meetsysteem dat uitdrukt in welke mate Glasgarant bedrijven bijdragen aan de 

doelstellingen van Glasgarant; […]“61 

 

44. Zoals gezegd (hiervoor, randnummer 21) is de positie van Carglass binnen de groep landelijk 

opererende ketens afgenomen. Dit vloeit voort uit de mogelijkheden van verzekeraars om minder 

schade naar Carglass te sturen, dan wel Carglass in het geheel niet te contracteren. Kwik-Fit, 

Autotaalglas en Glasgarage bevestigen dat verzekeraars meer schade sturen naar partijen met wie zij 

willen samenwerken, bijvoorbeeld omdat die partijen lage tarieven hebben.62 

   

                                                           
54 Dossierstuk 6561/140, antwoord op vraag 1. 
55 Dossierstuk 6561/145, antwoord op vraag 13. 
56 Dossierstuk 6561/128, antwoord op vraag 1. 
57 Dossierstuk 6561/128, antwoord op vraag 12. 
58 Dossierstuk 6561/140 en 6561/137, antwoorden op vragen 1 en 12. 
59 Dossierstuk 6561/138, antwoord op vraag 12. 
60 Dossierstuk 6561/131, antwoord op vraag 1. 
61 Dossierstuk 6561/142, antwoord op vraag 1. 
62 Dossierstuk 6561/128, antwoord op vraag 1, 4 en 12; dossierstuk 6561/138, antwoord op vragen 1 en 11; en dossierstuk 6561/140 en 
6561/137, antwoorden op vragen 1, 4 en 11. 
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45. De verklaringen van Carglass’ concurrenten worden bevestigd door de gegevens van verzekeraars. 

Uit het nader onderzoek blijkt dat Carglass sinds 1 januari 2008 geen samenwerkingsovereenkomst 

meer heeft met [vertrouwelijk].63 Op de groene kaart van onderdelen van Delta Lloyd (onder andere 

OHRA, Delta Lloyd, Nationaal Spaarfonds) wordt Carglass in het geheel niet meer vermeld. Op de 

groene kaarten van andere verzekeraars (Reaal, Fortis, Proteq) wordt Carglass genoemd naast haar 

concurrenten.64  

 

46. Het dossier bevat andere aanwijzingen dat Carglass haar gedrag moet aanpassen onder druk van de 

verzekeraars. Zo verklaart Glasgarant dat Carglass, onder druk van Glasgarant’s weigering te werken 

met kortingen op brutoprijzen, haar tariefstructuur wijzigt.65 

 

47. Hier staat tegenover de verklaring van Nationale Nederlanden, die aangeeft dat over de tarieven van 

Carglass niet kan worden onderhandeld; Carglass beloont volgens Nationale Nederlanden achteraf 

in de vorm van bonussen.66 Die verklaring wordt echter genuanceerd doordat Nationale 

Nederlanden tegelijkertijd verklaart dat Carglass gehoor heeft gegeven aan de wens van Nationale 

Nederlanden om minder verschillende tarieven te hanteren.67 De eerstgenoemde verklaring van 

Nationale Nederlanden is dus geen ondubbelzinnige aanwijzing dat Carglass zich niet hoeft aan te 

passen aan de wensen van haar wederpartijen. Daarbij komt dat ook andere landelijk opererende 

ketens bonussen als die van Carglass aanbieden. Dit blijkt uit een verklaring van Delta Lloyd, die 

constateert dat vrijwel alle autoruitherstelbedrijven een percentage korting op ruiten aanbieden.68 

Een overzicht van ING laat zien dat zij met Carglass, Autotaalglas en veertien grote dealers korting- 

en bonusafspraken heeft gemaakt.69 Overigens stelt ook Automark dat alle landelijk opererende 

spelers eenzelfde bedrijfsmodel als Carglass hanteren.70  

 

3.4 Toetredingsmogelijkheden 
 

48. De respondenten signaleren substantiële mogelijkheden om toe te treden als aanbieder op de markt 

voor autoruitherstel.71 Er is weinig opleiding en investering nodig om een autoruitherstelbedrijf 

rendabel te exploiteren. Lage toetredingsdrempels gelden met name voor ondernemingen die reeds 

actief zijn op het gebied van autoschadeherstel – autoruitherstel laat zich volgens Kwik-Fit, 

Autotaalglas en GlasGarage goed combineren met andere automotive activiteiten zoals 

schadeherstel of onderhoud. 72 

 

49. In 2005 zijn de landelijk opererende ketens GlasGarage en Kwik-Fit tot de markt toegetreden. Beide 

partijen verrichtten al langer activiteiten op de markt van autoruitherstel, maar zijn door het 

