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Voorwoord
Dit is het tweede volledige jaarverslag van de NMa.

Omdat de Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet

(DTe) vanaf 1 juli 1999 formeel als kamer bij de NMa is

ondergebracht, is gekozen voor een geïntegreerd

jaarverslag. Op deze wijze wordt de synergie tussen beide

toezichthouders verder benadrukt. In de toekomst zal

deze synergie nog sterker worden.

Het jaar 1999 heeft nog sterk in het teken gestaan van de

afhandeling van de meer dan 1000 ontheffingsverzoeken

die in het geboortejaar van de NMa waren binnengekomen

en de constante stroom aan concentratieverzoeken en

klachten. DTe zag zich in haar eerste jaar voor de taak

gesteld het toezichtsbouwwerk in essentie op te trekken.

De werkdruk die hieruit voortvloeide was hoog, en de aard

en intensiteit van de werkzaamheden waren minder het

gevolg van de eigen prioriteitstelling. Niettemin is het in

belangrijke mate gelukt lijnen uit te zetten die het onder-

nemingen en burgers mogelijk maakt zich rekenschap te

geven van een Nederlands mededingingsbeleid en een 
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van de Nederlandse rechter van het mededingingsrecht,

maar vooral van markten. Indien daar bij de rechterlijke

macht behoefte aan bestaat, wil de NMa in overleg de

mogelijkheden onderzoeken voor het bieden van

ondersteuning.

Een andere verandering heeft betrekking op verticale

afspraken. De Europese Commissie heeft een groeps-

vrijstelling opgesteld voor verticale afspraken. 

De betreffende Verordening bevat een vrijstelling voor 

alle verticale overeenkomsten tussen ondernemingen,

indien de leverancier een marktaandeel van ten hoogste

30 procent op de relevante markt heeft, met uitzondering

van ernstige ‘hardcore’ beperkingen. 

De nieuwe verordening is op 1 januari 2000 in werking

getreden en wordt van toepassing met ingang van 1 juni

2000. Dat is óók het geval voor puur Nederlandse zaken,

omdat EG-vrijstellingen voor strikt nationale zaken

krachtens de Mededingingswet direct doorwerken. 

Naast de veranderingen die op het communautaire

niveau in gang gezet worden, heeft ook de nationale

wetgever enkele nieuwe taken aan de NMa toebedeeld. 

Zo zal de uitvoering van de nieuwe Gaswet duidelijke

gevolgen hebben voor zowel de NMa als DTe, ook in hun

samenhang. Daarnaast kent ook de nieuwe Wet personen-

vervoer bepalingen waaraan de NMa uitvoering zal geven.

In het jaar 2000 zal veel energie gestoken moeten worden

in een goede organisatorische inbedding van deze nieuwe

taken. 

Hiermee raken we aan de vraag naar de verhouding

tussen het in sectorspecifieke regelgeving verankerde

mededingingstoezicht en anderzijds het toezicht dat zijn

grondslag vindt in de Mededingingswet. Nu er een helder

Kabinetsstandpunt is (kort gezegd: in beginsel is sector-

specifieke regulering een tijdelijke uitzonderingssituatie)

is er geen reden de discussie over te doen. Er is wel

aanleiding een enkel element met iets meer precisie in

het licht te stellen. Om te beginnen: beide vormen van

toezicht zijn loten aan dezelfde stam. Het zijn verbijzon-

deringen en uitwerkingen van het beginsel van artikel 24

Mededingingswet dat machtsposities de goede werking

van de markt niet onaanvaardbaar mogen verstoren.

Voorts betreft het geen binaire keuze: het is niet òf een

sectorspecifieke òf een algemene toezichthouder.

Enerzijds niet, omdat het tussen DTe en de NMa

gepraktiseerde kamermodel of de in de Wet personen-

vervoer voorziene attributie aan de NMa alternatieven

vormen; anderzijds niet, omdat de gemeenschappelijke

wortels juist nopen conceptuele en organisatorische

samenhang te zoeken. 

Ten slotte: ieder mededingingstoezicht, ook het algemene,

erkent sector- en marktspecificiteit als uitgangspunt.

Sterker, die specificiteit kan zijn grondslag mede vinden

in op de voet van artikel 24 Mw te formuleren

beleidsregels en de op de specifieke sectorproblematiek

toegesneden remedies, indien dat artikel toepassing

vindt. 

Terug- en vooruitblikkend kan geconcludeerd worden dat

tevredenheid overheerst over de voortvarende start van de

NMa in de eerste twee jaren van haar bestaan, maar

tevens dat door de vele veranderingen die op stapel staan

de tijd voor consolidatie nog niet aangebroken is. 

Juist vanwege deze dynamiek is het noodzakelijk heldere

keuzen te maken, die de effectiviteit van de uitvoering van

de Mededingingswet optimaliseren.

Mr. A.W. Kist

directeur-generaal

Den Haag, april 2000

Ja
a
rv
e
rsla

g
 N

M
a
 19

9
9
-

I
V
o
o
rw

o
o
rd

uitvoering van de regelgeving die in de Europese pas

lopen. Opgemerkt dient echter te worden dat de NMa in

deze opstartfase nog niet ten volle toegekomen is aan

enkele cruciale taken, zoals het actief opsporen van

verborgen kartels en vormen van het misbruik maken van

een economische machtspositie, zodat ook het moment

van de evaluatie van de NMa relatief vroeg komt.

Berusting is dus misplaatst.

Allereerst zal in het jaar 2000 het laatste restant moeten

worden weggewerkt van de vloedgolf aan ontheffings-

verzoeken. De ontheffingsaanvragen die resteren zijn voor

het grootste deel afkomstig uit de sterk gereguleerde

zorgsector. Gekozen is hierbij voor een arbeidsintensieve

aanpak waarbij in overleg met zorgverzekeraars en

zorgaanbieders aanpassingen verricht worden, zodat

overeenkomsten in lijn komen met de Mededingingswet.

De vloedgolf is in het jaar 1999 overigens niet aangezwollen

met grote aantallen nieuwe ontheffingsverzoeken. De

ervaring met het behandelen van de ontheffingsverzoeken

heeft ook geleerd dat een groot aantal verzoeken

‘zekerheidshalve’ was ingediend. Hierdoor kon een

substantieel deel van de verzoeken met een informele

zienswijze worden afgedaan. De hantering van het

instrument van de informele zienswijze wordt in dit

jaarverslag overigens uiteengezet. Wellicht heeft ook een

grotere bekendheid met de Mededingingswet en de

uitvoeringspraktijk geresulteerd in een afname van het

aantal nieuwe ontheffingsverzoeken.

De afname van het aantal ontheffingsverzoeken verschaft

ruimte. Ruimte die in het jaar 2000 bij voorrang ingezet

zal worden voor het onderzoek naar verborgen kartels en

misbruik van een machtspositie, in het bijzonder bij de

toegang tot netwerken. In het handhavingsbeleid wil de

NMa een verschuiving aanbrengen van een reactieve naar

een proactieve benadering. Tot nu toe is de nadruk gelegd

op het behandelen van ontheffingsverzoeken, klachten en

concentratieverzoeken waardoor de mogelijkheden voor

het stellen van prioriteiten beperkt waren. De effectiviteit

van het handhavingsbeleid is echter gediend met een

focus op die sectoren en/of praktijken waar de grootste

welvaartswinst geboekt kan worden, maar dat veronderstelt

tevens een selectieve en planmatige inzet van handhavings-

instrumenten. Voor het kunnen beoordelen waar de

potentiële welvaartswinst kan worden gerealiseerd, is het

verder uitbouwen van de aanwezige marktkennis

noodzakelijk. De NMa zal blijven investeren in mensen en

ondersteunende systemen voor het opbouwen en

ontsluiten van deze kennis van markten.

Selectiviteit is niet alleen van belang bij de handhaving van

het kartelverbod en het misbruik van een economische

machtspositie maar ook bij het concentratietoezicht. 

Ook hier is de effectiviteit gediend met een focus op die

concentraties die door het ontstaan van een economische

machtspositie resulteren in een welvaartsverlies.

Overnames tussen relatief kleine ondernemingen met een

geringe omzet zullen niet leiden tot een ec0nomische

machtspositie en evenmin tot een welvaartsverlies door

een beperking van de concurrentie. Ik ben van mening dat

het verhogen van de omzetdrempels een belangrijke

bijdrage kan leveren aan het vergroten van de effectiviteit

van het concentratietoezicht en een vermindering van de

administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

Het is de taak van de NMa vroegtijdig knelpunten te

signaleren in de uitvoering. Het is de verantwoordelijkheid

van het ministerie om regelgeving voor te bereiden die de

effectiviteit van het mededingingsbeleid vergroot. 

De verhouding tussen de minister van Economische

Zaken en de NMa is zonder meer goed te noemen. 

Ik hecht eraan met name waardering uit te spreken voor

de volstrekte terughoudendheid van het ministerie als het

individuele zaken betreft en de intensieve betrokkenheid

bij algemene thema’s van mededingingsbeleid. 

Die terughoudendheid heeft er in belangrijke mate aan

bijgedragen dat de NMa een reputatie van onafhankelijkheid

heeft verworven. De samenwerking krijgt met name

gestalte op het internationale vlak. Zo trekken

ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken en

de NMa bijvoorbeeld gezamenlijk op in de belangrijkste

Europese en andere internationale gremia, waar

mededinging op de agenda staat.

Juist op dit internationale vlak staan ons grote

veranderingen te wachten. Het ‘Witboek modernisering’ is

op 28 april 1999 door de Europese Commissie vastgesteld.

Het vormt de eerste stap van het meest ingrijpende initiatief

van het Directoraat-generaal Concurrentie van de Europese

Commissie sinds de jaren 60. De Europese Commissie

stelt voor het aanmeldings- en ontheffingssysteem voor

het Europese kartelverbod te beëindigen. Ondernemingen

zullen in de eerste plaats zelf moeten beoordelen of hun

overeenkomsten voldoen aan de normen die nu nog

gelden voor het verkrijgen van een ontheffing van de

Europese Commissie. Tevens is het de bedoeling van de

Commissie de toepassing achteraf van het kartelverbod en

het verbod op het misbruik maken van een economische

machtspositie, zoals verankerd in het EG-verdrag, in zijn

geheel te decentraliseren naar de lidstaten. Dit zowel naar

de nationale mededingingsautoriteiten zoals de NMa als

naar de nationale rechters.

Het is nog niet geheel duidelijk welke gevolgen de

invoering van het Witboek op termijn zal hebben voor 

de nationale mededingingsautoriteiten. Aan de volgende

twee aspecten zal echter ruim aandacht geschonken

moeten worden. Doordat de bovengenoemde artikelen

door een veelvoud aan instanties in de lidstaten zullen

worden toegepast en doordat de Commissie alleen in

bijzondere strategische gevallen nog de toon zet, zullen

de mededingingsautoriteiten door het opzetten van een

netwerk een waarborg moeten scheppen tegen het ontstaan

van rechtsverscheidenheid. De NMa wil aan de totstand-

brenging van dit netwerk een substantiële bijdrage

leveren. In de tweede plaats zal na de invoering van het

Witboek een zwaar beroep gedaan worden op de kennis
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2.1 Organisatie

De organisatie van de Nederlandse mededingings-
autoriteit (NMa) en de Dienst uitvoering en toezicht
Elektriciteitswet (DTe) 

De organisatie van de NMa bestaat uit drie afdelingen

voor de mededingingsaangelegenheden, de Dienst

uitvoering en toezicht Elektriciteitswet en een afdeling

voor apparaatbeheer en de staftaken. De mededingings-

afdelingen zijn:

Onderzoek, toezicht en ontheffingen (OTO)
Deze afdeling ziet toe op de naleving van het kartelverbod

en het verbod op misbruik van een economische machts-

positie. De werkzaamheden van deze afdeling bestaan uit

de behandeling van verzoeken om ontheffing van het

kartelverbod, het behandelen van klachten, het opsporen

en onderzoeken van (verboden) kartelafspraken en 

het onderzoeken van misbruik van economische machts-

posities.

Concentratiecontrole (CoCo)
De afdeling Concentratiecontrole heeft tot taak om

binnen scherpe wettelijke termijnen vast te stellen of een

gemelde concentratie (fusie, overname of een bepaalde

vorm van een joint venture) vergunningplichtig is. Die

vergunningplicht hangt af van het effect van voorgenomen

concentraties voor de mededinging op de Nederlandse

markt. Indien er een 'economische machtspositie' lijkt te

ontstaan of te worden versterkt, dan wordt een vergunning

vereist. Bij de vergunningplichtige concentraties wordt

vervolgens bekeken of, en zo ja, onder welke condities

een vergunning kan worden afgegeven. 

Beschikkingen, bezwaar en beroep (BBB)
Er bestaat een interne organisatorische scheiding tussen

enerzijds het uitvoeren van onderzoek naar inbreuken op

het kartelverbod en het verbod van misbruik van

economische macht en anderzijds het nemen van een

sanctiebeschikking in die zaken. Hiermee wordt bereikt dat

degenen die het onderzoek verricht hebben niet betrokken

zijn bij het nemen van de beschikking. De afdeling BBB

maakt de sanctiebeschikkingen naar aanleiding van door

de afdelingen OTO en CoCo verricht onderzoek. De afdeling

draagt voorts zorg voor de afwikkeling van bezwaarzaken

en voor het vertegenwoordigen van de directeur-generaal

van de NMa bij beroepszaken.

Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet (DTe)
Sinds 1 juli 1999 maakt deze dienst deel uit van de NMa

als aparte kamer met eigen wettelijke bevoegdheden. DTe

heeft tot taak uitvoering te geven aan de Elektriciteitswet

1998, met name op het gebied van het transport over het

elektriciteitsnet. Daarnaast is DTe de toezichthouder voor

de Elektriciteitswet. 

Ten slotte is er de afdeling Algemeen Beheer en Control

(ABC) waar de volgende staftaken worden verricht:

Personeel en organisatie, Financiën en control,

Informatievoorziening en automatisering, Post- en

archiefzaken, Bibliotheek, Officemanagement,

Voorlichting en publiciteit.

2.2 Personeel

De totale formatie van de NMa en DTe bedraagt ruim 120

fte. In 1999 zijn in totaal 38 nieuwe medewerkers geworven

door de NMa en DTe en 17 medewerkers hebben de

organisatie verlaten. Per saldo is er dus sprake van een

duidelijke groei van het totale aantal medewerkers. Van de

17 medewerkers die de NMa verlaten hebben zijn 2 in

dienst gebleven bij het Ministerie van Economische

Zaken, 3 medewerkers hebben een baan aanvaard elders

binnen de Rijksoverheid, 8 hebben de overstap gemaakt

naar het bedrijfsleven, 1 medewerker ging met buitengewoon

verlof en 3 medewerkers zijn na hun tijdelijke detachering

teruggekeerd naar hun oorspronkelijke functie binnen de

overheid.

Ook de NMa ondervindt de effecten van een gespannen

arbeidsmarkt en moet zich grote inspanningen getroosten

bij het werven van met name ervaren medewerkers. Naast

de wervingsinspanningen gericht op het aantrekken van

(meer) ervaren medewerkers, investeert de NMa in haar

eigen medewerkers door middel van het aanbieden van

interne en externe opleidingen onder andere op het gebied

van het mededingingsrecht en industriële economie.

De activiteiten op het gebied van onderwijs en scholing

zal de NMa in het komende jaar intensiveren.

2.3 Samenwerking

Samenwerking met de OPTA
De NMa en de toezichthouder op de post- en

telecommunicatiesector, de Onafhankelijke Post en

Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), hebben in 1999

intensief uitvoering gegeven aan het begin 1999 gesloten

samenwerkingsprotocol. Uitgangspunten voor de samen-

werking tussen de NMa en de OPTA zijn een doelmatige

en een doeltreffende wetshandhaving en besluitvorming

alsmede een consistente uitleg en toepassing van algemene

en sectorspecifieke mededingingsregels. In het protocol is

de taakverdeling geregeld voor situaties dat beide

toezichthouders bevoegd zijn. Daarnaast is aangegeven

wanneer en op welke wijze de NMa en de OPTA zullen

samenwerken. 

In het kader van het samenwerkingsprotocol hebben de

NMa en de OPTA in 1999 gezamenlijk beleidsregels

geformuleerd voor de beoordeling van geschillen over

toegang tot kabelnetwerken. Zowel bij de behandeling van

bij de NMa ingediende klachten als ontheffingsverzoeken

op het gebied van telecommunicatie als bij de behandeling

9

IINMa en DTe,

organisatie en

ontwikkeling
In hoofdstuk 2 zullen in kort bestek de volgende

onderwerpen aan de orde worden gesteld. Allereerst zal

de aandacht gevestigd worden op de interne organisatie

van de NMa. Hierbij zullen onderwerpen de revue

passeren zoals de structuur van de organisatie en het

personeel van de NMa. Vervolgens wordt de aandacht in

dit hoofdstuk verlegd naar de samenwerkingsrelaties die

de NMa onderhoudt met andere organisaties. Separaat

wordt hierbij aandacht geschonken aan de samenwerking

in internationaal verband. Veranderingen in de regelgeving

die het functioneren van de NMa direct beïnvloeden

komen eveneens aan bod in dit hoofdstuk, net zoals de

nieuwe taken voor de NMa. Voorts zal aandacht worden

geschonken aan adviezen die de NMa heeft uitgebracht

over tal van onderwerpen. Ten slotte zal stil worden

gestaan bij het voorlichtingsbeleid van de NMa.
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nevenrestricties, verbintenissen bij concentratietoezicht

en een vereenvoudigde procedure voor concentratiezaken.

In 1999 leverde de NMa bijdragen aan adviescomités over

de hieronder genoemde concentraties:

Zaak IV/M.1221 - Rewe/Meinl

Zaak IV/M.969 - A.P.Moller (boeteprocedure)

Zaak IV/M.1543 - Sanofi/Synthelabo

(boeteprocedure)

Zaak IV/M.1313 - Danish Crown/Vestjvske

Slagterier

Zaak IV/JV.15    - BT/AT&T

Zaak IV/M.1328 - KLM/Martinair

Zaak IV/M.1412 - Hutchinson

Whampoa/RMPM/ECT

Zaak IV/M.1431 - Ahlström/Kvaerner

Zaak IV/M.1439 - Telia/Telenor

Zaak IV/M.1532 - BP Amoco/Atlantic Richfield

Zaak IV/M.1524 - Airtours/First Choice

Zaak IV/M.1383 - Exxon/Mobil

Zaak IV/M.1578 - Sanitec/Sphinx

Zaak IV/M.1610 - Deutsche Post/Trans-o-flex

(boeteprocedure)

Zaak IV/M.1608 - KLM/Martinair

(boeteprocedure)

Zaak IV/M.1601 - AlliedSignal/Honeywell

In 1999 leverde de NMa bijdragen aan de volgende

adviescomités inzake karteltoezicht en misbruik van een

economische machtspositie:

Zaak IV/30.375 en - P & I Clubs

IV/37.143

Zaak IV/35.767 - Discounts on landing charges

in Finland

Zaak IV/34.250 - Europe Asia Trade Agreement

Zaak IV/35.992 - Scottish & Newcastle

Zaak IV/36.081 - Bass

Zaak IV/36.592 - Cegetel

Zaak IV/34.780 - Virgin/British Airways

Zaak IV/34.010 - Nederlandse banken

Zaak IV/36.581 - Télécom Dévelopment

Zaak IV/34.657 - Sammelrevers

Zaak IV/36.888 - World Cup Ticketing

Zaak IV/36.748 - Reims II

Zaak IV/36.539 - British Interactive

Broadcasting

Zaak IV/33.884 - Nederlandse Federatieve

Vereniging voor de Groot-

handel op Elektrotechnisch

Gebied en Technische Unie

Zaak IV/34.237 - Anheuser Busch  en Scottish

& Newcastle

Zaak IV/36.718 - European Council of

Manufacturers of Domestic

Appliances

Zaak IV/35.979 - ESAT versus Telecom Eireann

Zaak IV/35.860B - Seamless steel pipes and

tubes

DG-conferenties
In 1999 heeft de NMa samen met het Ministerie van

Economische Zaken deelgenomen aan de twee conferenties

van directeuren-generaal van de mededingingsautoriteiten

van de lidstaten. Het Witboek modernisering van het

Europese mededingingsbeleid was hierbij het meest

prominente onderwerp. 

OESO
Naast de samenwerking met de Europese Commissie

neemt de NMa samen met het Ministerie van Economische

Zaken deel aan bijeenkomsten van het 'Competition Law &

Policy Committee' van de Organisatie voor Economische

Samenwerking en Ontwikkeling. In 1999 heeft de NMa

met name een bijdrage geleverd aan de presentatie van

het jaarrapport over mededingingsbeleid in Nederland,

waarbij een uiteenzetting werd gegeven van de ervaringen

van de NMa in het eerste jaar van haar bestaan. Tevens

participeerde de NMa in de discussie over het stellen van

prioriteiten bij de uitvoering van het handhavingsbeleid.

Contacten met buitenlandse mededingings-
autoriteiten 

De NMa onderhoudt contacten met diverse

mededingingsautoriteiten binnen en buiten de Europese

Unie. In het verslagjaar heeft de NMa bijvoorbeeld een

bezoek gebracht aan het Department of Justice en de

Federal Trade Commission in Washington. Hierbij is

onder andere aandacht besteed aan de werkwijze en de

ervaringen met de handhavingspraktijk in de Verenigde

Staten en Nederland. Door middel van stages,

detacheringen en uitwisselingen worden ervaring en

kennis uitgewisseld en wordt samenwerking vereen-

voudigd. De NMa ontving ook delegaties van collega-

autoriteiten zoals het Bundeskartellamt en de Conseil de

la Concurrence. 

Internationale ontwikkelingen voor DTe
De elektriciteitsmarkt wordt steeds internationaler en 

de onderlinge handelsstromen nemen toe. Dat vereist een

diepere en bredere afstemming tussen de lidstaten. 

Dat is de verantwoordelijkheid van de Transmission

System Operators, ofwel de nationale TenneTs, maar

zeker ook die van de nationale toezichthouders, de

regulators. Elk met hun verschillende bevoegdheden en

verantwoordelijkheden. In ieder geval wordt samen met

de Europese Commissie hard gewerkt aan de totstand-

koming van een Europese markt. Door middel van het

zogenaamde Florence-proces worden de spelregels voor de

internationale handel verder uitgewerkt en vereenvoudigd.

Ook organiseren de toezichthouders zich in een gezamenlijk

samenwerkingsverband. Zo is in maart 2000 de Council

of European Regulators opgericht. Het is van belang dat

de nationale toezichthouders zich zoveel mogelijk

aansluiten bij deze samenwerking, ook wanneer er geen

sectorspecifieke toezichthouder is. Niet alleen om van
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van bij de OPTA aanhangig gemaakte zaken met mede-

dingingsrechtelijke aspecten, heeft in 1999 een intensieve

samenwerking en afstemming plaatsgevonden. Zo hebben

de OPTA en de NMa de klacht van Canal+ tegen kabel-

exploitant KTA (over het door KTA gehanteerde doorgifte-

tarief ) gezamenlijk behandeld. Daarnaast heeft de NMa

haar visie gegeven op het concept-consultatiedocument

en het conceptoordeel 'Price caps' van de OPTA. 

Ook op het concept-consultatiedocument 'Aanwijzingen

aanmerkelijke marktmacht mobiele telefonie' van de OPTA

heeft de NMa haar visie gegeven. 

Samenwerking met het Commissariaat voor de
Media

Met het Commissariaat voor de Media zijn afspraken

gemaakt over de wijze waarop de NMa zal worden

betrokken bij de uitleg van mededingingsrechtelijke

begrippen in het kader van het toezicht van het

Commissariaat op neven- en verenigingsactiviteiten van

de publieke omroepen. Deze afspraken zijn opgenomen

in de 'Richtlijn Neven- en Verenigingsactiviteiten Publieke

Omroep 1999' van het Commissariaat voor de Media.

Samenwerking overige toezichthouders 
In 1999 zijn contacten onderhouden met nationale

toezichthouders, waaronder De Nederlandsche Bank, het

College van Toezicht Sociale Verzekeringen, Stichting

Toezicht Effectenverkeer en de Registratiekamer. In

voorkomende gevallen wordt wederzijds algemene

informatie uitgewisseld en zo nodig samengewerkt en

stelt men elkaar op de hoogte van -voor de betrokken

toezichthouders relevante- genomen besluiten. 

Met De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer is

eind 1999 een protocol opgesteld.

Samenwerking in het kader van de handhaving
Op handhavingsgebied zijn ook contacten gelegd met

organisaties die over een specifieke deskundigheid

beschikken op dit terrein, en waarbij de mogelijkheden

bezien zijn voor het delen en gezamenlijk opbouwen van

expertise. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan

het Openbaar Ministerie, de FIOD en de ECD.

2.3.1 Internationale samenwerking

De Mededingingswet kent een duidelijke oriëntatie op de

Europese mededingingswetgeving. De ontwikkelingen in

het Europese mededingingsbeleid en de beoordeling van

individuele gevallen zijn voor de NMa dan ook van groot

belang. De NMa werkt op diverse niveaus samen met het

Directoraat-Generaal Concurrentie van de Europese

Commissie. Binnen de NMa worden de bijdragen aan

Europese zaken gecoördineerd en voorbereid door de

Werkgroep Internationale Zaken. Op deze bijdragen wordt

hieronder nader ingegaan. Verder komt onder andere 

de samenwerking met buitenlandse mededingings-

autoriteiten aan de orde. 

Inbreng in adviescomités voor kartel- en
concentratietoezicht

Om eenduidigheid te bevorderen in de beoordeling inzake

kartel- en concentratietoezicht binnen de lidstaten van de

Europese Unie, voert de Europese Commissie deze zaken

uit in nauw en voortdurend contact met de nationale

mededingingsautoriteiten van de lidstaten. Door middel

van adviescomités raadpleegt de Europese Commissie de

lidstaten, voordat zij haar beschikkingen vaststelt. Hiertoe

is zij verplicht. Er zijn adviescomités voor concentratie-

toezicht en voor kartelzaken alsmede misbruik van

economische machtsposities. In de adviescomités

vertegenwoordigt de NMa, veelal in samenwerking met

het Ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse

regering. In het geval van vervoerszaken aangevuld met

een delegatie van het Ministerie van Verkeer en

Waterstaat. De NMa overlegt regelmatig met collega-

autoriteiten om een gezamenlijk standpunt te formuleren

over individuele zaken of andere onderwerpen die aan de

orde komen bij adviescomités.

In de adviescomités hebben de lidstaten inspraak in en

brengen ze advies uit over conceptbeschikkingen van de

Europese Commissie die betrekking hebben op

concentratiezaken, het kartelverbod en het verbod op

misbruik van een economische machtspositie. Indien de

Commissie het voornemen heeft een boete op te leggen

aan een onderneming, volgt na het adviescomité over de

conceptbeschikking, een adviescomité over (de hoogte

van) de boete. Het adviescomité kan aanbevelen het advies

bekend te maken in het Publicatieblad van de Europese

Gemeenschappen. De lidstaten kunnen ook deelnemen

aan hoorzittingen met betrekking tot individuele zaken,

waar betrokken partijen en belanghebbenden bijvoorbeeld

worden uitgenodigd commentaar te geven op de 'Punten

van Bezwaar' van de Europese Commissie. De Commissie

is overigens niet verplicht het advies op te volgen, maar

houdt hier wel zoveel mogelijk rekening mee bij het

nemen van de beschikking.

Algemene adviescomités en werkgroepen
Naast adviescomités in individuele zaken komen meer

algemene procedurele en beleidsmatige onderwerpen aan

de orde in de algemene adviescomités en werkgroepen.

Hierbij is in 1999 onder andere aandacht geschonken aan

het functioneren van adviescomités, een verordening met

betrekking tot tarieven voor luchtvervoer van personen

alsmede vracht bij lijndiensten, de toewijzing van slots

door luchthavens, een groepsvrijstelling voor consortia

van scheepvaart-lijndiensten, de modernisering van het

mededingingsbeleid, het boetebeleid en het beleid met

betrekking tot verticale overeenkomsten. De NMa heeft

hierbij ook een bijdrage geleverd aan de revisie van de

interpretatieve mededelingen met betrekking tot
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in hoeverre ook een wijziging van de Mededingingswet

noodzakelijk is. Als bedrijven over verticale overeenkomsten,

die niet automatisch zijn vrijgesteld op grond van de

nieuwe verordening, zekerheid willen verkrijgen over een

eventuele ontheffing, kunnen zij die bij de Commissie

aanmelden. 

2.5 Nieuwe taken voor de NMa en DTe

2.5.1 De Gaswet

Met de recent door de Tweede Kamer aangenomen Gaswet

is vorm gegeven aan de liberalisering van de gasmarkt.

Hierbij staan twee thema's centraal: de geleidelijke

opening van de markt en de wijze waarop de toegang tot

het net wordt geregeld. Het wetsvoorstel is bedoeld om

de randvoorwaarden vast te stellen voor liberalisering van

de gasmarkt. Gegeven de doelstelling van het instandhouden

van een betrouwbare, betaalbare en schonere energie-

voorziening, zal een efficiënte gasmarkt worden nagestreefd

waarbij alle aanbieders een eerlijke toegang hebben, zodat

concurrentie ontstaat op het net. 

Uiteindelijk zullen de consumenten hier de voordelen van

plukken (in de vorm van lagere prijzen en betere dienst-

verlening) en kan een sterke concurrentiepositie behouden

blijven. Voor de toegang tot het net is in hoge mate aan-

gesloten bij de regeling uit de Elektriciteitswet 1998. Gekozen

is voor een aanpak die deels uitgaat van gereguleerde

toegang, deels ruimte laat voor onderhandelingen tussen

marktpartijen en netbeheerders. Vooral wat de regulering

betreft vloeien hieruit extra taken voort voor DTe, waarvan

de naam wordt gewijzigd in die van Dienst uitvoering en

toezicht Energie.

De NMa zal zich concentreren op de geschilbeslechting

gebaseerd op de Mededingingswet. Waar het de levering

van gas aan kleingebruikers en beschermde afnemers

betreft, zal DTe een belangrijke adviestaak hebben in de

richting van de minister van Economische Zaken.

2.5.2 De Wet personenvervoer

In het kader van de nieuwe Wet personenvervoer zijn

eveneens enkele nieuwe taken voorzien voor de NMa, zij

het dat hierover bij het schrijven van dit jaarverslag nog

geen definitieve duidelijkheid bestond. Allereerst bestaat

de mogelijkheid dat de NMa de vervoersmarkt gaat

monitoren. Mede op basis van deze informatie kan de

Tweede Kamer beoordelen of het voor het scheppen van

gezonde concurrentieverhoudingen op de vervoersmarkt

noodzakelijk is dat de NMa op een later moment een

verklaring van geen bezwaar gaat afgeven bij de aan-

besteding van een nieuwe concessie voor het streekvervoer.

Hierbij zal de NMa toetsen aan het door de wetgever vast

te stellen maximale marktaandeel. Komt een vervoerder

die mee wil dingen naar een concessie boven het eerder-

genoemde maximum, dan zal de verklaring van geen

bezwaar worden geweigerd en kan aan de vervoerder geen

concessie worden verleend. Vanzelfsprekend kan de NMa

ook haar reguliere instrumentarium in het kader van het

kartelverbod, misbruik van een economische machts-

positie en het concentratietoezicht toepassen op de

vervoersmarkt.

De tweede taak behelst het toezicht op de nog niet onder

concurrentie gestelde gemeentelijke vervoerbedrijven.

Voor wat betreft de laatste taak moet onder meer gedacht

worden aan het toezien op de zakelijke verhouding tussen

moeder- en dochterbedrijven.

2.6 Adviezen 

In het tweede jaar van haar bestaan heeft de NMa menig

advies uitgebracht. Deze adviezen worden uitgebracht op

verzoek van met name ministeries en andere toezicht-

houders. Menig advies is in het verslagjaar uitgebracht op

verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, dit

op basis van de Telecommunicatiewet. De adviezen van de

NMa bevatten bijvoorbeeld een mededingingsrechtelijk

oordeel over de concurrentieverhoudingen op specifieke

markten of de mogelijkheden voor de toepassing van de

bepalingen uit de Mededingingswet op 'nieuwe' sectoren. 

De adviesrol is met andere woorden breed en omvat

zowel aspecten die het mededingingsbeleid raken, maar

ook concrete adviezen over de concurrentieverhoudingen

zoals deze heersen op bepaalde markten.

Advies over effectueren vergunningen mobiele
telefonie DCS 1800

In maart is de NMa door de staatssecretaris van Verkeer

en Waterstaat in het kader van de Telecommunicatiewet

gevraagd advies uit te brengen over het al dan niet

verlengen van de periode waarvoor KPN en Libertel

uitgesloten zijn van het gebruik van door hen in februari

1998 verworven DCS 1800-frequenties. Het doel van de

uitsluiting was om de drie nieuwe partijen (Telfort,

Dutchtone en Ben) de kans te geven een netwerk op te

bouwen en de concurrentie aan te gaan. De uitsluiting

liep in februari 2000 af. Verlenging was alleen mogelijk

wanneer dit noodzakelijk geacht werd voor het tot stand

brengen van daadwerkelijke mededinging. Om te bepalen

of tot verlenging van de uitsluiting moest worden

overgegaan, is een onderzoek verricht, waarbij onder

meer de vijf mobiele operators en een aantal service-

providers zijn bevraagd. 

In het advies van 26 augustus 1999 concludeert de NMa

dat medio februari 2000 sprake kan zijn van daadwerkelijke

mededinging op de markt voor mobiele telefonie in

Nederland. Derhalve is er geen reden de periode van

uitsluiting te verlengen. 
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elkaar te leren, maar vooral ook om de spelregels onderling

af te stemmen en te richten op de bevordering van de

internationale stroomhandel. Dat is in het belang van de

Europese consumenten. In dat Europese proces speelt

DTe een actieve rol.

2.4 Wijzigingen 

2.4.1 Veranderingen in de werking van de
Mededingingswet ten aanzien van de financiële en
verzekeringssector 

Met ingang van 1 januari 2000 is de uitzondering komen

te vervallen die was gemaakt voor het toezicht op

concentraties in de financiële en verzekeringssector. Vanaf

deze datum zijn ook concentraties waarbij geen andere

ondernemingen zijn betrokken dan kredietinstellingen,

financiële instellingen of verzekeraars onderworpen aan

het concentratietoezicht van de Mededingingswet, mits

zij aan de omzetcriteria voldoen en niet zijn onderworpen

aan het concentratietoezicht van de Europese Commissie. 

Ter voorbereiding heeft de NMa externe onderzoeksbureaus

alle uit mededingingsoogpunt belangrijke aspecten voor

de financiële en verzekeringssector in kaart laten brengen.

Verder is tussen De Nederlandsche Bank, de NMa en de

Verzekeringskamer (in samenwerking met de Ministeries

van Financiën en Economische Zaken) een protocol

opgesteld over de beoordeling van concentraties in de

financiële sector bij noodsituaties. Het protocol regelt

situaties waarin sprake is van een acute dreiging van een

faillissement van een financiële instelling, met belangrijke

uitstralingseffecten naar de gehele financiële sector, waarbij

volgens De Nederlandsche Bank of de Verzekeringskamer

een concentratie nodig is om die dreiging af te wenden. 

2.4.2 (Voorgestelde) wijzigingen Europese
regelgeving

De Mededingingswet sluit aan op de Europese regelgeving

en verwijst daar soms expliciet naar. De wijzigingen in het

Europese mededingingsrecht zijn daarom van belang voor

de uitvoering van de Mededingingswet. Hieronder staan

de belangrijkste (voorgestelde) wijzigingen weergegeven.

Witboek modernisering
Het 'Witboek modernisering' is op 28 april 1999 door 

de Europese Commissie vastgesteld. Het vormt de eerste

stap van het meest ingrijpende initiatief van het Directoraat-

Generaal Concurrentie van de Europese Commissie sinds

de jaren 60. Het voorstel houdt in de ontheffingsnormen

van het Verdrag die oorspronkelijk ontwikkeld zijn voor

het communautaire niveau decentraal te laten toepassen

(door de nationale mededingingsautoriteiten en de

nationale rechters) en om het meldingssysteem af te

schaffen. De NMa neemt samen met het Ministerie van

Economische Zaken actief deel aan de discussies hierover

met de Commissie en andere lidstaten in Brussel.

Nieuwe EG-verordeningen inzake verticale
afspraken

In 1999 zijn twee Raadsverordeningen1 gewijzigd. Deze

wijzigingen houden het volgende in. Ten eerste is het nu

mogelijk om een verticale afspraak achteraf aan te melden

waarbij de eventuele ontheffing terugwerkende kracht

heeft tot het moment van inwerkingtreding van de afspraak.

Ten tweede is de Europese Commissie gemachtigd een

groepsvrijstelling op te stellen voor verticale afspraken.

De Commissie heeft deze groepsvrijstelling vastgesteld

op 22 december 1999. Deze groepsvrijstelling vervangt de

drie bestaande groepsvrijstellingen voor overeenkomsten

van exclusieve afname (inclusief bierlevering- en

tankstationcontracten)2, alleenverkoop3 en franchising4. 

De overgebleven groepsvrijstelling voor verticale

overeenkomsten, de groepsvrijstelling voor afzet- en

klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen5,

blijft van kracht. De groepsvrijstelling voor verticale

afspraken bevat een algemene vrijstelling voor

mededingingsbeperkende bepalingen in verticale

overeenkomsten tussen ondernemingen, indien de

leverancier een marktaandeel van niet meer dan 

30 procent op de relevante markt heeft, met uitzondering

van bepaalde soorten sterk mededingingsverstorende

beperkingen (de zogeheten hardcore beperkingen). 

De nieuwe verordening treedt op 1 januari 2000 in werking

en wordt van toepassing met ingang van 1 juni 2000. 

Dat is óók het geval voor puur Nederlandse zaken, omdat

EG-vrijstellingen voor strikt nationale zaken krachtens de

Mededingingswet doorwerken.

Dezelfde verordening machtigt de bevoegde autoriteiten

van de lidstaten (waaronder de NMa) tot het intrekken

van het voordeel van de groepsvrijstelling voor verticale

overeenkomsten die niet aan de voorwaarden voor een

ontheffing op basis van het Verdrag voldoen, wanneer de

gevolgen hiervan zich op hun grondgebied (of een deel

daarvan) voordoen en wanneer dit grondgebied de

kenmerken van een afzonderlijke geografische markt

vertoont. In november 1999 meldde de minister van

Economische Zaken aan de Tweede Kamer dat het nieuwe

regime voor verticale overeenkomsten via de Mededingings-

wet doorwerkt in de Nederlandse situatie. Ter gelegenheid

van de evaluatie van de NMa wil de minister van

Economische Zaken dit onderwerp meenemen en bekijken

1 Raadsverordening nummer 17/62 is gewijzigd door Raadsverordening

nummer 1216/1999 en Raadsverordening nummer 19/65 is gewijzigd door

Raadsverordening nummer 1215/1999, beiden op 10 juni 1999 in Pb. 1999

nr. L148/5 en L148/1.

2 Verordening EEG/1984/83, d.d. 22 juni 1983 in Pb. 1983 nr. L173/5.

3 Verordening EEG/1983/83, d.d. 22 juni 1983 in Pb. 1983 nr. L173/1.

4 Verordening EEG/4087/88, d.d. 30 november 1988 in Pb. 1988 nr. L359/46.

5 Verordening EG/1475/95 d.d. 28 juni 1995 in Pb. 1995, nr. L145/25.
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van aansluitnetwerken voor telecommunicatiediensten,

maar overigens ook voor de bevordering van de concurrentie

op de markt voor vaste telecommunicatiediensten. 

Deze beperking zou ertoe moeten strekken dat KPN

slechts een van de beschikbare frequentiebereiken mag

verwerven, met uitsluiting van de twee andere. 

Voor de overige gegadigden kan worden volstaan met de

beperking van de maximaal te verwerven frequentieruimte

zoals in het voornemen van het Ministerie van Verkeer en

Waterstaat is aangegeven. 

Advies over de postmarkt
Op 22 juni 1999 hebben de staatssecretaris van Verkeer

en Waterstaat en de minister van Economische Zaken

advies gevraagd aan de NMa over de marktwerking op de

postmarkt. De adviesaanvraag was gericht tot zowel de

OPTA als de NMa. Na overleg tussen de beide toezicht-

houders is gekozen voor het uitbrengen van twee

afzonderlijke adviezen.

De NMa heeft in haar advies de volgende twee aspecten

centraal gesteld:

• Welke vorm van toezicht is het meest geëigend gegeven

de ontwikkelingen op de postmarkt?

• Zijn additionele en op de postsector specifiek afgestemde

boekhoud- en rekenregels noodzakelijk voor het op een

bedrijfseconomisch verantwoorde wijze toerekenen van

de kosten alsmede opbrengsten aan de concessie- en

niet-concessieactiviteiten?

Een kernvraag is welke vorm van regulering het meest

geëigend is voor de postmarkt(en). De concessiehouder

(TPG) beschikt over een machtspositie op de gereserveerde

markt (voor brievenpost), zodat in beginsel de mogelijkheid

bestaat het verbod op misbruik van een economische

machtspositie uit de Mededingingswet toe te passen. 