                                                           
63 Dossierstuk 6561/131, antwoord op vraag 2. 
64 Zie hiervoor voetnoten 16, en 63; dossierstuk 6561/65, appendix 2; dossierstuk  6561/181. 
65 Dossierstuk 6561/142, antwoord op vraag 14. 
66 Dossierstuk 6561/139, antwoord op vraag 13. 
67 Id. 
68 Dossierstuk 6561/131, antwoord op vraag 1. 
69 Dossierstuk 6561/141, antwoord op vraag 12. 
70 Dossierstuk 6561/51, randnummer 22. Automark voert dit aan ter motivering waarom andere landelijk opererende ketens belang 
zouden hebben bij het niet-constateren van een machtspositie van Carglass – omdat zij eenzelfde bedrijfsmodel hanteren, zouden zij 
volgens Automark last ervan hebben als Carglass beboet zou kunnen worden. Automark ziet hierbij over het hoofd dat niet-dominante 
onderneming ook geen misbruik kunnen maken van een machtspositie. 
71 Dossierstukken 6561/137, 6561/138, 6561/141 en 6561/145, antwoorden op vraag 5. 
72 Dossierstukken 6561/128, 6561/138 en 6561/140. 
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ontbreken van een landelijk dekkend netwerk op de relevante markt (voor 2005) door de andere 

landelijk opererende ketens niet eerder als concurrentie beschouwd.73 ATU, Autoglaz, 

Autoruitexpres, Autoruitcentrale en Autoruitdirect zijn andere toetreders in het segment voor 

landelijk opererende ketens. Er zijn geen landelijk opererende spelers uitgetreden.74  

 

50. De respondenten signaleren dat de afgelopen jaren talloze ambulante reparatiebedrijven zijn 

toegetreden die acquireren en herstellen op parkeerplaatsen vanuit een niet geconditioneerde 

omgeving. Door de ontwikkelingen tussen aanbieders en verzekeraars verdwijnt een groot aantal 

ambulante bedrijven weer van de markt.75 Een factor in deze ontwikkeling zijn voormalig 

werknemers van actieve bedrijven die voor zichzelf beginnen: zij zien groeipotentie buiten hun 

voormalige werkgever.76 

 

51. De mogelijkheden voor toetreding voor lokaal of regionaal opererende bedrijven worden beperkt 

door het hiervoor gesignaleerde beleid van verzekeraars om met een beperkt aantal 

autoruitherstelbedrijven samenwerkingsovereenkomsten te sluiten. Hierdoor moeten deze bedrijven 

zich primair richten op niet-verzekerde consumenten. Echter, door de opkomst en groei van 

Glasgarant, die samenwerkingsovereenkomsten sluit met een groter aantal autoruitherstelbedrijven, 

kunnen ook lokaal of regionaal opererende bedrijven toegang krijgen tot de gestuurde 

schadestroom. Dit geldt niet voor bedrijven die niet in aanmerking komen voor een 

samenwerkingsverband met een verzekeraar of met Glasgarant, zoals bedrijven die uitsluitend 

ambulant opereren.77  

 

3.5 Tussenconclusie 
 

52. Uit het nader onderzoek maakt de Raad op dat verzekeraars andere landelijk opererende ketens 

kunnen verkiezen boven Carglass. Dit blijft niet beperkt tot een enkele mogelijkheid: verzekeraars 

gebruiken hun inkoopmacht om meer schade naar andere aanbieders te sturen als het aanbod van 

Carglass hen niet bevalt, of om in het geheel geen samenwerkingsovereenkomst met Carglass te 

sluiten. Dit heeft ertoe geleid dat de positie van Carglass binnen de groep landelijke ketens in de 

periode 2004-2009 is afgenomen. 

 

53. De Raad stelt daarnaast vast dat niet-verzekerde eindafnemers kunnen kiezen uit een groot aantal 

lokaal en regionaal opererende autoruitherstelbedrijven, in aanvulling op de verschillende landelijk 

opererende ketens. 

 

54. De Raad constateert dat met name ambulante autoruitherstelbedrijven niet of in beperktere mate 

autoruiten kunnen herstellen van verzekerde automobilisten, omdat verzekeraars met een beperkter 

aantal autoruitherstelbedrijven willen samenwerken teneinde de schadelast te beperken.  

 

                                                           
73 Dossierstuk 6561/138, antwoord op vraag 6.  
74 Dossierstukken 6561/128, 6561/137, 6561/140, antwoorden op vraag 6 en 6561/141, antwoord op vraag 1. 
75 Dossierstukken 6561/137, 6561/140, antwoorden op vraag 6 en 6561/142, antwoord op vraag 1. 
76 Dossierstuk 6561/142, antwoord op vraag 1. 
77 Dossierstuk 6561/140. 
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55. De Raad concludeert op basis van het nader onderzoek dat Carglass zich niet in aanzienlijke mate 

onafhankelijk van haar concurrenten en afnemers kan gedragen.  

 

4 Bezwaren, en beoordeling ervan door de Raad 

 
56. Automark heeft zowel procedurele als materiële bezwaargronden aangevoerd tegen het bestreden 

besluit, als kanttekeningen gemaakt bij het nader onderzoek. De Raad geeft in het navolgende de 

gronden van Automark beknopt weer. De Raad gaat uitsluitend waar nodig in op de zienswijze van 

Carglass. 

 

57. De Raad constateert allereerst dat Automark, anders dan Carglass in haar schriftelijke zienswijze 

betoogt, belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2 Awb is. Automark heeft immers het verzoek om 

handhavingsmaatregelen ingediend, is als geadresseerde aangeduid in het bestreden besluit, en is 

bovendien als (potentiële) concurrent van Carglass tevens in belangrijke mate aangewezen op de 

markt waarop volgens Automark het litigieuze handelen van Carglass invloed heeft.78 

 

58. Het betoog van Carglass, dat het bezwaar van Automark niet-ontvankelijk moet worden verklaard 

wegens gebrek aan procesbelang, faalt evenzeer. Automark kan immers met haar klacht bereiken dat 

Carglass stopt met het beweerdelijk misbruiken van haar beweerdelijke machtspositie, dat volgens 

Automark kleinere autoruitherstelbedrijven zoals Automark uit de markt drijft. 

 

4.1 Procedurele bezwaren, en de beoordeling ervan 
 

59. Automark geeft aan dat zij niet in staat is geweest om op de zienswijze van Carglass in te gaan, nu 

deze Engelstalig is. Automark betoogt verder dat zij niet tijdig over de vertaling van de Engelstalige 

zienswijze van Carglass beschikte en zij niet in staat was zich voldoende voor te bereiden op 

deelname aan de hoorzitting. Automark stelt dat mede hierdoor de hoorzitting (van 26 maart 2010) 

door de Raad is geannuleerd en verzoekt de Raad de gehele procedure over te doen. 

 

60. De Raad acht dit bezwaar van Automark ongegrond. De Raad constateert dat Carglass van de 

Engelstalige zienswijze een vertaling aan Automark heeft verstrekt. Automark heeft vervolgens 

gelegenheid gekregen te reageren op de door Carglass verstrekte vertaling van de Engelstalige 

zienswijze, en daar zo nodig op de hoorzitting nadere afspraken over te maken.79 Ten slotte heeft de 

Raad, na de annulering van de hoorzitting van 26 maart 2010, Automark en Carglass alsnog in de 

gelegenheid gesteld om, na ontvangst van de vertalingen van de Engelstalige zienswijze van 

Carglass, schriftelijk en mondeling (op een hoorzitting) te reageren op die vertaling. Op 1 juli 2010 

heeft alsnog een hoorzitting plaatsgevonden, waarvan Automark en Carglass gebruik hebben 

gemaakt. Automark is dus ruimschoots in de gelegenheid geweest op Carglass’ zienswijze te 

reageren. 

 

                                                           
78 Vgl. CBb 17 november 2004, LJN: AR6034 (Carglass), r.o. 8.3.1.  
79 Dossierstuk 6561/69. 
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61. Automark voert verder aan dat de Juridische Dienst van de NMa het nader onderzoek had moeten 

uitbesteden, nu de Directie Mededinging evenals Automark ‘partij’ is in de onderhavige procedure.  

 

62. De Raad wijst erop dat het standpunt van Automark reeds is weerlegd door de uitspraak van het 

College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) van 17 november 2004.80 Het CBb overwoog 

daar dat het de NMa vrijstaat naar aanleiding van de beoordeling van bezwaren te concluderen dat 

een aanvullend onderzoek moet worden verricht. Dat nader onderzoek zou volgens het CBb kunnen 

leiden tot het opmaken van een aanvullend rapport door de Directie Mededinging, waaruit de Raad 

afleidt dat het CBb van oordeel is dat het de Directie Mededinging is die in dat geval een nader 

onderzoek kan uitvoeren.81 Dit ligt ook voor de hand, nu de Directie Mededinging op de voet van de 

Algemene wet bestuursrecht over onderzoeksbevoegdheden beschikt waarover externe partijen niet 

beschikken. 

 

63. Voor zover Automark suggereert dat de Directie Mededinging vooringenomen is, heeft zij hiervoor 

geen aanwijzingen verstrekt. In die omstandigheden volstaat de Raad ermee te wijzen op het 

hiervoor beschreven nader onderzoek, waarin geen aanwijzing van vooringenomenheid is te vinden.  

 

4.2 Materiële bezwaren, en de beoordeling ervan 

4.2.1 Relevante markt 
 

64. De Raad stelt voorop wat betreft de relevante productmarkt uit te gaan van de markt voor 

vervanging en reparatie van autoruiten. Automark onderschrijft dit uitgangspunt zowel in haar klacht 

als in haar bezwaargronden. Zoals de Raad ook heeft weergegeven in het bestreden besluit, is de 

markt mogelijk ruimer. Echter, in het kader van de analyse en beoordeling van de klacht definieert de 

Raad de markt zo eng mogelijk. De Raad heeft derhalve niet gekeken naar een productmarkt als die 

geformuleerd door Carglass, namelijk een markt voor herstel en vervanging van ruiten van 

voertuigen, waaronder auto’s, bussen, vrachtwagens en andere bedrijfswagens.82 Wanneer Carglass 

op de meeste enge markt geen economische machtspositie heeft, zal naar het oordeel van de Raad 

ook geen sprake zijn van een economische machtspositie op een ruime markt, zoals die voor 

autoschadeherstel-diensten.83 De bedrijfsactiviteiten van Carglass buiten de eng afgebakende markt 

zijn namelijk beperkt.  