Het misbruik kan zich tevens voordoen op een andere

markt dan die waarop de economische machtspositie

bestaat. Het verbod van misbruik van een economische

machtspositie zou vooral goede diensten kunnen bewijzen

bij het:

• afdwingen van toegang tot het 'netwerk' van de

onderneming met een dominante positie op de

postmarkt, indien hiervan misbruik wordt gemaakt en

geen alternatieven aanwezig zijn tegen aanvaardbare

kosten;

• sanctioneren van kruissubsidiëring door een

onderneming met een economische machtspositie op

de postmarkt (i.c. het misbruik maken van de financiële

voordelen die de concessie biedt voor het verbeteren

van de concurrentiepositie op andere markten);

• sanctioneren van andere vormen van misbruik van een

economische machtspositie op de postmarkt, zoals

koppelverkoop.

Mede met het oog op het reeds bestaan van gezonde

concurrentieverhoudingen op bepaalde segmenten van 

de postmarkt (zoals voor pakket- en koeriersdiensten), is

door de NMa geen sectorspecifiek maar generiek

mededingingstoezicht bepleit. Wel werd de noodzaak onder-

schreven voor specifieke boekhoud- en rekenregels voor

de concessiehouder, aangezien dit de beantwoording van

de vraag of er sprake is van misbruik van een economische

machtspositie op de postmarkt eenvoudiger maakt.

Bijdrage aan het advies van de Commissie
Mediaconcentraties

In het kader van haar advisering heeft de Commissie

Mediaconcentraties de NMa een aantal vragen gesteld

over het mededingingstoezicht op de mediasector. Deze

vragen heeft de NMa in 1999 deels beantwoord op basis

van de toezichthoudende praktijk van de NMa en deels 

-waar een dergelijke praktijk zich tot dan toe niet had

ontwikkeld- op basis van de algemene beginselen zoals

deze voortvloeien uit de Mededingingswet. 

Uit het advies kwam naar voren dat het wettelijk

instrumentarium een afdoende werkbaar kader biedt om

het mededingingstoezicht op de mediasector in brede zin

toe te passen. Dit geldt zowel voor kartels, misbruik van

economische machtsposities als voor concentraties. 

De reactie van de NMa is verwerkt in het op 19 april 1999

door de Commissie Mediaconcentraties uitgebrachte

advies.

2.7 Voorlichting

Het uitgangspunt bij de voorlichtingsactiviteiten van de

NMa is het transparant maken van de activiteiten. Ook

ziet de NMa het als haar taak het functioneren van de

Mededingingswet uit te leggen en de activiteiten die

daaruit voortvloeien zichtbaar te maken. 

De NMa heeft een website waarop alle genomen besluiten

worden gepubliceerd. Het is mogelijk om op de website

een abonnement te nemen. Dan ontvangt men

automatisch bericht welke nieuwe informatie op de

website is geplaatst. De informatie wordt wekelijks

aangevuld. Ook wordt de mogelijkheid geboden om via

de website brochures aan te vragen en om vragen te

stellen aan de NMa. Van beide mogelijkheden wordt

veelvuldig gebruik gemaakt. Ook worden veel telefonische

vragen beantwoord over de Mededingingswet en alles wat

daarmee samenhangt. In 1999 waren dat er ruim 1700.

Regelmatig ontvangt de NMa uitnodigingen om bij

bijeenkomsten een spreker te leveren. De NMa reageert

positief op deze uitnodigingen in die gevallen waarin de

NMa het als haar taak ziet om de sector uitleg te geven

over de Mededingingswet of wanneer er in een sector

belangrijke dossiers behandeld worden die toelichting

behoeven. In het afgelopen jaar heeft de NMa op diverse

binnen- en buitenlandse congressen en symposia een

bijdrage geleverd in de vorm van een lezing of deelname

aan een forumdiscussie.
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Het advies is gebaseerd op de overwegingen dat:

- nieuwkomers voortvarend van start zijn gegaan;

- naar verwachting voor februari 2000 alle nieuwkomers

een landelijk dekkend netwerk hebben, waardoor ook

een gelijkwaardige concurrentie op het dienstenniveau

mogelijk is;

- de nieuwkomers relatief sterk zijn gegroeid in een zeer

korte periode;

- er sprake is van een felle prijsconcurrentie en betere

mogelijkheden voorhanden zijn voor nummerportabiliteit.

Hierbij is het voorbehoud gemaakt dat deze ontwikkelingen

zich voortzetten.

Advies vergunningverlening Universal Mobile
Telecommunications System (UMTS)

In juni 1999 heeft de staatssecretaris van Verkeer en

Waterstaat de NMa in het kader van de Telecommunicatie-

wet gevraagd te adviseren over het voornemen het aantal

af te geven UMTS-vergunningen per aanvrager te

beperken. Dit om te voorkomen dat de daadwerkelijke

mededinging in aanzienlijke mate zou worden beperkt.

UMTS wordt omschreven als de derde generatie mobiele

telecommunicatiesystemen. Naast de traditionele spraak-,

fax- en datacommunicatiefaciliteiten biedt UMTS de

mogelijkheid de gebruiker ook interactieve, multimediale

telecomdiensten (bijvoorbeeld snelle internettoegang,

videotelefonie, on-line bankieren en winkelen) aan te

bieden. UMTS-technologie maakt deel uit van een globale

standaard voor mobiele telecommunicatie.

In het advies komt de NMa tot de conclusie dat UMTS

gerekend moet worden tot de markt van mobiele

telecommunicatiediensten. Uitsluiting van bepaalde

partijen bij het meedingen naar een frequentie is een

bijzonder zwaar middel, dat alleen moet worden toegepast

als één onderneming of een aantal ondernemingen

gezamenlijk, door het verwerven van UMTS-frequenties

een economische machtspositie zou verkrijgen of

versterken, waardoor de daadwerkelijke mededinging op

de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante

wijze wordt belemmerd. 

Vanwege de geleidelijke verschuiving binnen de markt

voor mobiele telecommunicatiediensten van smalbandige

naar breedbandige diensten, is de huidige marktsituatie

op het gebied van gsm-netwerken van belang voor de

beantwoording van de vraag of een bepaalde partij zou

moeten worden uitgesloten. 

Op basis van het onderzoek naar het vrijgeven van DCS

1800-frequenties is het aannemelijk dat er begin 2002, als

de UMTS-netwerken operationeel worden, sprake zal zijn

van daadwerkelijke mededinging op de markt voor

mobiele telecommunicatiediensten. Er is derhalve geen

aanleiding bestaande aanbieders van mobiele

telecommunicatiediensten uit te sluiten van de veiling

van UMTS-frequenties. Daar staat tegenover dat de

marktaandelen van Ben, Dutchtone en Telfort nog relatief

klein zijn in vergelijking met de twee grootste spelers

KPN en Libertel, die gezamenlijk een aandeel hebben op

de markt voor mobiele telecommunicatiediensten van

ongeveer 85-95 procent. Voor doorzetting van de trend

naar een situatie van daadwerkelijke mededinging op de

markt voor mobiele telecommunicatiediensten en gelet

op het beperkte aantal (vier) UMTS-vergunningen dat

beschikbaar komt, is het wenselijk het aantal vergunningen

per partij te beperken tot maximaal één. Ook moet

volgens de NMa voorkomen worden dat een partij op

indirecte wijze, bijvoorbeeld door deelname in consortia,

(belangen in) meer dan één vergunning zou verkrijgen. 

Advies vergunningverlening Wireless Local Loop
In juni 1999 heeft de staatssecretaris van Verkeer en

Waterstaat de NMa gevraagd te adviseren over het

voornemen het aantal vergunningen per aanvrager voor

frequenties voor Wireless Local Loop (WLL) te beperken,

om te voorkomen dat de daadwerkelijke mededinging in

aanzienlijke mate zou worden beperkt. 

WLL is een aansluitnet waarmee draadloos vanuit één

punt (basisstation) binnen een straal van 5 tot 15 km

verbindingen tot stand kunnen worden gebracht met

meerdere afnemers van telecommunicatiediensten

(aansluitpunten). Daarbij wordt gebruik gemaakt van

digitale radioverbindingen en vaste antennes. 

WLL wordt gebruikt als alternatief voor de traditionele

koperdraadverbindingen tussen abonnee en schakel-

centrale in het vaste telefoonnet. WLL is niet geschikt

voor mobiel gebruik. Een belangrijk voordeel van WLL is

dat geen kabels in de grond behoeven te worden gelegd.

Daarmee zijn de investeringen voor het aanleggen van

een aansluitnetwerk in beginsel lager dan bij een draad-

gebonden aansluitnetwerk. Dit geldt niet voor stedelijke

gebieden, omdat daar per aansluiting relatief weinig

draadlengte vereist is.

Naar verwachting zullen de diensten die met WLL worden

aangeboden aanvankelijk weinig verschillen met de diensten

die thans met het draadnetwerk worden aangeboden. Zo

zal de groei van de vaste spraaktelefonie waarschijnlijk

nog verder doorzetten, met name vanwege het internet-

verkeer. Geleidelijk zullen ook meer breedbandige diensten

worden aangeboden. De relevante geografische markt is

voorlopig Nederland.

KPN heeft een zeer dominante positie op de markt voor

vaste telecommunicatiediensten. De diensten die met

gebruikmaking van WLL-netwerken naar verwachting

zullen worden aangeboden, zullen grotendeels vergelijk-

baar zijn met de telecommunicatiediensten die KPN met

gebruikmaking van haar koperdraadnetwerk aanbiedt.

Gezien de dominante positie van KPN op de markt voor

vaste telecommunicatiediensten is het wenselijk dat de

mogelijkheden van KPN WLL-frequenties te verwerven

worden beperkt, om meer kansen te scheppen voor het

ontstaan van daadwerkelijke concurrentie op het gebied
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In 1999 zijn talrijke vragen van journalisten beantwoord

over zaken die bij de NMa in behandeling zijn. Besluiten

die baanbrekend zijn dan wel breed in de belangstelling

staan, worden via een persbericht naar buiten gebracht.

In 1999 is dit 32 keer gebeurd. In een aantal gevallen is de

toelichting op een besluit gegeven in de vorm van een

persconferentie. 

De NMa ontvangt regelmatig verzoeken tot het geven van

een toelichting in de vorm van een interview. Dit resulteert

in artikelen in zowel landelijke en regionale dagbladen als

in bladen en tijdschriften die branche- of sectorspecifieke

informatie verstrekken. 

Bijzondere aandacht verdient de communicatiestrategie

van DTe. Een belangrijk instrument in de communicatie

met zowel de sector als met de geïnteresseerde

buitenstaander is de eigen website van DTe. Op deze

website publiceert DTe documenten en besluiten die zijn

verschenen en andere informatie die voor de doelgroepen

van DTe relevant is. Ook het interactieve karakter van de

website wordt benut. Zo bestaat er de mogelijkheid om

een abonnement te nemen. Men ontvangt dan

automatisch bericht op het moment dat er nieuwe

informatie op de website is gepubliceerd. Ook kan men

via de website vragen stellen aan DTe. 

Zowel mondeling, schriftelijk als via de e-mail ontvangt

DTe vele vragen. Deze lopen uiteen van eenvoudige

vragen over de vindplaats van besluiten en tarieven tot

complexe vraagstukken waarin DTe om een oordeel wordt

gevraagd. Het beantwoorden van dergelijke vragen ziet

DTe met het oog op het aspect van toezicht als een

belangrijke taak. Daarbij loopt DTe echter aan tegen haar

beperkte bevoegdheden op dit vlak. Zo heeft DTe niet de

bevoegdheid de Elektriciteitswet te interpreteren. Dat is

uiteindelijk aan de rechter. Wel kan DTe adviseren bij

vragen over de interpretatie van de Elektriciteitswet.

In het kader van de liberalisering van de elektriciteits-

sector vond in het verslagjaar een groot aantal symposia

en congressen plaats. Op diverse bijeenkomsten in zowel

binnen- als buitenland heeft DTe zich gepresenteerd. 

De presentaties hadden enerzijds betrekking op de

nieuwe situatie op een geliberaliseerde markt en

anderzijds op specifieke onderwerpen als de verdeling

van de beschikbare capaciteit op internationale

verbindingen, transporttarieven en regulering van

transporttarieven. Op een congres van de Europese

Commissie voor landen die tot de Europese Unie willen

toetreden heeft DTe een presentatie gegeven over de

organisatie van de elektriciteitsmarkt in Nederland.

Over haar activiteiten heeft DTe in het verslagjaar

regelmatig de pers te woord gestaan. Dit betreft zowel

algemene pers als vakpers in binnen- en buitenland. Ook

heeft DTe over belangrijke besluiten en publicaties zelf de

publiciteit gezocht door een persbericht uit te brengen en

interviews af te geven. 

17
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3.1 Algemene thema’s

3.1.1 De markt

Begonnen zal worden met de wijze waarop in 1999 de

NMa is omgegaan met de ‘markt’. Het afbakenen van de

markt is een cruciale stap bij mededingingsrechtelijke

beoordelingen. Zowel de vraag of een vergunning verleend

kan worden voor een concentratie als de beoordeling van

de negatieve effecten van een groot marktaandeel, wordt

bijvoorbeeld beoordeeld tegen de achtergrond van het

begrip economische machtspositie. Een vergunning voor

een concentratie wordt niet verleend indien dit leidt tot

het ontstaan of het versterken van een economische

machtspositie, indien de mededinging daar daadwerkelijk

door wordt belemmerd. Tevens verbiedt de Mededingings-

wet het maken van misbruik van een economische machts-

positie, ook wanneer deze machtspositie is ontstaan op

basis van autonome groei. Voorts worden ook kartel-

afspraken beoordeeld in het licht van de uitwerking die zij

hebben op de markt.

In haar mededingingsanalyse onderzoekt de NMa in iedere

zaak of er voldoende concurrentie is op de betrokken

markten. De voornaamste bronnen van concurrentiedruk

zijn enerzijds ondernemingen die reeds actief zijn op de

relevante markt(en) en anderzijds potentiële toetreders tot

de markt. Belangrijke indicatoren van de concurrentiedruk

zijn de marktaandelen van partijen en hun belangrijkste

concurrenten op de relevante markt. Hoge marktaandelen

van partijen kunnen, maar behoeven niet zonder meer, te

impliceren dat partijen in staat zullen zijn hun marktmacht

te gebruiken om een hogere marge boven op de kostprijs

van een product te vragen. Een dergelijke situatie is daarom

in het algemeen een aanleiding de economische effecten

van een concentratie of overeenkomst nauwkeuriger te

bestuderen. 

Om marktaandelen te kunnen berekenen en de

concurrentiedruk die uitgaat van potentiële toetreders te

kunnen meten, is het noodzakelijk eerst de grenzen van

de markt in kaart te brengen. In zowel concentratie- en

ontheffingszaken is het startpunt van de economische

analyse daarom de afbakening van de relevante markt.

Mede op basis daarvan kan worden beoordeeld of een

economische machtspositie ontstaat, wordt versterkt of

wordt misbruikt. Het definiëren van de relevante markt

vormt dus in iedere mededingingsrechtelijke afweging

een eerste stap. Hierbij wordt zowel de product- als de

geografische markt afgebakend. 

Productmarkt
Een relevante productmarkt bestaat uit alle diensten en

goederen die vanuit de optiek van de eindgebruiker

onderling ‘inwisselbaar’ zijn vanwege de productkenmerken,

de prijzen en het voorziene gebruik. Zowel het afbakenen

van de relevante productmarkt als van de geografische

markt geschiedt aan de hand van criteria die een indruk

moeten verschaffen van de concurrentiedruk die een

onderneming ondervindt. Een eerste voor de hand

liggende concurrentiefactor is de mogelijkheid voor een

consument uit te wijken naar een concurrerende

aanbieder, die goederen of diensten kan leveren die in

dezelfde behoefte voorzien. 

Welke goederen en diensten zijn inwisselbaar voor elkaar?

Een voorbeeld van een dergelijke afweging kan worden

aangetroffen in zaak 1383/NoordNed. Het betrof hier het

voornemen een gemeenschappelijke onderneming op te

richten met de naam NoordNed Personenvervoer B.V.,

waarin NS Reizigers B.V. en Arriva Personenvervoer

Nederland B.V zouden deelnemen. 

De NS is met name actief op het gebied van openbaar

vervoer per trein en Arriva op het gebied van openbaar

vervoer per bus. Partijen stelden dat de mobiliteitsmarkt

de relevante markt was. Volgens partijen zouden alle

vormen van personenvervoer, waaronder de taxi, besloten

busvervoer, gehandicaptenvervoer, auto en fiets door

consumenten als substitueerbaar voor openbaar vervoer

per trein of bus worden gezien. De implicatie hiervan is

dat het effect van een dergelijke concentratie gering zal

zijn als reizigers zonder problemen kunnen uitwijken naar

een ander vorm van vervoer. 

De stelling van partijen dat gesproken moet worden van

dé mobiliteitsmarkt kon door de NMa niet worden

gevolgd. Vervoermiddelen als fietsen en brommers kunnen

bijvoorbeeld op langere afstanden geen volwaardige

alternatieven zijn voor andere vervoermiddelen zoals de

trein. Andere consumenten hebben weer niet de keuze

tussen de auto en het openbaar vervoer, omdat zij simpel-

weg geen auto bezitten. Op basis van een dergelijke

analyse van de markt worden de effecten van de concentratie

beoordeeld, waarbij in het genoemde geval geen sprake

was van het ontstaan van een economische machtspositie

die zou kunnen resulteren in een belemmering van de

mededinging. 

Ook bij de beoordeling van klachten over misbruik van een

economische machtspositie wordt dezelfde methodiek

gehanteerd. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn:

• Wat is de relevante product- en geografische markt?

• Beschikt de betrokken onderneming op deze markt over

een economische machtspositie?

• Maakt de betrokken onderneming misbruik van deze

economische machtspositie?

Zo heeft de NMa geoordeeld dat Casema over een

economische machtspositie beschikt voor de doorgifte

van televisiezenders in Utrecht (zaak 1380/Diverse klagers

versus N.V. Casema). Er bestaan voor consumenten geen

reële alternatieven om voor min of meer dezelfde prijs

televisiezenders te ontvangen. Ook de televisiezenders

(aanbieders van televisieprogramma’s) zijn op Casema

aangewezen voor de doorgifte van hun programma’s. In

deze zaak werd echter geoordeeld dat geen misbruik

plaatsgevonden had van deze machtspositie, aangezien na

1918

IIIHet tweede 

NMa-jaar
In dit hoofdstuk zal allereerst aandacht geschonken worden aan enkele meer

algemene inhoudelijke thema’s die in het tweede jaar van het bestaan van de

NMa van bijzonder belang zijn geweest. Het natuurlijke uitgangs- en

aangrijpingspunt voor iedere beschouwing over mededinging vormt vanzelf-

sprekend de markt. In dit hoofdstuk staat de markt dan ook centraal. Aandacht

zal geschonken worden aan de afbakening van de product- en geografische

markt, alsmede de wijze waarop de impact van mededingingsbeperkingen op

de markt in de besluiten van de NMa beoordeeld wordt. Een speciaal onderwerp

vormt de positie van de ondernemingen die gerekend worden tot het midden-

en kleinbedrijf. Eveneens komen in dit hoofdstuk de verschillende rollen aan

bod die de overheid kan spelen op de markt. In het verlengde van deze rollen

van de overheid zal worden ingegaan op een samenloop van de bevoegdheden

van de NMa en andere onderdelen van de overheid. Belangrijke onderwerpen

die in dit hoofdstuk niet mogen ontbreken zijn voorts milieu en mededinging

en het handhavings- en boetebeleid. De serie van algemene thema’s wordt

afgesloten met een beschouwing over het instrument van de informele

zienswijze. 
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Een goede illustratie van de benadering waarin het effect

centraal stond, kan aangetroffen worden in zaak 277/VAN

Speelautomaten Branche Organisatie en de daarmee

gevoegde zaken. In contracten, waar ontheffing voor werd

gevraagd, tussen de exploitanten en de zogeheten mede-

exploitanten (afnemers) van speelautomaten is een

exclusiviteitsbeding opgenomen. De mede-exploitanten

zijn de eigenaars, huurders of pachters van gelegenheden

waarin speelautomaten worden geplaatst. 

Exclusiviteit betekent in dit geval dat het de mede-

exploitant werd verboden om naast de automaten van 

de reeds gecontracteerde exploitant speelautomaten te

plaatsen van een andere exploitant.

In casu waren er twee productmarkten: de markt voor

exploitatie van kansspelautomaten en die voor

behendigheidsautomaten in horecagelegenheden en/of

amusementshallen. Empirisch onderzocht is de volgende

vraag: Is er als gevolg van de exclusiviteitsbedingen

sprake van een afsluiting van de markt voor exploitatie

van kansspelautomaten en behendigheidsautomaten?

Uit het eerdergenoemde onderzoek bleek dat van de

overeenkomsten 38 procent een exclusiviteitsbeding

bevatte, in 49 procent van de gevallen geen exclusiviteits-

beding voorkwam en van 13 procent was het niet bekend.

Uit het onderzoek kwam als algehele conclusie naar voren

dat de mate waarin exclusiviteitsbedingen worden

gehanteerd, de gemiddelde duur van de overeenkomsten

en de kenmerken van de markt niet tot gevolg hebben dat

de toegang tot de markt van exploitatie van speelautomaten

wordt verhinderd. Bovendien hebben de horecaondernemers

voldoende mogelijkheden om over te stappen. Er is dus

geen sprake van een merkbare mededingingsbeperking.

Zaak 169/HIC inkoopsamenwerkingsverband op het

gebied van naaldhout is een ander voorbeeld van een

besluit waarin de impact op de markt centraal stond. 

De samenwerking tussen de partijen beoogt de kosten

van de gezamenlijke inkoop van naaldhout te verlagen

door optimalisering van de inkoopcondities voor wat

betreft de inkoopprijzen en logistieke kosten. Voor het

beoordelen van het effect op de markt is gekeken naar

zowel de import van als de groothandel in naaldhout.

Gelet op het geringe aandeel op de markt voor de import

van naaldhout en de aanwezigheid van gelijkwaardige

concurrerende ondernemingen, is het niet aannemelijk

dat als gevolg van het samenwerkingsverband de

afzetmogelijkheden voor leveranciers van naaldhout in

sterke mate worden beperkt. Ook voor de groothandel in

naaldhout werd geconcludeerd dat er als gevolg van de

samenwerking geen negatieve gevolgen voor de mede-

dinging optraden, onder andere omdat de markt voor

groothandel in naaldhout als een uiterst competitieve

markt kan worden omschreven door de afwezigheid van

toetredings- en expansiedrempels.

Een voorbeeld van een besluit waarin met het oog op de

effecten op de markt geen ontheffing werd verleend was

zaak 620/Raamovereenkomst Nederzand. Bij deze

raamovereenkomst waren elf ondernemingen partij, alle

zandwinbedrijven. De afspraken binnen de raamovereen-

komst hadden betrekking op ‘industriezand’, waarmee

gedoeld wordt op zand dat geschikt is voor het maken van

beton- en metselspecie. De raamovereenkomst had met

name betrekking op het grondgebied van de provincies

Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. 

In de raamovereenkomst zijn bijvoorbeeld afspraken

gemaakt over de verdeling van aanspraken op de te

winnen hoeveelheden zand, de financiële relaties

(kostendelingsregeling) en zeggenschap. Uitgangspunt

voor die onderlinge verhoudingen is steeds het

‘jaarpercentage’. Het jaarpercentage is een verhouding

tussen de partijen, berekend aan de hand van een

voortschrijdend zevenjaargemiddelde aan afzet van

beton- en metselzand. Dit jaarpercentage fungeert onder

andere als sleutel bij de verdeling van de deelname in de

gezamenlijk ondernomen projecten. Bij projecten die

ondernomen werden in het kader van de landelijke

industriezandwinning moesten projecten opengesteld

worden voor alle partijen bij de raamovereenkomst.

In het besluit van de NMa werd geconcludeerd dat de

raamovereenkomst de grondslag vormt voor zeer

vergaande, structurele en langdurige samenwerking

tussen vrijwel alle grote zandwinningondernemingen in

Nederland. Daardoor wordt de concurrentie tussen de

deelnemende partijen in belangrijke mate uitgeschakeld.

Doordat rechten op winning onderling worden verdeeld

(in vaste verhoudingen op basis van onderlinge markt-

posities), worden de voorzieningsbronnen verdeeld,

hetgeen onder andere als een vorm van marktverdeling kan

worden aangemerkt. Voor derden worden de mogelijkheden

om toegang tot zandwinningslocaties en daarmee tot

voorzieningsbronnen te krijgen, ernstig bemoeilijkt. 

De kosten van de deelnemende ondernemingen worden

voor een belangrijk deel gelijkgeschakeld, waardoor de

prijsconcurrentie bij de afzet van het gewonnen zand

wordt beperkt. 

De impact van de raamovereenkomst op de markt was

ook groot, aangezien in de drie genoemde provincies de

belangrijkste (potentiële) gebieden voor winning van

beton- en metselzand in Nederland voorkomen. 

De raamovereenkomst was van toepassing op de overgrote

meerderheid (ongeveer twee derde deel) van de nog te

winnen reserves van beton- en metselzand in Nederland.

Aangezien eventuele voordelen van de samenwerking niet

konden worden aangetoond, werd de betreffende

ontheffing geweigerd.

3.2 De MKB-onderneming en de markt

In deze paragraaf zal worden ingegaan op een specifiek

onderwerp, namelijk de rol en positie van het midden- en

kleinbedrijf (MKB). Aangezien het MKB per definitie

kleine en middelgrote ondernemingen omvat, bestaan er
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een eerste onderzoek geen sprake leek te zijn van een

excessief tarief voor de doorgifte. Voor het gegrond

verklaren van een klacht over misbruik van een economische

machtspositie dient namelijk zowel sprake te zijn van een

economische machtspositie als van misbruik daarvan. 

Ook de prijs van een product kan als uitgangspunt worden

genomen bij de vraag welke alternatieven voorhanden

zijn. Concreet betekent dit dat de relevante markt wordt

gevormd door een groep producten en een geografisch

gebied die zo zijn gevormd dat een denkbeeldige

monopolist op deze markt zijn winst zou kunnen

vergroten door de prijs van zijn product met een klein

percentage duurzaam te verhogen. 

Een dergelijke benadering is onder andere toegepast in

zaak 1331/PNEM-MEGA – EDON, tweedefasebesluit.

Hierin werd de vraag gesteld in hoeverre zakelijke

afnemers en huishoudens zouden reageren op een

verhoging van de prijs van elektriciteit. Elektriciteit

voorziet voor vele soorten van gebruikers namelijk in een

basisbehoefte. Elektriciteit is bijvoorbeeld essentieel voor

vele industriële processen, zodat geen alternatief

aanwezig is. Het is daarom aannemelijk dat de vraag naar

elektriciteit op korte termijn niet sterk zal reageren op

prijsveranderingen. Op de langere termijn zal dit anders

kunnen zijn, doordat afnemers in staat zijn om

energiebesparende maatregelen te nemen of in een

bepaalde mate van andere energiebronnen gebruik

kunnen gaan maken.

De geografische markt
De geografische markt is het gebied waarbinnen de

betrokken ondernemingen actief zijn, homogeniteit van

concurrentievoorwaarden heerst en dat van aangrenzende

gebieden kan worden onderscheiden doordat daar

duidelijk verschillende concurrentievoorwaarden bestaan.

Bij de afbakening hiervan wordt beoordeeld of markten

lokaal, regionaal, nationaal of internationaal zijn. Het is

overigens een misverstand te denken dat een nationale

mededingingsautoriteit zoals de NMa een voorkeur zou

hebben voor het afbakenen van nationale markten. De

karakteristieken van de markt zelf bepalen of er sprake is

van een lokale, regionale, nationale of internationale markt.

Aan de aanbodzijde speelt bij het bepalen van de

geografische dimensie van de markt, in het geval van

producten in grotere mate dan bij diensten, de afstand

tussen partijen en de dichtstbijzijnde concurrent en de

hieruit voortvloeiende transportkosten een belangrijke rol.

Ook de nationale wet- en regelgeving zijn van belang,

aangezien op deze manier nationale eisen gesteld worden

aan producten en diensten. 

Een voorbeeld van een internationale markt is die waarop

telecomdiensten aangeboden en gevraagd worden.

Hierbij kan onder andere gewezen worden op zaak

1210/Global TeleSystems Group Inc. – Esprit Telecom

Group Plc. Beide ondernemingen waren actief bij het

aanbieden van diensten aan andere telecommunicatie-

ondernemingen. De geografische markt werd hier

afgebakend als ten minste pan-Europees. 

Een ander voorbeeld wordt gevormd door zaak

1580/Rolls-Royce – Vickers, over de activiteiten op het

gebied van (onderdelen van) aandrijfsystemen voor schepen

en op het gebied van dekwerktuigen. Uit onderzoek naar

de Europese scheepvaartonderdelenindustrie kwam naar

voren dat ten aanzien van aandrijfsystemen circa 25

procent van de omzet afkomstig is uit export naar landen

buiten de Europese Unie, voor dekwerktuigen betrof dit

circa 40 procent. Hierdoor is het aannemelijk dat de

markten ten minste Europa omvatten en waarschijnlijk

mondiaal zijn. Een nadere afbakening behoefde echter

niet plaats te vinden. 

Twee voorbeelden van nationale markten zijn de

farmaceutische industrie en delen van de verzekerings-

sector, vanwege de invloed van nationale regelgeving. 

Een ander voorbeeld van een nationale markt is zaak

807/Staatsloterij – Lotto – Bankgiroloterij. Het is

verboden een kansspel te exploiteren zonder dat daarvoor

een vergunning is verleend. Vergunningen zijn beperkt tot

het grondgebied van Nederland. De aanbodstructuur in

Nederland is dan ook niet te vergelijken met de aanbod-

structuur in andere lidstaten. Homogene concurrentie-

voorwaarden zijn derhalve beperkt tot Nederland.

Onderzoek naar de kansspelmarkt in de Europese Unie

wijst eveneens op zeer sterk gedifferentieerde nationale

markten. Er is sprake van verschillende nationale

voorkeuren en speelgewoonten.

De markt voor de distributie van elektriciteit is daarentegen

weer regionaal, omdat de netwerken van de verschillende

netbeheerders geografisch samenvallen met de huidige

regionale leveringsgebieden van de distributiebedrijven.

Het zijn de kenmerken van de markt en het voorliggende

mededingingsrechtelijke vraagstuk die uiteindelijk

bepalend zijn voor de geografische dimensie. 

Overigens is het ook niet altijd strikt noodzakelijk dat een

markt langs precieze geografische grenzen afgebakend

wordt, op het moment dat ook op de meest nauw

omschreven markt zich geen machtspositie voor zal

doen.

3.1.2 Effecten op de markt 

De NMa beoordeelt regelingen en afspraken tussen

ondernemingen in hun juridische en economische context.

Vanzelfsprekend wordt hierbij ook rekening gehouden

met de relatie waarin de mededingingsbeperking zich

voordoet (horizontaal of verticaal) en het soort van

mededingingsbeperking. Indien de strekking van een

overeenkomst bijvoorbeeld mededingingsbeperkend is,

zal in een besluit minder nadruk gelegd worden op de

beoordeling van het effect.
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eindgebruiker (zaak 447/Vereniging Bloemenexpresse –

Fleurop Interflora).

Tevens is het boeiend een blik te werpen op de omvang

van de ondernemingen die betrokken zijn bij een

concentratie die aangemeld is bij de NMa6.

Allereerst is in figuur 3.1 gekeken naar de gezamenlijke

omzet (uitgedrukt in miljoenen guldens) van de bij de

concentratie betrokken ondernemingen.

Figuur 3.1 Het aantal concentraties verdeeld naar de gezamenlijke omzet

van de betrokken ondernemingen (bedragen in miljoenen guldens).

Vervolgens is een blik gericht op de omzet van de kleinste

bij de concentratie betrokken onderneming. 

Figuur 3.2 Het aantal concentraties verdeeld naar de omzet in Nederland

van de kleinste betrokken onderneming (bedragen in miljoenen guldens).

Uit deze overzichten volgt dat onder het huidige regime

(met de bestaande omzetdrempels) nog relatief veel

bedrijven uit onder andere het MKB-segment betrokken

zijn bij concentraties. Het optrekken van de genoemde

omzetdrempels zou een positieve invloed hebben op het

verder verlagen van de administratieve lasten voor met

name MKB-ondernemingen of ondernemingen die een

gering deel van hun omzet in Nederland behalen.

3.3 Overheden en mededinging

Hoewel de Mededingingswet op het eerste gezicht niet lijkt

te zijn bedoeld voor overheden maar voor ondernemingen,

kunnen ook overheden wel degelijk met de wet te maken

krijgen. In de toekomst zullen overheden ook nog te

maken krijgen met specifieke regelgeving op het terrein

van Markt en Overheid, die beoogt concurrentievervalsing

tegen te gaan door publieke organisaties.

Onder het regime van de Mededingingswet kunnen

ministeries, provincies of gemeenten in bepaalde gevallen

worden aangemerkt als een onderneming. Beslissend

hiervoor is de uitleg van het begrip onderneming in de

Mededingingswet, waarbij is aangesloten bij het Europese

mededingingsrecht. Volgens vaste jurisprudentie van het

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is een

onderneming ‘elke eenheid die een economische activiteit

uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop

zij wordt gefinancierd’. Wederom staat de economische

dimensie van de door de NMa uitgevoerde analyse

centraal.

Niet relevant is dus of een activiteit door een overheids-

organisatie of private onderneming wordt uitgevoerd. Van

belang is de aard van de activiteit. Als bijvoorbeeld een

provincie of gemeente een economische activiteit uitoefent

die bestaat uit het aanbieden van goederen en diensten

op de markt, treedt zij op als onderneming. Als dezelfde

overheid bijvoorbeeld een publiekrechtelijke taak uitoefent,

handelt ze niet als onderneming maar als overheid. Op

dat moment valt haar gedrag niet onder de Mededingings-

wet. Van geval tot geval moet dan ook bepaald worden in

welke hoedanigheid een overheidsorganisatie handelt. 

Als voorbeeld wordt in het navolgende uitgegaan van een

gemeente.

Het feit dat een gemeente een exclusieve publiekrechtelijke

taak uitoefent, blijkt vaak uit formele wetgeving of eventueel

uit gemeentelijke verordeningen. Dit is bijvoorbeeld het

geval bij het bepalen van het bestemmingsplan, het

uitgeven van paspoorten, het innen van gemeentelijke

belastingen of het verlenen van subsidie. Dit zijn typisch

gemeentelijke activiteiten die behoren tot de publiek-

rechtelijke taakuitoefening. Ook als besloten wordt een

taak die in de wet aan gemeenten is opgedragen door een

eigen dienst te laten uitvoeren of aan een derde uit te

besteden (bijvoorbeeld het besluit om afval te laten

inzamelen door een eigen reinigingsdienst of door middel

van een contract met een particuliere inzamelaar), is dit een

beslissing genomen als overheid en niet als onderneming.
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vele samenwerkingsverbanden die schaalvoordelen

moeten realiseren of die de belangen van de branche in

ruimere zin moeten behartigen. Voorop staat dat dergelijke

samenwerkingsverbanden niet anders beoordeeld worden

in het licht van het kartelverbod dan andere vormen van

samenwerking tussen ondernemingen.

Allereerst kan gekeken worden naar het soort van

activiteiten dat binnen het samenwerkingsverband wordt

ontplooid. Het is allerminst gezegd dat de activiteiten van

een samenwerkingsverband van MKB-ondernemingen een

mededingingsbeperkende strekking of effect hebben. In

het geval van louter voorlichting aan de leden (over

bijvoorbeeld overheidsbeleid) zal daar bijvoorbeeld niet

snel sprake van zijn. Indien er wel sprake is van een

mogelijke beperking van de mededinging, zal vervolgens

gelet kunnen worden op de impact op de markt. Criteria

die hierbij onder meer gehanteerd kunnen worden zijn:

• beoordeling van het marktaandeel (invoer, omzet, afzet

etc.);

• betrokkenheid van grote ondernemingen;

• percentage van de bedrijven uit de sector dat lid is;

• percentage van de economische middelen dat in

handen is van de leden.

Samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen kennen

in de regel ook toetredingsprocedures. Dergelijke

toetredingsprocedures kunnen onder andere aan de hand

van de volgende maatstaven worden beoordeeld:

• een open en objectieve toepassing van de procedure;

• de motivering van het besluit over de toelating of de

afwijzing;

• de mogelijkheid van bezwaar/beroep tegen het boven-

genoemde besluit bij een onafhankelijke instantie.

Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat de boven-

genoemde criteria integraal en in samenhang met elkaar

moeten worden gezien. In het kader van een dergelijke

toetredingsprocedure worden bepaalde toelatingscriteria

gehanteerd. Hierbij zal door de NMa onder meer worden

gelet op de objectieve, transparante en non-discriminatoire

toepassing van deze toelatingscriteria.

Ook bij de beoordeling van de toelatingscriteria wordt een

integrale toets uitgevoerd, waarbij ook andere omstandig-

heden meegewogen kunnen worden. Indien vage of open

normen voorkomen in de toelatingscriteria dienen deze of

concreet gemaakt te worden, of indien dit niet mogelijk

is, kan een voorbehoud door de NMa worden gemaakt

met betrekking tot de non-discriminatoire toepassing van

deze criteria.

Overigens is er een breed scala aan samenwerkingsvormen

binnen het MKB mogelijk, van brancheorganisaties met

een breed takenpakket tot inkoopcombinaties (voor een

voorbeeld van een inkoopcombinatie wordt onder meer

verwezen naar de reeds genoemde zaak 169/HIC inkoop-

samenwerkingsverband op het gebied van naaldhout). Bij

inkoopcombinaties wordt door de NMa aan de volgende

aspecten aandacht geschonken:

• Samenwerkingsverbanden met als doel gezamenlijke

inkoop hebben niet de strekking de mededinging te

beperken. Hierdoor kijkt de NMa primair naar de effecten

die de inkoopcombinatie heeft op de relevante markt(en).

• Een mogelijk mededingingsbeperkend effect zou kunnen

bestaan in de beperkte mogelijkheden voor de leveranciers

aan de inkoopcombinatie hun producten elders af te

zetten, of juist de doorwerking aan de verkoopzijde

waardoor de concurrentieverhoudingen tussen de leden

van de inkoopcombinatie ernstig worden beperkt. In het

laatste geval kan gedacht worden aan vormen van

exclusiviteit voor de leden van de inkoopcombinatie, die

leiden tot een verplichting alleen via de combinatie in te

kopen en de uniformering van de kostprijzen die hiervan

een gevolg kan zijn. Bij al deze beoordelingen staat echter

het economisch effect voorop, waarbij sterk gelet wordt

op de marktaandelen van de inkoopcombinatie op de

relevante markt(en), het al dan niet bestaan van

exclusiviteit en het aandeel van de inkoopprijzen in de

totale kosten.

Samenwerkingsverbanden tussen MKB-ondernemingen

behoeven zich vanzelfsprekend niet te beperken tot inkoop-

combinaties. Gedacht kan worden aan samenwerkings-

verbanden die tot doel hebben het gezamenlijk acquireren

of mogelijk uitvoeren van opdrachten die de capaciteit

van één kleine of middelgrote onderneming te boven

gaan. (Een voorbeeld van een dergelijke samenwerking

die het groene licht van de NMa heeft gekregen is zaak

427/K.O. Bus Bedrijven Groep Nederland B.V.). Indien het

samenwerkingsverband resulteert in een extra speler op

een markt waarop de afzonderlijke bedrijven vanwege hun

geringe schaalgrootte niet actief konden zijn, zal er in de

regel geen sprake zijn van een inbreuk op het kartelverbod.

Integendeel, een dergelijke samenwerking kan juist een

concurrentiebevorderend effect hebben, aangezien een

extra speler actief wordt op de laatstgenoemde markt die

voor de afzonderlijke bedrijven als zodanig niet

toegankelijk is. Ook hier wordt dus primair op het

economisch effect gelet. 

Niet alleen schaalvoordelen maar ook synergievoordelen

kunnen optreden als een gevolg van de samenwerking

tussen verschillende MKB-ondernemingen, die vanzelf-

sprekend ook doorgegeven moeten worden aan de
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6 In artikel 29 Mw is gesteld dat de bepalingen voor het concentratietoezicht

van toepassing zijn op concentraties waarbij de gezamenlijke omzet van de

betrokken ondernemingen in het voorgaande kalenderjaar meer bedroeg

dan 250 miljoen gulden, waarvan door ten minste twee van de betrokken

ondernemingen ieder ten minste 30 miljoen gulden in Nederland is behaald.

In de twee bijgaande grafieken wordt, op basis van de omzetgegevens van

de gemelde concentraties (158), exclusief de concentraties die niet binnen

het toepassingsbereik van de Mededingingswet vielen (8) en de meldingen

die zijn ingetrokken (6), een overzicht gegeven van de verdeling van het

aantal concentraties naar enerzijds de gezamenlijke omzet van de betrokken

ondernemingen en anderzijds de omzet in Nederland van de kleinste

betrokken onderneming.
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basis van een wettelijke verplichting, waardoor het kartel-

verbod geen toepassing vindt.

Overigens moet de regelgeving een concrete toepassing

van het kartelverbod daadwerkelijk in de weg staan, zoals

blijkt uit zaak 275 (ontheffingsverzoek Libertel). Door

middel van de aangemelde overeenkomst geeft Libertel

dienstenaanbieders het niet-exclusieve recht in Nederland

mobiele telecommunicatiediensten aan te bieden aan

abonnees, waarbij gebruik wordt gemaakt van het netwerk

van Libertel. 