 

65. Automark betoogt wat betreft de geografische omvang van de markt dat de relevante markt als 

lokaal dan wel regionaal moet worden beschouwd. Automark geeft aan dat de Raad de markt voor 

vervanging en reparatie in het besluit in zaak 597 ook heeft afgebakend als regionale of lokale 

markt.84 Automark verwijst ter onderbouwing naar een wetenschappelijk onderzoek van het 

                                                           
80 Carglass, hiervoor voetnoot 78. 
81 Id., r.o. 8.4.1. 
82 Carglass heeft ten behoeve van haar zienswijze onderzoek laten doen door de Competition Economics Group (hierna: CEG), 
dossierstuk 6561/65. Het door de CEG opgestelde rapport spitst zich toe op twee aspecten: de omschrijving van de geografische markt 
en de rol van diverse marktpartijen ten opzichte van Carglass. Overigens onderschrijft dit CEG rapport de resultaten van het nader 
onderzoek van de NMa. 
83 Zie de Monitor Financiële Sector, De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten, april 2009, www.nma.nl, p. 7: 
“Uit de enquête is gebleken dat op basis van de omzetgegevens van respondenten over 2007 de omvang van de autoschadeherstelstroom ongeveer 
EUR 970 miljoen bedraagt en de omvang van de ruitherstelstroom rond de EUR 206 miljoen ligt”. 
84 Besluit van de Raad van de NMa in zaak 597, 15 november 2001 (Stichting Schadegarant), randnummer 57. 
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Geografisch Instituut van de Universiteit van Utrecht.85 Automark verwijst hiertoe voorts naar de 

passage uit de Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het 

gemeenschappelijke mededingingsrecht, waarin staat dat de duidelijkste belemmeringen die een 

afnemer belet zich in andere gebieden te bevoorraden wellicht de vervoerskosten en de 

vervoersbeperkingen zijn.86 

 

66. Zoals de Raad heeft aangegeven in het bestreden besluit en zoals uit het EIM/Stratus 

onderzoeksrapport blijkt,87 exploiteert Carglass, net als andere grote spelers, een landelijk netwerk 

van ruitschadeherstelbedrijven. Voorts blijkt uit het nader onderzoek van 2010 dat de 

autoruitherstelbedrijven, als ketens, op landelijk niveau met elkaar concurreren en te maken hebben 

met spelers aan de vraagzijde – de verzekeraars en leasebedrijven – die ook landelijk of 

bovenregionaal opereren.88  

 

67. De Raad sluit niet uit dat de eindafnemer (de consument) zich beperkt tot autoruitherstelbedrijven 

‘in de buurt’. Dit is ook waar de door Automark aangehaalde notitie van het Geografisch Instituut 

vanuit gaat. In het licht van de concurrentie op landelijk niveau (zie het vorige randnummer) heeft 

de NMa echter geen aanleiding gezien te onderzoeken hoe ver de consument bereid is te reizen 

voor autoruitherstel.  

 

68. De Raad concludeert dat de markt voor autoruitherstel een nationale markt is.   

 

4.2.2 Marktaandeel van Carglass 
 

69. Automark heeft aangevoerd dat de Raad het marktaandeel van Carglass op basis van volume 

onzorgvuldig heeft berekend, door uit te gaan van hoge breekpercentages die Carglass en andere 

landelijk opererende ketens noemen.  

 

70. De Raad verwerpt dit verweer. Zoals hiervoor in randnummer 20 aan de orde is gekomen, heeft de 

Raad Carglass’ marktaandeel op basis van volume vastgesteld aan de hand van consistente 

inschattingen van twee grote marktpartijen. De Raad vindt bevestiging in deze methode, nu de 

uitkomst valt binnen het bereik van de inschattingen waarop Automark zich beroept (in de regel: 50-

60%).  

 

71. Automark heeft aangevoerd dat bij de marktaandelen die Carglass volgens haar heeft, een feitelijk 

vermoeden geldt van een machtspositie. Automark wijst daarbij op een twintigtal bronnen waaruit 

blijkt dat het marktaandeel van Carglass meer dan 50% bedraagt.89 Voor zover het marktaandeel van 

Carglass in een zeker jaar minder zou zijn dan 50%, geeft Automark aan dat dit niet afdoet aan het 

bestaan van een machtspositie; het niet-bestaan van een machtspositie zou over meerdere jaren 

moeten worden aangetoond. Hoe dan ook bestaat volgens Automark een dominante positie, nu de 

                                                           
85 Notitie Geografisch Instituut van de Universiteit van Utrecht, Reikwijdte servicepunten voor herstel van autoglasschade, 28 augustus 2006, 
bijlage van dossierstuk 6561/23. 
86 Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht, Europese 
Commissie, 97/C 372/03, randnummer 50.  
87 Kenbaar uit de NMa Monitor Financiële Sector, De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten, april 2009, p. 7. 
88 Dossierstukken 6561/117 tot en met 6561/128, 6561/137 tot en met 6561/145. 
89 Dossierstuk 6561/23, pp. 6-8. 
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markt voor autoruitherstel zeer geconcentreerd is, getuige ook de hoge score op de Herfindahl-

Hirschmann Index (hierna: HHI). 