Libertel heeft aangevoerd dat de overeenkomst niet kan

worden getroffen door het kartelverbod, omdat Libertel

op grond van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen

verplicht is de bij de vergunning opgelegde diensten

landelijk te verzorgen en aan een ieder tegen vergoeding

het gebruik daarvan ter beschikking te stellen. Tevens

stelde Libertel dat de overeenkomst aan het toezicht van

de minister van Verkeer en Waterstaat en de OPTA

onderworpen was.

In het besluit werd opgemerkt dat er wel raakvlakken en

overlappingen bestaan tussen de Mededingingswet en de

regelgeving op het terrein van de telecommunicatie, maar

dat laatstgenoemde regelingen voor wat betreft het

toezicht op de mededinging in de telecommunicatiesector

geen exclusiviteit beogen te bewerkstelligen. Deze wetten

vormen een verbijzondering van de Mededingingswet en

vervangen deze niet. De Mededingingswet wijkt derhalve

niet voor de regelgeving in de telecommunicatiesector. 

In een specifiek geval kan zowel de NMa als de OPTA

bevoegd zijn, waarbij het samenwerkingsprotocol voor de

verdeling van de werkzaamheden uitkomst biedt.

3.5 Milieu en mededinging

In de Mededingingswet is bij de ontheffingsvoorwaarden

geen bepaling opgenomen waarin bijvoorbeeld milieu-

belang als zelfstandige ontheffingsgrond wordt erkend. 

In de Mededingingswet is echter wel de mogelijkheid

opgenomen dat de minister van Economische Zaken

algemene aanwijzingen geeft aan de d-g NMa met

betrekking tot de wijze waarop bij ontheffingen andere

belangen dan economische belangen in de afweging

moeten worden betrokken. Hiervan heeft de Minister in

1999 geen gebruik gemaakt.

Desalniettemin kan milieubescherming wel worden

meegewogen bij de beoordeling of aan de ontheffings-

voorwaarden is voldaan. Milieubescherming kan

bijvoorbeeld bijdragen aan technische en economische

vooruitgang door het verminderen van afval en het

efficiënter gebruik van productiemiddelen. Dit komt onder

andere naar voren bij het besluit inzake de ontheffings-

aanvraag van de Stichting Stibat7 bij overweging 63,

waarbij wordt gesteld dat “in de literatuur voldoende

aanknopingspunten zijn te vinden voor de veronderstelling

dat het voorkomen van milieuschade in het algemeen

goedkoper is dan het herstellen daarvan”. 

Ook in andere besluiten is -binnen de ontheffingscriteria-

aandacht geschonken aan het milieu. 

Voorbeelden hiervan zijn de besluiten over het gezamenlijk

inzamelingssysteem voor kunststofleidingen van de

Vereniging van Fabrikanten van Kunststofleidingen (FKS)8

en de aanvoervoorschriften van de Vereniging van

Bloemenveilingen in Nederland (VBN)9. Bij beide besluiten

wordt gerefereerd aan voordelen voor de technische

vooruitgang en kostenbesparingen waarbij ook aan de

ontheffingscriteria van onmisbaarheid en voldoende

restconcurrentie moet worden voldaan. Dit is nog eens

bevestigd in overweging 62 van de beslissing op het

bezwaar tegen het Stibat besluit10 waarin onder meer

nadrukkelijk wordt gesteld dat tevens aan het

onmisbaarheidsvereiste moet worden voldaan om in

aanmerking te komen voor ontheffing.

Samenvattend kan gesteld worden dat de NMa binnen

het kader van de vier cumulatieve ontheffingscriteria

rekening kan houden (en dit in de praktijk heeft gedaan)

met milieubescherming. 

3.6 Handhaving en sanctionering

Handhaving
Een van de pijlers waarop het fundament van de

Mededingingswet in toenemende mate komt te rusten is

die van de handhaving. De Mededingingswet is een

instrument dat een bijdrage moet leveren aan de instand-

houding van een werkzame concurrentie in Nederland en

de daaruit voortvloeiende welvaartsverbetering. 

De NMa moet er als toezichthouder zorg voor dragen dat

de Mededingingswet wordt nageleefd. Hiervoor worden

activiteiten ontplooid met zowel een preventief als een

repressief karakter, met als randvoorwaarde dat alle

activiteiten efficiënt en effectief vormgegeven moeten

worden. Wat de handhaving betreft heeft de NMa in 1999

bijgedragen aan drie verificatieonderzoeken van de

Europese Commissie.

Efficiënte handhaving is noodzakelijk omdat het speelveld

breed is en het alle sectoren van de Nederlandse

economie omvat. Dit betekent dat keuzen gemaakt

moeten worden zodat het effect van de inzet van de NMa

gemaximaliseerd kan worden. De effectiviteit van het

handhavingsbeleid is hiervan het natuurlijk complement.

Een effectief handhavingsbeleid draagt in zo ruim

mogelijke mate bij aan de werkzame concurrentie. 
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Ook de Nederlandse rechter heeft zich inmiddels naar

aanleiding van de zaak 119/Loke – CBR uitgelaten over

deze materie (Uitspraak van de Rechtbank Rotterdam,

Rijschool Loke e.a. versus d-g NMa). De rechtbank volgt

de d-g NMa in zijn stelling dat het CBR bij het hanteren van

inschrijvingsovereenkomsten niet handelt als onderneming

in de zin van de Mededingingswet, aangezien deze activiteit

in zodanig nauw verband staat met de overheidstaak van

het CBR met betrekking tot het toetsen van rijvaardigheid,

dat zij niet als een losstaande economisch-commerciële

activiteit kan worden beschouwd. De NMa is om die

reden volgens de Rechtbank terecht niet overgegaan tot

een toetsing van de inschrijvingsovereenkomst aan het

kartelverbod van de Mededingingswet. 

Een gemeente handelt daarentegen als onderneming (en

is gehouden aan de Mededingingswet) als ze in

concurrentie met anderen goederen of diensten aanbiedt

op de markt. Een voorbeeld hiervan is de situatie waarin

een gemeente (al dan niet onder de naam van een

gemeentelijke dienst zoals een gemeentelijk grondbedrijf )

grond commercieel exploiteert. Hiervan is sprake wanneer

de gemeente grond verkoopt maar ook bij verhuur of

uitgifte van grond in erfpacht. De gemeente concurreert

in deze gevallen met andere ondernemingen die grond op

de markt aanbieden. 

Dit betekent echter niet dat gemeenten op het gebied van

‘grondzaken’ altijd als ondernemer handelen. Zo kunnen

gemeenten op grond van een bestemmingsplan erfpacht-

voorwaarden opstellen die bepaalde beperkingen inhouden

voor de uitoefening van een bedrijf voor degenen die de

grond in erfpacht krijgen. De grondslag in het

bestemmingsplan en de redenen voor het opnemen van

de beperking zijn hier van wezenlijk belang (zaak 183,

besluit in bezwaar, Vollenhoven B.V. versus Gemeente

Venlo en Scheurs oliemaatschappij B.V.). In zaak 101

(bloemenmarkt Amsterdam) bepaalde de NMa dat

assortimentsvoorschriften buiten het bereik van het

kartelverbod kunnen vallen. Het betrof hier voorschriften

die opgenomen waren in overeenkomsten tussen de

gemeente Amsterdam en bloemenverkopers, waardoor

bloemenverkopers niet meer dan 15 procent van hun

bedrijfsoppervlakte mogen besteden aan andere producten

dan bloemen en planten.

Gemeenten verschillen in diverse opzichten van particuliere

ondernemers die op de markt werkzaam zijn. Vanwege

hun bijzondere positie dienen zij bijzonder waakzaam te

zijn geen misbruik te maken van hun eventuele economische

machtspositie. 

Overigens is zeker niet altijd gezegd dat overheden

misbruik maken van hun machtspositie indien zij

activiteiten ondernemen tegen gereduceerde tarieven die

voor aanbieders in de private sector niet aantrekkelijk zijn

(zaak 5, uitspraak in bezwaar, Academie voor Kunstzinnige

Vorming versus Gemeente Roosendaal). Een gemeente

kan en mag het haar taak achten bijvoorbeeld laagdrempelig

muziekonderwijs aan te bieden, mits ze niet het oogmerk

heeft om door middel van de tarieven concurrenten van

de markt te verdringen.

Overigens kunnen overheden ook op andere manieren

dan via de uitoefening van een ondernemingsactiviteit

invloed uitoefenen op de mededinging. In enkele zaken

heeft een provincie de samenwerking in het kader van de

zandwinning via de vergunningverlening afgedwongen,

waardoor het niet mogelijk was deze samenwerking te

toetsen aan het kartelverbod omdat er geen sprake was

van een autonome gedraging van de betrokken zandwin-

bedrijven (bijvoorbeeld zaak 541/Samenwerkings-

overeenkomst ‘Watergoed’).

Ten slotte kan een overheid nog een andere rol spelen.

Ondernemingen kunnen eveneens te maken krijgen met

overheden die overeenkomsten goedkeuren of met

overeenkomsten die op basis van een wettelijke verplichting

tot stand zijn gekomen. In het geval van een eventuele

strijdigheid met de Mededingingswet is bepaald dat het

kartelverbod voor een bepaalde periode (tot vijf jaar na de

invoering van de Mededingingswet) niet toegepast zal

worden. Hierdoor behoeft niet gevreesd te worden dat

ondernemingen ‘klem’ komen te zitten tussen de

overheid in haar verschillende gedaanten en verschijnings-

vormen. In de volgende paragraaf zal nader op deze

materie worden ingegaan.

3.4 Samenloop van bevoegdheden

De Mededingingswet bepaalt dat het kartelverbod niet

van toepassing is op overeenkomsten die:

• bij of krachtens wet zijn onderworpen aan goedkeuring;

• door een bestuursorgaan onverbindend verklaard,

verboden of vernietigd kunnen worden;

• die op grond van enige wettelijke verplichting tot stand

zijn gekomen.

De achterliggende bedoeling is het voorkomen van tegen-

strijdige uitspraken van verschillende bestuursorganen.

Bij de NMa was een aanvraag voor een ontheffing binnen-

gekomen voor een overeenkomst tussen de elektriciteits-

productiesector en de elektriciteitsdistributiesector, die

wordt aangeduid als het Protocol (zaak 771/Protocol). 

Het betreft een geheel van afspraken over kosten, prijzen

en tarieven voor de levering en afname van elektriciteit

voor de jaren 1997 tot en met 2000. Hoewel het Protocol

oorspronkelijk niet op basis van een wettelijke verplichting

tot stand is gekomen, heeft het thans wel een specifieke

wettelijke basis gekregen. Op basis van de gewijzigde

Elektriciteitswet 1998 moet het Protocol namelijk blijven

voortbestaan tot 1 januari 2001. Uit de parlementaire

geschiedenis blijkt dat impliciet de afbakening met de

Mededingingswet gemaakt is. Het wettelijk opleggen dat

een overeenkomst in stand dient te blijven en dat de

partijen aan de betreffende overeenkomst uitvoering

moeten geven, is in dit geval zozeer gelijk te stellen met

het in de Mededingingswet genoemde totstandkomen op
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7 Besluit d-g NMa Stibat, zaak 51, d.d. 18 december 1998.

8 Besluit d-g NMa FKS, zaak 12, d.d. 23 juli 1999.

9 Besluit d-g NMa VBN, zaak 492, d.d. 9 juli 1999.

10 Besluit d-g NMa Stibat, zaak 51, d.d. 31 mei 1999.
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De NMa oordeelde dat dit een zeer ernstige overtreding

oplevert, met name ook omdat de concurrentiemogelijk-

heden tussen notarissen door de werking van de Wet op

het Notarisambt reeds beperkt zijn. Voor wat betreft de

duur van de overtreding oordeelde de NMa dat deze met

vijftien maanden niet kort, maar evenmin lang genoemd

kan worden. Daarnaast is rekening gehouden met

verschillende omstandigheden waardoor de boete lager

kon uitvallen. Zo hebben de notarissen, nadat de NMa

had geconstateerd dat er sprake was van een overtreding

van de Mededingingswet, de overtreding zelfstandig

beëindigd en had de geconstateerde marktverdeling slechts

op een deel van de activiteiten van de notarissen betrekking. 

In de zaak Hydro Energy B.V. tegen Sep ging het over het

misbruik maken van een economische machtspositie. 

De NMa verweet Sep dat deze zonder objectieve

rechtvaardigingsgronden weigerde transportdiensten voor

Hydro te verrichten. De NMa is van mening dat Sep

hiermee een zeer zware overtreding van de Mededingings-

wet heeft gepleegd. De duur van de overtreding, minder

dan een half jaar, merkt de NMa als kort aan. Ook de

omstandigheid dat de elektriciteitsmarkt zich in een

overgangssituatie van de publieke naar de private sector

bevindt, heeft de NMa in haar oordeel betrokken. In dat

licht werd een boete van veertien miljoen gulden een

gepaste sanctie geacht. 

Met deze boetebeschikkingen heeft de NMa een eerste

aanzet tot beleidsvorming gegeven. Het ligt in het

voornemen van de NMa om dit beleid, wanneer het nader

vorm heeft gekregen, in beleidsregels vast te leggen, zoals

ook in de Memorie van Toelichting bij de Mededingingswet

voorgesteld is.

Naast het beboetbaar stellen van de materiële kern-

bepalingen van de Mededingingswet, worden ook enige

andere gedragingen met een bestuurlijke boete bedreigd.

Zo kan de NMa wegens het handelen in strijd met de

medewerkingsplicht een boete opleggen van ten hoogste

10.000 gulden Ook deze boetebevoegdheid heeft de NMa

in 1999 voor het eerst toegepast. Audax (zaak 802) kreeg

in dit kader één maximale boete van 10.000 gulden

opgelegd. De NMa verweet Audax een vertragende en

non-coöperatieve opstelling, waardoor Audax de

voortgang van het mededingingsrechtelijk onderzoek naar

haar eigen gedragingen op de markt voor import en

distributie van dagbladen en tijdschriften aanzienlijk heeft

bemoeilijkt. 

De NMa kan ook in verband met overtredingen in het

kader van het concentratietoezicht boetes opleggen. Voor

het niet naleven van voorschriften of het handelen in

strijd met de inlichtingenplicht in het kader van de

aanvraag voor een concentratievergunning, kan de NMa

een boete opleggen van maximaal 10.000 gulden. 

Voor het verstrekken van onjuiste of onvolledige

gegevens, het niet naleven van de voorschriften die aan

een concentratievergunning verbonden zijn en enkele

andere overtredingen in het kader van het concentratie-

toezicht is de NMa bevoegd boetes op te leggen tot

maximaal 50.000 gulden. In 1999 heeft de NMa geen

boetes opgelegd in het kader van het concentratietoezicht.

3.7 Informele zienswijzen

De wetgever heeft aan de NMa diverse bevoegdheden

toegekend tot het nemen van besluiten, zoals bijvoorbeeld

ontheffingen, vergunningen, boetes en lasten onder

dwangsom. Verschillende tussenstappen in het proces

van besluitvorming hebben in de achterliggende periode

de aandacht getrokken. Daarbij worden aanduidingen

gebruikt als ‘voorlopige oordelen’ en ‘informele

zienswijzen’. Een ‘zienswijze’ is in het taalgebruik van 

de Algemene wet bestuursrecht niet meer dan een opinie

van een betrokkene ten aanzien van een nog te nemen

besluit. Ook van de zijde van de NMa worden opinies

afgegeven. Overigens kan deze opinie uiteenlopen van

het uitzetten van een algemene beleidslijn tot het bepalen

van een voorlopig standpunt in een individuele zaak.

Tot 1 april 1998 konden onder het overgangsrecht

bestaande concurrentiebeperkende overeenkomsten (of

regelingen) worden aangemeld voor een ontheffing.

Gebleken is dat een groot aantal overeenkomsten ‘voor

de zekerheid’ is aangemeld, dat wil zeggen zonder dat

duidelijk was of er eigenlijk wel sprake is van een

concurrentiebeperking. Wanneer daarvan geen sprake is,

dan is het kartelverbod niet van toepassing. 

In dat geval is er evenmin een ontheffing nodig en dan

kan deze derhalve ook niet worden verleend. 

Aanvragers worden hierop gewezen waarbij tevens de

vraag voorgelegd wordt of zij de overbodige aanvraag

willen intrekken of toch het hele besluitvormingstraject

willen doorlopen, wat dan naar verwachting zal

uitmonden in een afwijzing van de aanvraag. In andere

gevallen zijn aanvragers erop gewezen dat aan een

aangemelde regeling (of concentratie) weliswaar

problemen kleven uit mededingingsrechtelijk oogpunt,

maar dat deze door kleine wijzigingen zijn op te lossen,

zoals het schrappen van een bepaald beperkend beding.

Opnieuw komt dan de vraag aan de orde: (aanpassen en)

intrekken of toch doorgaan met de procedure. Ook om

andere redenen kan de vraag opkomen of het niet de

voorkeur verdient een aanvraag (of een klacht) in te

trekken, bijvoorbeeld indien de kans minimaal is dat 

de d-g NMa het gewenste besluit neemt.

Soms wordt al een opinie van de NMa gevraagd voordat

een aanvraag wordt ingediend of een melding wordt

gedaan. Men spreekt wel van een prenotificatie of

oriëntatie. Partijen willen dan een indruk krijgen of het

indienen van een aanvraag zinvol is, zij willen zich ervan

vergewissen dat hun aanvraag correct is of zij willen

alleen maar informatie. 

Het is uiteindelijk aan partijen zelf om een keuze te

maken. Indien zij het niet eens zijn met de informele
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Aspecten die een rol spelen bij de gerichte keuze voor de

inzet van handhavingsinstrumenten zijn onder andere:

• het belang voor de consument bij het ontmantelen van

een kartel;

• de omvang van de welvaartswinst die kan worden

geboekt, door de vergroting van de efficiënte werking

van de markt;

• de voorbeeldwerking die van de zaak uitgaat.

In het handhavingsbeleid wil de NMa voorts een

verschuiving aanbrengen van een reactieve naar een pro-

actieve aanpak. In de eerste jaren van het bestaan van de

NMa is het gezien de stroom aan ontheffingsverzoeken,

concentratieverzoeken en klachten moeilijk geweest de

vereiste capaciteit vrij te maken voor een dergelijke

gerichte inzet van handhavingsinstrumenten. De ruimte

die met name het afgenomen aantal ontheffingsverzoeken

in portefeuille verschaft, zal bij voorrang worden ingezet

voor de gerichte handhaving van de Mededingingswet.

De NMa zal hierbij onder meer uit de volgende bronnen

kunnen putten voor het opsporen van verborgen kartels:

• klachten;

• informatie van consumenten;

• informatie van ‘outsiders’ bij een kartel;

• informatie die vrijgekomen is bij de behandeling van

een ontheffingsverzoek;

• systematisch economisch onderzoek.

De NMa is voorts alert op berichten uit de media inzake

fusie, overnames en joint ventures. Ook staat zij open voor

informatie van derden met betrekking tot concentraties. Op

basis van berichten in de media en informatie van derden

worden brieven gestuurd naar ondernemingen die recent

tot overeenstemming over een concentratie zijn gekomen.

Het betreft concentraties die –nog– niet bij de NMa zijn

gemeld. Doel van deze zogenaamde ‘verificatiebrieven’ is

de controle op de naleving van het concentratietoezicht.

Er zijn in het verslagjaar regelmatig verificatiebrieven

verstuurd aan ondernemingen die aan de omzetcriteria

leken te voldoen. Een aantal van die brieven leidde tot de

conclusie dat het hier geen meldingsplichtige concentratie

betrof, omdat de omzetdrempels niet werden gehaald.

Een aantal verificatiebrieven bleek betrekking te hebben

op een concentratie die nog niet voltrokken was. Deze

concentraties zijn later gemeld bij de NMa. 

De NMa zal ook in de toekomst regelmatig verificatie-

brieven verzenden. Een effectieve handhaving staat of valt

met een adequate sanctionering, waarover meer in de

volgende paragraaf.

De bestuurlijke boete en last onder dwangsom
De Mededingingswet wordt langs bestuursrechtelijke weg

gehandhaafd; voor het strafrecht is hier geen enkele rol

(meer) weggelegd. Dit is een bewuste keuze van de

wetgever geweest, waarbij er onder meer van is uitgegaan

dat bestuursrechtelijke handhaving doelmatiger is dan het

strafrecht. De handhaving van het complexe mededingings-

recht vraagt om een expertise die niet steeds bij de straf-

rechtelijke instanties aanwezig is. 

In het kader van handhaving van de Mededingingswet kan

de NMa boetes opleggen; daarmee sluit het Nederlandse

mededingingsrecht aan bij het Europese mededingings-

recht. De Europese Commissie beschikt eveneens over de

bevoegdheid bestuurlijke boetes op te leggen. Ook de

meeste andere lidstaten kunnen overtredingen van het

mededingingsrecht met een bestuurlijke boete sanctioneren.

De boete wordt als straf opgelegd aan werkelijke

overtreders en dient potentiële overtreders van een

overtreding te weerhouden (algemene preventie). 

Naast het opleggen van een bestuurlijke boete is de NMa

bevoegd tot het opleggen van een (voorlopige) last onder

dwangsom. Deze maatregel is gericht op het (snel)

beëindigen van een overtreding en heeft daarmee een

andere functie dan de boete. Aangezien met de last onder

dwangsom en de boete een verschillend doel wordt

nagestreefd, kan zowel de last als de sanctie ten aanzien

van dezelfde overtreding worden opgelegd. 

Een sanctie kan opgelegd worden wanneer sprake is van

een overtreding van het kartelverbod of indien misbruik

gemaakt wordt van een economische machtspositie. Dit

zijn de materiële kernbepalingen van de Mededingingswet.

De op te leggen boete mag in die gevallen niet hoger zijn

dan één miljoen gulden of, als dat meer is, 10 procent

van de omzet van de onderneming. De maximumboete is

derhalve gekoppeld aan de omzet en kan per onderneming

verschillen. De wetgever heeft bewust voor een dergelijk

flexibel boetesysteem gekozen, omdat dit aansluit bij de

open normen van het verbodsstelsel in de Mededingingswet.

Ook met deze keuze sluit de wetgever aan bij het systeem

dat voor de Europese Commissie geldt. 

De boetebepalingen van de Mededingingswet houden in

dat de NMa met betrekking tot de hoogte van de boete in

ieder concreet geval een afweging moet maken, gericht op

de doelmatige toepassing van de Mededingingswet. De

wet geeft in dat kader twee aanwijzingen: de NMa dient

bij het vaststellen van de hoogte van de boete in ieder

geval rekening te houden met de ernst en de duur van de

overtreding. Daarnaast kunnen nog andere omstandigheden

van het geval een rol spelen, zoals bijvoorbeeld recidive

en het voordeel dat met de overtreding is behaald. 

De financiële positie of winstgevendheid van de betrokken

onderneming speelt hierbij in beginsel geen rol.

In 1999 heeft de NMa twee keer een boetebeschikking

genomen naar aanleiding van overtreding van het kartel-

verbod c.q. het verbod op misbruik van een economische

machtspositie. Het betreft de zaken Hydro Energy B.V.

tegen Sep (zaak 650) en de afspraken tussen notarissen

te Breda (zaak 952). In deze laatste zaak verwijt de NMa

de Bredase notarissen dat zij het kartelverbod hebben

overtreden door een marktverdelingsregeling te treffen.
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zienswijze of om een andere reden een formeel besluit

wensen, dan kunnen zij daarom verzoeken.

Een informele zienswijze van de NMa is overigens niet

altijd gericht op het tussentijds beëindigen van een

procedure. Verschillende procedures voorzien in een

moment (bijvoorbeeld een hoorzitting) waarop tussen

alle betrokkenen standpunten worden uitgewisseld over

de zaak. Ter voorbereiding daarvan kan door de NMa een

document worden opgesteld dat aangeeft welke

onderwerpen in elk geval nog bespreking behoeven. 

Soms is er al sprake van een conceptbesluit waarover kan

worden gediscussieerd, maar meestal wordt volstaan met

zogenaamde punten van overweging (soms ook voorlopig

oordeel genoemd).

In het jaar 1999 heeft in het bijzonder het voorlopig oordeel

de aandacht getrokken dat is opgesteld naar aanleiding

van een klacht van een advocaat over het gedragsrechtelijke

verbod, uitgevaardigd door de Nederlandse Orde van

Advocaten (NOvA), om te declareren op basis van ‘no

cure no pay’ of van quota pars litis (respectievelijk de

afspraak vooraf dat de cliënt niets behoeft te betalen

indien de procedure hem niets oplevert en de afspraak

dat de advocaat een bepaald gedeelte van de waarde van

het bereikte resultaat ontvangt). Aan partijen is het

voorlopig oordeel voorgelegd dat de NOvA een

ondernemersvereniging is in de zin van de Mededingings-

wet en dat de gedragsregels een besluit van die vereniging

vormen dat (op de genoemde punten) ertoe strekt de

mededinging te beperken. Partijen kunnen hun visie op

dit oordeel geven en het zo nodig bestrijden. 

Het voorlopig oordeel is door (een van) de geadresseerden

gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad (jaargang

1999, p. 231). Deze zaak betreft een onderzoek naar

aanleiding van een klacht. Hierop kan een rapport volgen,

hetgeen na het horen van partijen kan leiden tot een

sanctiebesluit. Denkbaar zou zijn dat de beklaagde partij

in reactie op het voorlopig oordeel een ontheffing zou

aanvragen.

In zaak 381/VBBS doet de omgekeerde situatie zich voor.

In die zaak is op een ontheffingsaanvraag een voorlopig

oordeel uitgegaan inhoudende dat de voor ontheffing

aangemelde regeling –mede gelet op de beoordeling van

soortgelijke regelingen door de Europese Commissie en

het Europees Hof van Justitie– niet voor ontheffing in

aanmerking zal komen en dat er sprake is van een

dusdanig ernstige inbreuk op de Mededingingswet dat er

een rapport zal worden opgemaakt (ter voorbereiding op

een sanctie) indien aan de regeling geen einde wordt

gemaakt. 
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 cijfers
4.1 Concentraties

4.1.1 Cijfers

Allereerst zal worden ingegaan op het aantal in 1999

afgedane concentratiezaken. 

Figuur 4.1 Overzicht van de afhandeling van concentratiezaken.

De bij de NMa gemelde voorgenomen concentraties

hadden betrekking op een groot aantal sectoren van de

Nederlandse economie. Sommige sectoren waren daarbij

relatief vaak vertegenwoordigd, zoals de bouwnijverheid,

de productie en distributie van elektriciteit, gas en water,

en de milieudienstverlening.

Als een melding van een voorgenomen concentratie bij de

NMa is binnengekomen, begint een termijn van vier

weken te lopen. Als bij de melding overlegde gegevens

onvolledig of onvoldoende zijn voor de beoordeling van

de melding, kan aan de meldende partijen om aanvulling

worden verzocht. De termijn van vier weken wordt dan

opgeschort totdat de aanvulling van de melding is

ontvangen. Binnen de termijn moet besloten worden of

voor de concentratie een vergunning is vereist. 

Een vergunning is vereist als de NMa reden heeft om aan

te nemen dat als gevolg van de voorgenomen concentratie

een economische machtspositie kan ontstaan of worden

versterkt.

In 1999 zijn 158 meldingen van een voorgenomen

concentratie ingediend. Dit aantal is iets groter dan het

aantal meldingen in 1998 (154). Van die meldingen zijn er

zes binnen de termijn van vier weken ingetrokken. 

Over 146 meldingen is in het verslagjaar een besluit

genomen. Daarnaast zijn er drie besluiten in de tweede

fase genomen, twee besluiten om reeds een concentratie

vanwege gewichtige redenen toe te staan voordat vier weken

na de melding zijn verstreken (art. 40 Mw) en twee besluiten

waarin de d-g NMA een oordeel velde over door partijen

als vertrouwelijk aangemerkte gegevens (art. 35, lid 3, Mw),

wat het totale aantal besluiten in 1999 op 153 brengt.

In 1999 is zesmaal besloten dat een vergunning is vereist11.

Dit aantal is gelijk aan het aantal keer ‘vergunning vereist’

in 1998. Na een dergelijk besluit moeten de partijen die

een concentratie willen aangaan een aanvraag voor een

vergunning indienen bij de NMa. 

De vergunningfase, die begint te lopen na een aanvraag

om vergunning door de partijen bij een concentratie,

duurt in beginsel dertien weken. Deze termijn kan op

grond van de Algemene wet bestuursrecht worden

opgeschort als de NMa ten behoeve van de beoordeling

nadere informatie nodig heeft van de partijen die een

concentratie willen aangaan. De vergunningfase wordt

besloten met een besluit waarin wordt aangegeven of de:

• vergunning wordt verleend;

• vergunning wordt geweigerd;

• vergunning onder beperkingen wordt verleend en/of

voorschriften worden verbonden aan de vergunning.

De NMa is bereid om in overleg te treden over voorstellen

van partijen over in het besluit op te nemen beperkingen

en/of voorschriften (‘verbintenissen’). Het initiatief

daartoe moet van partijen komen. De NMa zal

onderzoeken of de voorgestelde verbintenissen het

gesignaleerde mededingingsprobleem oplossen, waarbij

zij veelal de voorgestelde verbintenissen voor zal leggen

aan marktpartijen12. 
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In de volgende paragrafen zal allereerst een kwantitatief

beeld worden geschetst van de belangrijkste producten

van de NMa. Daarna zullen nog enkele specifieke

onderwerpen aan bod komen die van bijzonder belang

zijn voor de afzonderlijke producten van de NMa.

11 • Zaak 807/Staatsloterij-Lotto – Bankgiroloterij, 

• zaak 1173/Campina Melkunie – Zuiver Zuivel/De Vereeniging, 

• zaak 1331/PNEM/MEGA – EDON, 

• zaak 1427/The Greenery – Fruitmasters, 

• zaak 1528/Wegener Arcade – VNU Dagbladen en 

• zaak 1538/De Telegraaf – De Limburger. 

In 1999 hebben de vergunningaanvragen overigens geleid tot drie besluiten

als bedoeld in artikel 44, eerste lid, betreffende artikel 41, tweede lid, Mw. 

Dit betrof:

• zaak 1132/FCDF – De Kievit (in 1998 werd bepaald dat in deze zaak een

vergunning was vereist), 

• zaak 807/Staatsloterij – Lotto – Bankgiroloterij en 

• zaak 1331/PNEM/MEGA – EDON. 

In één zaak waarin een vergunning was vereist, is geen vergunning

aangevraagd (zaak 1173/Campina Melkunie – Zuiver Zuivel/

De Vereeniging). 

In zaak 1427/The Greenery – Fruitmasters is de vergunningaanvraag

gedurende de behandeling door de aanvragende partijen ingetrokken. 

In de zaken 1528/Wegener Arcade – VNU Dagbladen en 1538/De Telegraaf –

De Limburger wordt in de loop van 2000 een besluit verwacht.

12 In zaak 1132/FCDF – De Kievit vormde het aanbod tot verbintenissen door

partijen een oplossing voor het gesignaleerde mededingingsprobleem. 

De directeur-generaal van de NMa heeft op basis van de aangeboden

verbintenissen een gedeeltelijke vergunning verleend. Hij heeft aan de

vergunning de voorschriften verbonden dat de aangeboden verbintenis

wordt uitgevoerd en dat partijen de directeur-generaal eens per vier

maanden opgave zullen doen van een aantal gegevens. Deze ‘rapportage-

plicht’ geldt voor een periode van drie jaren vanaf het moment van

totstandbrenging van de concentratie. 

In zaak 1331/PNEM-MEGA – EDON hebben partijen een aantal

verbintenissen voorgesteld teneinde de geschetste mededingingsbezwaren

weg te nemen. Deze verbintenissen hielden de afstoting in door EDON van

haar belang in EPON en van haar belang in een of meerdere composterings-

inrichtingen. Geconcludeerd is dat deze verbintenissen een oplossing bieden

voor de gesignaleerde mededingingsproblemen. Onder de voorwaarde dat

binnen een bepaalde termijn uitvoering wordt gegeven aan de verbintenissen

is voor de concentratie een vergunning verleend. De verbintenissen zijn als

voorschriften aan de vergunning verbonden.

Het jaar 1999 

in cijfers

Categorie Afgehandeld Ingetrokken Ingediend in

in 1999 in 1999 1999 en nog in

behandeling

Concentratiemeldingen 146 6 18

Aanvragen concentratie- 3 1 2

vergunning

Aanvragen art. 40 2 0 0

Aanvragen art. 35, lid 3 2 0 0
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omzetten van twee andere accountantskantoren die BDO,

ingevolge juridisch bindende overeenkomsten, op korte

termijn zou overnemen. BDO en Walgemoed gaven in

hun onderlinge afspraken aan dat de resultaten van de

twee door BDO over te nemen kantoren zouden worden

toegerekend aan de nieuwe organisatie. De twee geplande

overnames door BDO bleken daarmee relevant voor de

concentratie tussen BDO en Walgemoed, nu de werkelijke

middelen die betrokken waren bij de concentratie tussen

BDO en Walgemoed mede de juridisch bindende overeen-

komsten omvatten tussen BDO en de twee andere onder-

nemingen. BDO verkrijgt op grond van die overeenkomsten

uitsluitende zeggenschap over deze accountantskantoren

en daarmee kon, in het kader van de voorgenomen

concentratie tussen BDO en Walgemoed, de omzet van

de twee kantoren worden toegerekend aan BDO.

Opeenvolgende transacties 
Met betrekking tot opeenvolgende transacties van

dezelfde ondernemingen doet zich de vraag voor hoe de

omzet van de betrokken ondernemingen berekend moet

worden. Door transacties te splitsen zou de omzet onder

de omzetdrempels kunnen komen. Dit kan zich met name

voordoen bij twee opeenvolgende acquisities tussen

dezelfde ondernemingen waarbij steeds delen van de ene

betrokken onderneming aan de andere betrokken onder-

neming worden overgedragen. Voor dit soort gevallen

bevat de Europese Concentratieverordening (Covo) een

specifieke regeling: de zogenaamde tweejaarsregel. Deze

regel houdt in dat een of meer acquisities die binnen een

periode van twee jaar plaatsvinden tussen dezelfde

ondernemingen beschouwd moeten worden als één

concentratie die plaatsvindt op de datum van de laatste

concentratie. 

De Mededingingswet kent niet een soortgelijke bepaling.

In het Nederlandse concentratietoezicht wordt de

tweejaarsregel uit de Covo ook niet toegepast (zie in dit

verband ook zaak 1132/FCDF – De Kievit). Wel is het zo

dat opeenvolgende transacties die slechts afzonderlijke

stappen zijn in het kader van een bredere strategie van de

betrokken ondernemingen, met als uiteindelijk doel dat

door een onderneming zeggenschap wordt verkregen over

een andere onderneming, samen beschouwd kunnen

worden als één concentratie indien dit meer recht doet

aan de economische realiteit.

Nevenrestricties bij concentraties
De meest voorkomende nevenrestricties hadden ook dit

verslagjaar betrekking op non-concurrentiebedingen. Met

betrekking tot de duur van deze bedingen was het in het

verslagjaar het beleid, ter bescherming van de overnemer,

om non-concurrentiebedingen van maximaal vijf jaar te

aanvaarden. In augustus 1999 heeft de Europese Commissie

een ontwerp-mededeling betreffende nevenrestricties

gepubliceerd waarin in het geval van overdracht van

knowhow en goodwill, de aanvaardbaar geachte periode

van vijf jaar wordt teruggebracht tot drie jaar. 

Deze ontwerp-mededeling is een codificatie van genomen

beschikkingen. Derhalve wordt vanaf eind 1999 aan

partijen gevraagd nader te motiveren welke bijzondere

omstandigheden een duur van langer dan drie jaar

rechtvaardigen.

Indien partijen de geografische reikwijdte van een non-

concurrentiebeding niet hebben beperkt tot het gebied

waar de overdrager ten tijde van de overdracht actief is

(bijvoorbeeld in zaak 1204/Nissan Motor Nederland –

Auto Veeneman, zaak 1285/CRH – Kooy Beheer en zaak

1340/Airtours – Marysol), dan geldt de nevenrestrictie

slechts voor zover deze geografische beperking is

aangebracht.

In het algemeen wordt aangenomen dat wanneer de

verkoper verboden zal zijn om op te treden als verschaffer

van leningen of andere soorten krediet, dit verder gaat

dan wat redelijkerwijs als noodzakelijk wordt beschouwd

voor de verwezenlijking van de concentratie en dienten-

gevolge niet zal worden aangemerkt als een nevenrestrictie

(bijvoorbeeld in zaak 1549/Stiho – Baars & Bloemhoff en

zaak 1623/Pirelli – NKF Kabel). In het geval van een

verbod voor de verkoper om werknemers van de over te

nemen onderneming in dienst te nemen of anderszins

werkzaamheden te laten verrichten, wordt dit uitsluitend

aanvaard indien het zich beperkt tot het actief werven om

in dienst te treden respectievelijk om anderszins

werkzaamheden te laten verrichten (bijvoorbeeld in zaak

1152/Autobinck – Greenib). Daaraan is toegevoegd dat

het moet gaan om personeel dat beschikt over belangrijke

knowhow betreffende de activiteiten van de over te nemen

onderneming (bijvoorbeeld in zaak 1593/Bolloré – OTAL).

In zaak 1152/Autobinck – Greenib is de continuering van

een tussen een groepsvennootschap van de verkoper en

de over te nemen onderneming bestaande relatie als

nevenrestrictie aanvaard voor een kortere duur dan door

partijen gemeld. Dit hield verband met het feit dat de

gemelde operatie, de overname van twee vennootschappen,

tijdens de meldingsfase werd gewijzigd in de overname

van nog maar één van de twee vennootschappen. 

Dit had tot gevolg dat niet meer gesteld kon worden dat

bedoelde groepsvennootschap volledig afhankelijk is van

de over te nemen onderneming. Dientengevolge ging de

duur van de overeenkomst met betrekking tot boven-

staande relatie verder dan wat redelijkerwijs als

noodzakelijk kan worden beschouwd. Ook zogenaamde

preferred supplier-bedingen kunnen voor een bepaalde

duur worden aanvaard (bijvoorbeeld in zaak

1218/Econocom – EDS Product Services en zaak

1228/Stork – Printed Circuit Board Fabriek). De duur van

een dergelijke verbintenis moet niet langer zijn dan nodig

is om de banden van afhankelijkheid tussen verkoper en

de over te nemen onderneming te vervangen door een

zelfstandige positie van de over te nemen onderneming

op de markt. Een dergelijke periode geeft zowel de nieuwe

eigenaar als de verkoper gelegenheid zich in te stellen op

de nieuwe situatie.
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Hieronder is gekeken naar het aantal meldingen dat in de

verschillende perioden van het jaar werd ingediend.

Figuur 4.2 Verloop van de meldingen gedurende 1999.

Zoals het bovenstaande overzicht laat zien vertoonde het

aantal meldingen in december 1999 een duidelijke piek.

Het aantal meldingen vanaf 15 november tot eind

december 1999 bedroeg maar liefst dertig. Dat wil zeggen

dat van het totale aantal meldingen in 1999 bijna 20

procent in de laatste zes weken van het jaar werd gedaan.

Van die meldingen gedaan vanaf 15 november tot eind

december stond op het einde van het jaar maar liefst 37

procent stil. Vaak bleek het voornemen tot concentratie

onvoldoende geconcretiseerd te zijn, of bleek dat de

meldende partijen onvoldoende gegevens hadden overlegd.

4.1.2 Specifieke onderwerpen concentratiecontrole

De NMa heeft in het kader van de in 1999 genomen

besluiten en afgegeven informele zienswijzen een lijn

ontwikkeld ten aanzien van de vraag op welke wijze

begrippen en aspecten uit de Mededingingswet die samen-

hangen met de toepassing van het concentratietoezicht

door de NMa worden geïnterpreteerd en uitgelegd. 

Dit is met name van belang omdat het concentratietoezicht

voor veel Nederlandse ondernemingen nog steeds een

nieuw fenomeen is. 

Voor een aantal begrippen en interpretaties heeft zich een

duidelijke lijn ontwikkeld in de loop van het verslagjaar:

• omzetberekening in het kader van het toepassings-

bereik van het concentratietoezicht;

• opeenvolgende transacties;

• overeenkomsten, besluiten en gedragingen die

rechtstreeks zijn verbonden aan een concentratie en

noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de

concentratie (nevenrestricties bij concentraties);

• gemeenschappelijke ondernemingen (‘joint ventures’);

• uitzonderingsbepaling voor participatiemaatschappijen;

• vertrouwelijke gegevens;

• ontheffingsverzoeken voor het binnen vier weken tot

stand brengen van een concentratie.

Daarnaast heeft de NMa in kaart gebracht hoeveel van de

bij haar gemelde concentraties eveneens meldingsplichtig

waren in andere lidstaten, de zogenaamde ‘meervoudige

meldingen’.

Omzetberekening
De omzet moet worden berekend op basis van de netto-

omzet op de voet van het Burgerlijk Wetboek. De omzet

moet zo worden berekend dat deze een afspiegeling

vormt van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming. 

De NMa neemt in het algemeen de door een accountant

gecontroleerde jaarrekening als uitgangspunt voor de

omzetberekening. Daarnaast stelt de NMa vast of de

omzetdrempels worden overstegen aan de hand van de

datum waarop een concentratie wordt gemeld. De datum

van totstandkoming van een concentratie is bij de NMa

niet bekend en in zoverre niet relevant. Het hangt dan

ook af van het moment van melding, over welk kalender-

jaar de omzet van een onderneming in aanmerking moet

worden genomen.

De omzet van een onderneming moet worden meegerekend

als een bij de concentratie betrokken onderneming het

recht heeft deze onderneming te leiden. Dat wil zeggen:

invloed op het 'day to day'-management. Een vetorecht

ten aanzien van benoeming en ontslag van bestuurders

lijkt daarvoor op zichzelf onvoldoende. 

De omzet die een gemeenschappelijke onderneming

behaalt uit handel met andere ondernemingen dan de

moederondernemingen, moet in gelijke delen worden

toegerekend aan de moederondernemingen. Of de

moederondernemingen in gelijke mate deelnemen in het

kapitaal van de gemeenschappelijke onderneming is

hierbij niet van belang. Overheidssteun die betrekking

heeft op de normale bedrijfsvoering van een onderneming

wordt aangemerkt als omzet, als de onderneming zelf de

steun ontvangt en de steun rechtstreeks verband houdt

met de verkopen van de onderneming. Dit is het geval als

de toekenning afhankelijk is gesteld van de leveringen en

de hoogte van de steun evenredig is aan de geleverde

hoeveelheden. Als de steun wordt toegekend voor een

aantal jaren ineens, moet de steun in evenredige delen

worden toegerekend aan de verschillende jaren (zie in dit

verband ook zaak 1589/Volkswoningen – Woningstichting

onze Woongemeenschap).

De gezamenlijke omzet van de betrokken ondernemingen

bij een concentratie dient in het voorgaande kalenderjaar

meer te bedragen dan 250 miljoen gulden. Voorts dient

door ten minste twee van de betrokken ondernemingen

ieder ten minste 30 miljoen gulden omzet in Nederland te

zijn behaald. In zaak 1678/BDO – Walgemoed werd aan

beide criteria voldaan. Bij de berekening van de omzet

van partijen is evenwel rekening gehouden met de
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participatiemaatschappijen wordt niet als een concentratie

aangemerkt, mits de aan de deelname verbonden stem-

rechten slechts worden uitgeoefend om de volle waarde

van deze beleggingen veilig te stellen. Aangezien het

verwerven van deelnemingen in ondernemingen de

kernactiviteit van participatiemaatschappijen is, wilden zij

graag met de NMa tot een gedragscode komen. Deze code

dient participatiemaatschappijen in staat te stellen zelf-

standig te bepalen of een concentratie moet worden gemeld. 

In het kader van het concentratietoezicht wordt ervan

uitgegaan dat zeggenschap wordt verworven wanneer een

beslissende invloed op een onderneming kan worden

uitgeoefend. Een gedragscode is dus uitsluitend van

toepassing op een zeggenschapverkrijgende deelneming

door participatiemaatschappijen. Hiervan is sprake als

een participatiemaatschappij de mogelijkheid verkrijgt

beslissingen te kunnen nemen of te blokkeren ten aanzien

van:

• de benoeming en het ontslag van bestuurders;

• de vaststelling of goedkeuring van begroting of budget

en bedrijfsplan;

• de goedkeuring van belangrijke investeringen.

Hoewel de exacte formulering van de gedragscode is

overgelaten aan de participatiemaatschappijen, heeft de

NMa enkele aanzetten geformuleerd op basis waarvan

participatiemaatschappijen een gedragscode kunnen

uitwerken. Voorop staat dat de gedragscode dient te

leiden tot een terughoudende opstelling van de

zeggenschapverkrijgende participatiemaatschappij. 

• Ten eerste dient een terughoudende opstelling te

blijken ten opzichte van beslissingen over het

commerciële gedrag (investeringen, begroting,

bedrijfsplan en andere operationele, op de bedrijfsvoering

betrekking hebbende aspecten). Beslissingen die

betrekking hebben op de juridische structuur van de

onderneming behoeven (voor de gedragscode) geen

nadere aandacht, omdat het hier niet gaat om een

beïnvloeding van het commerciële gedrag van een

onderneming.

• Ten tweede weegt incidentele bemoeienis, bijvoorbeeld

de vernieuwing van een bedrijfsplan, minder zwaar dan

regelmatig terugkerende momenten van bemoeienis.

• Ten derde is het van belang tot een zekere objectivering

te komen van crisisachtige omstandigheden, waaronder

verdergaande bemoeienis van de participatiemaatschappij

gerechtvaardigd kan zijn.

• Ten vierde wordt gesteld dat instemming met voorstellen

van het bestuur van de onderneming minder invloed

heeft op het commerciële gedrag van een onderneming

dan het nemen van beslissingen die afwijken van die

voorstellen of de voorgestane lijn.

Vertrouwelijke gegevens
In verband met de rechten van belanghebbende derden is

het noodzakelijk een openbare versie van een concentratie-

besluit te maken. De NMa maakt een concentratiebesluit

zo volledig mogelijk openbaar en neemt die gegevens op

die zij dragend acht of waarvan zij vindt dat ze het besluit

verduidelijken. Uit deze openbare versie worden

vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegegevens in de zin van

de Wet openbaarheid van bestuur of anderszins

vertrouwelijke gegevens weggelaten die op grond van

diezelfde wet vertrouwelijk dienen te blijven. Om die reden

wordt partijen bij een concentratie verzocht binnen een

bepaalde termijn (meestal drie werkdagen) met redenen

omkleed aan te geven welke gegevens in de tekst van het

concentratiebesluit door hen worden beschouwd als

vertrouwelijke gegevens. Meestal kunnen partijen en de

NMa het redelijk snel eens worden over welke gegevens

van een concentratiebesluit als vertrouwelijk beschouwd

moeten worden. Als dat niet het geval is, biedt de

Mededingingswet de volgende mogelijkheid: ‘Door een

onderneming bij de melding verstrekte gegevens die door

die onderneming als vertrouwelijk zijn aangemerkt, worden

niet eerder openbaar gemaakt dan nadat een week is

verstreken na de bekendmaking van de daartoe strekkende

beschikking van de directeur-generaal’ (artikel 35, lid 3 Mw).

In het verslagjaar zijn twee van dergelijke besluiten

genomen. In zaak 1439/Duni – De Ster heeft de NMa

geoordeeld dat een inschatting van een totale waarde van

een markt per definitie geen vertrouwelijke bedrijfs- of

fabricagegegevens bevat, omdat de specifieke gegevens

ten aanzien van de interne cijfers van partijen niet kenbaar

zijn uit de totale waarde van een markt. In de inschatting

van de totale waarde van een markt is immers –naast de

interne informatie van partijen– ook de positie van

concurrenten op die markt verwerkt. Partijen hebben hun

inschattingen van de totale waarde van de relevante

markten gebaseerd op de eigen omzet en een inschatting

van de positie van concurrenten. Die inschattingen zijn

dragend geweest voor de motivering van het besluit. 

Het kan voor derden zeer relevant zijn op welke wijze het

gezamenlijke aandeel van partijen op de relevante markten

is ingeschat, omdat de juistheid van het gezamenlijke

aandeel van partijen staat of valt met een juiste vaststelling

van de totale waarde van de relevante markt(en). 

Openbaarmaking van die inschattingen is voor de NMa

en voor belanghebbende derden voorts van belang, omdat

de NMa door middel van openbaarmaking in staat wordt

gesteld aan die derden duidelijk te maken op welke wijze

zij gestalte geeft aan de uitvoering van de Mededingingswet.

Het tweede besluit is genomen in zaak 1408/TDG

Logistics – Van Straaten waar in het concentratiebesluit in

die zaak de namen waren genoemd van de drie aandeel-

houders in Van Straaten die hun aandelen verkochten aan

TDG. De NMa heeft geoordeeld dat er sprake is van een

familiebedrijf dat de familienaam draagt. Hierdoor is

impliciet blijk gegeven van de keuze de familienaam uit de

persoonlijke levenssfeer in de openbaarheid te brengen. In

dit geval hielden twee aandeelhouders hun aandelen via

een persoonlijke houdstermaatschappij die hun eigen
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Ten aanzien van omzetgaranties kan worden opgemerkt dat

omzetgaranties van de verkoper aan de nieuwe eigenaar

die aflopen in de tijd de kans vergroten op acceptatie als

nevenrestrictie. Indien dan ook nog blijkt dat de nieuwe

eigenaar voorheen niet of nauwelijks actief was op de

markt van de over te nemen onderneming kan gezegd

worden dat dergelijke omzetgaranties de nieuwe eigenaar

in staat stellen om met de over te nemen onderneming

een zelfstandige positie op de markt op te bouwen. In een

dergelijk geval valt niet in te zien waarom een bijkomend

non-concurrentiebeding objectief noodzakelijk is voor de

verwezenlijking van de concentratie. Zelfs een exclusieve

leveringsovereenkomst tussen een nieuw opgerichte

gemeenschappelijke onderneming en de verkoper is

geaccepteerd (zaak 1229/United News & Media –

Bloomberg). In dat besluit is geoordeeld dat de gemeen-

schappelijke onderneming moet kunnen beschikken over

de technologie en de knowhow die nodig zijn om de

benodigde functies uit te kunnen oefenen. Bovendien betrof

het een op maat gemaakt geautomatiseerd softwaresysteem,

specifiek voor het faciliteren van de handel, essentieel

voor de gemeenschappelijke onderneming. Een afspraak

dat de over te nemen onderneming bepaalde diensten

aan de verkoper blijft leveren, kan onder bepaalde

omstandigheden aanvaardbaar zijn als nevenrestrictie

(bijvoorbeeld in zaak 1288/KPN Telecom – Origin/TS&N

(II)). In bedoelde zaak was een minimumomzetvereiste te

rechtvaardigen, onder andere vanwege het karakter van

onderhavige diensten en de lange-termijnrelatie.

Gemeenschappelijke ondernemingen (joint
ventures)

Een transactie die leidt tot de totstandbrenging van een

gemeenschappelijke onderneming moet als een

concentratie worden beschouwd wanneer:

• na de transactie twee of meer moederondernemingen

zeggenschap hebben over de gemeenschappelijke

onderneming;

• de gemeenschappelijke onderneming duurzaam alle

functies van een zelfstandige economische eenheid vervult;

• de gemeenschappelijke onderneming er niet toe leidt

dat de moederondernemingen hun marktgedrag

coördineren. 

Wanneer in een concreet geval aan een of meer van deze

voorwaarden niet voldaan is, heeft dat tot gevolg dat de

gemeenschappelijke onderneming buiten de toepassings-

sfeer van het concentratietoezicht valt. Dit heeft tevens

tot gevolg dat op het samenwerkingsverband mogelijk het

kartelverbod van toepassing is, waarbij dan weer de weg

van een ontheffingsverzoek openstaat.

Er is in het algemeen geen gezamenlijke zeggenschap

wanneer drie of meer aandeelhouders elk een minderheids-

deelneming in een gemeenschappelijke onderneming

hebben, die hen niet in staat stelt om individueel

strategische beslissingen over de activiteiten van de

gemeenschappelijke onderneming te bepalen of te

blokkeren. Er is dan sprake van een situatie waarin in de

besluitvorming wisselende coalities kunnen optreden. 

De totstandkoming van een dergelijke situatie is in de

regel niet als een concentratie te beschouwen. 

Dit was de conclusie in zaak 1665/Residentie en NeSBIC –

Menken, waarin sprake was van de overgang van een

situatie met één meerderheidsaandeelhouder met

uitsluitende zeggenschap naar een situatie van drie

minderheidsaandeelhouders, die geen van allen een

beslissende invloed zouden hebben. 

Enkele malen zijn gemeenschappelijke ondernemingen

aangemeld die naar de mening van de NMa niet alle

functies van een zelfstandige economische eenheid

vervullen. Dit was bijvoorbeeld het geval in zaak 1676/

Waterbedrijf Europoort – Gemeentelijk Havenbedrijf

Rotterdam. De gemeenschappelijke onderneming in

kwestie zou zich gaan bezighouden met de winning en

levering van oppervlaktewater. Het bleek dat vrijwel alle

uitvoerende werkzaamheden door een van de moeder-

ondernemingen zouden worden verricht, terwijl de

gemeenschappelijke onderneming over zeer weinig eigen

bedrijfsmiddelen zou beschikken. In een dergelijk geval

komt de NMa tot de conclusie dat de gemeenschappelijke

onderneming geen volwaardige onderneming is, zodat de

oprichting ervan niet als een concentratie zal worden

aangemerkt. 

Wanneer een onderneming (mede)zeggenschap verwerft

in een reeds bestaande gemeenschappelijke

onderneming, kan dit in beginsel wel als een concentratie

worden aangemerkt. Een dergelijke situatie was aan de

orde in zaak 1208/ABN AMRO Participaties – Humares

Beheer, waarin het aantal aandeelhouders dat door

middel van vetorechten een beslissende invloed zou

kunnen uitoefenen werd uitgebreid van drie naar vier.

Een zaak waarin uitgebreid werd ingegaan op de vraag of

de totstandbrenging van een gemeenschappelijke

onderneming zou kunnen leiden tot coördinatie van het

marktgedrag van de oprichtende ondernemingen, was

zaak 1201/ABP – PGGM – NIB. Voor de beantwoording

van deze vraag moest met name worden onderzocht of,

enzo ja, in welke mate de moederondernemingen actief

zijn op een of meer van de markten waarop ook de

gemeenschappelijke onderneming actief is, dan wel op

markten die aangrenzend zijn. In deze zaak werd de

conclusie getrokken dat niet aan te nemen was dat de

totstandbrenging van de gemeenschappelijke

onderneming tot een coördinatie van het marktgedrag

van ABP en PGGM zou kunnen leiden.

Uitzonderingsbepaling voor participatie-
maatschappijen

Bij participatiemaatschappijen bleek het afgelopen jaar

behoefte te bestaan aan een nadere interpretatie van de

uitzonderingsbepaling voor participatiemaatschappijen,

zoals opgenomen in de Mededingingswet. 

Het verwerven van participaties in het kapitaal door
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Van de 158 concentratiemeldingen die de NMa in 1999

heeft ontvangen, waren er 18 ook bij mededingings-

autoriteiten in de andere EU-lidstaten aangemeld. 

De verdeling daarvan was als volgt:

Figuur 4.3 Overzicht van de concentraties die ook in andere lidstaten zijn

aangemeld.

4.2 Ontheffingen 

4.2.1 De cijfers voor ontheffingen die vallen onder
het overgangsregime

Vervolgens zal worden ingegaan op de afhandeling in 1999

van de ontheffingsverzoeken die vallen onder het overgangs-

regime. De voor 1 april 1998 aangemelde overeenkomsten

zijn voorlopig geldig, tot het moment waarop de NMa

heeft beslist op de aanvraag. De voorlopige geldigheid

betekent dat een overeenkomst niet getroffen wordt door

het kartelverbod, zolang de NMa nog niet beslist heeft. 

Het aantal van 1040 ontheffingsverzoeken onder het

overgangsregime heeft de verwachtingen van de NMa

ruimschoots overtroffen. Dit doet de vraag rijzen welke

stand van zaken bereikt is in het kader van de afhandeling

van deze aanvragen. 

Figuur 4.4 Aantallen ontheffingsverzoeken onder het overgangsregime.

Ondanks het feit dat het indienen van ontheffingsverzoeken

onder het overgangsregime na 1 april 1998 niet meer

mogelijk was, is de werkvoorraad van dit type ontheffings-

verzoeken in 1999 aangevuld. Dit is veroorzaakt door de

zogeheten ‘splitsing’ van dossiers, waarbij meerdere

overeenkomsten door een aanvrager ter ontheffing zijn

voorgelegd aan de NMa die aanvankelijk beschouwd

werden als één aanvraag. Indien tijdens de behandeling

echter blijkt dat het meerdere aanvragen betreft, wordt

overgegaan tot splitsing van de dossiers. Hierdoor zijn 

86 dossiers in 1999 toegevoegd aan de bestaande werk-

voorraad. Het betrof hier hoofdzakelijk aanvragen uit de

zorgsector. In 1999 zijn in totaal 226 ontheffingsverzoeken

die vallen onder het overgangsregime afgedaan. Dit leidt tot

de conclusie dat 414 ontheffingsdossiers nog in portefeuille

zitten, waarvan meer dan 60 procent betrekking heeft op

de zorgsector.

De daling van het aantal afgedane ontheffingsverzoeken

in 1999 ten opzichte van het voorgaande jaar, wordt

veroorzaakt door het feit dat het kaf in 1998 reeds van het

koren was gescheiden. Hierdoor bleven in 1999 de

complexe zaken over, die ook vaker met een besluit

moesten worden afgedaan.

4.2.2 De cijfers voor reguliere ontheffingsverzoeken

Ook na 1 april 1998 zijn ontheffingsverzoeken bij de NMa

ingediend. In deze paragraaf staat de stand van zaken rond

de afhandeling van de ‘reguliere’ ontheffingsverzoeken

centraal. In figuur 4.5 is de stand van zaken in tabelvorm

weergegeven.

Figuur 4.5 Aantallen ‘reguliere’ ontheffingsverzoeken. 

De meest opvallende conclusie die kan worden getrokken

uit deze cijfers, is het geringe aantal nieuwe ontheffings-

verzoeken dat bij de NMa in 1999 is ingediend. 

Het betreft hier slechts zestien nieuwe aanvragen. 

4.3 Klachten

De cijfers voor klachten
Voor het verschaffen van inzicht in de afhandeling van de

klachten in 1999 kan figuur 4.6 uitkomst bieden. 

De beginvoorraad aan klachten bedroeg 127. 

In 1999 zijn 92 nieuwe klachten binnengekomen.

Afgedaan zijn in totaal 89 klachten. Hierdoor resteerden

aan het einde van het jaar 1999 nog 130 klachten.
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initialen en dezelfde familienaam draagt. 

Nu de gegevens van twee van de drie aandeelhouders

reeds algemeen bekend en daardoor openbare gegevens

zijn, kan worden gesteld dat de identiteit van deze

aandeelhouders geen gegeven is dat niet voor openbaar-

making in aanmerking komt. 

De identiteit van aandeelhouders in een onderneming is

in beginsel geen vertrouwelijk gegeven. Dat in bepaalde

gevallen gegevens omtrent de identiteit van aandeel-

houders niet voor een ieder toegankelijk zijn doet hier

niet aan af. Het verzoek de identiteit van de derde

aandeelhouder, een natuurlijk persoon die niet dezelfde

familienaam draagt, te beschouwen als vertrouwelijk

gegeven en openbaarmaking ervan achterwege te laten is

een verzoek om op relatieve gronden openbaarmaking

van die gegevens te weigeren. 

Dit betekent dat een afweging moet worden gemaakt

tussen het belang bij openbaarmaking van de gegevens

en het belang bij niet-openbaarmaking. Partijen hebben

hun belang bij niet-openbaarmaking echter niet nader

gemotiveerd, zodat geen afweging kon worden gemaakt.

Voorts werd het belang bij openbaarmaking van de

verzochte gegevens in deze zaak versterkt, nu in het

concentratiebesluit eveneens een oordeel werd gegeven

over een non-concurrentiebeding dat partijen hebben

aangemeld als nevenrestrictie, en waarbij de verkopers en

de natuurlijke personen partij zijn. De identiteit van

degenen die partijen zijn bij een non-concurrentiebeding

is in onderhavig geval een essentieel onderdeel ervan. 

In beide zaken heeft de NMa geconcludeerd dat het belang

van openbaarmaking van de verzochte gegevens zwaarder

weegt dan het belang van partijen bij niet-openbaarmaking

en dat het verzoek van partijen tot niet-openbaarmaking

van de verzochte gegevens niet gehonoreerd kan worden.

Ontheffingsverzoeken voor het binnen vier weken
tot stand brengen van een concentratie

Partijen die een melding van een concentratie doen,

kunnen de NMa op basis van art. 40 Mw verzoeken

ontheffing te verlenen van het verbod om de concentratie

tot stand te brengen voordat de termijn van vier weken is

verstreken. De NMa kan om gewichtige redenen de

ontheffing verlenen. Van gewichtige redenen is sprake

indien door het in acht nemen van de verplichte

wachtperiode, onherstelbare schade wordt toegebracht

aan een voorgenomen concentratie. Een verleende

ontheffing heeft een voorlopig karakter. Indien alsnog

wordt besloten dat een vergunning is vereist voor de

concentratie, zijn de partijen verplicht binnen vier weken

een vergunningaanvraag in te dienen. Doen zij dat niet of

trekken zij de aanvraag in, dan dient de concentratie

binnen dertien weken ongedaan te worden gemaakt.

Hetzelfde geldt indien de vergunning wordt geweigerd.

In 1999 heeft de NMa tweemaal een besluit op een

dergelijk ontheffingsverzoek genomen. Beide verzoeken

werden gehonoreerd. Het eerste verzoek werd gedaan

door de Accell Group, fietsenproducent van onder andere

het merk Batavus, die het noodlijdende Sparta wilde

overnemen (zaak 1550/Accell Group – Sparta). Sparta

verkeerde in ernstige financiële problemen. Leveranciers

konden niet meer worden betaald en weigerden onderdelen

voor de productie te leveren. Hierdoor lag de productie

stil en konden geen fietsen worden afgeleverd aan afnemers.

Het gevolg was dat terechte vrees bestond dat afnemers

voor het volgende seizoen geen orders meer plaatsten en

dat werknemers zouden vertrekken. Omdat juist in de tijd

dat de melding en het verzoek werden gedaan (september)

door de fietsenbranche de beslissingen werden genomen

over de te voeren collectie voor het volgende seizoen, was

sprake van een bijzondere omstandigheid. Het in acht

nemen van de wachttijd van vier weken zou tot gevolg

hebben dat de waarde van Sparta en de overlevings-

kansen sterk zouden afnemen. Uit het voorgaande

concludeerde de d-g NMa dat er voldoende indicatie was

van onherstelbare schade.

Het tweede verzoek werd gedaan in zaak 1597/Schreiner –

Air Holland door de Schreiner Luchtvaart Groep, die Air

Holland wilde overnemen en redden van de ondergang.

De situatie was vergelijkbaar met die in de zaak Accell

Group – Sparta. Air Holland was in ernstige financiële

problemen, faillissement dreigde. Juist de periode waarin

het verzoek werd gedaan (begin oktober) was de tijd dat

afnemers van Air Holland, de touroperators, vliegcapaciteit

voor het volgende zomerseizoen inkopen. Belangrijke

afnemers lieten weten dat zij slechts contracten voor het

volgende seizoen met Air Holland wilden sluiten indien er

voldoende zekerheid kon worden geboden over de

continuïteit. Een overname door Schreiner werd door

deze afnemers aanvaard als voldoende zekerheid, maar

op die zekerheid kon geen vier weken worden gewacht. 

Geconcludeerd werd dat indien Air Holland niet

onmiddellijk kon worden overgenomen door een koper

met continuïteitsperspectief, een onomkeerbare waarde-

vermindering van Air Holland het gevolg zou zijn.

Wederom was dit voldoende indicatie van onherstelbare

schade aan de voorgenomen concentratie en grond om

de ontheffing te verlenen. Overigens is de melding om

andere redenen nadien ingetrokken.

Concentratietoezicht buitenlandse mededingings-
autoriteiten: ‘meervoudige meldingen’

Bij het wijzigen van de Europese Concentratieverordening

nr. 4064/8913 is op 30 juni 1997 door de Raad van

Ministers van de Europese Unie afgesproken dat de

lidstaten zullen registreren hoeveel van de in de lidstaat

aangemelde concentraties ook bij andere EU-lidstaten

worden gemeld. In verband hiermee is in het ‘Formulier

melding concentratie’ een vraag over dit aspect

opgenomen.
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Meldingen Totaal

Aangemeld in twee lidstaten: 10

Nederland en België 1

Nederland en Duitsland 5

Nederland en Groot-Brittannië 1

Nederland en Finland 1

Nederland en Ierland 1

Nederland en Italië 1

Aangemeld in drie lidstaten: 2

Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië 1

Nederland, Duitsland en Ierland 1

Aangemeld in meer dan drie lidstaten: 6

Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en Portugal 1

Nederland, Duitsland, Finland en Zweden 2

Nederland, België, Duitsland, Italië, 

Luxemburg en Oostenrijk 1

Nederland, Denemarken, Duitsland, Italië, 

Luxemburg, Oostenrijk en Zweden 1

Nederland, België, Denemarken, Duitsland, 

Finland, Ierland, Italië en Zweden 1

13 Pb. 1989, L395/1.

Omschrijving Aantallen

Beginstand 1998 1040

Afgedaan in 1998 486

Restant 1998 554

Correctie voor splitsing dossiers 86

Afgedaan in 1999 226

Restant van de ontheffingsverzoeken 1999 414

Omschrijving Aantallen

Beginstand 1998 89

Afgedaan in 1998 57

Restant 1998 32

Correctie voor splitsing dossiers 29

Binnengekomen in 1999 16

Afgedaan in 1999 31

Restant van de ontheffingsverzoeken 1999 46
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geen risico bestond voor het delen van informatie

tussen zorgverzekeraars onderling. Dit ontheffingsverzoek

is afgedaan met een informele zienswijze.

• Eveneens binnen de zorgsector speelde de volgende

casus zich af. Het betrof hier machtigingen voor het

sluiten van overeenkomsten tussen enerzijds zieken-

fondsen en anderzijds ambulancediensten, trombose-

diensten, audiologische centra alsmede klinisch-

genetische centra. De aanvrager van de ontheffing

coördineerde en regisseerde de uitwisseling van deze

machtigingen tussen de ziekenfondsen onderling. 

De contractpartners van de ziekenfondsen waren

zogeheten toegelaten ‘instellingen’ in de zin van de

Ziekenfondswet. Nu de inhoud van overeenkomsten

tussen ziekenfondsen en toegelaten ‘instellingen’ wordt

bepaald door wettelijk voorgeschreven tarieven en de

overeenkomsten tot stand komen als gevolg van een

wettelijk opgelegde wederzijdse contracteerplicht, kan

de machtiging geen mededingingsbeperkende gevolgen

meer hebben, aangezien de voorwaarden waaronder

gecontracteerd wordt al wettelijk zijn vastgelegd.

Daarom werd in de informele zienswijze geconcludeerd

dat er geen sprake was van een inbreuk op het kartel-

verbod.

• Een andere zaak betrof het inkopen van diensten voor

rechtsbijstandsverzekeraars bij een aantal Nederlandse

advocatenkantoren. Er was volledige vrijheid in te kopen

bij advocatenkantoren die niet aan de aangemelde

overeenkomsten deelnamen. Er was dus sprake van een

afspraak met een facultatief karakter. 

Uit de overlegde cijfers bleek ook dat de stichtingen in

de praktijk een groot deel van hun zaken uitbesteedden

aan advocatenkantoren die niet aan de overeenkomst

deelnamen. Ook was er geen sprake van een volume-

afspraak. De aan de overeenkomst deelnemende

advocatenkantoren waren eveneens geheel vrij in hun

keuze voor welke rechtsbijstandsverzekeraars zij

werkzaam willen zijn. Er was dus over en weer geen

sprake van exclusiviteit.

• Eveneens afgedaan in de vorm van een informele

zienswijze is een systeem van selectieve distributie voor

siervoorwerpen van kristal, omdat het systeem voldeed

aan de normen die ontwikkeld zijn binnen de

Europeesrechtelijke praktijk.

• Met een informele zienswijze is voorts afgedaan een

ontheffingsverzoek dat betrekking had op (clausules die

waren opgenomen in) polisvoorwaarden. Deze polis-

voorwaarden waren van toepassing op de overeenkomst

tussen een zorgverzekeraar en verzekerden. Deze

verzekerden zijn eindgebruikers en als zodanig niet aan

te merken als een ‘onderneming’ in de zin van de

Mededingingswet. Om deze reden viel de aangemelde

overeenkomst buiten het kartelverbod, omdat er geen

sprake was van een overeenkomst tussen ondernemingen.

Zoals uit de voorbeelden blijkt, betreft het relatief

eenvoudige zaken, waarbij in de informele zienswijze

simpelweg geconcludeerd wordt dat met hetgeen

aangemeld is geen inbreuk gemaakt wordt op het

kartelverbod en dus ook geen ontheffing vereist is.

Niet-merkbaar
In 19 procent van de gevallen is expliciet geconstateerd

dat er geen sprake was van een inbreuk op het kartelverbod,

omdat er geen sprake was van een merkbare mededingings-

beperking. Hierbij wordt uitgegaan van de informatie

zoals partijen die verstrekken aan de NMa. Ook van deze

soort van informele zienswijze kunnen enkele voorbeelden

worden gegeven:

• Een commanditaire vennootschap verricht inkoop-

activiteiten op het gebied van wijn. De vennoten zijn

zelfstandige detaillisten, zoals wijnhandelaren en slijters,

gevestigd in heel Nederland. Door middel van gezamen-

lijke inkoop beoogt de vennootschap inkoopvoordeel en

kostenbesparing te realiseren, onder meer voor wat

betreft transport en opslag. De vennootschap vertegen-

woordigt per jaar nog geen 0,01 procent van de totale

wijnverkoop in Nederland. Het marktaandeel is derhalve

zeer gering. Geconstateerd is in het informele oordeel

dat het marktaandeel van de vennootschap dermate

gering is dat eventuele mededingingsbeperkende

bepalingen in de overeenkomst geen effect zullen

hebben op de markt. 

• Bij de NMa was een aantal ontheffingen gevraagd voor

bouw- en projectontwikkelingscombinaties die strikt

genomen niet vielen binnen de grenzen van het Besluit

vrijstelling combinatieovereenkomsten. Op basis van de

volgende overwegingen werd echter een informeel

oordeel gegeven over deze samenwerkingsprojecten

tussen kleine aannemers en projectontwikkelaars voor

qua omvang bescheiden projecten. Dit alles omdat:

1. de combinatie was opgericht ten behoeve van de

uitvoering van één specifiek project en derhalve

slechts voor een tijdelijke duur werd aangegaan;

2. de deelnemers bij het project en de combinatie allen

een zeer gering marktaandeel hadden, zowel

landelijk, regionaal als lokaal.

• Een ander ontheffingsverzoek betrof een inkoop-

coöperatie op het gebied van goederen die worden

afgenomen door installatiebedrijven. Gelet op de omvang

van de geografische markt (ten minste Nederland) voor

inkoop van ‘installatieproducten’ en het aandeel hierin

van de betreffende inkoopcombinatie, namelijk 1 procent,

was het niet waarschijnlijk dat de gezamenlijke inkoop zou

leiden tot een merkbare beperking van de mededinging

aan de inkoopzijde. 

Het feit dat er geen exclusiviteit overeengekomen was,

waardoor leden niet verplicht werden om hun inkoop-

behoefte via de combinatie te realiseren, heeft ertoe

geleid dat slechts 20 procent van de inkoopbehoefte

van leden bij de inkoopcombinatie wordt afgenomen.

Hierdoor is het volgens de informele zienswijze niet

aannemelijk geworden dat de inkoopcoöperatie een

merkbare beperking van de mededinging aan de

verkoopzijde ten gevolge heeft.

Valt na aanpassing niet onder het kartelverbod
In 17 procent van de gevallen is een informele zienswijze

gegeven waarin verwezen wordt naar wijzigingen die op

39

Figuur 4.6 Aantal afgedane klachten.

4.4 Wijze van afdoening ontheffingsverzoeken

In deze paragraaf zal stil worden gestaan bij de wijze van

afhandeling van de ontheffingsverzoeken in 1999. 

In figuur 4.7 is allereerst een grafisch beeld geschetst van

de afhandelingsmodaliteiten.

Figuur 4.7 Modaliteit van afhandeling ontheffingen.

In 1999 is 60 procent van het totale aantal ontheffings-

verzoeken informeel afgedaan. Binnen de categorie van

de informeel afgedane ontheffingsverzoeken is sprake van

een grote mate aan diversiteit. Voorts is in 15 procent van

de gevallen de ontheffingsaanvraag geheel op initiatief

van de indiener ingetrokken en wel zonder een informele

zienswijze. Ten slotte is in 25 procent van de afgedane

ontheffingsverzoeken een formeel besluit genomen. In de

volgende paragraaf zal allereerst nader worden ingegaan

op de informele zienswijzen, die verstrekt worden op

basis van de door partijen aangeleverde informatie.

Informele zienswijzen en ontheffingen
Voor de soort van informele zienswijze die gegeven wordt

over ontheffingsverzoeken, kan een nadere precisering

worden aangebracht:

• Aangemelde overeenkomsten of besluiten van onderne-

mersverenigingen die na een onderzoek van de NMa

zonder meer niet onder het kartelverbod blijken te vallen.

• Aangemelde overeenkomsten of besluiten van

ondernemersverenigingen die na een onderzoek van de

NMa niet onder het kartelverbod blijken te vallen,

omdat in de informele zienswijze geconcludeerd wordt

dat er geen sprake is van een merkbare mededingings-

beperking;

• Aangemelde overeenkomsten of besluiten van

ondernemersverenigingen die na een onderzoek van de

NMa niet onder het kartelverbod van de Mededingings-

wet blijken te vallen, nadat aanpassingen door de

aanvrager zijn verricht in de aangemelde voorlopig

geldige overeenkomst of het besluit van een onder-

nemersvereniging.

• Aangemelde overeenkomsten of besluiten van

ondernemersverenigingen waarvan in een informele

zienswijze na een onderzoek van de NMa geconcludeerd

wordt dat deze niet in aanmerking komen voor een

ontheffing.

In 60 procent van de gevallen is een ontheffingsverzoek

afgedaan met een informele zienswijze. In figuur 4.8. zijn

de informele zienswijzen uitgesplitst over de vier boven-

genoemde categorieën.

De kwantitatieve verdeling over deze categorieën van

informele zienswijzen is als volgt:

Figuur 4.8 Verdeling informele zienswijzen

Valt niet onder het kartelverbod
In 58 procent van de gevallen wordt na een onderzoek van

de NMa in de informele zienswijze geconcludeerd dat er

geen sprake is van enigerlei strijdigheid met het kartel-

verbod en dat daarom ook geen ontheffing is vereist. Het

betreft hier in beginsel een eenvoudige constatering van

de betreffende zaakbehandelaars dat er geen reden is

voor het verlenen van een ontheffing, omdat er überhaupt

geen sprake is van een strijdigheid met het kartelverbod.

Dit alles op basis van door partijen aangeleverde

informatie. Slechts enkele voorbeelden van dergelijke

informele zienswijzen zijn:

• Afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

over het opzetten van een elektronisch netwerk, waarbij
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Omschrijving Aantallen

Beginstand 1998 266

Afgedaan in 1998 139

Restant 1998 127

Binnengekomen in 1999 92

Afgedaan in 1999 89

Restant van de klachten 1999 130

15%

25% 60%

Informeel afgehandeld

Besluiten

Intrekkingen

Valt niet onder kartelverbod

Niet merkbaar

Valt na aanpassing niet onder het kartelverbod

Komt niet voor ontheffing in aanmerking

58% 19%

17%

6%
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met de NMa dat er geen sprake is van een inbreuk op de

Mededingingswet. Ten slotte is in zes procent van de

gevallen een klacht niet verder in behandeling genomen

omdat de klager niet de vereiste informatie beschikbaar

heeft gesteld voor het kunnen behandelen van de klacht.

Figuur 4.10 Wijze afdoening klachten.

In de volgende grafiek is aangegeven of er geklaagd is over

het kartelverbod of misbruik van een economische machts-

positie, in die gevallen waarin een besluit is genomen. 

Figuur 4.11 Gronden van de klacht.

Een klacht over een vermeende overtreding van het

kartelverbod lag in 43 procent van de gevallen ten

grondslag aan een besluit van de NMa. In 38 procent van

de gevallen waarin een besluit genomen werd op een

klacht betrof het een vermeend misbruik van een

economische machtspositie. Ten slotte was in 19 procent

over beide gronden geklaagd.

Uit het volgende overzicht blijkt dat de klachten die tot

een besluit geleid hebben, relatief evenwichtig over de

verschillende sectoren verdeeld zijn. 

Figuur 4.12 Klachten naar sectoren, in procenten.

4.6 Sanctiebesluiten en besluiten tot oplegging
van een last onder dwangsom

Indien bij de NMa het vermoeden bestaat dat een onder-

neming het kartelverbod heeft overtreden of misbruik

heeft gemaakt van een economische machtspositie en dat

daarvoor een boete of een last onder dwangsom dient te

worden opgelegd, wordt een rapport opgemaakt. Nadat

de betrokken ondernemingen op basis van het rapport

zijn gehoord, kan de NMa besluiten een boete of een last

op te leggen. In de loop van het verslagjaar heeft de NMa

tweemaal een rapport laten opmaken. Toegevoegd aan

het aantal reeds bestaande rapporten, komt dit neer op

een totaal van tien. In het verslagjaar hebben vijf van deze

rapporten geleid tot een beschikking. In drie gevallen

werd een boete opgelegd. In één geval werd volstaan met

een last onder dwangsom. In het laatste geval werd noch

een boete noch een last opgelegd. 

Naar verwachting zal met de grotere nadruk op het eigen

onderzoek van de NMa naar verborgen kartels, in de

komende jaren een stijging optreden in het aantal

opgemaakte rapporten.

4.7 Behandeling bezwaren en beroepen

Wat betreft het aantal ingediende bezwaarschriften is er in

het verslagjaar sprake geweest van een duidelijke stijging.

In 1999 zijn er 32 bezwaarschriften afgehandeld, tegen 

tien in 1998. In twee gevallen werd het bezwaar gegrond

en in twee andere zaken gedeeltelijk gegrond verklaard.

Vijf bezwaarzaken werden ingetrokken. De overige 23

bezwaarschriften zijn ongegrond of niet-ontvankelijk

verklaard. (Zie figuur 4.13 op de volgende pagina.)

Aan het eind van het verslagjaar waren er dertien

beroepszaken bij de Rechtbank Rotterdam aanhangig.

Zeven beroepszaken werden in de loop van het jaar, al dan

niet na een door de d-g NMa ingediend verweer, door de

betrokken ondernemingen ingetrokken. In het verslagjaar

werden geen beroepszaken afgerond. 
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voorstel van de NMa zijn doorgevoerd in overeenkomsten

of bijvoorbeeld statuten. Een voorbeeld hiervan is het

Huishoudelijk Reglement van een coöperatieve

vereniging. 

Restrictieve bepalingen in de statuten van een coöperatie

vallen niet onder het kartelverbod van het EG-verdrag

voor zover deze bepalingen beperkt zijn tot hetgeen

noodzakelijk is om de goede werking van de coöperatie te

verzekeren en haar contractuele onderhandelingspositie

ten opzichte van afnemers te handhaven. In de statuten

van deze coöperatieve vereniging is aan haar leden een

exclusieve leveringsplicht opgelegd en is voorzien in een

uittreedregeling met opzegtermijn. Volgens de jurisprudentie

mag een uittreedregeling in combinatie met een leverings-

plicht niet zodanig beperkend zijn dat de leden onevenredig

lang aan de coöperatie worden gebonden en aldus de

mogelijkheid wordt ontnomen om zich tot concurrenten

te wenden14. 

Daarbij zij opgemerkt dat een dergelijke (te beperkende)

regeling ook niet voor ontheffing in aanmerking komt. In

een brief die het bestuur aan alle leden van de coöperatie

heeft gezonden, werd medegedeeld dat de tot dan toe

geldende uittreedregeling zou worden aangepast,

teneinde statuten en huishoudelijk reglement buiten het

toepassingsgebied van het kartelverbod te brengen. 

De nieuwe uittreedregeling bevat een opzegtermijn van

twee jaar, waarbij geen uittreedgeld meer is verschuldigd.

Na de aanpassing wordt in de informele zienswijze

geoordeeld dat er niet (langer) sprake is van een

strijdigheid met het kartelverbod.

Valt onder het kartelverbod en komt niet voor
ontheffing in aanmerking

Een voorbeeld van een informele zienswijze waarover de

rechter zich inmiddels een oordeel gevormd heeft is de

reeds eerder genoemde zaak 381/VBBS. In het betreffende

voorlopig oordeel wordt geconcludeerd dat de aangemelde

regelingen in strijd zijn met het kartelverbod, een ontheffing

niet mogelijk is en de regelingen reeds in strijd waren met

de voorganger van de huidige Mededingingswet. 

De aanvrager maakte vervolgens bezwaar tegen het

voorlopig oordeel. In het daaropvolgende besluit verklaarde

de NMa het bezwaar niet ontvankelijk omdat het voorlopig

oordeel geen besluit is in de zin van de Algemene wet

bestuursrecht. Tegen deze uitspraak van de NMa stelde

de aanvrager vervolgens beroep in bij de Rechtbank

Rotterdam. 

De rechtbank kwam tot het oordeel dat het voorlopig

oordeel niet als een besluit in de zin van de Algemene

wet bestuursrecht kon worden aangemerkt. Daarvoor is

doorslaggevend dat het voorlopig oordeel op zichzelf

geen definitieve beslissing inhoudt omtrent de toetsing

van de aanvraag om ontheffing. 

Formele besluiten
Na de informele zienswijze op ontheffingsverzoeken

wordt de overstap gemaakt naar de ontheffingsverzoeken

waarop formeel besloten is. In figuur 4.9 is een overzicht

opgenomen van de 64 formele besluiten die voorzien zijn

van een inhoudelijke motivering.

Figuur 4.9 Conclusies van de formele besluiten

In 9 procent van de gevallen werd een ontheffing zonder

meer verleend. De conclusie in 47 procent van de gevallen

luidde dat er geen sprake was van een inbreuk op het

kartelverbod en daarom geen ontheffing behoefde te

worden afgegeven. Ruim de helft van het aantal besluiten

op een ontheffingsaanvraag kwam dus in essentie neer op

het geven van het groene licht aan de aanvrager. 