 

72. De Raad wijst erop dat hiervoor, in randnummer 20 is overwogen dat het marktaandeel van Carglass 

circa [45-55%] is. Met Automark meent de Raad dat een marktaandeel van 50% of meer een sterke 

aanwijzing is voor een economische machtspositie. Anders dan Automark meent, staat met een 

marktaandeel van circa [45-55%] echter het bestaan van een economische machtspositie nog niet 

vast. Het bestaan van een machtspositie wordt aannemelijker naarmate het marktaandeel van de 

marktleider hoger is en minder aannemelijk naarmate het marktaandeel lager is. Er is echter geen 

vrijwaring voor het bestaan een machtspositie onder een bepaald marktaandeel; omgekeerd staat de 

economische machtspositie ook niet vast boven een bepaald marktaandeel. Als het marktaandeel 

hoog is – een aanwijzing voor een machtspositie – moet nader onderzoek worden gedaan naar 

iedere omstandigheid die het bestaan of niet-bestaan van dominantie aannemelijk maakt. In dat 

verband verwijst de Raad naar de richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende de 

handhavingsprioriteiten bij de toepassing van artikel 82 van het EG-Verdrag (thans: artikel 102 van 

het VWEU).90 Deze richtsnoeren bevestigen dat de kernvraag is of een onderneming zich in 

aanzienlijke mate onafhankelijk jegens concurrenten, afnemers en uiteindelijk de gebruikers kan 

gedragen. Voor de beantwoording van deze vraag is van belang hoeveel concurrentiedruk op de 

onderneming wordt uitgeoefend. De conclusie berust in het algemeen op een samenstel van 

factoren die elk afzonderlijk niet beslissend hoeven te zijn. 

 

73. Nadat in het bestreden besluit was geconstateerd dat het marktaandeel van Carglass mogelijk hoger 

is dan 40%, is daarom terecht nader onderzoek gedaan naar alle omstandigheden die het bestaan 

van een economische machtspositie aannemelijk maken. De Raad zal in de hiernavolgende 

randnummers oordelen over de bezwaren van Automark tegen dat nader onderzoek. 

 

74. Volledigheidshalve benadrukt de Raad dat aan de score op de HHI een beperkt gewicht moet 

worden toegekend in het onderzoek naar een economische machtspositie. De HHI geeft aan hoe 

geconcentreerd een bepaalde markt is. De NMa en de Europese Commissie gebruiken de HHI in 

hun analyses of een voorgenomen concentratie wellicht zal leiden tot stilzwijgende of expliciete 

collusie (wat gemakkelijker plaatsvindt in een geconcentreerde markt). Collusie is echter het 

onderwerp van zaken met betrekking tot artikel 6 Mw en van concentratiecontrole-zaken, maar 

speelt geen rol in het onderzoek naar een economische machtspositie van één dominante 

onderneming. 

 

75. Overigens kan een hoge concentratiegraad op de markt het minder aannemelijk maken dat een 

marktleider zelfstandig zijn gedrag zal kunnen bepalen. Een marktleider zal in de regel meer beducht 

zijn voor één of meer sterke en vergelijkbare concurrenten, dan voor een groot aantal kleinere 

concurrenten die uitsluitend de niches van de markt kunnen bedienen. 

 

4.2.3 Aanvullende analyse marktpositie Carglass 
 

                                                           
90 Mededeling van de Europese Commissie, Richtsnoeren betreffende de handhavingsprioriteiten van de Commissie bij de toepassing van 
artikel 82 van het EG-Verdrag op onrechtmatig uitsluitingsgedrag door ondernemingen met een machtspositie, COM(2008)832. 
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76. Automark voert aan dat de NMa in het nader onderzoek van 2010 ten onrechte niet tot de conclusie 

is gekomen dat Carglass een economische machtspositie heeft. De bezwaren van Automark zien 

enerzijds op de inkoopmacht van verzekeraars, anderzijds op de concurrentiedruk die Carglass 

ervaart van bestaande marktspelers en van nieuwe toetreders. 

 

Inkoopmacht van verzekeraars en leasebedrijven 

77. Automark stelt dat de Raad een eenzijdig en onvolledig beeld van de realiteit van de markt geeft 

door alleen informatie te verzamelen onder de voorkeursleveranciers. De markt zoals bezien vanuit 

de niet-gecontracteerde partijen komt in het nader onderzoek niet aan bod. Dit maakt het nader 

onderzoek onacceptabel en onvolledig. 

 

78. De Raad stelt voorop dat als verzekeraars en wel-gecontracteerde partijen voldoende druk kunnen 

uitoefenen op Carglass, Carglass zich niet onafhankelijk kan gedragen. Uit het nader onderzoek is 

gebleken (zie hiervoor, randnummers 14-54) dat zij voldoende druk kunnen uitoefenen. Slechts als 

gebleken zou zijn dat deze partijen onvoldoende druk op Carglass konden uitoefenen, zou nader 

onderzoek naar niet-gecontracteerde partijen aangewezen zijn. De Directie Mededinging heeft zich 

in het nader onderzoek echter terecht in eerste instantie gericht op de partijen waarvan het het 

meest aannemelijk is dat zij druk op Carglass kunnen uitoefenen. 