In 28 procent van de gevallen is een ontheffing geweigerd.

De laatste categorie van besluiten bevat naast een

gedeeltelijke afwijzing van het verzoek ook de verlening

van een gedeeltelijke ontheffing voor weer een ander deel.

4.5 Wijze van afdoening klachten

Hieronder wordt allereerst aandacht geschonken aan de

wijze waarop de klachten zijn afgedaan.

De klachtenafhandeling heeft in 1999 in 29 procent van

de gevallen geleid tot een (afwijzend) besluit. Een besluit

op een klacht bevat per definitie een afwijzing. Indien de

NMa vervolg wil geven aan een klacht, wordt een nader

onderzoek ingesteld. Wanneer op basis van dit onderzoek

het vermoeden bestaat dat een overtreding van de

Mededingingswet heeft plaatsgevonden en de NMa

hiertegen wil optreden, dient een rapport te worden

opgesteld. Een rapport kan, na hoor en wederhoor van de

betrokken ondernemingen, leiden tot de oplegging van

een sanctie. 

In 65 procent van de gevallen wordt een klacht ingetrokken,

soms omdat de grond aan de klacht is komen te ontvallen

en soms omdat de klager tot de conclusie komt na contact
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14 Zie arrest van het HvJ van 12 december 1995, zaak C-399/93, Oude

Luttikhuis, Jur. I-4515).
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Figuur 4.13 Uitkomsten van de bezwaarprocedures. 

De behandeling van bezwaarschriften heeft een zwaar

beslag gelegd op de NMa. De vloed van ontheffings-

verzoeken die bij inwerkingtreding van de Mededingings-

wet onder het overgangsregime werden ingediend, heeft

geleid tot een toename van het aantal bezwaarschriften.

Dit terwijl de NMa tegelijkertijd te maken kreeg met een

toename van nieuwe werkzaamheden verbonden aan het

opstellen van sanctiebesluiten en het behandelen van

bezwaarschriften gericht tegen besluiten van de 

directeur DTe. 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is de

beslistermijn voor bezwaarzaken in beginsel zes weken.

De NMa heeft oog voor het belang dat is gediend met

een snelle behandeling van bezwaarschriften.

Tegelijkertijd dient evenwel acht te worden geslagen op de

aard van de bezwaarschriftenprocedure en het beginsel

van zorgvuldigheid. In de regel wordt door partijen tegen

een beslissing van de d-g NMa een zogenaamd pro-forma-

bezwaarschrift ingediend. Partijen vragen dan om een

nadere termijn voor aanvulling van het bezwaarschrift. 

In de regel verleent de NMa hiervoor een termijn van zes

weken. Het komt voor dat op verzoek van partijen een

langer uitstel wordt verleend. Nadat de gronden van het

bezwaar zijn aangevuld, gaat de termijn van behandeling

lopen. De NMa beoordeelt een zaak in bezwaar op basis

van de op dat moment geldende feiten en regels. 

Dit betekent dat partijen zowel nieuwe feiten als nieuwe

argumenten kunnen aanvoeren. In bezwaar komen derhalve

ingewikkelde mededingingsrechtelijke vraagstukken en

feitencomplexen (opnieuw) aan de orde. In sommige

gevallen heeft de NMa behoefte aan nadere informatie

van partijen, in andere gevallen achten partijen het van

belang dat hun de mogelijkheid wordt geboden om hun

regelingen aan te passen en deze in bezwaar ter beoordeling

van de NMa voor te leggen. Indien dit niet in strijd is met

belangen van derden, biedt de NMa deze mogelijkheid. 

Dit alles heeft tot gevolg dat een bezwaarschriftenprocedure

enkele maanden in beslag kan nemen. 

Het streven van de d-g NMa blijft erop gericht wat betreft

de behandeling van bezwaarschriften de juiste balans te

behouden tussen voortvarendheid en zorgvuldigheid. 
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5.1 Besluiten inzake concentraties

In deze paragraaf zullen eerst de zaken besproken worden

waarin geen vergunning vereist was en vervolgens de zaken

waar wel een vergunning vereist was. Bij de zaken waarin

geen vergunning vereist was, zullen achtereenvolgens aan

bod komen: de zaken waarin de marktpositie van partijen

sterk was en de zaken in een aantal specifieke

marktsectoren. 

5.1.1 Geen vergunning vereist
Bij een aantal meldingen bleek bij beoordeling van de

voorgenomen concentratie dat partijen een sterke

economische positie zouden verkrijgen. Onderzoek van

de NMa wees om verschillende redenen uit dat de sterke

economische positie de concurrentie op de relevante

markt(en) niet onaanvaardbaar zou beperken. Daarom

werd in de volgende zaken geen vergunning vereist.

Zaak 1312/Ahold – Gastronoom
Partijen en markt(en): De gemelde transactie betrof de

overname van Gastronoom Holding B.V. door Koninklijke

Ahold N.V. De belangrijkste overlap tussen de activiteiten

van Ahold (via dochteronderneming GVA) en Gastronoom

was op het gebied van de bezorgingsgroothandel van food-

producten en daaraan gerelateerde non-food-producten

voor de zogenoemde ‘buitenhuismarkt’ (vooral horeca,

catering en institutionele grootverbruikers). 

Ten aanzien van de geografische omvang van de markt

bleek dat in de buitenhuismarkt belangrijke concurrentie-

parameters zoals de prijsstructuur, het reclamebeleid en

kwaliteitseisen, hoofdzakelijk op landelijk niveau worden

vastgesteld.

Afweging(en): Na de overname van Gastronoom zou

Ahold een van de grootste spelers worden in Nederland

op het gebied van bezorging aan de buitenhuismarkt, en

de grootste voor wat betreft bezorging aan instellingen

(zoals gezondheids- en onderwijsinstellingen), met een

marktaandeel van ongeveer 30-40 procent. 

Uit het onderzoek van de NMa in deze zaak is gebleken

dat er genoeg sterke landelijke concurrenten aanwezig

zijn die concurrentiedruk kunnen bieden. Daarnaast lijkt

er een trend te zijn dat afnemers (met name instellingen)

hun inkoopmacht bundelen door middel van inkoop-

combinaties. Voorts bestaan er groeiverwachtingen voor de

buitenhuismarkt en er zijn ondernemingen (potentiële

concurrenten) bereid om in de nabije toekomst toe te

treden tot deze markt. Uit het onderzoek van de NMa

bleek dat om deze redenen niet voor een machtspositie

hoefde te worden gevreesd. 

Zaak 1362/Draka – NKF
Partijen en markt(en): Draka en NKF zijn actief op het

gebied van de productie en verkoop van telecommunicatie-,

glasvezel- en elektriciteitskabels, die onder te verdelen zijn

in zogenaamde ‘general wiring’-kabels en elektriciteits-

transportkabels. Voor de uiteindelijke beoordeling

behoefde in deze zaak niet te worden uitgemaakt of de

markten West-Europees of Nederlands zijn.

Afweging(en): Op de West-Europese markten voor

elektriciteitskabels bleef het gezamenlijke marktaandeel

onder de 15 procent. Op de Nederlandse markt voor

elektriciteitstransportkabels is de positie van partijen sterk,

maar de vraagzijde van deze markt is geconcentreerd en

de afnemers kunnen een dienovereenkomstig tegenwicht

bieden. Op de overige onderscheiden markten is de

toename van het marktaandeel relatief laag, zijn er

meerdere concurrenten aanwezig en zijn afnemers vaak

grote marktpartijen. Van een economische machtspositie

of de versterking daarvan was daarom geen sprake.

Zaak 1623/Pirelli – NKF Kabel
Partijen en markt(en): Voor de verkoop van de activiteiten

van NKF Kabel B.V. aan Pirelli Cavi e Sistemi S.p.A. was

evenmin een vergunning vereist. Partijen waren van

mening dat geen onderscheid diende te worden gemaakt

tussen elektriciteitstransportkabels van verschillende

spanningsniveaus. Een nauwkeurige afbakening van de

markt voor de productie van elektriciteitstransportkabels

kon echter achterwege blijven, evenals de afbakening van

de geografische markt. 

Afweging(en): In Nederland is geen overlap van de

activiteiten van de betrokken ondernemingen. Wordt

uitgegaan van een West-Europese markt dan hebben

betrokken ondernemingen een marktaandeel van minder

dan 30 procent. Voor wat het hoogspanningsniveau

betreft, is dat minder dan 55 procent. Dat marktaandeel is

hoog, maar daar staat tegenover dat projecten op het

gebied van elektriciteitstransportkabels altijd Europees

aanbesteed worden en afnemers jegens de producenten

een relatief sterke positie innemen. Er was daarom geen

reden om aan te nemen dat door de concentratie een

economische machtspositie kon ontstaan of worden

versterkt.

Zaak 1413/ZVN – Huka
Partijen en markt(en): ZVN en Huka zijn beide actief op

het gebied van verkoop en verhuur van revalidatie-

hulpmiddelen. In deze zaak is de markt ook als zodanig

afgebakend. In het midden kon blijven of de productmarkt

nauwer afgebakend zou moeten worden en of de relevante

markt landelijk of regionaal was. 

Afweging(en): Zowel landelijk als regionaal zouden partijen

een gezamenlijk marktaandeel van circa 30 procent

krijgen. ZVN was vóór de voorgenomen overname al

veruit de grootste aanbieder van revalidatiehulpmiddelen

en deze positie zou door de overname van Huka worden

versterkt. Uit het onderzoek van de NMa is gebleken dat

een groot aantal kleinere concurrenten, opdrachtgevers,

gemeenten en zorgverzekeraars voldoende tegenwicht

tegen partijen konden bieden. Er bestond tussen partijen

ook een verticale relatie, omdat Huka revalidatiehulp-

middelen voor kinderen produceert, die voor een deel 
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Er waren verschillende zaken die door de afwegingen van

de NMa of door het belang van de zaak voor een bepaalde

markt in brede kring interesse wekten. Deze zaken werden

door het bedrijfsleven, door juristen en door de media

met grote belangstelling gevolgd. In dit hoofdstuk volgt

een beknopte behandeling van deze zaken. 

Het complete overzicht van de NMa-besluiten is in

bijlage I opgenomen, de complete teksten van de besluiten

die de NMa in 1999 heeft genomen zijn opgenomen in

de bij dit jaarverslag behorende cd-rom.

De besluiten
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Zaak 1207/SNS Reaal Groep N.V. – Stichting
Nutsspaarbank te Zierikzee

Zowel SNS Reaal als Nutsspaarbank Zierikzee viel onder

de uitzondering. In sommige gevallen is voor toepassing

van de uitzondering een verklaring van geen bezwaar op

grond van de financiële toezichtswetgeving vereist. Dit

was voor SNS Reaal ook het geval. Omdat bij de

overname van Nutsspaarbank Zierikzee door SNS Reaal

geen andere ondernemingen waren betrokken die

activiteiten verrichtten die niet onder de uitzondering

vielen, waren de bepalingen van het concentratietoezicht

niet van toepassing op deze concentratie. Zij kon daarom

tot stand worden gebracht zonder dat het voornemen

daartoe aan de d-g van de NMa werd gemeld.

Zaak 1311/Nuts-Ohra – Noorder Kroon
In deze zaak verkreeg Nuts Ohra Beheer B.V. (hierna:

Nuts-Ohra) de zeggenschap over Noorder Kroon Holding

B.V. (hierna: Noorder Kroon). Nuts-Ohra verleent

bancaire diensten en is actief op het gebied van levens-,

schade-, pensioen- en zorgverzekeringen. Noorder Kroon

heeft twee dochterondernemingen via welke zij als

assurantietussenpersoon bemiddelingsdiensten levert op

het gebied van levensverzekeringsproducten. 

Deze concentratie viel niet onder de uitzondering op het

concentratietoezicht voor de financiële sector. Nuts-Ohra

voldeed wel aan de vereisten voor de uitzondering.

Noorder Kroon, werkend via een tussenpersoon (dus niet

als verzekeraar, maar slechts als dienstverlener) voldeed

echter niet aan de vereisten voor deze uitzondering. 

Zaak 1314/SNS Reaal Groep – Abfin
In deze zaak betrof het de verkrijging van zeggenschap

door SNS Reaal Groep N.V. over Abfin B.V. SNS Reaal is

actief op het gebied van bancaire activiteiten en levens-

en schadeverzekeringen. Als financieringsmaatschappij

houdt Abfin zich voornamelijk bezig met consumptief- en

zakelijk-kredietverlening alsmede met de operationele en

financiële lease van motorvoertuigen. 

De activiteiten van Abfin worden, op de operationele

lease-activiteiten na, aangemerkt als werkzaamheden die

onder de betreffende uitzondering vallen. Omdat de

activiteiten van Abfin met betrekking tot consumenten- en

dealerfinanciering en financial-leaseobjecten meer dan de

helft van de portefeuille besloegen, kon worden

geconcludeerd dat zij hiervan in hoofdzaak haar bedrijf

maakte en zij dus een financiële instelling was als vereist

voor de uitzondering. 

SNS Reaal is een onderneming die aan het hoofd staat

van één of meer kredietinstellingen, financiële instellingen

of verzekeraars als vereist voor de uitzondering. Desondanks

was de uitzondering in deze zaak -in tegenstelling tot de

zaak 1207/SNS Reaal – Nutsspaarbank Zierikzee- niet van

toepassing. Het verschil was hierin gelegen dat Nutsspaar-

bank Zierikzee aangemerkt kon worden als een krediet-

instelling, waardoor de uitzondering op de concentratie

van toepassing was, terwijl Abfin aangemerkt werd als

een financiële instelling. Hoewel SNS Reaal aangemerkt

dient te worden als holding waartoe behoren krediet-

instellingen, financiële instellingen en verzekeraars als

vereist voor de uitzondering, is zij zelf niet aan te merken

als één van deze instellingen of verzekeraars. 

Besluiten inzake sociale zekerheid/arbodiensten

Zaak 1195/Argonaut – ZVN 
De sociale-zekerheidsmarkt is een sector die sterk in

beweging is, onder meer als gevolg van wijzigingen in de

regelgeving. Hierdoor werd de overname van ZVN Advies,

waarvan de impact bij een gebrek aan overlap in de

activiteiten van Argonaut en ZVN Advies toch al beperkt

was, gerelativeerd. Desondanks werd ingegaan op de

mogelijke gevolgen van de overname. Er is onderzocht of

de betrokken ondernemingen hun concurrentiepositie

zouden kunnen versterken omdat zij meer dan voorheen

een breed en coherent pakket van diensten zouden

kunnen aanbieden en of zij gebruik zouden kunnen

maken van elkaars expertise. In beginsel zou de expertise

van Argonaut het meest direct kunnen worden ingezet ten

behoeve van de claimbeoordelingsactiviteiten. Op dit

punt kunnen uitvoeringsinstellingen (uvi’s) elkaar echter

niet beconcurreren en er zijn ook geen aanwijzingen dat

dit in de voorzienbare toekomst anders wordt. Voor zover

uvi’s in de voorzienbare toekomst gaan concurreren op

het administratieve deel van hun huidige activiteiten, kan

worden vastgesteld dat de overige activiteiten van ZVN

Advies er niet toe leiden dat een breder pakket van

diensten aan een opdrachtgever kan worden aangeboden

dan voorheen. Tot slot hebben de betrokken ondernemingen

ook bij de arbodienst-, verzekerings- en casemanagement-

activiteiten sterke concurrenten.

In 1999 zijn drie besluiten genomen op het gebied van

arbodienstverlening:

Zaak 1414/PGGM - VGZ – Twaalf Provinciën
Zaak 1423/Arbo Groep Gak – Arbo Management
Groep 
Zaak 1326/Arbo Unie

In alle drie de besluiten kon in het midden blijven of er

sprake was van één markt voor arbodienstverlening of van

markten voor arbodienstverlening per sector. Omdat de in

Nederland geldende regelgeving anders is dan die in

andere landen en de belangrijkste aanbieders van arbo-

diensten op landelijke schaal actief zijn, kon worden

geconcludeerd dat de markt voor arbodienstverlening

nationaal is. 

In de drie besluiten werd steeds de conclusie getrokken

dat er nog voldoende met elkaar in concurrentie staande

aanbieders actief zijn en dat deze ook krachtig genoeg

zijn om een daadwerkelijke concurrentie te verzekeren.

Derhalve is er voldoende keuzemogelijkheid aanwezig op
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via ZVN worden verkocht. Huka had op dit gebied in

Nederland een marktaandeel van circa 50 procent. Er zijn

echter nog enkele andere Nederlandse producenten van

kinderrevalidatiehulpmiddelen actief en er is import. Het

was derhalve niet aannemelijk dat de voorgenomen

concentratie zou leiden tot mogelijke marktafsluiting.

Voor een economische machtspositie behoefde dus niet

gevreesd te worden.

Zaak 1550/Accell Group – Sparta
Partijen en markt(en): Accell Group N.V. nam branche-

genoot Sparta Rijwielen- en Motorenfabriek B.V. over. De

partijen verzochten wegens liquiditeitsproblemen om

reeds voordat het besluit in deze zaak was genomen tot

de overname te mogen overgaan. Dit verzoek werd

toegewezen. Met de overname bleef Accell de tweede

fietsenproducent van Nederland. Accell maakt fietsen in

het hogere prijssegment van de markt en Sparta in een

iets lager segment. Er is uitgegaan van een markt voor de

productie en handel in fietsen. Het is in het midden gelaten

of deze markten nader moeten worden onderscheiden naar

type fiets op basis van productkenmerken, omdat dit de

uiteindelijke beoordeling niet beïnvloedde. In geografisch

opzicht is in deze zaak uitgegaan van een Nederlandse

markt. 

Afweging(en): Het gezamenlijke marktaandeel van Accell

en Sparta op de Nederlandse markt voor alle fietsen in het

midden- en hogere prijssegment lag tussen 30-40 procent.

Werden ook de lage prijssegmenten meegenomen, dan

lag het gezamenlijke marktaandeel tussen 20-30 procent.

Het hoogste marktaandeel werd geconstateerd voor het

deelsegment jeugdfietsen (tussen 40-50 procent). 

Een overweging hierbij was echter dat fietsenproducenten

op eenvoudige wijze tot dit deelsegment kunnen

toetreden en dat import plaatsvindt. Andere marktpartijen

signaleerden geen problemen op dit gebied. Er was daarom

geen reden om aan te nemen dat Accell door de

overname van Sparta een economische machtspositie

kreeg of versterkte. 

Marktstructuur: Gezien de marktstructuur werd ook bekeken

of er reden was om aan te nemen dat Accell samen met

Derby, de grootste fietsenproducent in Nederland, een

collectieve economische machtspositie kreeg of dat deze

zou worden versterkt door de overname. Afgewogen werd

dat de marktaandelen de afgelopen jaren fluctueerden,

dat fietsen heterogene producten zijn en dat de drempels

om toe te treden tot de markt niet hoog zijn. Ook van een

collectieve machtspositie was daarom geen sprake.

Zaak 1593/Bolloré – OTAL
Partijen en markt(en): OT African Line en de tot dezelfde

groep behorende ondernemingen Antrak International en

Antrak Logistics werden overgenomen door Bolloré, actief

onder de naam Delmas. Beide zijn actief op het gebied

van vervoersdiensten per schip. Of in geografische zin

nog onderscheid gemaakt diende te worden naar lijnvaart-

diensten vanuit Noord-Europa respectievelijk het

Middellandse-Zeegebied naar West-Afrika, kon in het

midden worden gelaten.

Afweging(en): De overname van OTAL zou Delmas tot de

aanbieder met de grootste capaciteit maken. Van de totale

ingezette capaciteit tussen Noord-Europa en West-Afrika

bleken partijen gezamenlijk tussen 30-40 procent te hebben.

De andere grote speler op deze route is Maersk/SCL met

een vergelijkbaar aandeel. Van belang bij de zee-lijnvaart

zijn lijnvaartconferenties. Dit zijn samenwerkingsverbanden

tussen lijnvaartondernemingen op een bepaalde route,

waarvoor in het kader van de Europese mededingings-

regels bijzondere vrijstellingen bestaan. Er bestond ten

tijde van de melding van de concentratie geen lijnvaart-

conferentie op de genoemde route. Wel waren er

besprekingen gaande over een conferentie, maar Delmas

en OTAL verklaarden hiervan geen deel te gaan uitmaken.

Maersk/SCL, de grootste concurrent, was wel partij bij de

besprekingen. De positie van Maersk/SCL ten opzichte

van Delmas zou hierdoor sterker kunnen worden. De

drempels om toe te treden tot de lijnvaart tussen Europa

en West-Afrika lijken niet hoog. Het is aannemelijk dat

ondernemingen die reeds op een route actief zijn kunnen

veranderen naar een andere route. Op basis hiervan en

het voorgaande werd geconcludeerd dat er geen reden

was om aan te nemen dat een (collectieve) economische

machtspositie kon ontstaan of worden versterkt.

In het verslagjaar kwam het voor dat een aantal meldingen

betrekking had op dezelfde sector. Dat was bijvoorbeeld het

geval bij de financiële sector, sociale zekerheid/arbodiensten,

de nutssector, de afvalsector, woningstichtingen en kabel-

maatschappijen. Een aantal besluiten uit die sectoren

wordt in het onderstaande gezamenlijk besproken. 

In deze zaken heeft de NMa geoordeeld dat er geen

sprake was van het ontstaan of de versterking van een

economische machtspositie.

Besluiten inzake de financiële sector
Dit verslagjaar is het laatste jaar waarin concentraties

waarbij alleen kredietinstellingen, financiële instellingen

en/of verzekeraars betrokken zijn, uitgezonderd zijn van

het concentratietoezicht op basis van de Mededingingswet.

In de hieronder beschreven zaken is telkens de afweging

gemaakt of de uitzondering al dan niet van toepassing is.

Zaak 1201/ABP – PGGM – NIB
In dit besluit is geconcludeerd dat de pensioenfondsen

die aan het hoofd staan van groepen waar verzekeraars

deel van uitmaken voor een groot deel van hun activiteiten

niet aan te merken zijn als financiële instelling. Bedoelde

uitzondering was derhalve niet van toepassing. 

Doordat de toezichthoudende verantwoordelijkheden met

betrekking tot de concurrentie op de financiële markten in

1999 bij De Nederlandsche Bank en de Verzekerings-

kamer lagen, zijn in bedoeld besluit alleen de mogelijke

effecten op de mededinging op de niet-financiële markten

beoordeeld.
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warmtekrachtkoppeling en warmtepompen. Op dit moment

komt de geleverde warmte op verschillende manieren tot

stand. Het kan gaan om restwarmte die vrijkomt bij

opwekking van elektriciteit, om warmte die wordt opgewekt

bij de gecombineerde productie van elektriciteit en

warmte (WKK) of om warmte die vrijkomt bij de

verbranding van huishoudelijk afval in een vuilverbrandings-

installatie. Omdat levering van warmte slechts over een

zeer beperkte afstand kan plaatsvinden, heeft de relevante

geografische markt een lokale dimensie. 

Relevante productmarkten voor aanverwante
producten en diensten 

De volgende productmarkten zijn onderscheiden: de

markt voor de verkoop/verhuur van warmwaterapparatuur,

de markt voor diensten inzake openbare verlichting en

verkeerssystemen, de markt voor advisering inzake

energietoepassingen en energieverlening en de markt

voor administratieve diensten voor derden. Deze markten

zijn ten minste regionaal. In het midden kon worden

gelaten of deze markten wellicht nationaal zijn. 

De markt voor drinkwater
Er is een afzonderlijke markt voor drinkwater. Het betreft

een overwegend homogeen product dat zich qua prijs en

productkenmerken in belangrijke mate van andere producten

onderscheidt. Voor afnemers is drinkwater doorgaans niet

substitueerbaar met andere kwaliteiten water. 

Het is aannemelijk dat de geografische dimensie van deze

markten samenvalt met de verzorgingsgebieden van

waterleidingbedrijven. Waterleidingbedrijven hebben

immers door de overheid toegekende exclusieve rechten

op het gebied van het leveren van drinkwater in hun

verzorgingsgebied. Het kabinet heeft wel overwogen op

dit gebied een stelsel van langlopende concessies in te

voeren. Hierdoor zou concurrentie ten aanzien van de

acquisitie van deze concessies mogelijk worden. Dit zou

aanleiding kunnen zijn om de markt geografisch ruimer af

te bakenen. 

De markt voor industrieel water
Bepaalde ondernemingen gebruiken uiteenlopende

kwaliteiten water als grondstof of productiemiddel

(industrieel water). Zij verkrijgen dit via leidingstelsels of

via winning uit de directe omgeving. Het is denkbaar een

markt voor industrieel water af te bakenen of op dit

gebied nog nadere onderscheidingen te maken, aangezien

het een scala aan kwaliteiten water, winningmethoden en

toepassingen betreft.

Momenteel zijn waterleidingbedrijven grotendeels de

leverancier van industrieel water in hun verzorgingsgebied.

Aansluitend op ontwikkelingen in de drinkwatermarkt zou

hier verandering in kunnen komen, waardoor de

geografische omvang van de markt zou kunnen toenemen.

Besluiten inzake de afvalsector

Zaak 1124/AVL – BAG
Zaak 1234/AVR – VAM
Zaak 1244/AVR – RCM
Zaak 1277/EDON – VAM
Zaak 1415/Watco – Cleanaway

Gedurende het jaar zijn bovenstaande concentraties die

zich in de afvalsector afspelen gemeld. In chronologische

volgorde doorloopt het afval een aantal fasen in de sector.

Het gaat hier om de inzameling, be- of verwerking tot half-

producten (bijvoorbeeld scheiden van afval), eindverwerking

(bijvoorbeeld storten of verbranden) en het aanbod van

nieuwe producten (bijvoorbeeld elektriciteit of warmte).

In bovengenoemde besluiten zijn de volgende product- en

geografische markten onderscheiden:

Inzameling
Er is onderscheid gemaakt tussen gevaarlijk en niet-

gevaarlijk afval. Met betrekking tot niet-gevaarlijk afval

bestaat er vervolgens een markt voor de inzameling van

niet-gevaarlijk huishoudelijk afval en een markt voor de

inzameling van niet-gevaarlijk bedrijfsafval. Op het gebied

van gevaarlijk afval is het onderscheid tussen huishoudelijk

en bedrijfsafval in het midden gelaten. Verder is er een

separate productmarkt voor de inzameling van scheeps-

afvalstoffen en een separate productmarkt voor de

inzameling van verontreinigde grond onderscheiden. 

Gelet op de geringe omvang van grensoverschrijdende

transactie en het Europese en Nederlandse afvalstoffen-

beleid dat is gericht op zelfvoorziening, is aangenomen

dat de markt voor gevaarlijk afval niet groter is dan

Nederland. 

Be- of verwerking tot halfproducten 
Be- of verwerking tot halfproducten leidt tot het scheiden

van afval voor enerzijds hergebruik of anderzijds eind-

verwerking van afval. Hoewel het be- en verwerkingsproces

ten behoeve van scheepsafvalstoffen en landstromen gelijk

zijn, zijn voor beide stromen in het kader van de Wet

Milieubeheer aparte vergunningen vereist. In de besluiten

waar deze markt aan de orde kwam, is in het midden

gelaten of het hier om aparte productmarkten gaat.

Aangezien de aanbieders van gevaarlijk afval zich in heel

Nederland bevinden en export ervan wettelijk verboden is,

is in deze besluiten uitgegaan van een nationale omvang

van de markt voor be- en verwerking van gevaarlijk afval. 

Eindverwerking 
Deze activiteiten omvatten het storten van afval,

verbranden van afval, recyclen en composteren van

afvalstoffen. Deze activiteiten vertegenwoordigen

afzonderlijke productmarkten, welke hieronder besproken

zullen worden. Compostering wordt besproken in de zaak

1331/PNEM-MEGA – EDON. 
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de markt. Bovendien zijn er grote vragers actief en is de

markt voor arbodienstverlening jong en dynamisch. 

Besluiten inzake de nutssector

Zaak 1186/NUON – ENW – EWR – Gamog
Zaak 1235/NUON – Regev 
Zaak 1241/REMU – GCN
Zaak 1212/NUON Water – Waterleiding Friesland

Ter illustratie van hoe wordt omgegaan met markt-

afbakening in markten in transitie in de nutssector, zijn in

bovengenoemde besluiten de product- en geografische

markten als volgt onderscheiden: 

De markt voor productie van elektriciteit 
Conform eerdere besluiten (zaak 4/SEP -– EPON – EPZ –

EZH – UNA, zie vorige jaarverslag) is een aparte markt

voor de productie van elektriciteit onderscheiden. Gelet

op het feit dat de importcapaciteit vooralsnog beperkt is,

lijkt de markt in ieder geval de eerstkomende jaren nog

nationaal te zijn.

De markt voor transport van elektriciteit
De Elektriciteitswet 1998 schrijft een verplichte scheiding

voor tussen handelsactiviteiten enerzijds en netbeheerders-

activiteiten van distributiebedrijven anderzijds. Met

uitzondering van zogenaamde ‘beschermde afnemers’

heeft iedereen het recht om afzonderlijk transportdiensten

van netbeheerders af te nemen. 

Elk distributiebedrijf moet met het oog op de transport-

activiteiten een netbeheerder aanwijzen voor het beheer

van de elektriciteitsnetten op midden- en laagspannings-

niveau. De netbeheerder heeft de verplichting de door

hem beheerde netten op non-discriminatoire wijze open

te stellen voor andere marktpartijen (met uitzondering

van ‘beschermde afnemers’). Met het oog op het

voorgaande is een aparte markt voor transport van

elektriciteit onderscheiden. De netwerken van de

verschillende netbeheerders vallen geografisch samen

met de huidige regionale leveringsgebieden van de

distributiebedrijven. Er is daarom sprake van regionale

markten. 

De markt voor levering van elektriciteit 
Conform eerdere besluiten (zaak 158/MEGA-Limburg –

Nutsbedrijf Heerlen, zie vorige jaarverslag) is een

afzonderlijke markt voor levering van elektriciteit onder-

scheiden. Voorts is daarbij een onderscheid gemaakt

tussen leveringen aan ‘vrije afnemers’ en aan ‘beschermde

ofwel gebonden afnemers’. 

Op grond van de Elektriciteitswet 1998 zullen alle afnemers

gefaseerd de vrijheid krijgen om een leverancier te kiezen.

Voor grote industriële verbruikers geldt deze vrijheid

reeds. Tot het moment waarop eindgebruikers

leverancierskeuze krijgen, zijn zij onder het systeem van

de Elektriciteitswet ‘beschermde afnemers’, die in

beginsel alleen beleverd mogen en moeten worden door

de vergunninghouder (het distributiebedrijf ) in hun regio.

Gelet op de genoemde verschillen die er bestaan tussen

beschermde afnemers en vrije afnemers, kan

geconcludeerd worden dat deze groepen tot verschillende

markten behoren. Ter zake van de levering van elektriciteit

aan ‘beschermde afnemers’ geldt dat een leveringsbedrijf

op grond van een exclusieve leveringsvergunning een

monopolie heeft binnen het gebied waarvoor de

vergunning geldt. Primair is daarom uitgegaan van het

leveringsgebied als een relevante geografische markt. 

Wanneer de twee groepen die thans nog beschermde

afnemers zijn, in respectievelijk 2002 en 2004 keuze-

vrijheid zullen krijgen, zal ook voor die groepen gelden

dat de marktomvang niet meer automatisch samenvalt

met dit leveringsgebied. Derhalve zijn daar waar dat

relevant was ook de gevolgen van de concentratie op

basis van in geografische zin ruimere markten (ten

minste nationaal) beoordeeld. 

In het concentratietoezicht kan immers rekening worden

gehouden met een marktintegratieproces dat op korte

termijn tot ruimere geografische markten leidt. Een tijdvak

van twee tot drie jaar kan normaliter in aanmerking

worden genomen. Mogelijkerwijs kan wat verder vooruit

gekeken worden wanneer, zoals in het onderhavige geval,

veranderingen in de marktstructuur zich op grond van

bestaande wet- en regelgeving zullen voordoen. 

De markt voor levering van gas
De markt voor levering van gas kan worden onderverdeeld

naar levering aan kleingebruikers, middelgrote afnemers

en grootverbruikers. De gasmarkt bevindt zich thans in

een liberaliseringsproces. Enerzijds dient in de toekomst,

bij voltooiing van het liberaliseringsproces, mogelijkerwijs

niet langer onderscheid gemaakt te worden tussen

categorieën afnemers, omdat alle afnemers dan keuze-

vrijheid hebben. Anderzijds valt niet uit te sluiten dat,

gelet op de verschillen die er bestaan tussen de

verschillende categorieën afnemers, wat betreft onder

meer wijze en omvang van inkoop, een blijvend

onderscheid gemaakt moet worden tussen categorieën

afnemers. 

Wat betreft de geografische marktafbakening geldt dat

thans de feitelijke regionale leveringsgebieden van de

leveringbedrijven, waarin zij als enige gas leveren, aparte

geografische markten vormen. Wat betreft de levering aan

grootverbruikers geldt een ruimere markt (landelijk of

internationaal). 

Productie en levering van warmte 
Deze markt betreft de exploitatie van systemen voor het

produceren en leveren van warmte, zoals stadsverwarming,
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verhuur van woningen in de sociale-huisvestingssector in

de regio Haaglanden beschikken over een gezamenlijk

marktaandeel van 21 procent. In de regio Haaglanden zijn

nog ruim 25 andere woningcorporaties actief waarvan ten

minste één van vergelijkbare grootte. Geen van de

ondervraagde concurrenten heeft laten weten dat zij van

mening waren dat door de concentratie een machtspositie

kon ontstaan. Op grond van dit onderzoek en de informatie

van partijen heeft de d-g NMa geoordeeld dat het niet

aannemelijk was dat de concentratie het ontstaan of de

versterking van een machtspositie als gevolg zou hebben

zodat partijen de concentratie tot stand konden brengen

zonder dat daarvoor een vergunning was vereist.

Zaak 1589/Stichting Volkswoningen – Stichting
Onze Woongemeenschap

Partijen en markt(en): In deze zaak hadden partijen, twee

woningcorporaties, een voorwaardelijke melding gedaan

van hun voornemen tot een fusie. Partijen hadden de

voorwaardelijkheid van de melding gebaseerd op het feit

dat zij de post ‘egalisatie van overheidssubsidies’ in de

winst- en verliesrekening van 1998 naar eigen zeggen niet

bij de omzet behoefden te tellen waardoor ze onder de

omzetdrempel voor melding zouden komen. 

De d-g NMa oordeelde dat de subsidies dienden te

worden toegerekend aan de omzet gelet op het feit dat de

ontvangen subsidies rechtstreeks verband hielden met de

exploitatie van de woningen die zij verhuurden. Daarnaast

concludeerde de d-g NMa dat het feit dat de subsidie

feitelijk enige jaren geleden was ontvangen er niet aan in

de weg kon staan dat het evenredige deel van de subsidie

in een later jaar door middel van de egalisatie werd

betrokken bij de omzetberekening. Derhalve diende de

fusie gemeld te worden. 

Beide partijen waren actief op de markt voor de verhuur

van woningen in de sociale-huisvestingssector in de regio

Rijnmond. Ook in dit geval hoefde de d-g NMa geen

nader onderscheid te maken naar de diverse typen van

woningen die ter verhuur werden aangeboden. Ook de

geografische dimensie kon in het midden blijven omdat

deze de materiële beoordeling niet beïnvloedde. 

Afweging(en): Indien zou worden uitgegaan van een lokale

markt voor de verhuur van alle typen woningen in de

sociale-huisvestingssector zouden partijen een gezamenlijk

marktaandeel krijgen van minder dan 10 procent. Als op

de lokale markt een nadere onderverdeling zou worden

gemaakt naar de typen van woningen dan zou dat

marktaandeel steeds minder zijn dan 15 procent. Er waren

ook voldoende andere aanbieders in de regio Rijnmond

actief zodat het aannemelijk was dat door de concentratie

geen machtspositie kon ontstaan of worden versterkt. 

Er was voor het tot stand brengen van de concentratie

dan ook geen vergunning vereist. 

Besluiten inzake kabelmaatschappijen
In 1999 zijn drie besluiten genomen inzake kabel-

maatschappijen (zaaknrs. 1331, 1396 en 1530).

Zaak 1396/UPC – A2000
Partijen en markt(en): In bovenstaande zaak is uitgegaan

van een aparte productmarkt voor de distributie van

radio- en televisiesignalen via het kabelnetwerk.

Gekoppeld aan deze activiteiten bieden kabelexploitanten

standaard-programmapakketten aan, maar het is in het

midden gelaten of dit een afzonderlijke markt vormt

aangezien dit de uiteindelijke beoordeling niet

beïnvloedde. Het kon eveneens in het midden gelaten

worden of nieuwe diensten zoals betaaltelevisie,

datacommunicatie, telefonie en internettoegang via het

kabelnetwerk als aparte productmarkten moesten worden

beschouwd.

Afweging(en): Indien wordt gekeken naar de regionale

verzorgingsgebieden van kabelexploitanten dan overlappen

de activiteiten van partijen elkaar niet. Op nationaal niveau

zou UPC na de concentratie op het gebied van distributie

van radio- en televisiesignalen via het kabelnetwerk een

marktaandeel hebben van circa 26 procent en zouden er

voldoende grote en middelgrote concurrenten overblijven.

Op het gebied van betaaltelevisie, datacommunicatie,

telefonie en internettoegang hebben UPC en A2000

landelijk geringe marktaandelen. Als alleen wordt gekeken

naar internettoegang via de kabel dan hebben partijen in

Nederland een gezamenlijk marktaandeel van 10-20 procent.

Er kon derhalve geconcludeerd worden dat er geen

economische machtspositie zou ontstaan of worden

versterkt en een vergunning niet vereist was. 

In de zaken 1331/PNEM-MEGA – EDON en 1530/Casema –

CAI Bussum is uitgegaan van dezelfde marktafbakening

en ontstonden vergelijkbare of lagere landelijke markt-

aandelen.

5.1.2 Vergunning vereist

De in deze paragraaf beknopt beschreven concentratie-

voornemens hebben gemeen dat de NMa in de meldings-

fase heeft geconcludeerd dat sprake kon zijn van het

ontstaan van of de versterking van een economische

machtspositie die de concurrentie in de betreffende markt

significant zou belemmeren.

Voor deze zaken was daarom een vergunning vereist.

Zaak 807/Staatsloterij – Lotto – Bankgiroloterij
Partijen en markt(en): Op 23 februari 1999 meldden de

Staatsloterij, de Lotto en de Bankgiroloterij hun voornemen

tot een fusie. Zij zijn alle actief op het gebied van de

exploitatie van kansspelen. In het NMa-besluit van 29

maart 1999 werd geconcludeerd dat voor het tot stand

brengen van de fusie een vergunning was vereist, omdat

het aannemelijk was dat de partijen een economische

machtspositie zouden krijgen op de markt(en) voor

loterijen, lottospelen, sportprijsvragen en instantloterijen.

Partijen hebben vervolgens op 17 juni 1999 een vergunning-

aanvraag ingediend. Uit het onderzoek van de NMa in de

vergunningfase bleek dat casino’s en speelautomaten niet
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Verbranden
Zaak 1244 gaat uit van een afzonderlijke markt voor

verbranding van gevaarlijk afval. De overheid treedt op deze

markt sturend op en streeft naar nationale zelfvoorziening.

Er is derhalve uitgegaan van een nationale markt voor

verbranding van gevaarlijk afval.

Storten/recyclen 
Zaak 1124 gaat in op zowel het storten als recyclen van

baggerspecie. Recyclen van baggerspecie is een betrekkelijk

nieuwe activiteit, die een alternatief biedt voor het storten.

In dit besluit is in het midden gelaten of deze activiteiten

tot één markt of twee afzonderlijke markten behoren. In

het midden is gelaten of het hier een regionale, of een

nationale markt betreft. 

Vanwege de specifieke installaties die nodig zijn voor de

recycling van wit- en bruingoed is in zaak 1234 uitgegaan

van een aparte productmarkt voor recycling van wit- en

bruingoed, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt

tussen wit- en bruingoed dat van particuliere of professionele

gebruikers afkomstig is of tussen de wijze waarop het is

ingezameld. 

Op basis van nationale wetgeving is de fabrikant/importeur

van wit- en bruingoed verantwoordelijk voor inname en

verwijdering van de door hem op de markt gebrachte

producten. Derhalve is uitgegaan van een nationale markt

voor recycling van wit- en bruingoed. 

In zaak 1277 zijn afzonderlijke markten gedefinieerd voor

recycling van bouwstoffen en recycling van grond. Tevens

wordt ingegaan op de productie en de recycling van

verbrandingsslakken. In het midden is gelaten of dit

afzonderlijke markten zijn of dat zij deel uitmaken van

ruimere markten.

Op het gebied van grondrecycling laat zaak 1415 vervolgens

in het midden of de verschillende behandelingsvormen

van verontreinigde grond (extractie, biologisch reinigen,

thermisch reinigen en slibscheiding) afzonderlijke product-

markten zijn.

Aanbod van nieuwe producten
Zaak 1124 stelt dat tijdens het recyclingproces van

baggerspecie vrijkomende secundaire bouwstoffen niet

tot een afzonderlijke markt behoren, maar verwisselbaar

zijn met (uit andere producten gewonnen) andere

bouwstoffen, omdat zij in aard, prijs en kwaliteit te

weinig verschillen van andere bouwstoffen. 

Gelet op transportkosten is de markt voor het aanbieden

van bouwstoffen regionaal.

Daarnaast is in zaak 1277 ingegaan op activiteiten op het

gebied van elektriciteit, aangezien deze vrijkomt bij de

verbranding van afval. 

Elders in dit jaarverslag wordt deze activiteit besproken.

Besluiten inzake woningstichtingen

Zaak 1264/Woningstichting ‘s-Gravenhage –
Woningstichting Verbetering Zij Ons Streven

Partijen en markt(en): Deze twee Haagse woning-

stichtingen hadden hun voornemen tot een fusie gemeld

nadat de d-g NMa in een eerder besluit had overwogen

dat woningstichtingen in beginsel ondernemingen in de

zin van de Mededingingswet zijn. In het besluit is

geoordeeld dat er een aparte markt bestaat voor de

verhuur van woningen in de zogenaamde sociale-

huisvestingssector, mede gelet op het feit dat er

vergaande overheidsregels bestaan die de sociale

huisvesting reguleren. De d-g NMa heeft in het midden

gelaten of er binnen deze markt een nader onderscheid

naar woningtype moet worden gemaakt omdat dit de

beoordeling van de gemelde concentratie niet beïnvloedde.

Beide partijen waren met name actief in de gemeente 

Den Haag. Het bleek niet nodig om te onderzoeken of de

markt voor de verhuur van woningen in de sociale-

huisvestingssector geografisch wellicht ruimer zou

moeten worden afgebakend dan de gemeente Den Haag

omdat ook dat voor de beoordeling van de concentratie

geen verschil maakte. 

Afweging(en): Indien uitgegaan zou zijn van één lokale

markt voor sociale huisvesting die alle typen woningen in

Den Haag omvat, dan zouden partijen een gezamenlijk

marktaandeel krijgen van ruim 30 procent. Indien de

markt zou worden opgesplitst naar de diverse typen

aangeboden woningen in Den Haag dan zouden partijen

tezamen over marktaandelen van minder dan 40 procent

beschikken. Er waren echter nog een andere aanbieder

van vergelijkbare grootte en drie wat kleinere aanbieders

in Den Haag actief. Onder deze omstandigheden kon niet

worden aangenomen dat door de concentratie een

economische machtspositie kon ontstaan of worden

versterkt die tot gevolg zou hebben dat een daadwerkelijke

mededinging op de Nederlandse markt of een deel

daarvan op significante wijze wordt belemmerd, zodat

voor het tot stand brengen van de concentratie geen

vergunning was vereist.

Zaak 1338/AWBV – Patrimonium – De Goede
Woning

Partijen en markt(en): Bovenstaande verenigingen, die

actief waren op het gebied van het verhuren van

woningen in de sociale-huisvestingssector in de regio

Haaglanden, hadden hun voornemen om te fuseren

aangemeld. Zoals reeds eerder was geconcludeerd zijn

woningstichtingen ondernemingen in de zin van de

Mededingingswet en kan een aparte markt voor de

verhuur van woningen in de sociale-huisvestingssector

worden vastgesteld. Ook in deze zaak was een onderzoek

naar een eventuele nadere afbakening naar de typen

woningen alsmede naar de precieze geografische omvang

van deze markt niet noodzakelijk omdat de materiële

beoordeling daardoor niet werd beïnvloed.

Afweging(en): Partijen zouden op de markt voor de
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een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. 

Op de markten voor weipoeder, vloeibare wei en

weivetkernen werden geen mededingingsproblemen

geconstateerd.

Verbintenissen: Partijen hebben gedurende de vergunning-

procedure een aanbod tot verbintenissen gedaan. Deze

verbintenissen hielden in dat de door De Kievit verrichte

activiteiten met betrekking tot de handel in boerderijmelk

voorafgaand aan de overdracht van De Kievit worden

afgesplitst en overgedragen aan een dochteronderneming

van Hoogwegt (aandeelhouder van De Kievit). Deze

dochteronderneming zal die activiteiten continueren en

integreren binnen de bestaande activiteiten van Hoogwegt.

De dochteronderneming verplicht zich jegens de huidige

leveranciers van De Kievit het huidige beleid van De Kievit

binnen Hoogwegt voort te zetten. 

Besluit: De aangeboden verbintenissen vormden volgens de

NMa de oplossing voor het gesignaleerde mededingings-

probleem. De d-g NMa heeft op basis van de aangeboden

verbintenissen bij besluit van 7 juli 1999 een vergunning

verleend voorzover de concentratie niet de door De Kievit

verrichte activiteiten met betrekking tot de in- en verkoop

van boerderijmelk betreft. 

Zaak 1173/Campina Melkunie – Zuiver Zuivel-
De Vereeniging

Partijen en markt(en): Op 27 november 1998 meldde

Campina Melkunie B.V. het voornemen om Samenwerking

Zuiver Zuivel B.V. en Zuivelfabriek De Vereeniging B.V.

(Zuiver Zuivel-De Vereeniging) over te nemen. Door deze

concentratie werden twee markten beïnvloed: de inkoop

van boerderijmelk en de productie en verkoop van zuivel-

producten. Partijen zijn actief als afnemer op de markt

voor inkoop van boerderijmelk. Er werd geconcludeerd

dat vanuit het perspectief van de melkleveranciers de

inkoopmarkt voor reguliere boerderijmelk en de inkoopmarkt

voor biologische boerderijmelk afzonderlijke markten zijn.

Het was niet uit te sluiten dat de inkoopmarkt voor

biologische boerderijmelk onderverdeeld moest worden in

enerzijds een inkoopmarkt voor ecologische boerderijmelk

en anderzijds een inkoopmarkt voor biologisch-dynamische

boerderijmelk. Geografisch is in navolging van een eerder

NMa-besluit aangenomen dat de markt voor boerderij-

melk regionaal is en wordt bepaald door het werkgebied

van een zuivelverwerker. Er was geen reden om aan te

nemen dat dit anders is voor biologische, ecologische of

biologisch-dynamische boerderijmelk.

Met partijen werd aangenomen dat op basis van de

kenmerken en het beoogde gebruik de markt voor de

productie en verkoop van zuivelproducten onderverdeeld

moest worden in de markten voor de productgroepen van

consumptiemelk, melkdranken, desserts, kaas, boter,

room en overige. Op grond van vraagsubstitutie was het

niet uit te sluiten dat de markt voor productgroepen van

zuivelproducten onderverdeeld moest worden in enerzijds

reguliere en biologische productgroepen van zuivel-

producten en anderzijds reguliere, ecologische en

biologisch-dynamische productgroepen van zuivelproducten.

De geografische reikwijdte van de markt voor reguliere

productgroepen van zuivelproducten is ruimer dan

Nederland. Wat betreft de markten voor biologische,

ecologische en biologisch-dynamische zuivelproducten

was het niet uit te sluiten dat de geografische reikwijdte

van deze markten nationaal is.

Afweging(en): Gelet op het grote marktaandeel van

Campina Melkunie als afnemer op de regionale markt

voor boerderijmelk was er naar het oordeel van de NMa

voorafgaand aan de concentratie reeds sprake van een

machtspositie op de markt voor inkoop van boerderijmelk.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie zou deze

machtspositie worden versterkt.

Voor de markten voor productgroepen van zuivelproducten

gold dat partijen op de markten voor biologische

consumptiemelk, desserts, boter en room en op de

markten voor biologisch-dynamische zuivelproducten in

Nederland een dusdanige marktpositie krijgen, dat er

reden was om aan te nemen dat als gevolg van de

voorgenomen concentratie een economische machts-

positie kon ontstaan of worden versterkt. 

Besluit: Voor het tot stand brengen van de concentratie

was een vergunning vereist. Partijen hebben geen

vergunningaanvraag ingediend.

Zaak 1331/PNEM-MEGA – EDON
Partijen en markt(en): PNEM-MEGA en EDON hebben op

28 april 1999 hun voornemen tot een fusie gemeld.

Op 15 juni 1999 is door de NMa besloten dat voor deze

concentratie een vergunning is vereist. Het werd

aannemelijk geacht dat de voorgenomen concentratie zou

leiden tot het ontstaan van een economische machtspositie

op de markt voor productie van elektriciteit en tot het

ontstaan van een collectieve economische machtspositie

van PNEM-MEGA – EDON en NUON-ENW op de

markten voor levering van elektriciteit. Voorts werd

geconcludeerd dat nader onderzoek nodig zou zijn naar

de gevolgen van de voorgenomen concentratie op de

markt voor compostering van afvalstoffen. 

De vergunningaanvraag werd ontvangen op 15 juli 1999. 

Er is uitgegaan van een aparte markt voor productie van

elektriciteit, waarop zowel elektriciteit afkomstig van in

Nederland gevestigde producenten als geïmporteerde

elektriciteit wordt aangeboden aan distributie- en

handelsbedrijven. Wat betreft elektriciteit afkomstig van

Nederlandse producenten is geen onderscheid gemaakt

tussen centrale en decentrale productie. Geconcludeerd is

dat de geografische markt voor productie van elektriciteit

nationaal is. Hiervoor is een aantal redenen genoemd.

Het aandeel van de import op de productiemarkt is thans

circa 14 procent en de export is te verwaarlozen. 

De importcapaciteit is thans geheel benut. Tevens kon

worden geconstateerd dat de mogelijkheid tot uitbreiding

van het Nederlandse net op korte termijn beperkt is en

derhalve de capaciteitsproblemen niet op kan lossen.

Verder was er geen sprake van homogene concurrentie-

voorwaarden in Nederland en de omringende landen. Wel

53

tot dezelfde markt behoren als loterijen en lottospelen.

Verder kwam naar voren dat het aannemelijk was dat

loterijen en lottospelen tot dezelfde markt behoren en dat

diverse andere soorten kansspelen waarschijnlijk niet tot

deze markt behoren. De uiteindelijke beoordeling bleef

echter gelijk, ongeacht of wordt uitgegaan van een markt

voor loterijen, een markt voor loterijen en lottospelen of

een markt voor loterijen, lottospelen, sportprijsvragen,

instantloterijen en andere loterijachtige spelen. Door de

specifieke wetgeving rondom kansspelen, die per land

sterk verschilt, is sprake van een nationale markt.

Afweging(en): Door de fusie zouden twee onafhankelijke

aanbieders wegvallen en zouden er nog maar twee

aanbieders overblijven, namelijk de gefuseerde entiteit en

de Postcodeloterij. Ongeacht de precieze marktafbakening

zou de nieuwe onderneming een marktaandeel krijgen

van 60-70 procent en twee tot drie keer zo groot worden

als de Postcodeloterij. Daarnaast zou de nieuwe

onderneming een aantal voordelen hebben ten opzichte

van de enige overblijvende concurrent. Zo zou de nieuwe

onderneming beschikken over een uitgebreide portefeuille

van spelen, de grootste prijzenpot, de meeste distributie-

kanalen en het grootste reclamebudget. Deze voordelen

zouden de aanzienlijke marktpositie nog verder versterken.

Ten aanzien van potentiële toetreding werd overwogen

dat er in Nederland als gevolg van de bestaande regelgeving

geen permanente vergunningen voor loterijen/lottospelen

meer worden verleend. Uit het onderzoek van de NMa is

voorts gebleken dat de potentiële concurrentie van andere

(ook buitenlandse) loterijaanbieders op internet te gering

is om de marktpositie van partijen te bedreigen. Het

huidige aanbod is, gelet op de problemen met betrekking

tot onder andere de betaalwijze en de taal, niet bijzonder

attractief. De deelname is nog marginaal. Aangezien de

Nederlandse vergunninghouders binnenkort legaal op

internet hun spelen kunnen aanbieden, zal er in de

toekomst voor Nederlandse consumenten weinig

aanleiding zijn om gebruik te maken van het buitenlandse

aanbod van loterijen op het internet. Bovendien zullen naar

verwachting de toetredingsbarrières tot de Nederlandse

markt voor loterijen en lottospelen niet op korte termijn

komen te vervallen. Dit alles betekent dat er geen sprake

is van potentiële toetreders van serieuze omvang tot de

markt.

Besluit: De vergunning voor het tot stand brengen van de

fusie werd de partijen bij besluit van 13 oktober 1999

geweigerd. 

Zaak 1132/FCDF – De Kievit
Partijen en markten: Op 23 december 1998 werd bepaald

dat voor het door Friesland Coberco Dairy Foods (FCDF)

op 30 oktober 1998 gemelde voornemen om zeggenschap

te verkrijgen over Zuivelfabriek De Kievit een vergunning

was vereist. Dit vereiste was met name gebaseerd op de

voorlopige conclusie dat de voorgenomen concentratie

zou leiden tot een significante versterking van de

machtspositie van FCDF op de markt voor boerderijmelk

en dat na realisatie van de voorgenomen concentratie de

alternatieve afzetmogelijkheden van de in de werkgebieden

van FCDF en De Kievit gevestigde melkleveranciers

minimaal zouden zijn. Voorts was nader onderzoek nodig

naar de markt voor weivetkernen en naar de inkoopmarkt

voor grondstoffen voor weivetkernen. Op 15 maart 1999

werd door partijen een vergunningaanvraag ingediend.

Een relevante productmarkt was de markt voor boerderij-

melk, waarop FCDF en De Kievit actief zijn als afnemers.

Deze markt is regionaal en wordt bepaald door het

werkgebied van een zuivelonderneming. Dit is gebaseerd

op onder andere de volgende overwegingen:

• In de afgelopen jaren werd minder dan 5 procent van

de in Nederland verwerkte boerderijmelk geïmporteerd. 

• Meer dan 80 procent van de Nederlandse boerderijmelk

wordt opgehaald in werkgebieden die binnen een straal

van circa 100 kilometer rondom de zuivelfabriek zijn

gelegen.

• De markt voor boerderijmelk wordt gekenmerkt door

een grote mate van starheid, wat onder andere wordt

bevorderd door de kenmerken van zuivelcoöperaties en

het feit dat circa 80 procent van de Nederlandse

melkveehouders lid is van een zuivelcoöperatie.

Er werd verder overwogen dat de inkoopmarkt voor

grondstoffen voor weivetkernen bestaat uit een markt

voor weipoeder ter grootte van de Europese Unie en een

markt voor vloeibare wei die de landen Nederland,

Duitsland, België en Frankrijk omvat. De markt voor

weivetkernen is een aparte productmarkt en omvat de

Benelux, Frankrijk en Duitsland.

Afweging(en): FCDF beschikte in 1998 in haar werkgebied

over een marktaandeel van circa 80-90 procent op de

markt voor boerderijmelk. Dit hoge marktaandeel op zich

wees al op het bestaan van een economische

machtspositie. Als gevolg van de overname van De Kievit

zou het marktaandeel van FCDF toenemen met maximaal

5 procent. Uit het onderzoek van de NMa is gebleken dat

het gevolg van de voorgenomen overname groter is dan

alleen uit de toename van het marktaandeel blijkt. De

markt voor boerderijmelk is homogeen en vertoont een te

verwaarlozen groei. Het aantal (vestigingen van) zuivel-

ondernemingen neemt af, mede als gevolg van fusies.

Zuivelondernemingen en melkveehouders kennen hechte

leverings- en afnamerelaties: ruim 80 procent van het

Nederlandse melkquotum wordt binnen coöperatief verband

geleverd. Twee (coöperatieve) zuivelondernemingen

verwerken 70-80 procent van de Nederlandse aanvoer van

boerderijmelk. Er doen zich weinig verschuivingen voor in

de aandelen van de verschillende zuivelondernemingen in

de verwerkte hoeveelheid boerderijmelk. Er vindt nauwelijks

toetreding plaats van afnemers tot de markt voor

boerderijmelk. Het aantal alternatieve afnemers van

boerderijmelk in het werkgebied van FCDF is minimaal.

Deze factoren brengen eveneens met zich mee dat als

gevolg van de voorgenomen concentratie de economische

machtspositie van FCDF op de markt voor boerderijmelk

zal worden versterkt, wat tot gevolg heeft dat een

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of
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veiling- en bemiddelingsdiensten aan fruittelers is

uitgegaan van een nationale markt. Nader onderzoek was

vereist ten aanzien van de vragen in hoeverre de in Zuid-

Limburg gevestigde veilingen een alternatief vormen voor

fruittelers in de rest van Nederland en in hoeverre in

Zuid-Limburg gevestigde fruittelers zijn aangesloten bij

fruitveilingen in de rest van Nederland. Bij de markt voor

afzet van fruit is vooralsnog uitgegaan van een nationale

markt. Nader onderzocht zou moeten worden in hoeverre

het tijdsaspect invloed heeft op de geografische afbakening

van de markt voor afzet van fruit.

Afweging(en): Als gevolg van de voorgenomen concentratie

zal circa 72 procent van de Nederlandse fruittelers zijn

fruit aanbieden aan één veilingorganisatie. De andere

Nederlandse veilingen zijn in vergelijking met de aan

partijen verbonden coöperaties relatief klein, hetgeen de

vraag doet rijzen of deze voor fruittelers een volwaardig

alternatief kunnen zijn. Daarnaast is het de vraag of de in

Zuid-Limburg gevestigde veilingen tot de relevante markt

behoren. Partijen ondervinden ook concurrentie van

verkopen ‘buiten de veiling om’ (BVO). Het BVO-kanaal

lijkt echter geen volwaardig alternatief te vormen voor

fruittelers, omdat het voor individuele fruittelers vaak niet

mogelijk is om uniforme kwaliteitsklassen in een redelijke

partijgrootte samen te stellen, fruittelers krachtens een

EG-verordening slechts lid mogen zijn van één

telersvereniging en zij verplicht zijn hun volledige teelt via

deze telersvereniging te verkopen. Geconcludeerd werd

dat als gevolg van de voorgenomen concentratie een

economische machtspositie op de markt voor veiling- en

bemiddelingsdiensten aan fruittelers zou ontstaan die tot

gevolg had dat een daadwerkelijke mededinging op de

Nederlandse markt op significante wijze zou worden

belemmerd. 

Op de markt voor afzet van fruit hebben partijen, op

basis van het verhandelde fruitvolume, een gezamenlijk

marktaandeel van circa 13 procent. Van het voor

consumenten in Nederland beschikbare fruit wordt circa

76 procent geïmporteerd en niet via veilingen verhandeld.

Alleen met betrekking tot appels, peren en aardbeien

nemen partijen, met circa 30 procent van het jaarlijkse

aanbod, een substantieel deel van de markt voor hun

rekening. Hoewel fruit een seizoensproduct is kunnen

zowel appels als peren langere tijd worden bewaard in een

koelcel, waardoor ze over het jaar verspreid aangeboden

kunnen worden aan de veiling. Met betrekking tot beide

fruitsoorten is gebleken dat er een omgekeerd evenredige

relatie bestaat tussen het binnenlands aanbod en de

import: is het binnenlands aanbod hoog, dan daalt de

import en omgekeerd. Ruim genomen komt het er op

neer dat de import het eerste halfjaar hoog is, terwijl de

tweede helft van het jaar meer binnenlandse appels en

peren worden verhandeld. In december is het marktaandeel

van partijen voor appels en peren het hoogst met

respectievelijk circa 45 procent en 52 procent. Aardbeien

zijn minder lang houdbaar dan appels en peren. In de

winter is het handelsvolume van aardbeien gering, terwijl

er in het voorjaar voornamelijk geïmporteerde aardbeien

in Nederland verkrijgbaar zijn. De tweede helft van het

jaar is het gezamenlijk marktaandeel van partijen circa 40

procent. Nader onderzoek moet uitwijzen of de aanname

juist is, dat de afzet van de andere veilingen en het BVO-

kanaal op dezelfde wijze over het jaar verspreid is als van

partijen. Eveneens is nader onderzoek vereist naar de

invloed die partijen op de prijsontwikkeling krijgen.

Aangezien partijen in een substantieel deel van het jaar

hoge marktaandelen hebben op het gebied van de afzet

van appels, peren en aardbeien en als gevolg van de

voorgenomen concentratie het disciplinerend effect van

de onderlinge concurrentie tussen The Greenery en

Fruitmasters verdwijnt, is geconcludeerd dat er reden is

om aan te nemen dat er een economische machtspositie

ontstaat of wordt versterkt die een daadwerkelijke

mededinging op significante wijze belemmert. 

Besluit: Voor het tot stand brengen van de concentratie

was een vergunning vereist. Partijen hebben een aanvraag

tot vergunning ingediend maar vervolgens weer ingetrokken.

Zaak 1528/Wegener Arcade – VNU Dagbladen
Partijen en markt(en): Op 13 september 1999 meldde

Wegener Arcade N.V. het voornemen om VNU Dagbladen

B.V. over te nemen alsmede de intentie om dagblad De

Limburger direct na aankoop door te verkopen aan N.V.

Holdingmaatschappij De Telegraaf. Omdat het niet zeker

is of Wegener De Limburger daadwerkelijk zal kunnen

doorverkopen aan De Telegraaf, de doorgang van de

transactie tussen VNU Dagbladen en Wegener niet

afhankelijk is van deze doorverkoop en de eventuele

consequenties hiervan voor rekening en risico van

Wegener zijn, werd in deze zaak alleen de overname van

VNU Dagbladen door Wegener beoordeeld (zie verder

zaak 1538/De Telegraaf – De Limburger). 

Wegener geeft 16 regionale dagbladen en circa 130 huis-

aan-huisbladen uit, en is actief als drukkerij. Verder is

Wegener actief op het gebied van verspreiding van drukwerk

en bezit zij kabelkranten en televisie- en radiokanalen.

VNU Dagbladen geeft 5 regionale dagbladen en circa 70

huis-aan-huisbladen uit en exploiteert de persdienst

Zuidoost Pers (ZOP). Verder bezit zij drukkerijen,

kabelkranten en regionale televisiekanalen. De activiteiten

van Wegener en VNU Dagbladen als uitgevers van

regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen overlappen

elkaar in twee aaneensluitende gebieden: in Gelderland,

Overijssel en Utrecht, en in Zeeland en Noord-Brabant.

Na de overname zal Wegener in nagenoeg het gehele

overlapgebied de enige aanbieder van regionale dagbladen

zijn en met grote voorsprong de grootste uitgever van

huis-aan-huisbladen. Ten aanzien van dagbladen zijn

lezersmarkten en adverteerdersmarkten onderscheiden;

voor huis-aan-huisbladen alleen adverteerdersmarkten.

Verder worden de markten voor drukwerk en voor

persdiensten door de voorgenomen overname beïnvloed.

Afweging(en): Dagbladen onderscheiden zich van andere

media en vormen daarom voor lezers een aparte product-

markt. Een verder onderscheid tussen de markten voor

landelijke dagbladen en regionale dagbladen is denkbaar.

Zelfs indien landelijke en regionale dagbladen tot dezelfde
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is de reeds bestaande en potentiële concurrentiedruk die

van import uit zou kunnen gaan meegewogen bij de

beoordeling van de gevolgen van de concentratie. 

De markt voor levering van elektriciteit moet op dit moment

worden onderverdeeld in een aparte markt voor levering

van elektriciteit aan vrije afnemers en een aparte markt

voor levering van elektriciteit aan beschermde afnemers,

die, voorzover zinvol, nader kan worden onderverdeeld in

de groep afnemers die in 2002 keuzevrijheid krijgt en de

groep afnemers die in 2004 keuzevrijheid krijgt. Wat

betreft de levering aan vrije afnemers is vooralsnog

uitgegaan van een nationale markt op basis van dezelfde

argumenten als bij de productie van elektriciteit. 

Bij compostering van afvalstoffen is uitgegaan van een

aparte markt voor het composteren van GFT-afval, naast

een markt voor het composteren van groenafval. Omdat

composteren meer en meer aan de vrije markt wordt

overgelaten, de provinciale begrenzing voor transport van

GFT-afval is verlaten en ook daadwerkelijk te zien is dat

bepaalde ondernemingen GFT-afval uit verder gelegen

regio’s composteren en export niet en import slechts zeer

beperkt plaatsvindt, is uitgegaan van een nationale markt

voor compostering van GFT-afval. 

Afweging(en): Het gezamenlijke marktaandeel van partijen

op de markt voor productie van elektriciteit in Nederland

bedroeg circa 40-50 procent. Het marktaandeel van

EPON is hier bij dat van partijen geteld, omdat er niet

van uit kan worden gegaan dat EPON (waarin EDON en

NUON-ENW gezamenlijke zeggenschap hebben) en EPZ

(waarin PNEM-MEGA uitsluitende zeggenschap heeft)

met elkaar zullen concurreren. Het marktaandeel van de

eerstvolgende concurrent van partijen is ongeveer een

derde van het marktaandeel van partijen. Het was niet

waarschijnlijk dat op korte termijn nieuwe productie-

capaciteit zou worden gebouwd met een zodanige

omvang dat deze de positie van partijen onder druk zou

kunnen zetten. Als gevolg van het tekort aan beschikbare

importcapaciteit blijft de concurrentiedruk die uit zou

kunnen gaan van importeren beperkt. Partijen zijn actief als

producent en als leverancier; dit geeft hun een aanzienlijk

voordeel ten opzichte van andere niet-verticaal

geïntegreerde concurrenten. Geconcludeerd werd dat als

gevolg van de voorgenomen concentratie een economische

machtspositie van PNEM-MEGA en EDON op de productie-

markt voor elektriciteit zal ontstaan die tot gevolg heeft

dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse

markt op significante wijze wordt belemmerd. 

Geconcludeerd is voorts dat er als gevolg van de

voorgenomen concentratie geen collectieve economische

machtspositie van PNEM-MEGA – EDON en NUON-ENW

zal ontstaan op de Nederlandse markt voor levering van

elektriciteit aan vrije afnemers. Hierbij heeft een aantal

(structuur)kenmerken van de markt een rol gespeeld,

zoals het verlies van marktaandeel door PNEM-MEGA en

EDON in 1999 aan nieuwe toetreders, het bestaan van

feitelijke concurrentie tussen PNEM-MEGA, EDON en

NUON-ENW, het niet transparant zijn van de markt voor

levering aan vrije afnemers, en het feit dat als gevolg van

het afstoten van EPON (zie hierna onder verbintenissen)

er geen sprake meer zal zijn van een structurele

economische verbinding tussen PNEM-MEGA – EDON

en NUON-ENW. Wat betreft de beschermde afnemers

geldt dat PNEM-MEGA, EDON en NUON-ENW niet met

elkaar in concurrentie staan; alle thans beschermde

afnemers blijven tot 1-1-2002 beschermde afnemer, zodat

mogelijke effecten van de voorgenomen concentratie zich

pas zullen voordoen vanaf 1-1-2002. Ook dan is het om

eerder genoemde redenen niet aannemelijk dat PNEM-

MEGA – EDON en NUON-ENW een gezamenlijke

economische machtspositie zullen innemen. 

Als gevolg van de voorgenomen concentratie zullen

partijen op de markt voor compostering van GFT-afval in

Nederland een gezamenlijk marktaandeel krijgen van 

40-50 procent. Geconcludeerd is dat, nu er geen nieuwe

toetreders zijn te verwachten en partijen veruit de

gunstigste positie hebben bij het verwerven van nieuw

aanbod, door de voorgenomen concentratie een

economische machtspositie zal ontstaan op de

Nederlandse markt voor het composteren van GFT-afval

die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging

op significante wijze wordt belemmerd. 

Verbintenissen en besluit: Teneinde de geschetste

mededingingsbezwaren weg te nemen hebben partijen

een aantal verbintenissen voorgesteld: afstoting door

EDON van haar belang in EPON en van haar belang in

één of meerdere composteringsinrichtingen.

Geconcludeerd is dat deze verbintenissen een oplossing

bieden voor de gesignaleerde mededingingsproblemen.

Bij besluit van 20 oktober 1999 is voor de concentratie

een vergunning verleend. De verbintenissen zijn als

voorschriften aan de vergunning verbonden. 

Beroep: Op 30 november 1999 is door partijen tegen het

besluit beroep ingesteld. De beroepsprocedure is nog niet

afgerond. 

Zaak 1427/The Greenery – Fruitmasters
Partijen en markt(en): Deze zaak betrof de totstandbrenging

van een gemeenschappelijke onderneming (g.o.) door

The Greenery International B.V. en Coöperatieve

Fruitmasters Groep U.A. In deze g.o. zouden de

activiteiten van partijen op het gebied van veiling- en

bemiddelingsdiensten voor de afzet van fruit worden

ondergebracht. Veiling- en bemiddelingsdiensten worden

aan zowel aanvoerders als afnemers van fruit geleverd.

Aangezien er sprake is van twee duidelijk verschillende

afnemersgroepen van deze diensten, waartussen geen

arbitrage mogelijk is, is aangenomen dat er afzonderlijke

markten bestaan voor beide afnemersgroepen. Dit leidt

tot de volgende afbakening van twee relevante markten:

de markt voor de levering van veiling- en bemiddelings-

diensten aan aanvoerders van fruit op veilingen (hierna:

markt voor veiling- en bemiddelingsdiensten aan

fruittelers) en de markt voor de afzet van fruit door telers

en, daarmee samenhangend, de veiling- en bemiddelings-

diensten aan kopers van fruit op veilingen (hierna: markt

voor afzet van fruit). Met betrekking tot de markt voor
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regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen, dan wel de

relevante markten voor advertenties met een regionaal en

lokaal bereik in respectievelijk regionale dagbladen of

huis-aan-huisbladen, die tot gevolg heeft dat een

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of

een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.

Besluit: Voor het tot stand brengen van de concentratie

was een vergunning vereist. De aanvraag om vergunning

is op 20 december 1999 bij de NMa ingediend.

5.2 Besluiten karteltoezicht en misbruik
economische machtspositie

De NMa heeft in 1999 een groot aantal ontheffings-

verzoeken en klachten over overtreding van het kartelverbod

en/of misbruik van een economische machtspositie

onderzocht. In deze paragraaf worden enkele besluiten

hierover beknopt behandeld. Deze worden zoveel mogelijk

gebundeld per sector of activiteit besproken. De volgorde

van de bespreking van de sectoren is als volgt: de

agrarische sector, de bouwnijverheid, de transportsector,

telecommunicatie, kabel en ether, de detail- en groothandel,

de gezondheidszorg, de zakelijke dienstverlening, de media

(met name de gedrukte media) en de energiesector. Het

volledige overzicht van alle NMa-besluiten uit 1999 is in

bijlage I opgenomen. 

5.2.1 Agrarische sector

In 1999 zijn onder andere besluiten genomen over de

integrale ketenbeheersing van varkensvlees, de sanering

van varkensslachterijen, de aanvoervoorschriften van de

bloemenveilingen in Nederland en een tentoonstellings- en

demonstratiereglement. Deze zaken worden hieronder

kort samengevat.

Zaak 304/Algemene voorwaarden IKB-varkens
Aanvraag: Het Produktschap voor Vee en Vlees (PVV)

verzocht de d-g NMa om een ontheffing voor een

kwaliteitsbeheersingssysteem voor de productie van

varkensvlees, ook wel bekend onder de naam Integrale

ketenbeheersing (IKB). Het doel van het IKB-systeem is

de kwaliteit van varkensvlees te garanderen door

kwaliteitseisen te stellen aan de productie en distributie

daarvan. Het systeem heeft betrekking op alle schakels in

de keten van productie en distributie van varkensvlees.

Ondernemingen die deelnemen aan het IKB-systeem

moeten voldoen aan een aantal voorwaarden ten aanzien

van onder meer de kwaliteit van de aan de varkens toe te

dienen voeding en diergeneesmiddelen.

Afweging: In het kader van de mededingingsrechtelijke

beoordeling is met name relevant dat voor een aantal

schakels in de keten verplicht is gesteld dat zij bij deelname

aan het IKB-systeem uitsluitend IKB-varkens of IKB-

varkensvlees produceren of verkopen. Deze verplichting is

concurrentiebeperkend aangezien de aangesloten

bedrijven worden beperkt in hun commerciële vrijheid ten

aanzien van de productie van andere vleesvarkens

respectievelijk de verkoop van ander varkensvlees dan

IKB-vleesvarkens respectievelijk IKB-varkensvlees. 

De d-g NMa heeft geoordeeld dat het IKB-systeem als

geheel objectieve economische voordelen oplevert die ten

goede komen aan de consument. Het IKB-systeem draagt

bij aan een vergroting van de diversiteit in het aanbod,

hetgeen de keuzemogelijkheden voor consumenten

verruimt. Het IKB-systeem bevat een prikkel voor markt-

partijen om kwalitatief hoogstaand varkensvlees te

produceren. De distributie van varkensvlees wordt verbeterd

door de aaneengesloten keten van bedrijven. 

De concurrentiebeperkingen die het systeem met zich

meebrengt zijn onmisbaar om deze voordelen te bewerk-

stelligen. De mededinging op de betrokken markten

wordt niet voor een wezenlijk deel van de betrokken

producten uitgeschakeld. De deelnemende bedrijven zijn

vrij in het kiezen van IKB-leveranciers en -afnemers.

Daarnaast zijn zij vrij om deel te nemen aan de IKB-

regeling, en om daar weer uit te stappen. Voorts is het in

verschillende schakels van de keten toegestaan om naast

IKB-varkensvlees ook niet-IKB-varkensvlees te produceren

c.q. te verhandelen. IKB-varkensvlees kan tevens, zij het

zonder dat het onder het IKB-keurmerk wordt verhandeld,

worden afgezet bij niet aan de IKB-regeling deelnemende

bedrijven. Daarom verleent de d-g NMa een ontheffing

voor een periode van vijf jaar.

Zaken 374/Stichting Saneringsfonds
Varkensslachterijen en 1087/Sturkomeat versus
Stichting Saneringsfonds Varkensslachterijen 

Aanvraag: De Stichting Saneringsfonds Varkensslachterijen

(SVV) heeft haar saneringsregeling voor ontheffing

voorgedragen. Bij de SSV zijn twaalf ondernemingen

aangesloten die gezamenlijk ongeveer 80 procent van het

varkensslachtpotentieel in Nederland vertegenwoordigen.

De SSV stelt zich ten doel de structuur van de Nederlandse

varkensslachtsector te versterken door een sanering van

de overcapaciteit in die sector.

De ontheffingsaanvraag heeft zowel betrekking op de

statuten van de SSV als de nadien gesloten sanerings-

overeenkomsten. Er zijn zowel saneringsovereenkomsten

met betrekking tot definitieve uitkoop als met betrekking

tot productiebeperking.

Afweging: De saneringsovereenkomsten zijn gericht op

het sluiten van varkensslachterijen en het beperken van

de capaciteit, financieel ondersteund door een

compensatiefonds. De saneringsovereenkomsten hebben

rechtstreekse gevolgen voor de mededinging, omdat de

productiemiddelen en daarmee de investeringen en de

concurrentiestrategie van de betrokken bedrijven worden

beperkt. De overeenkomsten waren reeds in strijd met de

Wet economische mededinging. 

De overgangsregeling, zoals voorzien in artikel 100 Mw, is

op de desbetreffende overeenkomsten derhalve niet van

toepassing.
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markt worden gerekend, zal het marktaandeel van

Wegener echter in bijna twee derde van het overlapgebied

de 50 procent overstijgen. Aan hun dagbladen ontlenen

Wegener en VNU Dagbladen overigens een sleutelrol op

het gebied van de nieuwsgaring door persdiensten (GPD

en ZOP) ten behoeve van andere regionale kranten. 

Bij het afbakenen van adverteerdersmarkten zijn zowel

het geografische bereik dat een adverteerder nastreeft en

de specifieke kenmerken van de verschillende media van

belang. Verschillende advertentiemedia zijn daarom

waarschijnlijk eerder complementen dan substituten.

Vooralsnog is verondersteld dat de relevante product-

markt niet ruimer is dan advertenties in regionale kranten

en huis-aan-huisbladen en dat de geografische dimensie

hiervan niet ruimer is dan regionaal. Op het gebied van

advertenties in huis-aan-huisbladen krijgen partijen in een

deel van de overlapgebieden echter een marktaandeel dat

ruim boven de 50 procent uitkomt. Indien advertenties in

regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen tot dezelfde

markt behoren, is dit marktaandeel waarschijnlijk

aanzienlijk hoger.

Op het gebied van coldset drukwerk bezitten Wegener en

VNU Dagbladen tezamen landelijk een marktaandeel van

30-40 procent. Inclusief coldset reclamedrukwerk is dit

marktaandeel waarschijnlijk kleiner. Waarschijnlijk

ondervinden zij voldoende concurrentiedruk uit Duitsland

en België. Bovendien oefenen de afnemers op deze markt

een bepaalde mate van ‘countervailing power’ uit.

Uitgevers drukken bovendien vaak wederzijds een deel

van elkaars oplagen. Hierdoor kunnen zij zich niet

onafhankelijk van elkaar gedragen. 

Besluit: Op grond van het bovenstaande is geconcludeerd

dat er reden is om aan te nemen dat als gevolg van de

voorgenomen concentratie een economische

machtspositie kan ontstaan of worden versterkt (i) op de

relevante lezersmarkten voor dagbladen, dan wel specifiek

regionale dagbladen, en (ii) op de relevante markten voor

advertenties met een regionaal en lokaal bereik in

regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen, dan wel de

relevante markten voor advertenties met een regionaal en

lokaal bereik in respectievelijk regionale dagbladen of

huis-aan-huisbladen, die tot gevolg heeft dat een

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of

een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.

Voor het tot stand brengen van de concentratie was een

vergunning vereist.

Vergunningfase: De vergunningaanvraag is op 10 november

1999 ingediend en op 13 maart 2000 is een vergunning

onder voorwaarden verleend. Partijen hebben vervolgens

beroep ingesteld. 

Zaak 1538/De Telegraaf – De Limburger
Partijen en markt(en): N.V. Holdingmaatschappij De

Telegraaf meldde op 22 september 1999 aan de NMa dat

zij het voornemen heeft om Uitgeversmaatschappij De

Limburger B.V. over te nemen van Wegener Arcade (zie

ook hierboven Zaak 1528/Wegener Arcade – VNU

Dagbladen). Tot de Telegraaf-groep behoren vele

ondernemingen, waaronder ook Uitgeversmaatschappij

Limburgs Dagblad B.V. 

De Telegraaf en De Limburger zijn beide uitgever van

(een) dagblad(en) en huis-aan-huisbladen. Omdat zij

beide dag- en huis-aan-huisbladen in Limburg uitgeven,

overlappen hun activiteiten in dat gebied. Wat betreft de

dagbladen zijn dit De Telegraaf, het Limburgs Dagblad en

De Limburger. Deze drie dagbladen zijn aanwezig op de

lezersmarkt in Limburg, waardoor de lezersmarkt in

Limburg een beïnvloede markt was bij deze zaak. Binnen

deze lezersmarkt kan eventueel een onderscheid worden

gemaakt tussen enerzijds regionale dagbladen en

anderzijds landelijke dagbladen. 

Naast de lezersmarkt is er ook aandacht besteed aan de

adverteerdersmarkt. Door het overnemen van De Limburger

door De Telegraaf komen verschillende advertentie-

mogelijkheden in Limburg in handen van één speler,

waardoor de adverteerdersmarkt in Limburg ook een

beïnvloede markt was. Binnen deze adverteerdersmarkt

kon eventueel een onderscheid worden gemaakt tussen

advertenties in regionale dagbladen en advertenties in

huis-aan-huisbladen.

Afweging(en): Op de lezersmarkt is in het midden gelaten

of er een Limburgse markt is voor dagbladen of een

Limburgse markt voor regionale dagbladen. De concentratie

zou namelijk bij beide afbakeningen een marktaandeel

van boven de 80 procent opleveren. Partijen stellen dat

De Limburger en het Limburgs Dagblad echter niet met

elkaar concurreren, omdat zij op verschillende delen van

Limburg gericht zijn, en dat er andere media zijn die

substitueerbaar zijn voor regionale dagbladen. Verder

onderzoek naar het ontstaan of versterken van een

machtspositie moet worden uitgevoerd.

Op de adverteerdersmarkt wordt een onderscheid

gemaakt tussen regionale dagbladen en huis-aan-huis-

bladen enerzijds en andere advertentiemedia anderzijds.

Of een onderscheid moet worden gemaakt in een markt

voor advertenties in regionale dagbladen in Limburg

enerzijds en in huis-aan-huisbladen anderzijds kan in

dezen in het midden worden gelaten. Het marktaandeel

zou op basis van de beschikbare gegevens in ieder geval

boven de 40 procent uitkomen. Naar een definitieve

afbakening moet echter nog verder onderzoek worden

gedaan. Ook het advertentievolume in de beïnvloede

regio’s dient nog nader onderzocht te worden.

De Telegraaf beroept zich in deze zaak op het failing

company defence voor wat het Limburgs Dagblad betreft.

Een eerste analyse wijst uit dat dit niet erg waarschijnlijk

is. Ook hier dient nader onderzoek naar te worden gedaan.

Op grond van het bovenstaande is geconcludeerd dat er

reden is om aan te nemen dat als gevolg van de

voorgenomen concentratie een economische machts-

positie kan ontstaan of worden versterkt (i) op de

relevante markten voor dagbladen, dan wel specifiek

regionale dagbladen, en (ii) op de relevante markten voor

advertenties met een regionaal en lokaal bereik in
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evenement binnen deze periode, en de organisatoren van

andere evenementen worden beperkt in de mogelijkheden

om evenementen te organiseren in de agrarische sector,

omdat zij zich door dit verbod niet kunnen verzekeren

van exposanten binnen de gestelde periode.

De verbodsbepaling komt voor ontheffing in aanmerking

aangezien het tentoonstellingsreglement van Federatie

Agrotechniek leidt tot rationalisatie en kostenbesparingen

en tegelijkertijd de gebruikers voordelen biedt die duidelijk

en objectief opwegen tegen de nadelen van de concurrentie-

beperkingen. Bovendien kunnen de positieve effecten niet

op een andere (minder vergaande) manier worden

bewerkstelligd en wordt de mededinging op de betrokken

markt niet voor een wezenlijk deel uitgeschakeld. 