 

79. Meer specifiek betoogt Automark dat de Raad te veel waarde hecht aan de inkoopmacht van 

verzekeraars. Verzekeraars en grote afnemers hebben volgens Automark dezelfde belangen, namelijk 

het in stand houden van het systeem van vervangen van ruiten bij ruitschade ten behoeve van een 

hoge omzet voor de leveranciers en een hoge premieopbrengst voor de verzekeraars. Automark en 

haar adviseur Stichting Economisch Onderzoek noemen dit de ‘verzekeringsparadox’.91 Hierdoor 

zouden verzekeraars eventuele inkoopmacht niet daadwerkelijk uitoefenen. 

 

80. De Raad wijst in de eerste plaats erop dat uit alle verklaringen uit het nader onderzoek blijkt dat het 

beleid van verzekeraars erop gericht is de schadelast te beperken (zie hiervoor, randnummer 32 en 

verder). Dit weerspreekt dat verzekeraars samenspannen met landelijk opererende ketens om de 

prijs voor autoruitherstel kunstmatig hoog te houden. 

 

81. De Raad wijst in de tweede plaats erop dat het bestaan van de ‘verzekeringsparadox’ onaannemelijk 

is. De verzekeringsparadox rust, zoals hierna zal blijken, op de onwaarschijnlijke aanname dat zowel 

op de markt voor autoruitherstel als op de markt voor cascoverzekeringen onvoldoende concurrentie 

is.92  

 

82. Als op de markt voor autoruitherstelbedrijven voldoende aanbieders actief zijn, kunnen niet-

verzekerde automobilisten kiezen voor ruitherstel tegen een concurrerend tarief bij één van die 

aanbieders. Slechts als verzekeraars en landelijk opererende ketens de concurrentie op de markt 

voor autoruitherstel (in het segment voor niet-verzekerde automobilisten) hebben uitgeschakeld, 

wordt de keuze om niet te verzekeren minder aantrekkelijk. Uit het dossier blijkt echter dat een groot 

                                                           
91 Hinloopen, J. (2007), Een verzekeringsparadox. ESB, 92(4517), pp. 526-527. Zie verder de notitie afkomstig van de Stichting Economisch 
Onderzoek (in opdracht van Automark opgesteld), Cruciale aandachtspunten in de behandeling van de besluitaanvraag Automark versus 
Carglass, 29 juni 2009, zie bijlage bij dossierstuk 6561/23 en 6561/187, pp. 6-9. 
92 Zie ook de NMa Monitor Financiële Sector, De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten, april 2009, 
www.nma.nl, p.28. 
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aantal onafhankelijke bedrijven actief is op de markt voor autoruitherstel. Niets staat eraan in de 

weg dat die onafhankelijke autoruitherstelbedrijven hun diensten aan niet-verzekerde automobilisten 

aanbieden – in dit segment van de markt is de sturing, waarover Automark klaagt, immers geen 

toetredingsdrempel.  

 

83. De Raad is bovendien van oordeel dat de ‘verzekeringsparadox’ de onjuiste aanname impliceert dat 

verzekeraars een collectieve strategie kunnen voeren – verzekeraars zouden volgens het postulaat 

van de ‘verzekeringsparadox’ collectief besluiten om de kosten voor autoruitherstel hoog te houden 

om consumenten een reden te geven zich hiertegen te verzekeren. Bij een voldoende aantal 

onafhankelijke verzekeraars, zal iedere individuele verzekeraar genegen zijn om andere verzekeraars 

de kosten voor autoruitherstel hoog te laten houden, en zelf door scherp onderhandelen tot een 

lagere kostprijs te komen, teneinde door lagere premies meer verzekerden aan te trekken. Zoals in 

randnummer 25 hiervoor aan de orde kwam, is op de markt voor cascoverzekeringen een 

substantieel aantal zelfstandige verzekeraars actief. Behoudens expliciete collusie, waarvoor de Raad 

geen aanwijzingen heeft, is onaannemelijk dat verzekeraars een collectieve strategie voeren om de 

kosten van autoruitherstel hoog te houden. 

 

84. Voor zover de klacht van Automark kan worden gelezen als een klacht over collectieve dominantie 

van verzekeraars en autoruitherstelbedrijven, wijst de Raad in het licht van het voorgaande deze 

klacht van de hand. Uit het substantieel aantal verzekeraars, die verschillende groottes hebben, en 

het nog grotere aantal autoruitherstelbedrijven, die nog sterker in grootte en structuur verschillen, 

volgt dat het voor verzekeraars en autoruitherstelbedrijven niet economisch rationeel is om 

duurzaam één front te vormen op de markt, zoals volgens vaste rechtspraak vereist.93 Zoals hiervoor 

immers reeds aan de orde kwam: de verschillen tussen de individuele belangen van (kleine en grote) 

landelijk opererende autoruitherstelbedrijven, verzekeraars en een tussenschakel als Glasgarant, zijn 

aanzienlijk groter en meer zwaarwegend dan het beperkte collectieve belang dat verzekeraars en 

autoruitherstelbedrijven hebben bij angst van automobilisten voor hoge kosten voor 

autoruitherstel.94 

 

Positie van verzekeraars, relatie met autoruitherstelbedrijven en resultaat van de onderhandelingen 

85. Automark wijst erop dat Glasgarant verklaart dat Carglass als grootste aanbieder de hoogste 

tarieven hanteert; 95 dit onderschrijft volgens Automark dat Carglass zich in aanzienlijke mate 

onafhankelijk weet te gedragen.  

 

86. De Raad stelt voorop dat prijs niet de enige concurrentieparameter is op de markt voor 

autoruitherstel; de grootste aanbieder hoeft dan ook niet noodzakelijkerwijs de laagste prijs te 

hanteren. Carglass heeft bijvoorbeeld erop gewezen dat zij een hogere servicegraad hanteert, waarbij 

zij alle mogelijke ruiten op voorraad heeft (zodat een vervanging dezelfde dag nog kan 

plaatsvinden), een geavanceerd call-center heeft en een geavanceerd systeem voor het bundelen van 

                                                           
93 Gerecht, 6 juni 2002, zaak T-342/99 (Airtours), punt 61. 
94 Automark heeft in haar zienswijze op het nader onderzoek nog gesuggereerd dat er expliciete afspraken zouden zijn gemaakt tussen de 
landelijk opererende ketens en alle verzekeraars over ‘halvering van het eigen risico’. De NMa zou volgens Automark hebben bevestigd 
dat sprake zou zijn van prijsafspraken. De NMa is echter niet op de hoogte van dergelijke afspraken, en kan a fortiori niet hebben gezegd 
dat deze door artikel 6 Mw worden bestreken. Overigens is de suggestie van een mededingingsbeperkende afspraak tussen de landelijk 
opererende ketens en alle verzekeraars dermate buiten het bereik van de klacht en het bestreden besluit, dat de Raad voor het onderhavig 
besluit op bezwaar geen nader onderzoek naar de beweerde afspraak gerechtvaardigd heeft geacht. 
95 Dossierstuk 6561/142, antwoord op vraag 14. 
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de facturenstroom, een 24-uurs service aanbiedt en ook service aan huis verleent96 – in die 

omstandigheden ligt voor de hand dat zij niet de tarieven van een prijsvechter hanteert. Daarbij 

komt dat Glasgarant verklaart dat de hoge tarieven van Carglass deels voortvloeien uit het feit dat 

Carglass een jaar poogde vast te houden aan brutotarieven (met verrekening van bonussen 

achteraf), en in dat jaar niet conform de eisen van Glasgarant nettotarieven (zonder bonussen 

achteraf) hanteerde.97  

 

87. Overigens voert Carglass aan dat het antwoord van Nationale Nederlanden, dat Carglass de tarieven 

zou dicteren en beloningen zou verstrekken in de vorm van bonussen achteraf, een onjuist beeld 

schetst van de verhoudingen tussen Carglass en Nationale Nederlanden. De Raad heeft dezelfde 

visie als Carglass, nu voorgaande ook niet uit de uit de antwoorden van de andere bevraagde 

verzekeraars blijkt. Nationale Nederlanden geeft bovendien aan dat zij sinds 2005 meerdere 

autoruitherstelbedrijven heeft gecontracteerd.98 

 

88. Het bezwaar van Automark dat de onderhandelingen van verzekeraars niet transparant zouden zijn 

en de aanbestedingen door leasemaatschappijen niet openbaar zouden zijn, is volgens de Raad niet 

relevant. Waar het naar het oordeel van de Raad om gaat, is dat de vragers voldoende mogelijkheden 

zien om aanbieders tegen elkaar uit te spelen zodat Carglass zich niet onafhankelijk ten opzichte van 

hen kan gedragen. Daartoe is van belang dat de uitgenodigde aanbieders met concurrerende offertes 

komen. Het nader onderzoek bevestigt dat jaarlijks wordt onderhandeld over de voorwaarden, ook 

met Carglass.  

 

Positie van andere landelijke spelers 

89. Automark stelt dat het feit dat Autotaalglas tegenwoordig ook op een aantal groene kaarten vermeld 

staat geen teken is van een betere werking van de markt. Het zou een incident zijn, en uitsluitend de 

verdienste van de huidige commercieel directeur van Autotaalglas, een voormalig werknemer van 

Carglass.99 

 

90. De Raad stelt voorop dat als een concurrent binnen enkele jaren een marktaandeel van meer dan 

20% kan veroveren zoals Autotaalglas dat op de markt voor autoruitherstel heeft gedaan, in de regel 

geen sprake zal zijn van een machtspositie van de zittende speler. Een opkomende speler die een 

serieus alternatief vormt voor de zittende speler, vormt een bedreiging voor de zittende speler, zodat 

een zittende speler met een dominante positie deze opkomst zal tegenhouden. Carglass is echter 

niet in staat gebleken de opkomst van Autotaalglas te stuiten. Dat Autotaalglas als kennelijk goed 

geleide onderneming floreert, is bij uitstek een teken van marktwerking.  

 

Toetredingsmogelijkheden  

91. Automark stelt dat de Raad in zijn analyse over landelijke spelers voorbij gaat aan het gegeven dat 

vrijwel alle potentiële toetreders kleine eenmanszaken zijn zonder landelijke dekking. Zij hebben 

schaalnadeel en moeten concurreren tegen de kortingen voor ruitreparaties van soms tientallen 

                                                           
96 Dossierstuk 6561/193, hoorzittingsverslag, zevende pagina (ongenummerd). 
97 Dossierstuk 6561/142, antwoord op vraag 14. 
98 Dossierstuk 6561/139, antwoorden op vragen 3 en 13. 
99 Automark verwijst naar een persbericht uit juli 2000, 
http://www.autokompas.nl/archief/2000/09/Trend_van_groei_lijkt_door_te_zetten_.html. 
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procenten van Carglass, waardoor het voor hen onmogelijk is om tot de markt toe te treden, aldus 

Automark.  