Er is ontheffing verleend tot 30 juni 200616. Tegen dit

besluit is bezwaar aangetekend.

5.2.2 Bouwnijverheid

In de bouwnijverheid is onder andere onderzoek gedaan

naar de architectenkeuze van gemeenten, samenwerking

van woningcorporaties, inzameling van kunststofleiding-

systemen, betoncentrales, samenwerking bij onderhoud

aan gebouwen, zandwinning en informatie over het

(gezamenlijk) opzetten van een showroom voor sanitair

en badkamers. Deze zaken worden hieronder kort

samengevat.

Zaak 60/Bond van Nederlandse Architecten
(BNA) versus gemeente Oud-Beijerland

Klacht: De klacht van de BNA, de beroepsvereniging van

architecten, heeft betrekking op de procedure die de

gemeente Oud-Beijerland hanteert inzake de verkoop van

vrije kavels te Poortwijk, een wijk in de gemeente Oud-

Beijerland. In deze procedure zou een exclusiviteit zijn

opgenomen, hetgeen zou leiden tot een verplichte

architectenkeuze. De potentiële grondkopers worden

verplicht zaken te doen met twee door de gemeente

aangewezen architectenbureaus indien zij een vrije kavel

te Poortwijk willen kopen.

Afweging: Naar aanleiding van onderzoek, ingesteld door

de NMa, heeft de gemeente Oud-Beijerland de procedure

rondom de verkoop van de kavels gewijzigd. Voordat de

procedure daadwerkelijk is geïmplementeerd is de

verplichte architectenkeuze uit de procedure verwijderd.

Door de wijziging is er geen overtreding van artikel 6 Mw

meer en wordt de klacht dientengevolge afgewezen.

Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend. Het bezwaar is

in het verslagjaar ongegrond verklaard.

Zaak 553/Woningcorporaties Amsterdam
Aanvraag: 15 woningcorporaties in Amsterdam hebben

ontheffing gevraagd voor afspraken over samenwerking

bij woningprojecten. De afspraken hebben vooral

betrekking op woningverbetering in de oudere wijken in

Amsterdam. Per gebied wordt één corporatie als

eerstgegadigde voor woningprojecten aangewezen. De

overige corporaties zullen in principe geen projecten

ontwikkelen in die wijk. De aangewezen corporatie is

verantwoordelijk voor het ontwikkelen van voldoende

woningprojecten in de wijk, zowel voor wat betreft de

rendabele als de onrendabele projecten. Voor deze opzet

is gekozen om tot een meer effectieve aanpak van

stadsvernieuwing te komen.

Afweging: De NMa heeft vastgesteld dat de afspraken een

positief effect kunnen hebben op de investeringen in

stadsvernieuwingsprojecten. Door de afspraken kunnen

meer stadsvernieuwingsprojecten worden gestart. Ook

kunnen de projecten sneller en efficiënter worden

uitgevoerd doordat versnippering van het woningbezit

wordt tegengegaan. Hoewel de concurrentie tussen de

corporaties wordt beperkt, wegen de voordelen op tegen

de nadelen. Met name de huishoudens met lagere

inkomens kunnen daarvan profiteren, doordat er een

omvangrijker en beter bestand van goedkope woningen

zal worden gerealiseerd. 

Voor de afspraken met betrekking tot de oudere wijken

wordt een ontheffing verleend van vijf jaar, waarna

opnieuw zal worden beoordeeld of de afspraken ook

daadwerkelijk het gewenste effect sorteren. Voor vergelijk-

bare afspraken voor nieuwbouw wordt geen ontheffing

verleend, omdat daar geen sprake is van onrendabele

projecten.

Zaak 12/Vereniging van Fabrikanten van Kunststof
Leidingsystemen (FKS)

Aanvraag: De FKS is een vereniging van zes fabrikanten

van kunststofleidingsystemen, namelijk Martens

Kunststoffen B.V., Viplex Plastics B.V., Polva Pipelife B.V.,

Wavin KLS B.V., Dyka Steenwijk B.V. en Alphacan Omniplast

B.V. De FKS richt zich op het bevorderen van de kwaliteit

en de doelmatige toepassing van kunststofleidingsystemen.

FKS vraagt ontheffing voor de georganiseerde inzameling

van in Nederland vrijkomend afval van kunststofleiding-

systemen, met het oog op herverwerking in nieuwe

kunststofleidingsystemen (gesloten productkringloop).

Afweging: Door gezamenlijke inzameling en verdeling naar

rato van marktaandeel worden kosten van sorteren

vermeden en worden belangrijke efficiencyvoordelen

bereikt. Het gratis innemen van afval van kunststofleiding-

systemen bij afgifte van het afval bij het inzamelpunt en

het verstrekken van een stimuleringspremie van 10 cent

per kilo bij gebruikmaking van een container, bevordert het

apart inzamelen van afval van kunststofleidingsystemen
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Verordening 26/62 van de Raad15 inzake de toepassing

van bepaalde regels betreffende de mededinging op de

voortbrenging van en de handel in landbouwproducten

staat de toepassing van artikel 6 Mw hier niet in de weg.

Het Directoraat-Generaal Concurrentie van de Europese

Commissie was namelijk blijkens een brief voornemens

‘een negatief standpunt in te nemen ten aanzien van uw

aanmelding en de Commissie voor te stellen de huidige

zaak te beëindigen middels een negatieve beschikking…‘. 

De d-g NMa heeft de regeling beoordeeld als crisiskartel,

volgens de uitgangspunten die de Commissie hiervoor

hanteert. In een dergelijk geval gaat de NMa er onder

strikte voorwaarden mee akkoord dat de sector afspraken

maakt die erop gericht zijn om de structurele problemen

op te lossen door een gecoördineerde vermindering van

de overcapaciteit. Na de sanering kan er in een verbeterde

marktsituatie weer sprake zijn van gezonde concurrentie.

De NMa heeft daarom de saneringsovereenkomsten

gericht op de definitieve uitkoop en sluiting van varkens-

slachterijen, met terugwerkende kracht vanaf 31 maart

1998, goedgekeurd voor een periode van vijf jaar. De NMa

verleent geen ontheffing voor de saneringsovereenkomsten

die SSV sluit met slachterijen waarin productiebeperkingen

voor de (rest)capaciteit van deze slachterijen zijn

opgenomen. Deze beperken de overgebleven slachterijen te

sterk in hun individuele beslissingsvrijheid en concurrentie-

mogelijkheden en voldoen niet aan de ontheffings-

voorwaarden van artikel 17 Mw.

De klacht van Sturkomeat had betrekking op een sanerings-

overeenkomst waarin afspraken waren gemaakt over

productiebeperking. Omdat de NMa voor deze

overeenkomst geen ontheffing heeft verleend, is daarmee

de klacht van Sturkomeat afgehandeld. Tegen deze

besluiten is bezwaar aangetekend. 

Zaak 492/Aanvoervoorschriften van de Vereniging
van Bloemenveilingen in Nederland

Aanvraag: De Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland

(VBN) verenigt alle bloemenveilingen in Nederland. 

De VBN heeft ontheffing aangevraagd voor de aanvoer-

voorschriften voor bloemen en planten die de leden van

de VBN hanteren bij verkoop via de veilingklok. 

De aanvoervoorschriften hebben betrekking op kwaliteits-

aanduiding, sortering en verpakking van bloemkwekerij-

producten. De aanvoervoorschriften die door de VBN zijn

opgesteld, zijn door de afzonderlijke bloemenveilingen

vastgelegd in hun veilingreglementen. De aanvoer-

voorschriften zijn verwerkt in een coderingssysteem,

waarbij met behulp van cijfercodes zeer gedetailleerde

informatie over bloemkwekerijproducten gegeven wordt.

Enerzijds wordt informatie gegeven over kwaliteit en

sortering van bloemkwekerijproducten als zodanig,

anderzijds wordt door zogenaamde fustcodering

informatie over verpakkingen van bloemkwekerijproducten

gegeven. Aan de fustcodes is ook een verrekensysteem

voor de verpakkingen gekoppeld. 

Met name de verpakkingsvoorschriften zijn nader

onderzocht. De VBN geeft zogenaamde fustcodes af voor

verpakkingen die voldoen aan bepaalde door de VBN

geformuleerde criteria. Kwekers die hun bloemen of

planten aanbieden in verpakkingen met een fustcode

krijgen hun verpakkingskosten automatisch vergoed door

middel van een vaste toeslag op de netto-klokprijs

(verrekensysteem). 

Afweging: De kwaliteitsaanduiding en de sorterings-

voorschriften van bloemkwekerijproducten als zodanig

hebben louter een beschrijvende functie en beperken de

mededinging niet. Zij vallen daarom buiten het toepassings-

bereik van artikel 6 Mw. De fustcodes zijn apart beoordeeld.

De meeste criteria die de VBN hanteert bij de toekenning

van fustcodes vloeien voort uit de logistieke eisen van het

veilingproces en zijn daarom niet mededingingsbeperkend.

Dit geldt niet voor het criterium ‘voldoende vraag’, de eis

dat de verpakking moet passen binnen het afvalbeleid en

het automatische verrekensysteem. Voor het hanteren van

het criterium ‘voldoende vraag’ is geen ontheffing

verleend, omdat dit de mogelijkheden voor de introductie

van nieuw ontwikkelde verpakkingen beperkt. Voor het

criterium dat de verpakking moet passen in het afvalbeleid

van de veiling wordt wel een ontheffing verleend, onder

andere omdat het noodzakelijk is hiervoor op VBN-niveau

eisen te stellen omdat sommige aanvoerders aan meerdere

veilingen leveren. Wat betreft de automatische verrekening

van de verpakkingskosten wordt niet voldaan aan de

voorwaarden voor ontheffing. De automatische verrekening

van de verpakkingskosten leidt tot verstarring van de

kosten van verpakkingen en tot concurrentievervalsing.

Verpakkingen zonder fustcode en verrekening kunnen niet

of veel moeilijker worden afgezet. 

De afwijzing van de ontheffingsaanvraag voor het verreken-

systeem gaat pas in op 1 juli 2000 om de veilingen de

gelegenheid te geven hun leden en afnemers voor te

bereiden op de afschaffing van dit systeem. Tegen dit

besluit is bezwaar aangetekend.

Zaak 461/Federatie Agrotechniek
Aanvraag: Federatie Agrotechniek is een vereniging met

als doel om regelend op te treden met betrekking tot de

organisatie van tentoonstellingen (beurzen) en

demonstraties in de agrarische sector. De ontheffings-

aanvraag van Federatie Agrotechniek heeft betrekking op

haar tentoonstellings- en demonstratiereglement met

bijbehorend reglement inzake rechtspraak en beroep. 

Afweging: In het kader van de mededingingsrechtelijke

beoordeling is met name artikel 5 van het tentoonstellings-

reglement van belang. In dit artikel is bepaald dat het

aangeslotenen bij Federatie Agrotechniek niet is

toegestaan om deel te nemen aan een evenement op

agrarisch gebied dat niet erkend is door Federatie

Agrotechniek, binnen vier maanden vóór en binnen vier

maanden ná afloop van de Landbouw-Rai. 

Deze zogenaamde verbodsbepaling is mededingings-

beperkend in de zin van artikel 6 Mw aangezien de

exposanten niet mogen deelnemen aan een niet-erkend
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16 Dit besluit is het eerste besluit van de d-g NMa waarbij ontheffing wordt

verleend van artikel 6 Mw terwijl DG Concurrentie van de Europese

Commissie in een comfort letter stelde dat de betrokken regeling prima

facie voldoet aan de voorwaarden van artikel 81, lid 3 van het EG-Verdrag.

Aangezien uit deze comfort letter blijkt dat DG Concurrentie niet zal

optreden op basis van artikel 81 lid 1 van het EG-Verdrag en de d-g NMa

de facto hetzelfde oordeel als DG Concurrentie heeft met betrekking tot

deze specificieke zaak, zag de d-g NMa ook geen aanleiding om een

procedure te starten op basis van genoemd artikel uit het EG-Verdrag.15 Pb. 1962, nr. 139, p. 204
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waardoor het kartelverbod op deze overeenkomsten niet

van toepassing is door de vrijstelling van artikel 16 Mw.

Voor de overige afspraken is dit niet het geval en hebben

de ondernemingen afspraken vrijwillig gemaakt. Deze

afspraken komen niet voor ontheffing in aanmerking.

Het verzoek om ontheffing wordt afgewezen voor de

Raamovereenkomst Nederzand (620) en de project-

overeenkomsten Heeswijkse Kampen (617) en Geertjesgolf

(507). Voor de projectovereenkomsten Watergoed (541)en

Kraaijenbergse Plassen (568) is het kartelverbod niet van

toepassing op grond van artikel 16 Mw en is ontheffing

dus niet nodig. Tegen deze besluiten is bezwaar ingediend,

met uitzondering van zaak 541.

Zaak 527/Vereniging van Nederlandse
Installatiebedrijven (VNI)

Aanvraag: De VNI is een brancheorganisatie voor

installatiebedrijven voor centrale verwarming, gas- en

watervoorzieningen, sanitaire installaties e.d. Voor haar

leden heeft de VNI een zogenaamde blauwdruk

ontwikkeld voor het opzetten van een showroom voor

sanitair en badkamers. Deze blauwdruk heeft de VNI voor

ontheffing aangemeld. De blauwdruk informeert over het

(gezamenlijk) opzetten van een showroom voor sanitair

en badkamers en de bijbehorende aandachtspunten.

Afweging: De leden van de VNI kunnen op vrijwillige basis

gebruik maken van (onderdelen van) deze blauwdruk. De

blauwdruk is derhalve geen besluit van een ondernemings-

vereniging en ook geen overeenkomst in de zin van artikel

6 Mw, aangezien er geen sprake is van juridische binding.

Tot slot is niet gebleken dat er sprake is van onderling

feitelijk afgestemde gedragingen in de zin van artikel 6

Mw. Omdat er geen sprake is van een mededingings-

beperkende afspraak is geen ontheffing nodig.

5.2.3 Transport 

Het besluit over takel- en bergingsdiensten voor personen-

auto’s die zijn gestrand ten gevolge van een ongeval en

het besluit op de klacht tegen Pon’s Automobielhandel

komen hieronder kort aan de orde. 

Zaken 38, 39, 40, 41, 42 en 269a en b/Takel en
berging

Aanvraag: Er is een aanvraag voor ontheffing ingediend

voor een nieuwe collectieve regeling op het gebied van

takel- en bergingswerkzaamheden voor personenauto's

die zijn gestrand ten gevolge van een ongeval. 

Dit betreft de gevoegde zaken 38, 39, 40, 41 en 269. 

Bij deze regeling zijn acht alarmeringsdiensten betrokken

die werken voor meerdere verzekeringsmaatschappijen.

Zij hebben gezamenlijk een aantal activiteiten en werkzaam-

heden op het gebied van bergingswerkzaamheden

ondergebracht in de Stichting Incident Management

Nederland. 

Deze stichting heeft voor heel Nederland een rayonering

vastgesteld. Per rayon is via een aanbestedingsprocedure

een berger geselecteerd op basis van prijs en kwaliteit. De

berger met wie een contract voor drie jaar is gesloten, zal

meteen na een melding uitrijden om de gestrande auto te

bergen. Het gaat hier om de zogenaamde 'eerste berging'

die een spoedeisend karakter heeft: de gestrande auto

moet zo snel mogelijk worden weggesleept om de rijbaan

vrij te maken. De 'tweede berging' is minder spoedeisend

(het vervoer naar het schadeherstelbedrijf ) en maakt geen

onderdeel uit van deze collectieve regeling.

Afweging: De d-g NMa is op 30 maart 1999 akkoord

gegaan met de voorgestelde regeling, omdat een snelle

en adequate berging van gestrande personenauto's de

veiligheid ten goede komt en filevorming terugdringt.

Bovendien kan een efficiënte afhandeling ook een gunstig

effect hebben op de hoogte van de premies van de

autoverzekeringen. Door de periodieke aanbesteding van

de bergingswerkzaamheden per rayon is de dynamiek in

de markt verzekerd. Voor de regeling is een ontheffing

verleend voor een periode van vijf jaar.

In oktober 1999 heeft de d-g NMa in het kader van de

lopende bezwaarprocedure geconstateerd dat de partijen,

anders dan in het vooruitzicht was gesteld, nog niet

hadden voorzien in een adequate interimregeling voor het

onderliggende wegennet. Deze interimregeling zou op

dezelfde wijze als op het hoofdwegennet ervoor zorgen

dat bergers direct zouden uitrijden na een melding van

stranding van een voertuig als gevolg van een ongeval.

Hierdoor zou de nodige tijdwinst worden geboekt. Om

deze reden heeft de d-g NMa bij besluit van 7 december

1999 een voorschrift aan zijn besluit van 30 maart 1999

toegevoegd dat garandeert dat de betrokken partijen 

de d-g NMa tijdig op de hoogte stellen van de invoering

van incidentmanagement op het onderliggende wegennet. 

Bij besluit van 30 maart 1999 in zaak 42 heeft de d-g

NMa ook zijn goedkeuring verleend voor de incident-

managementregeling van de alarmcentrale-verzekeraar

Inter Partner Assistance S.A. (IPAS). Omdat later bleek

dat een daaraan verbonden voorschrift betreffende de

aanbesteding voor de selectie van bergers niet uitvoerbaar

was, heeft de d-g NMa op verzoek van IPAS bij besluit

van 25 november 1999 dit voorschrift geschrapt.

Tegen beide besluiten is bezwaar ingediend.

Zaak 949/Autoleasing Bijvelds B.V. – Garage
Bijvelds B.V. versus Pon’s Automobielhandel B.V.

Klacht: Bijvelds, een bedrijf dat auto’s in- en verkoopt,

klaagt over het feit dat het hinder ondervindt bij het

kopen van Audi’s en Volkswagens bij dealers van Pon, de

Nederlandse importeur van onder andere Volkswagen en

Audi, vanwege het feit dat Bijvelds de auto’s levert aan

buitenlandse particulieren. Bijvelds stelt dat Pon in strijd

handelt met de Mededingingswet.
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door ontdoeners. Het inzamelsysteem draagt bovendien

bij aan het hergebruik van het afval door middel van de

ontwikkeling van nieuwe technieken voor hergebruik van

kunststofleidingsystemen. Dit is in lijn met het door de

Nederlandse overheid gepropageerde afvalstoffenbeleid.

Door middel van het inzamelsysteem wordt de aanbieder

van kunststofleidingsystemen op vrijwillige basis in staat

gesteld een bijdrage te leveren aan de verkleining van de

hoeveelheid te verbranden afval van kunststofleiding-

systemen en daarmee aan verbetering van de kwaliteit van

het milieu. De georganiseerde inzameling is noodzakelijk

voor het bereiken van het beoogde doel en werpt geen

toetredingsbarrières op.

Aangezien de regeling voldoet aan de vier cumulatieve

criteria van artikel 17 Mw wordt ontheffing verleend van

het verbod van artikel 6 Mw voor een periode van vijf jaar.

Zaken 206, 207 en 208/Betoncentrale Twenthe
B.V. 

Aanvraag: Betoncentrale Twenthe B.V. heeft ontheffing

gevraagd voor verschillende overeenkomsten die zij heeft

gesloten met Cemtac B.V. (zaak 206), Sesam B.V. (zaak

207) en Bos, Bos Beton B.V. en Grint en Zandhandel Bos

B.V. (zaak 208). In deze overeenkomsten is vastgelegd

dat deze (potentiële) concurrenten geen betonmortel-

activiteiten mogen uitoefenen in het gebied waarin Beton-

centrale Twenthe B.V. met haar betonmortelcentrales

actief is. 

Betoncentrale Twenthe B.V. stelt dat toepassing van de

Bedrijfsvergunningenwet 1954 op de betonmortelindustrie

ertoe heeft geleid dat er evenwicht ontstond tussen

capaciteit en afzet in de betonmortelindustrie. Zo is aldus

Betoncentrale Twenthe B.V. tegengegaan dat een groot

aantal nieuwe installaties in gebruik werd genomen,

waardoor de bedrijfstak meer mogelijkheden heeft

gekregen om zich technisch verder te ontwikkelen en

innovaties te bedenken en door te voeren. 

Afweging: De maatregelen die de overheid heeft genomen

om de betonmortelindustrie te reguleren waren tijdelijk.

De maatregelen zijn niet meer van kracht sinds 1986. 

De redenering dat de beperking van het aantal betonmortel-

centrales heeft geleid tot meer productinnovatie kan door

de NMa niet worden overgenomen, aangezien niet het

afschermen van de markt, maar concurrentie in het

algemeen het beste middel is om technische ontwikkeling

en innovaties te stimuleren. Marktpartijen dienen in

onderlinge concurrentie te bepalen wie het meest efficiënt

kan produceren en het best aan de wensen van de

afnemers kan voldoen. 

Het evenwicht tussen vraag en aanbod ontstaat vanzelf

op een concurrerende markt, terwijl product- en proces-

innovaties op een concurrerende markt de enige manier

vormen om tijdelijk (namelijk totdat deze innovaties door

de concurrenten zijn overgenomen) meer te verdienen.

Daarom verleent de d-g NMa geen ontheffing in alle drie

de zaken.

Zaak 427/K.O. Bus Bedrijven Groep Nederland
Aanvraag: Een samenwerkingsverband van 43 plaatselijk

en regionaal opererende bouwbedrijven heeft een verzoek

om ontheffing ingediend. Het betreft het onderhoud aan

gebouwen door het samenwerkingsverband genaamd

K.O. Bus Karwei Onderhoudsdienst. De samenwerkings-

overeenkomst heeft als doel het vergroten van de afzet

van onderhoudsdiensten doordat de individuele Kobus-

leden gezamenlijk een aantrekkelijker dienst kunnen

aanbieden aan landelijke afnemers van onderhouds-

diensten. Dergelijke landelijke afnemers zullen niet in zee

gaan met de individuele Kobusleden. Op lokaal en

regionaal niveau zijn de Kobusleden zowel actief als

passief elkaars concurrenten.

Afweging: De NMa heeft bepaald dat de samenwerkings-

overeenkomst K.O. Bus Karwei Onderhoudsdienst niet

mededingingsbeperkend is. De regionale Kobusleden zijn

immers geen concurrenten van elkaar op de landelijke

markt voor onderhoudsdiensten. Door het samenwerkings-

verband wordt de concurrentie juist verhoogd, omdat er

een aanbieder extra toetreedt. Tevens geldt dat het markt-

aandeel van de K.O. Bus Karwei Onderhoudsdienst zeer

gering is. 

Omdat de overeenkomst niet mededingingsbeperkend is

besloot de d-g NMa dat een ontheffing niet was vereist.

Zaken 507, 541, 568, 617 en 620/Nederzand en
afzonderlijke zandwinningsprojecten 

Aanvraag: De ontheffingsverzoeken zijn ingediend door

samenwerkingsverbanden van bedrijven die beton- en

metselzand winnen. De verzoeken hebben betrekking op

een Raamovereenkomst Nederzand (620) en een aantal

daarop gebaseerde projectovereenkomsten, namelijk

Heeswijkse Kampen (617), Kraaijenbergse Plassen (568),

Watergoed (541)en Geertjesgolf (507). 

De Raamovereenkomst bevat algemene afspraken over

samenwerking bij de ontwikkeling en uitvoering van

zandwinningsprojecten, waarbij in het verleden behaalde

marktaandelen de grondslag vormen voor de onderlinge

verdeling van de winningsrechten. De afspraken

bestrijken het grondgebied van de provincies Gelderland,

Noord-Brabant en Limburg, waar de meest aantrekkelijke

gebieden voor de winning van beton- en metselzand in

Nederland zijn gelegen. 

Afweging: De voor ontheffing aangemelde afspraken

hebben een structureel karakter en leiden tot bestendiging

van de onderlinge marktposities. Ook wordt het voor

nieuwkomers moeilijk om toe te treden tot de markt van

de winning van beton- en metselzand. Verder is van

belang dat de betrokken partijen ongeveer twee derde

deel van de totale productie van beton- en metselzand in

Nederland voor hun rekening nemen.

De zandwinbedrijven zijn van mening dat hun afspraken

niet onder het kartelverbod vallen. Met name omdat

provinciale overheden hen zouden hebben gedwongen

om samen te werken. Slechts in twee gevallen (Watergoed

en Kraaijenbergse Plassen) is de NMa van oordeel dat de

samenwerking door de provinciale overheid is opgelegd,
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consumenten valt onder artikel 6 Mw, aangezien het

individuele verticale prijsbinding betreft. De verplichting

voor Libertel om in alle overeenkomsten dezelfde

voorwaarden te hanteren valt ook onder artikel 6 Mw,

omdat hierdoor geen onderscheid gemaakt kan worden

tussen serviceproviders.

De ontheffingsaanvraag wordt daarom afgewezen. Tegen

dit besluit is bezwaar aangetekend.

Zaak 1011/Telecom Teleservices B.V.
Aanvraag: KPN Telecom heeft ontheffing aangevraagd

voor haar overeenkomst met SNT Holding B.V., die heeft

geresulteerd in de vorming van een joint venture op het

gebied van de dienstverlening inzake teleservices,

genaamd Telecom Teleservices B.V. Teleservices verricht

directe telefonische marketing ten behoeve van derden.

Afweging: Voordat beoordeeld kan worden of de joint

venture voldoet aan de voorwaarden voor ontheffing van

het verbod van artikel 6 Mw, dient te worden nagegaan of

er sprake is van een gemeenschappelijke onderneming

met het karakter van een concentratie. Geoordeeld is dat

hier geen sprake van is, aangezien de joint venture niet

duurzaam alle functies van een zelfstandige economische

eenheid gaat vervullen. Het samenwerkingsverband is dus

beoordeeld onder artikel 6 Mw.

Aangezien beide moederondernemingen na de oprichting

van de joint venture actief blijven op de markt voor het

aanbieden van teleservices in Nederland, kan er sprake

zijn van coördinatie van marktgedrag en derhalve van een

beperking van de mededinging. Daarnaast is zowel KPN

Telecom als SNT in staat om de activiteiten die zijn

ondergebracht in de joint venture alleen uit te voeren,

waardoor de facto beide oprichters elkaars daadwerkelijke

concurrenten zijn en de mededinging kan worden beperkt.

De oprichting en instandhouding van de joint venture valt

derhalve onder artikel 6 Mw. Omdat de gezamenlijke

productie-inspanningen van twee bedrijven nu bij de joint

venture worden geconcentreerd is het aannemelijk dat op

termijn een verbetering van de productie of van de

distributie of van de economische en technische vooruitgang

zal optreden. 

Gezien de concurrentiedruk op de markt voor het

aanbieden van teleservices is het ook aannemelijk dat de

joint venture de behaalde kostenvoordelen zal

doorberekenen in zijn prijzen. Dit komt ten goede aan de

consumenten. Het is niet aannemelijk dat de voordelen

door minder vergaande samenwerking zouden kunnen

worden behaald. Ook blijft er genoeg restconcurrentie

over, mede dankzij het dynamische en groeiende karakter

van de markt. De d-g NMa heeft geoordeeld dat aan de

voorwaarden gesteld in artikel 17 Mw wordt voldaan en

verleent een ontheffing van vijf jaar. Ondanks het feit dat

op dit moment de toetreding voor potentiële concurrenten

relatief makkelijk is, kan deze situatie over enkele jaren

zijn veranderd. Hierbij is tevens van belang dat de beide

deelnemers in de joint venture een aanzienlijk marktaandeel

op de markt voor het aanbieden van teleservices in

Nederland hebben. Daarom is de duur van de ontheffing

beperkt tot vijf jaar.

Zaak 1380/Diverse klagers versus Casema N.V.
Klacht: Tot 1 juli 1999 bood Casema aan haar abonnees in

Utrecht een kabelabonnement aan dat bestond uit 31

(zowel publieke als commerciële) televisiezenders voor

een prijs van 17,03 gulden inclusief BTW18, per maand.

Vanaf 1 juli 1999 ontvangt een Utrechtse abonnee het

zogenaamde ‘basispakket’ en krijgt de mogelijkheid om

dit te combineren met het ‘pluspakket’. Het basispakket

bestaat uit 17 publieke televisiezenders voor 13,53 gulden

per maand. Het pluspakket, bestaande uit 17 commerciële

televisiezenders, wordt aangeboden voor een prijs van

5,95 gulden per maand. Dit pluspakket is alleen verkrijgbaar

in combinatie met het basispakket. Klagers (twee

particulieren en het comité Deze Keuzevrijheid: Nee!)

stellen dat zij, om commerciële zenders te kunnen blijven

ontvangen, die in het ‘oude’ abonnement waren opgenomen,

feitelijk verplicht zijn om het nieuwe basispakket te

combineren met het pluspakket, hetgeen volgens klagers

leidt tot een prijsverhoging van 15 procent van het maand-

abonnement. Met deze prijsverhoging zou Casema

misbruik maken van haar economische machtspositie.

Afweging: Eerst is nagegaan of er sprake is van aanvragen

in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet

bestuursrecht (Awb). Twee klachten zijn ingediend door

individuele abonnees van Casema. Zij onderscheiden zich

niet in voldoende mate van andere abonnees in Utrecht.

Derhalve ontbreekt het hen aan een persoonlijk belang en

kunnen zij niet als belanghebbende in de zin van artikel

1:2, eerste lid Awb, beschouwd worden.

Wat de klacht van het Comité betreft is vastgesteld dat

deze groep niet is georganiseerd in een rechtspersoon en

dat het Comité niet beschikt over statuten. Het Comité

kan daarom niet worden beschouwd als rechtspersoon in

de zin van het derde lid van artikel 1:2 Awb en derhalve

niet als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb. Alle

klachten worden daarom afgewezen.

Daarna heeft de NMa de gedragingen van Casema ambts-

halve op marginale wijze getoetst aan de Mededingingswet.

In dit verband is opgemerkt dat de positie van consumenten

op de markt van grote waarde is voor de d-g NMa als

toezichthouder van de Mededingingswet. De d-g NMa

heeft daarbij vastgesteld dat Casema weliswaar beschikt

over een economische machtspositie voor de doorgifte

van televisiezenders in Utrecht, maar dat het niet

aannemelijk is dat:

a)het oorspronkelijke tariefniveau excessief was: dit tarief

lag onder het gemiddelde maandelijkse abonnements-

tarief in Nederland;

b)het nieuwe tarief excessief is: met de introductie van de

combinatie van het basis- en pluspakket biedt Casema

thans 34 zenders via de kabel aan, hetgeen een op

kosten gebaseerde prijsverhoging impliceert van
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Afweging: De d-g NMa heeft onderzocht of er sprake is

van een afspraak tussen Pon en haar dealers om niet te

leveren aan tussenhandelaren die leveren aan buitenlandse

particulieren. De dealerovereenkomsten en verschillende

circulaires van Pon aan haar dealers met betrekking tot

dit onderwerp bleken te voldoen aan de voorwaarden van

Verordening 1475/9517 van de Europese Commissie

betreffende groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten

inzake motorvoertuigen. Aangezien deze Verordening

doorwerkt in de Nederlandse Mededingingswet geldt het

verbod van artikel 6, lid 1 Mw niet voor de dealer-

overeenkomsten en de circulaires van Pon aan haar dealers.

De klacht is op dit punt afgewezen.

De d-g NMa heeft tevens onderzocht of Pon in strijd

handelde met het verbod van artikel 24 Mw. Als relevante

productmarkt is onderscheiden de markt voor import van

personenauto’s, onderdelen en accessoires. Aannemelijk

is dat de relevante geografische markt in dit geval

Nederland is, aangezien Pon de geïmporteerde auto’s via

haar dealers in Nederland afzet. Op deze relevante markt

heeft Pon een marktaandeel van ongeveer 15 procent

zodat er geen sprake is van een economische machtspositie.

Nu aan de eerste voorwaarde voor toepassing van artikel

24 Mw niet is voldaan, is de klacht op dit punt eveneens

afgewezen.

5.2.4 Telecommunicatie, kabel en ether

In 1999 zijn in de sectoren van telecommunicatie, kabel

en ether besluiten genomen over ontheffingsverzoeken en

klachten behandeld over de prijsstelling voor het verzenden

c.q. distribueren van verkeersinformatie, overeenkomsten

van Libertel met haar serviceproviders, een samenwerkings-

overeenkomst tussen KPN Telecom en SNT Holding B.V.

en de prijs en samenstelling van een basis- en een plus-

pakket door een kabelexploitant.

Zaak 118/Ontwikkelbedrijf Rotterdam (OBR)
versus Nederlandse Omroep Zender
Maatschappij (NOZEMA)

Klacht: OBR, een vereniging die de economische

ontwikkeling van de gemeente Rotterdam wil bevorderen,

heeft een klacht ingediend tegen NOZEMA in verband

met een project waarbij lokale verkeersinformatie wordt

meegezonden met de audiosignalen van een radio-

programma. OBR is van mening dat NOZEMA misbruik

maakt van haar economische machtspositie (emp) door

het stellen van een excessieve prijs voor het verzenden

c.q. distribueren van verkeersinformatie met behulp van

RDS/TMC op de frequentie van Radio Rijnmond.

Afweging: Er is gekeken naar de prijsstelling van NOZEMA

en de prijs voorgesteld door OBR. De berekenings-

methode van OBR voor de kosten die gemaakt worden

voor het benutten van de zendercapaciteit is identiek aan

die van NOZEMA. Echter, OBR gaat uit van een

significant lager startbedrag, waardoor het eindbedrag

van OBR significant lager is. Daarnaast houdt OBR geen

rekening met andere directe en indirecte kosten, zoals

personele kosten en overheadkosten. Deze laatste

kostenposten maken een zeer groot gedeelte uit van de

kostprijsberekening van NOZEMA. Uit onderzoek van de

NMa bleek dat OBR ten onrechte uitgaat van een lager

startbedrag. De kostprijsberekening van NOZEMA leidt

niet tot de conclusie dat er sprake is van misbruik van

een eventuele economische machtspositie. Daarnaast

geeft de concurrent van NOZEMA eenzelfde tariefstelling

(‘benchmark’), hetgeen ook zou kunnen duiden op een

marktconforme prijs van NOZEMA. De klacht wordt

afgewezen, omdat er geen overtreding van artikel 24 Mw

is geconstateerd. Er wordt niet aannemelijk geacht dat de

prijsstelling door NOZEMA misbruik van een

economische machtspositie oplevert. 

Zaak 275/Libertel-serviceproviderovereenkomst
(SPO)

Aanvraag: Libertel is een aanbieder van mobiele

telecommunicatie. De ontheffingsaanvraag betreft

overeenkomsten die Libertel heeft afgesloten met

verschillende serviceproviders en waarin wordt bepaald

dat zij hun (Libertel-)klantenbestand alleen mogen

verkopen aan Libertel of aan Libertel gelieerde service-

providers. Ook staat in de overeenkomst tegen welke

prijzen de serviceproviders de mobiele Libertel-

abonnementen moeten aanbieden aan consumenten en

de verplichting voor Libertel om aan alle serviceproviders

dezelfde voorwaarden op te leggen. 

Afweging: De bepalingen dat serviceproviders hun

(Libertel-)klantenbestand alleen mogen verkopen aan

Libertel of aan Libertel gelieerde serviceproviders vallen

onder het toepassingsbereik van artikel 6 Mw, omdat

deze de overname van klantenbestanden door derden

blokkeren. 

Libertel stelt dat de afspraken in de overeenkomst over

investeringen in het netwerk en ondersteuning van de

serviceprovider noodzakelijk zijn, omdat ze anders niet

zouden worden gedaan. Bovendien verzekeren deze

bepalingen Libertel van het terugverdienen van haar

investeringen. Deze argumentatie is niet overgenomen.

Investeringen in het mobiele netwerk zouden door

Libertel ook zonder deze bepalingen worden gedaan.

Enerzijds omdat zij een verplichting heeft om een

landelijk dekkend netwerk te bouwen, anderzijds omdat

de kwaliteit van het netwerk een belangrijk concurrentie-

middel is. Ook specifieke investeringen in ondersteuning

van de serviceprovider kunnen niet als rechtvaardiging

van de beperking worden gezien. Libertel krijgt immers in

het algemeen een gedeelte van deze investeringen terug-

betaald indien een beller wordt afgesloten van het netwerk

(opzegging abonnement).

Het voorschrift tegen welke prijzen de serviceproviders de

mobiele Libertel-abonnementen moeten aanbieden aan
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voldoet en dat de order ook daadwerkelijk wordt

uitgevoerd, hetgeen eveneens de consument ten goede

komt. Ten slotte is er volgens de NMa voldoende

restconcurrentie, aangezien voor elk van beide organisaties

geldt dat de ander een organisatie van substantiële

omvang is die eenzelfde soort systeem hanteert.

Bovendien zal de concurrentie toenemen wegens het

opkomen van andere wijzen van bezorging, zoals aankoop

via internet. Omdat aan de ontheffingsvoorwaarden van

artikel 17 Mw is voldaan, heeft de NMa besloten om voor

de duur van tien jaar ontheffing te verlenen voor beide

zaken.

Zaak 690/Vobis
Aanvraag: Vobis Microc0mputers B.V. heeft een ontheffing

aangevraagd voor de door haar gehanteerde standaard-

franchiseovereenkomst. Vobis is actief op de markt voor

de verkoop van computerhardware, randapparatuur en

software alsmede mobiele telecommunicatieapparatuur.

Zij heeft voor deze markt een franchiseconcept ontwikkeld,

dat zij aan haar franchisenemers tegen een vergoeding ter

beschikking stelt. De franchisenemer krijgt het gebruik

over de handelsnamen en -merken van Vobis en hem

worden knowhow en opleidingsmogelijkheden ter

beschikking gesteld. De franchisenemer heeft voor een

bepaald rayon het exclusieve recht gekregen om gebruik

te maken van het Vobis-concept vanuit een in de

overeenkomst vastgelegd vestigingspunt. De franchise-

nemer is verplicht hardware, componenten en OEM-

software uitsluitend van Vobis af te nemen. Verder geeft

de franchisenemer adviesprijzen aan waartegen de

producten kunnen worden verkocht.

Afweging: Na het aanbrengen van enige wijzigingen, is

vastgesteld dat de standaardfranchiseovereenkomst van

Vobis voldoet aan de voorwaarden van de Europese

groepsvrijstelling voor franchiseovereenkomsten19.

Aangezien deze groepsvrijstelling doorwerkt in de

Nederlandse Mededingingswet geldt het verbod van

artikel 6, lid 1 Mw niet voor de standaardfranchise-

overeenkomst van Vobis. Een ontheffing is dus niet nodig.

5.2.6 Gezondheidszorg

De Nederlandse zorgsector heeft een groot aantal

ontheffingsverzoeken ingediend bij de NMa. In 1999 zijn

formele besluiten genomen over gezamenlijke inkoop van

hulpmiddelen en kraamzorg en over medewerkers-

overeenkomsten met apothekers ter verstrekking van

hulpmiddelen aan ziekenfondsverzekerden. Deze zaken

komen hieronder aan de orde. 

Zaak 224/MultiZorg
Aanvraag: Bij de coöperatie MultiZorg zijn tien landelijk

werkende zorgverzekeraars aangesloten die particuliere

zorgverzekeringen aanbieden. MultiZorg koopt voor haar

leden hulpmiddelen in, namelijk gehoorhulpmiddelen,

zuurstofapparatuur, stoma-artikelen, diabetesmateriaal en

incontinentiemateriaal en kraamzorg. De leden zijn vrij

om buiten MultiZorg om zorg in te kopen. 

Afweging: De inkoop door MultiZorg van hulpmiddelen en

kraamzorg vertegenwoordigt slechts een zeer gering

aandeel op deze markten. Derhalve leidt de gezamenlijke

inkoop via MultiZorg niet tot een merkbare beperking op

de markt(en) voor de inkoop van zorg of tot een beperking

van de mogelijkheden van de zorgaanbieders in hun

afzetmogelijkheden of een beperking van de concurrentie

tussen deze zorgaanbieders. Ook is het niet aannemelijk

dat de samenwerking aan de inkoopzijde door middel van

MultiZorg leidt tot een verzwakking van de prijsconcurrentie

tussen de betrokken ondernemingen aan de verkoopzijde

of van de markt voor het aanbieden van particuliere

zorgverzekeringen. Derhalve is het optreden van MultiZorg

niet in strijd met artikel 6 van de Mededingingswet en

behoeft geen ontheffing te worden verleend. 

Ten slotte kent MultiZorg een uittreedregeling op basis

waarvan de leden bij uittreding een kostenvergoeding aan

de coöperatie verschuldigd zijn. De NMa heeft ten aanzien

van de uittreedregeling geconcludeerd dat –ondanks het

feit dat deze uittreedregeling niet noodzakelijk is voor het

welslagen van de coöperatie– ook deze uittreedregeling

geen strijdigheid met artikel 6 Mw oplevert.

Zaken 882/Amicon Zorgverzekeraar en
407/Texincare en Tevic versus Amicon
Zorgverzekeraar

Aanvraag: Amicon Zorgverzekeraar heeft met apothekers

medewerkersovereenkomsten ter verstrekking van

hulpmiddelen aan ziekenfondsverzekerden afgesloten.

Voor deze overeenkomsten heeft Amicon bij de NMa

ontheffing aangevraagd. In deze overeenkomsten zijn

onder andere opgenomen:

• Een merkenvoorkeurslijst: hierin geeft Amicon aan

apothekers aan welke merken van een bepaald hulpmiddel

met voorrang moeten worden aangeboden aan haar

verzekerden. 