 

92. Aansluitend wijst Automark erop dat het voor ambulante reparatiebedrijven (zonder vestiging zoals 

zijzelf) niet mogelijk is om zich aan te sluiten bij een autoruitherstel- of franchiseketen. 

 

93. De Raad stelt voorop dat de klacht van Automark ziet op beweerdelijk misbruik van een 

economische machtspositie door Carglass. Centraal staat dus de vraag of Carglass zich in 

aanzienlijke mate onafhankelijk van haar concurrenten en afnemers kan gedragen. Niet relevant is 

de vraag of andere dan landelijk opererende ketens bestand zijn tegen de dynamiek op de markt.  

 

94. Het is dan ook ten overvloede dat de Raad opmerkt dat de bezwaargrond van Automark feitelijke 

basis mist. Zoals uit het nader onderzoek naar voren komt, vindt op de relevante markt naast 

uittreding – zoals van Automark – toetreding plaats, zelfs op landelijk niveau.100 Toetreders 

GlasGarage, GlassConnect en Kwik-Fit zijn thans feitelijk landelijke spelers en daarmee relevante 

partijen voor de verzekeraars. Uit het nader onderzoek blijkt daarnaast dat een belangrijk gegeven 

voor toetreding is dat het voor toetreders (nog steeds) mogelijk is om contracten met verzekeraars 

te sluiten, óf om zich aan te sluiten bij autoruitherstelketens die een samenwerkingsrelatie met 

verzekeraars hebben (zie ondermeer randnummer 51 hiervoor).101 Voor ambulante bedrijven geldt dit 

niet, zoals in randnummer 51 aan de orde kwam.  

 

 

4.2.4 Tussenconclusie 
 

95. De bezwaren die Automark heeft aangevoerd tegen het bestreden besluit en het nader onderzoek, 

doen niet af aan de conclusie van de Raad dat Carglass zich niet in aanzienlijke mate onafhankelijk 

kan gedragen van haar concurrenten en afnemers (zie hiervoor, randnummer 55). Van een 

economische machtspositie van Carglass is dan ook geen sprake. 

 

 

4.2.5 Overige bezwaargronden 
 

96. Naast de bezwaargronden van Automark over de vermeende economische machtspositie van 

Carglass, voert Automark bezwaargronden aan die betrekking hebben op het beweerdelijk 

misbruiken van die gestelde economische machtspositie. 

 

97. Nu echter is geconcludeerd dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat Carglass een economische 

machtspositie bezit, gaat de Raad – overeenkomstig het bestreden besluit – niet in op de vraag of er 

eventueel sprake is van misbruikelijke gedragingen door Carglass.  

 

                                                           
100 Dossierstukken 6561/131, 6561/138, 6561/139, 6561/140, 6561/142 en 6561/145. 
101 Dossierstukken 6561/128 en 6561/137. 
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98. Omdat is vastgesteld dat Carglass geen economische machtspositie heeft, ziet de Raad ook geen 

aanleiding om in te gaan op de vergelijking door Automark van het kortingensysteem van Carglass 

met het kortingensysteem dat ter sprake was in zaak 3353.102  

 

99. De suggestie van Automark dat het ontbreken van het rapport ex artikel 59 Mw, van 16 juni 1999, op 

de website van de NMa verband houdt met de veronderstelde bescherming van de positie van 

Carglass, acht de Raad voorts misplaatst. De Raad geeft aan dat rapporten in de zin van artikel 59 

Mw conform beleid niet op de NMa website worden gepubliceerd.103 De Raad geeft aan dat het 

besluit van 19 oktober 2000 (wel) is gepubliceerd op de NMa website. In dat besluit wordt het 

daaraan voorafgaande rapport van 16 juni 1999 samengevat. Derhalve is het openbaar dat de Raad 

in het besluit van 19 oktober 2000 afwijkt van hetgeen met betrekking tot de machtspositie van 

Carglass in voornoemd rapport is overwogen.  

 

4.3 Conclusie 
 

100. De Raad handhaaft zijn conclusie dat Carglass geen economische machtspositie in de zin van artikel 

24 Mw of 102 VWEU heeft op de markt voor herstel van autoruiten. 

 

101. De Raad verklaart het bezwaar van Automark tegen het bestreden besluit derhalve ongegrond en laat 

het bestreden besluit in stand.  

 

                                                           
102 Zie NMa besluit in zaak 3353, 31 december 2003 (CR Delta). 
103 Zie Werkwijze voorlichting NMa, Staatscourant nr. 13732, 14 september 2009. 
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BESLUIT 
 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verklaart het bezwaar van Automark B.V. 

ongegrond. 

 

 

 

 

Datum: 17 augustus 2011 

 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze, 

 

w.g. 

 

Monique van Oers 

Directeur Juridische Dienst 
 
 

 

 