• Tarieven: in alle afgesloten overeenkomsten is hetzelfde

kortingspercentage op de door het Centraal Orgaan

Tarieven Gezondheidszorg vastgestelde maximum-

tarieven afgesproken, waardoor alle bij de apothekers-

verenigingen aangesloten apothekers dezelfde prijzen

hanteren. 

Tevens heeft de d-g NMa een klacht ontvangen van een

producent en een leverancier van incontinentieabsorptie-

materialen, die stellen dat Amicon door het hanteren van

de merkenvoorkeurslijst in strijd handelt met de

Mededingingswet.

Afweging: Bij het vaststellen welke producenten op de

merkenvoorkeurslijst worden geplaatst, maakt Amicon

slechts gebruik van haar recht te kiezen met welke

onderneming(en) zij een overeenkomst wil aangaan. 

Een beslissing om geen contractuele relatie aan te gaan
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maximaal 1,65 gulden per maand. Aangezien niet

verwacht mag worden dat alle abonnees zullen kiezen

voor het pluspakket, zal voor wat betreft een aantal

abonnees de opbrengst per maand voor Casema dalen.

Er is daarom geen nader onderzoek in deze zaak

ingesteld.

5.2.5 Detail- en groothandel

In 1999 heeft de NMa in de detail- en groothandel onder

andere besluiten genomen over ontheffingsaanvragen

voor de inkoop van naaldhout, verticale prijsbinding voor

cosmeticaproducten, een systeem voor de bezorging van

bloemen, planten en aanverwante producten en een

standaardfranchiseovereenkomst.

Zaak 169/Hout Import Combinatie B.V. 
Aanvraag: De Hout Import Combinatie HIC B.V. (hierna:

HIC) heeft ontheffing aangevraagd voor het samenwerkings-

verband voor de inkoop van naaldhout. De drie betrokken

ondernemingen (Van Drimmelen B.V., Koninklijke

Houthandel Eecen B.V. en Stiho B.V) hebben afgesproken

dat zij voor onbepaalde tijd samen naaldhout zullen

importeren. De betrokken partijen zijn vrij om zelf naaldhout

in te kopen voor zover het binnenlandse inkoop

(tussenhandel) van naaldhout betreft. 

Afweging: Geconcludeerd is dat er geen sprake is van een

gemeenschappelijke onderneming en derhalve het

karteltoezicht van toepassing is. Op de onderscheiden

markten, de markt voor import van naaldhout en de

markt voor groothandel in naaldhout, heeft HIC een

gering marktaandeel (minder dan 10 procent). Op basis

hiervan en het feit dat het een uiterst competitieve markt

betreft, gezien het grote aantal ondernemingen, de

afwezigheid van significante toetredings- en expansie-

drempels en de onderhandelingsmacht van afnemers,

concludeert de d-g NMa dat de overeenkomst niet leidt

tot een merkbare beperking van de mededinging op de

betrokken markten.

Ten slotte wordt geconcludeerd dat de exclusieve

afnameverplichting die net als de overeenkomst voor

onbeperkte tijd is afgesloten niet noodzakelijk is voor het

welslagen van het samenwerkingsverband en derhalve

afzonderlijk beoordeeld moet worden. Aangezien de

samenwerkingsovereenkomst niet leidt tot een merkbare

beperking van de mededinging in de zin van artikel 6 Mw,

is de d-g NMa van mening dat dit ook geldt voor de

exclusieve afnameverplichting. De d-g NMa heeft daarom

geconcludeerd dat een ontheffing niet nodig is.

Zaak 172/Drs. Hans Schreuder Laboratoria B.V.
Aanvraag: Drs. Hans Schreuder Laboratoria B.V. (hierna

‘Schreuder’), onder andere leverancier van cosmetica van

het merk Biodermal, heeft ontheffing aangevraagd voor

een verticale prijsbinding voor Biodermal-producten (met

uitzondering van zoncosmetica), zoals opgenomen in

haar algemene verkoopvoorwaarden.

Afweging: De bepalingen in de algemene voorwaarden die

verticale prijsbinding opleggen zijn naar hun aard

mededingingsbeperkend. Aanvraagster heeft in haar

ontheffingsverzoek tevens een beroep gedaan op een

comfort letter van de Europese Commissie. 

Dit beroep is niet geaccepteerd, aangezien uit de stukken

is gebleken dat de Europese Commissie het dossier had

gesloten omdat er geen sprake zou zijn van een merkbaar

interstatelijk effect. Dit echter pas nadat verticale prijs-

binding met betrekking tot één bepaald product was

uitgesloten (daar werd dit effect namelijk wel aanwezig

geacht).

Het betoog dat de verticale prijsbinding Schreuder juist in

staat stelt te concurreren met grote cosmeticamerken is

niet aanvaard, aangezien het systeem van verticale

prijsbinding er reeds naar zijn aard toe strekt de

mededinging te beperken. Daarom is de ontheffings-

aanvraag afgewezen

Zaken 189 en 449/Teleflora Nederland B.V. en
Vereniging Bloemenexpresse-Fleurop Interflora

Aanvragen: Teleflora Nederland B.V. vroeg ontheffing aan

voor een standaardovereenkomst die zij afsluit met

ongeveer 1100 detailhandelaren in bloemen, planten en

aanverwante producten. Vereniging Bloemenexpresse-

Fleurop Interflora vroeg ontheffing aan voor het ‘Fleurop-

systeem’ waaraan ongeveer 1600 bloemisten deelnemen.

Met de deelnemende bloemisten worden afspraken

gemaakt over de bezorging van bloemen, planten en

aanverwante producten, waarbij vaste tarieven worden

gehanteerd met betrekking tot bezorg- en administratie-

kosten, een vast provisiepercentage en een centraal

verrekensysteem. Daarnaast zijn er voor het accepteren van

orders minimumbedragen vastgesteld voor verschillende

producten. Het betreft hier voornamelijk het verlenen van

een dienst waarbij de bemiddelende bloemisten een order

aannemen welke door uitvoerende bloemisten wordt

uitgevoerd.

Afweging: De NMa heeft bepaald dat op zichzelf het

bepalen van vaste bezorgtarieven, het vaststellen van een

vast provisiepercentage en het hanteren van minimum-

bedragen voor het accepteren van orders mededingings-

beperkingen vormen. Immers, de detaillisten zijn niet

langer vrij zelfstandig te bepalen welk beleid zij op deze

punten zullen voeren. In deze zaken echter leggen de

beperkingen de basis voor de Teleflora- en de Fleurop-

organisatie, omdat daardoor de voorwaarden worden

geschapen voor het op afstand uitvoeren van een order.

Het systeem leidt tot verhoging van de efficiency en heeft

daarmee een drukkend effect op de kosten die aan de

klant in rekening moeten worden gebracht. Bovendien

vormt het centraal verrekenen van opdrachten via de

Teleflora- of de Fleurop-organisatie voor de uitvoerende

bloemist de garantie dat hij voor het uitvoeren van de

opdracht wordt betaald. Daarnaast garandeert de

organisatie dat de order aan een bepaalde kwaliteitsnorm
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5.2.8 Media

In 1999 heeft de NMa ook de nodige aandacht besteed aan

de gedrukte media in Nederland. In haar besluiten heeft de

NMa onder andere een oordeel gegeven over het Bindend

Besluit Cadeaustelsel van de Nederlandse Dagbladpers,

individuele verticale prijsbinding van binnen- en buitenlandse

tijdschriften en buitenlandse dagbladen en de vaste

boekenprijs. Deze besluiten zijn hieronder samengevat. 

Zaak 528/Nederlandse Dagbladpers
Aanvraag: De Nederlandse Dagbladpers (NDP) is een

vereniging waarbij vrijwel alle dagbladuitgevers van

Nederlandse dagbladen zijn aangesloten. De NDP vraagt

ontheffing voor het Bindend Besluit Cadeaustelsel op

grond waarvan het uitgevers verboden is om tegen

gereduceerd tarief of om niet voordelen aan te bieden aan

(toekomstige) abonnees in het kader van werving, indien

redelijkerwijs te verwachten is dat men vanwege dat

voordeel het abonnement op het betrokken blad aangaat

of continueert. Daarnaast is het uitgevers verboden om

voor de werving van abonnees enige beloning, prijs of

voordeel aan te bieden aan andere derden dan zij die

daarvan hun beroep maken.

Afweging: De NMa is van mening dat deze regeling

aanbieders van Nederlandstalige dagbladen de vrijheid

ontneemt om individueel en zelfstandig het behoud en

het werven van (nieuwe) abonnees in te vullen, hetgeen

in strijd is met artikel 6 Mw.

De NDP voert als voordelen voor de consument aan het

(behoud) van een grotere keuze, een betere inhoudelijke

kwaliteit van het product en veelal lagere prijzen dan

zonder het besluit zouden gelden. De NDP heeft echter

niet aangetoond dat deze voordelen voor de consument

ook daadwerkelijk optreden en ook daadwerkelijk een

rechtstreeks gevolg zijn van het besluit. De aanvraag tot

ontheffing is daarom afgewezen. Tegen dit besluit is

bezwaar aangetekend. Dit bezwaar is tijdens het verslag-

jaar behandeld en ongegrond verklaard.

Zaak 587/Nederlandse Uitgeversverbond –
verticale prijsbinding 

Aanvraag: Het Nederlandse Uitgeversverbond (NUV) heeft

ontheffing aangevraagd voor de regeling die uitgevers van

binnen- en buitenlandse tijdschriften en buitenlandse

dagbladen enerzijds en verkopers anderzijds bindt vaste

prijzen te hanteren. Het betreft algemene leverings-

voorwaarden waarin onder andere verplichtingen zijn

opgenomen met betrekking tot een vaste verkoopprijs bij

de losse verkoop van bladen en tijdschriften en buitenlandse

dagbladen. Het NUV en zijn leden vertegenwoordigen

circa 90 procent van de totale omzet van de Nederlandse

tijdschriftenmarkt. 

Afweging: Het NUV heeft niet aangetoond –en het is niet

aannemelijk– dat het opleggen van een vaste verkoopprijs

noodzakelijk is voor een fijnmazige distributie en breed

assortiment van binnen- en buitenlandse tijdschriften en

buitenlandse dagbladen in Nederland. Ook het feit dat er

een tijdelijke wettelijke vrijstelling bestaat voor binnen-

landse dagbladen en er op basis van de Wet economische

mededinging voor de vaste boekenprijs ontheffing is

verleend tot 2005 geven geen aanleiding tot een ander

oordeel, onder meer daar de markten voor boeken,

tijdschriften en dagbladen onderling verschillen. 

De d-g NMa heeft besloten dat de regeling van individuele

prijsbinding voor de losse verkoop van tijdschriften en

buitenlandse dagbladen niet voor een ontheffing in

aanmerking komt. Om het NUV in de gelegenheid te

stellen zijn contracten en leveringsvoorwaarden aan de

nieuwe situatie aan te passen treedt het besluit pas op

1 juli 2000 in werking.

Zaak 1561/Free Record Shop versus de Koninklijke
Vereeniging ter bevordering van de belangen des
Boekhandels (KVB)

Klacht: Free Record Shop B.V. heeft een klacht ingediend

tegen de Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de

belangen des Boekhandels (KVB) omdat de KVB in het

Reglement Handelsverkeer collectief afspreekt binnen het

verband van de KVB de vaste boekenprijs te hanteren.

Volgens Free Record Shop handelt KVB hiermee in strijd

met artikel 6 Mw.

Afweging: De d-g NMa heeft geconcludeerd dat voor de

vaste boekenprijs een ontheffing geldt tot 1 januari 2005.

Deze ontheffing is in 1997 verleend door de minister van

Economische Zaken, mede namens de staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

De ontheffing is verleend onder de Wet economische

mededinging, maar kan bij de huidige stand van zaken

niet worden ingetrokken of gewijzigd op basis van de

Mededingingswet. De Europese Commissie oordeelde

eind 1999 dat het Reglement Handelsverkeer van de KVB

waarin de afspraken rond de boekenprijs zijn vastgelegd,

niet onder het Europese mededingingsrecht valt zolang

de afspraken geen grensoverschrijdende effecten hebben.

Het geldend reglement heeft een dergelijk effect niet. 

De klacht is afgewezen.

5.2.9 Energie

Op het gebied van energie heeft de NMa zich in het verslag-

jaar onder andere uitgesproken over de overeenkomst van

samenwerking van de elektriciteitsproductiebedrijven en

het protocol voor elektriciteitsproductie en -distributie.

Verder is een besluit genomen over de klacht van onder

andere Avebe tegen de samenwerkende elektriciteits-

productiemaatschappijen (SEP) e.a. Deze drie besluiten

worden hieronder beknopt beschreven.

Zaak 741/Overeenkomst van Samenwerking
(OVS) tussen elektriciteitsproductiebedrijven

Aanvraag: De vier Nederlandse elektriciteitsproductie-

bedrijven (EPON, EZH, UNA en EPZ) en de N.V.

67

met andere producenten of leveranciers wordt beschermd

door het beginsel van contractsvrijheid. Dit gedrag valt

niet onder artikel 6 Mw en daarom is hiervoor geen

ontheffing vereist.

De tarieven in de overeenkomsten zijn erop gericht de

mededinging tussen de leden van de apothekersvereniging

te beperken. De vrije prijsvorming en het doorspelen van

kostenvoordelen naar Amicon worden daarmee belemmerd,

of ten minste aanzienlijk gereduceerd. Dit klemt des te

meer in een situatie waar de tarieven algemeen bekend

zijn en kortingen de enige mogelijkheid bieden voor een

daadwerkelijke prijsconcurrentie. Een beroepsorganisatie

mag de mededinging niet direct of indirect beïnvloeden,

vooral niet als dit de vorm aanneemt van tarieven die

gelden voor alle ondernemingen, ongeacht hun eigen

kostprijsstructuur.

De tariefsafspraken zijn mededingingsbeperkend en

voldoen niet aan de ontheffingsvoorwaarden, er wordt

derhalve geen ontheffing voor verleend. Tegen dit besluit

is bezwaar aangetekend.

Klacht: De klacht van Texincare en Tevic heeft betrekking

op de manier waarop Amicon het incontinentiemateriaal

inkoopt bij producenten en importeurs. Amicon koopt

immers incontinentiemateriaal in bij bepaalde door haar

geselecteerde importeurs en producenten van incontinentie-

materiaal, die vervolgens op de merkenvoorkeurslijst

worden geplaatst. Deze manier van inkopen is volgens

Texincare en Tevic in strijd met de Mededingingswet. 

Afweging: In het besluit op het ontheffingsverzoek is

geoordeeld dat de merkenvoorkeurslijst niet onder artikel

6 Mw valt. Vervolgens is onderzocht of er wellicht sprake

is van handelen in strijd met artikel 24 Mw respectievelijk

artikel 82 EG-Verdrag. De markt voor inkoop van

incontinentieabsorptiemateriaal is een landelijke markt.

Amicon vertegenwoordigt op deze markt minder dan vijf

procent van de totale inkoop van incontinentieabsorptie-

materiaal. Aangezien niet kan worden gesteld dat Amicon

een economische machtspositie inneemt op deze markt,

kan er ook geen sprake zijn van misbruik. Zelfs indien er

sprake zou zijn van een machtspositie, kan niet worden

gesteld dat Amicon daar misbruik van maakt in de zin

van artikel 24 Mw. Dit gezien het feit dat ook andere

merken kunnen worden geleverd, het feit dat de overeen-

komsten met producenten voor de duur van één jaar zijn

overeengekomen en gezien de wijze van totstandkoming

van de merkenvoorkeurslijst.

De klacht wordt daarom afgewezen. Ook tegen dit besluit

is bezwaar aangetekend.

5.2.7 Zakelijke dienstverlening

Op het gebied van de zakelijke dienstverlening heeft de

NMa onder andere besluiten genomen met betrekking tot

de speelautomatenbranche en het millenniumbeleid van

het Verbond van Verzekeraars. Beide besluiten worden

hieronder kort weergegeven.

Zaken 277, 350, 352, 487, 506, 514, 545, 558 en
619/VAN Speelautomaten Branche Organisatie

Aanvraag: De VAN Speelautomaten Branche Organisatie

heeft ontheffing gevraagd voor verschillende diensten en

regelingen, die zij aanbiedt aan exploitanten van speel-

automaten. Naast de VAN hebben enkele exploitanten

ontheffing gevraagd voor de overeenkomsten die zij

hanteren en die zijn gebaseerd op de modelovereenkomst

van de VAN. De aangemelde regelingen betreffen onder

meer brancheonderzoeken, de statuten van de VAN, 

de diverse voordeelregelingen, de ondernemerscode, 

de certificeringsregeling en de model-exploitatie-

overeenkomst.

Afweging: Om te kunnen beoordelen of de aangemelde

regelingen mededingingsbeperkend zijn, is gekeken of de

toetreding dan wel de mogelijkheid om een marktaandeel

uit te breiden op de engst mogelijke markt, namelijk de

markt voor exploitatie van speelautomaten in horeca-

gelegenheden, wordt beperkt. Uit het onderzoek is

gebleken dat er geen reden is om aan te nemen dat een

exclusiviteitsbeding van vijf jaar, zoals opgenomen in de

model-exploitatieovereenkomst, de toegang voor nieuwe

toetreders tot deze markt belemmert. In een klein aantal

exploitatieovereenkomsten is bij het exclusiviteitsbeding

een kettingbeding opgenomen. Aangezien dit niet meer

inhoudt dan dat de overeenkomst voor de resterende

duur ervan wordt voortgezet door de opvolger van de

mede-exploitant, is er ook met toevoeging van dit beding

geen sprake van een merkbare mededingingsbeperking.

Een ontheffing is daarom niet vereist.

Zaken 1157 en 1096/Millenniumbeleid van het
Verbond van Verzekeraars en klacht BCCI

Aanvraag: Het millenniumbeleid van het Verbond van

Verzekeraars dat voor ontheffing is aangemeld omvat het

advies van het Verbond aan zijn leden om in het kader

van de millenniumproblematiek bepaalde clausuleteksten

in de polissen van verzekeringen op te nemen in verband

met de dekking van millenniumschade. 

Daarnaast is het Verbond betrokken bij de totstandkoming

en uitvoering van een voorziening ter waarde van 1 miljard

gulden in de Nederlandse Millennium Herverzekerings-

maatschappij N.V.

Afweging: De d-g NMa heeft geconcludeerd dat de

geadviseerde clausuleteksten niet onder de Mededingings-

wet vallen, omdat hierop de Europese groepsvrijstelling

voor de verzekeringssector20 van toepassing is.

Wat de voorziening van 1 miljard gulden betreft heeft het

Verbond aannemelijk gemaakt dat de verzekeraars met

betrekking tot de dekking van millenniumschade niet in

onderlinge concurrentie staan. De NMa heeft daarom

geconcludeerd dat een ontheffing hiervoor niet nodig is,

omdat de Mededingingswet niet wordt overtreden. 

Op basis van deze conclusie is ook de klacht BCCI

afgewezen.
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verwijdering van gebruikte batterijen. De d-g NMa was

van oordeel dat het collectieve systeem van Stibat zowel

milieuvoordelen als economische voordelen oplevert. De

aanvraag tot ontheffing is echter afgewezen ten aanzien

van de bepalingen die betrekking hebben op de verplichte

doorberekening van de verwijderingsbijdrage aan de

volgende schakel in de distributiekolom (i.c. de afnemers)

en de daarmee verbonden verplichting de doorberekening

apart te vermelden op de factuur. Stibat heeft bezwaar

gemaakt tegen dit besluit.

Bezwaar: Stibat heeft in haar bezwaarschrift naar voren

gebracht dat het systeem in feite gezien moet worden als

een instrument ter verwezenlijking van het bij Koninklijk

Besluit vastgestelde Besluit verwijdering batterijen

nagestreefde doel en dat de Mededingingswet daarop niet

van toepassing is. 

Verder betekent doorberekening van de verwijderingsbijdrage

volgens Stibat niet dat verkoopprijzen gemeenschappelijk

worden vastgesteld. De deelnemers aan het Stibat-plan

blijven vrij zelf hun verkoopprijs te bepalen en derhalve

vindt er geen (merkbare) beperking van de mededinging

plaats. Voorts stelt Stibat dat bij de toetsing van het

collectieve karakter van het plan, op grond van de ‘rule of

reason’-benadering, had moeten worden geoordeeld dat

het kartelverbod van artikel 6 Mw niet van toepassing is. 

Afweging: In zijn besluit op bezwaar heeft de d-g NMa

geoordeeld dat in de nota van toelichting bij het Besluit

verwijdering batterijen weliswaar wordt aangegeven dat

het de voorkeur verdient dat producenten en importeurs

zo veel mogelijk samenwerken bij het inzamelen van

batterijen maar dat een verplichting hiertoe niet bestaat.

De Mededingingswet is derhalve wel van toepassing. De

d-g NMa oordeelt verder dat indien wordt afgesproken

dat de prijs of een onderdeel daarvan vast zal zijn, dit de

mededinging beperkt. Prijsconcurrentie ten aanzien van

de verwijderingsbijdrage wordt hierdoor uitgesloten. Dit

is in strijd met artikel 6 Mw. De verplichting tot het apart

vermelden van de verwijderingsbijdrage op de factuur is

geen concurrentiebeperking als zodanig maar versterkt de

verboden mededingingsbeperking. De merkbaarheid van

de mededingingsbeperking kan volgens de d-g NMa

zonder meer worden aangenomen, aangezien nagenoeg

alle marktdeelnemers bij de overeenkomst zijn betrokken.

Ook het bezwaar van Stibat dat op grond van de ‘rule of

reason’ het kartelverbod van artikel 6 Mw niet van

toepassing is op het Stibat-plan, kan niet worden aanvaard.

Op grond van de jurisprudentie van het Hof van Justitie

van de Europese Gemeenschappen heeft de d-g NMa

geoordeeld dat in het kader van artikel 6 Mw de ‘rule of

reason’ geen toepassing kan vinden aangezien de

onderhavige prijsafspraak een zogenaamde ‘hardcore

mededingingsbeperking’ is. Stibat heeft tegen dit besluit

beroep ingesteld.

Zaak 123/Verzoek om inzage in rapport (zaak
Mulder)

Bestreden besluit: In 1998 heeft de NMa de concentratie

tussen de ondernemingen Vendex en KBB beoordeeld. Bij

de voorbereiding van deze beslissing heeft de NMa een

onderzoek laten verrichten door een onderzoeksbureau.

Na de uitspraak van de NMa heeft een derde, de heer

Mulder, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

(Wob) verzocht om een kopie van het rapport. Dit verzoek

is afgewezen. Mulder heeft tegen deze afwijzing een

bezwaarschrift ingediend. De d-g NMa heeft de bezwaren

ongegrond verklaard.

Afweging: Artikel 90 Mw bepaalt dat gegevens of

inlichtingen omtrent een onderneming die in het kader

van een beoordeling zijn verkregen uitsluitend mogen

worden gebruikt voor de toepassing van deze wet. Artikel

90 Mw heeft betrekking op alle gegevens of inlichtingen

omtrent een onderneming, of het nu gaat om vertrouwelijke

dan wel niet-vertrouwelijke gegevens of inlichtingen. 

Er wordt ook geen verschil gemaakt tussen gegevens of

inlichtingen die zijn verstrekt door een onderneming zelf

en gegevens die verkregen zijn door onderzoek.

Voor het openbaar maken van gegevens is in de

Mededingingswet een aparte regeling opgenomen. 

Op sommige procedures is de zogenaamde openbare

voorbereidingsprocedure van toepassing, waarbij de

aanvraag en andere stukken ter inzage worden gelegd.

Ook wanneer naar aanleiding van een klacht of

ambtshalve onderzoek een rapport is opgesteld, hebben

belanghebbenden het recht om stukken die op de zaak

betrekking hebben in te zien. Ook moet van bepaalde

stukken, waaronder besluiten, melding worden gedaan in

de Staatscourant en moeten zij bij de NMa ter inzage

worden gelegd.

Juist met het oog op de bescherming van vertrouwelijke

gegevens van ondernemingen is de openbare

voorbereidingsprocedure op concentratiezaken niet van

toepassing verklaard. Op de regel dat gegevens

uitsluitend mogen worden gebruikt voor de toepassing

van de Mededingingswet kent de Mededingingswet één

uitdrukkelijke uitzondering. In artikel 91 Mw is bepaald

dat de d-g NMa bevoegd is gegevens of inlichtingen,

verkregen bij de uitoefening van zijn taken, te verstrekken

aan een buitenlandse mededingingsautoriteit en aan een

bestuursorgaan dat is belast met taken die (mede) de

toepassing van bepalingen over mededinging betreffen.

De gegevens mogen alleen worden verstrekt als de

geheimhouding in voldoende mate is gewaarborgd. 

Deze uitzondering was in deze zaak niet aan de orde.

Zaak 379/KNMvD
Bestreden besluit: In het vorige verslagjaar heeft de d-g

NMa ontheffing geweigerd voor een aantal regelingen van

de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor

Diergeneeskunde (KNMvD). Deze regelingen betroffen

onder andere prijsafspraken en klant- en marktverdelings-

regelingen voor leden van de KNMvD.

Procedure in bezwaar: De KNMvD heeft op 5 oktober 1998

tegen dit besluit bezwaar ingediend. De gronden van het

bezwaar zijn op 2 november 1998 aangevuld, waarbij

tevens een nieuwe Code voor de Dierenarts aan de NMa
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Samenwerkende Elektriciteitsproductiemaatschappijen

(SEP) hebben hun Overeenkomst van Samenwerking

(OVS) voor ontheffing aangemeld. 

In deze overeenkomst zijn onderlinge afspraken vastgelegd

over de planning en uitvoering van de elektriciteitsproductie,

investeringen in productiemiddelen, de exploitatie van het

hoogspanningsnet, de inkoop van brandstoffen en de

onderlinge verdeling van de import- en productiekosten. 

Afweging: De Elektriciteitswet 1998 regelt dat de OVS

voorlopig (totdat een definitieve regeling is getroffen voor

de verdeling van de niet-marktconforme kosten van de

elektriciteitsproductiesector) in stand moet blijven en niet

zonder instemming van de minister van Economische

Zaken beëindigd mag worden. De OVS had ook al een

wettelijke basis in de Elektriciteitswet 1989. De OVS valt

daarmee onder de vrijstelling van artikel 16 Mw en een

ontheffing is daarom niet nodig.

Zaak 771/Protocol elektriciteitsproductie- en
distributiebedrijven

Aanvraag: De vier Nederlandse elektriciteitsproductie-

bedrijven (EPON, EZH, UNA en EPZ), de N.V.

Samenwerkende Elektriciteitsproductiemaatschappijen

(SEP), de vereniging van energiedistributiebedrijven

EnergieNed en alle elektriciteitsdistributiebedrijven van

Nederland hebben hun onderlinge afspraken over kosten,

prijzen en tarieven voor levering en afname van

elektriciteit voor de jaren 1997 tot en met 2000 voor

ontheffing aangemeld.

Afweging: De Elektriciteitswet 1998 regelt dat het Protocol

tot 1 januari 2001 in stand moet blijven. Het Protocol kan

derhalve gebruik maken van de vrijstelling van artikel 16

Mw en een ontheffing is derhalve niet nodig. Tegen dit

besluit is bezwaar aangetekend.

Zaak 1150/Avebe e.a. versus SEP e.a.
Klacht: Avebe en drie andere industriële bedrijven hebben

zich bij de NMa beklaagd over te lage vergoedingen die

zij ontvangen van EDON en NUON. Laatstgenoemde zijn

elektriciteitsdistributiebedrijven, waarmee klagers midden

jaren ’90 joint ventures zijn aangegaan inzake warmtekracht-

centrales. 

Klagers waren met EDON respectievelijk NUON overeen-

gekomen elektriciteit te leveren tegen kosten die EDON of

NUON zouden uitsparen door niet af te nemen van SEP

c.s. Met die uit te sparen kosten werd gedoeld op (de uit

te sparen) tarieven zoals die midden jaren ’90 binnen de

openbare elektriciteitssector op basis van de (toenmalige)

Elektriciteitswet 1989 waren afgesproken, het Landelijk

Basis Tarief (LBT) en Regionaal Basis Tarief (RBT).

Klagers beweren dat door bepaalde, met opzet gekozen

aanpassingen van (de structuur van) het LBT en RBT en

door het aangaan van een overeenkomst, het ‘Protocol’,

de vergoedingen die warmtekrachtproducenten ontvangen

van hun afnemers (i.c. EDON en NUON) worden verlaagd.

Een en ander zou duiden op zowel een (prijs)kartel als op

misbruik van een collectieve economische machtspositie.

Afweging: Wat betreft de vermeende kartelafspraken is

geconstateerd dat de beklaagde partijen onder de (oude)

Elektriciteitwet 1989 verplicht waren LBT- en RBT-tarief-

afspraken te maken, die de minister van Economische

Zaken moest goedkeuren. Voorts is geconstateerd dat het

Protocol in stand dient te blijven op grond van de nieuwe

Elektriciteitswet 1998. Omdat wettelijke bepalingen het

gedrag van beklaagden voorschreef kunnen de stroom-

tarieven (en de afspraken daaromtrent) niet als kartel-

afspraken worden aangemerkt.

Wat betreft de klacht over een collectieve economische

machtspositie, is geconstateerd dat van misbruik geen

sprake is. De wijziging in de LBT-/RBT-structuur (alsook

de voortzetting daarvan in het Protocol) is ingegeven

door de wens om, met het oog op de komende

liberalisering van de elektriciteitsproductiemarkt, een

‘level playing field’ te creëren. Effectief betekende dit dat

alle distributiebedrijven in Nederland, dus ook EDON en

NUON, dienden bij te dragen aan oude investeringslasten

(de ‘bakstenen’). Die bijdrage geschiedt ongeacht de

(hoogte van de) afname van de SEP. Distributiebedrijven

kunnen die bijdragen niet ‘vermijden’ door elders stroom

in te kopen. De bijdragen aan die oude investeringen

worden door hen vervolgens in mindering gebracht op de

betalingen die zij aan warmtekrachtcentrales verrichten,

zich daarbij beroepend op de contractsclausule ‘vermeden

inkoopkosten’.

Met betrekking tot de vermeende machtspositie van

EDON respectievelijk NUON is geconstateerd dat

daarvan geen sprake is, en zo zij die al zouden hebben,

zij daar geen misbruik van maken. De relevante markt is

de (inkoopzijde van de) elektriciteitsproductie. Klagers

hadden voor de afname van hun stroom voor elk ander

distributiebedrijf in Nederland kunnen kiezen, alsmede

voor andere producenten of voor het buitenland.

Daarnaast waren klagers vrij in de keuze om al dan niet

met een partner een warmtekrachtcentrale op te richten,

alsmede in de keuze van die partner. Klagers zijn vrijwillig

een langjarig contract met EDON of NUON aangegaan.

In genoemd contract is voorzien in de mogelijkheid dat

de inhoud van het ‘vermeden inkoopbedrag’ verandert.

De klacht is afgewezen. Hiertegen is bezwaar aangetekend. 

5.3 Besluiten op bezwaar

Zoals hiervoor in hoofdstuk 4 reeds is aangegeven, is het

aantal besluiten op bezwaar in het verslagjaar in vergelijking

met het jaar daarvoor sterk toegenomen. De bijlage bevat

een overzicht van deze besluiten. Enkele belangwekkende

besluiten zullen hieronder worden besproken.

Zaak 51/Stibat
Bestreden besluit: In het vorige verslagjaar heeft de d-g NMa

voor de duur van vijf jaar ontheffing verleend voor het

collectief opgezette en gefinancierde systeem van de

Stichting Batterijen (Stibat) voor de inzameling en
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koppelnet van Sep moet als een essentiële faciliteit

worden aangemerkt. Dat impliceert dat Sep in beginsel

gehouden is om transportdiensten voor derden te

verrichten, tenzij er zwaarwegende, objectieve redenen

zijn om daarvan af te zien. 

De d-g NMa stelt vast dat Sep heeft geweigerd om transport-

diensten te verrichten voor Hydro, althans dat Sep het

verrichten van transportdiensten van bepaalde met

weigering gelijk te stellen voorwaarden afhankelijk heeft

gesteld. De leveringsweigering van Sep, respectievelijk de

door Sep gestelde voorwaarden voor levering, zijn als

misbruik van een economische machtspositie aan te

merken. Het beroep van Sep op de Elektriciteitswet 1989

ter rechtvaardiging van haar handelwijze kan niet worden

gehonoreerd. Deze wet staat juist toe dat een importeur/

zelfopwekker alle zelfopgewekte elektriciteit verkoopt aan

een distributiebedrijf en alle voor eigen gebruik benodigde

elektriciteit importeert.

Het stellen van voorwaarden vooraf dat Hydro moest

bewijzen dat zij geen elektriciteit zou leveren aan

distributiebedrijven, is niet aanvaardbaar, omdat Sep aan

andere bedrijven waarvoor zij (geïmporteerde) elektriciteit

transporteert een dergelijke voorwaarde niet heeft gesteld.

In ten minste één geval betrof het een bedrijf dat, net als

Hydro, zowel importeur als zelfopwekker was. In dat geval

was Sep bereid om transportdiensten te verrichten, onder

de voorwaarde dat levering gestaakt kon worden wanneer

zou blijken dat het betrokken bedrijf de geïmporteerde

elektriciteit zou doorleveren aan derden. De handelwijze

van Sep moet daarom tevens worden aangemerkt als

discriminatie.

Boete: De d-g NMa heeft besloten Sep een boete van 14

miljoen gulden21 op te leggen. Bij de vaststelling van de

hoogte van boete is rekening gehouden met de ernst en

de duur van de overtreding. 

Bezwaar: Beide partijen hebben tegen het besluit bezwaar

gemaakt. Het bezwaar is voor advies voorgelegd aan de

Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet. Op

het bezwaar is in het verslagjaar niet beslist.

Boete vanwege overtreding kartelverbod
(artikel 6 Mw)

Zaak 952/Afspraken tussen notarissen te Breda
Zaak: De d-g NMa heeft vastgesteld dat zestien notarissen

in Breda waren overeengekomen om opdrachten tot het

passeren van akten waarbij de gemeente Breda partij was

per toerbeurt te verdelen. Daardoor werd de onderlinge

concurrentie die onder de huidige regelgeving toch al

gering is, nog verder beperkt. De NMa heeft bij

onaangekondigde bedrijfsonderzoeken bij een viertal

notariskantoren belastend bewijsmateriaal aangetroffen.

Afweging: De d-g NMa oordeelt dat de opeenvolging van

overeenkomsten tussen de notarissen onderling en de

gemeente Breda heeft geleid tot een systeem van markt-

verdeling welke naar zijn aard de mededinging beperkt.

Marktverdelingsafspraken waren reeds onder de Wet

economische mededinging verboden. 

De stelling van de notarissen dat er ter zake van de

dienstverlening van de notaris geen sprake is van

concurrentie en er om deze reden ook geen sprake kan zijn

van een beperking van de concurrentie, wordt afgewezen.

Hoewel de tarieven voor notariële werkzaamheden tot 

1 oktober 1999 vastlagen, konden de notarissen bij het

feitelijk verwerven van opdrachten wel degelijk onderling

concurreren, bijvoorbeeld op het gebied van de kwaliteit,

service en snelheid. Door de overeenkomst werd ook deze

mogelijkheid uitgeschakeld. 

Boete: De d-g NMa heeft aan elk van de notarissen een

boete opgelegd, in hoogte variërend van 15.000 tot

20.000 gulden. Omdat de overeenkomst inmiddels per

1 april 1999 was beëindigd, is geen last onder dwangsom

opgelegd.

Bezwaar: Tegen het besluit is bezwaar gemaakt. 

Het bezwaar is voor advies voorgelegd aan de Advies-

commissie bezwaarschriften Mededingingswet. Op het

bezwaar is in het verslagjaar niet beslist.

Last onder dwangsom vanwege verticale
prijsbinding

Zaak 570/Free Record Shop B.V. versus Erasmus
Muziekproducties B.V.

Klacht: Erasmus Muziekproducties B.V. hanteert een

standaardovereenkomst voor de levering van de cd 

‘Het Vredenburg Concert’ van Wibi Soerjadi waarin zij

bepaalt dat de detaillist de cd moet verkopen tegen een

vaste verkoopprijs van 14,95 gulden. Free Record Shop

heeft hiertegen bij de NMa een klacht ingediend. In een

civielrechtelijke procedure had de President van de

Rechtbank Rotterdam eerder al geoordeeld dat het

Erasmus niet was toegestaan om cd’s van een liveopname

van een muziekuitvoering van Soerjadi anders dan tegen

de onder het Erasmus-label gangbare prijs van 14,95

gulden in de handel te brengen. Deze uitspraak werd

bekrachtigd door het Gerechtshof Den Haag. Zonder in te

gaan op het mededingingsrecht overwoog het Hof in dit

verband dat hieraan een afspraak tussen partijen ten

grondslag lag. 

Afweging: De d-g NMa heeft in de klachtprocedure

geoordeeld dat de civielrechtelijke uitspraken niet afdoen

aan de bevoegdheid van de NMa om de

Mededingingswet toe te passen. Door haar afnemers te

verplichten de cd van Wibi Soerjadi uitsluitend voor de

prijs van 14,95 gulden te verkopen, heeft Erasmus hun

een (verticale) prijsbinding opgelegd. Dit levert een

ernstige inbreuk op van artikel 6 Mw omdat de

detaillisten worden beperkt in hun vrijheid zelfstandig de

verkoopprijs van hun producten vast te stellen.

Last onder dwangsom: Daarom heeft de d-g NMa aan

Erasmus de last opgelegd de leveringsovereenkomst ten
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is voorgelegd. Door de d-g NMa is in bezwaar deze

nieuwe Code voor de Dierenarts beoordeeld. Bij brief van

10 februari 1999 is aan de KNMvD aangegeven welke

bepalingen uit de voorgelegde Code voor de Dierenarts

uit mededingingsrechtelijk oogpunt nog problemen

opleverden. In de loop van de procedure zijn door de

KNMvD de regelingen diverse malen aangepast en

voorgelegd aan de NMa. Op 26 maart 1999 heeft de

KNMvD tevens een aangepast Huishoudelijk Reglement

voorgelegd. Op 17 september 1999 heeft de KNMvD een

geactualiseerde versie van de Code voor de Dierenarts

aan de NMa toegezonden. De laatste wijzigingen zijn

door de KNMvD aangebracht op 12 oktober 1999.

Op 15 oktober 1999 heeft de d-g NMa het besluit op

bezwaar genomen.

Afweging: Het bezwaar is door de d-g NMa in zoverre

gegrond verklaard, dat hij ten aanzien van de aangepaste

Code voor de Dierenarts en het aangepaste Huishoudelijk

Reglement oordeelt dat in bezwaar geen ontheffing nodig

is, aangezien er geen sprake (meer) is van een inbreuk op

artikel 6 Mw. Ten aanzien van het bepaalde in de Code

voor de Dierenarts dat de dierenarts zich dient te

onthouden van onrechtmatige concurrentie, in de uitleg

zoals die in de bijbehorende toelichting wordt gegeven,

en de handhaving daarvan, oordeelt de d-g NMa dat deze

bepaling onder het verbod van artikel 6 Mw valt. Op

grond van deze bepaling was het de individuele dierenarts

verboden onder de kostprijs te verkopen. Een dergelijke

afspraak komt in feite neer op een minimumprijsafspraak

en komt niet voor een ontheffing in aanmerking.

Tegen dit besluit is door de KNMvD beroep aangetekend.

Zaak 381/VBBS
Zaak: In 1998 heeft de d-g NMa in een voorlopig oordeel

medegedeeld dat een door de Vereniging Belangen

Behartiging Schildersbedrijven (VBBS), de stichting

Meldadres BBS en Bureau Meldadres BBS B.V. ingediend

ontheffingsverzoek met betrekking tot de mededingings-

regeling aanbesteding in het schilders- en afwerkings-

bedrijf niet gehonoreerd zou kunnen worden. Evenmin

genoten zij voorlopige geldigheid aangezien de regelingen

reeds onder de Wet economische mededinging verboden

waren. Tegelijkertijd deelde de d-g NMa mee dat hij zich

genoodzaakt zag een rapport op te maken in de zin van

artikel 59 Mw indien partijen zouden besluiten de

regelingen niet op te heffen binnen een hiervoor gegunde

termijn van vijf weken. Tegen het voorlopige oordeel is

door partijen bezwaar ingediend.

Afweging: De d-g NMa heeft geoordeeld dat het

bezwaarschrift van partijen niet-ontvankelijk is aangezien

het voorlopig oordeel geen besluit inhoudt in de zin van

artikel 1:3 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. De

volgende overwegingen lagen hieraan ten grondslag.

De d-g NMa heeft uitdrukkelijk aan partijen een oordeel

met een voorlopig karakter te kennen gegeven waarin nog

niet is overgaan tot een definitieve beslissing op het

ontheffingsverzoek. Het voorlopige oordeel van de d-g

NMa is onder andere bedoeld om partijen in de

gelegenheid te stellen ervoor te kiezen de beoordeelde

overeenkomsten en het daarop betrekking hebbende

ontheffingsverzoek in te trekken zodat hun verzoek niet

tot een procedure hoeft te leiden met alle daarmee

gemoeide tijd en kosten. Eveneens zijn partijen in staat

gesteld hun overeenkomst aan te passen voordat een

definitieve beoordeling door de d-g NMa plaatsvindt.

Indien de aangemelde regelingen niet worden gewijzigd

zal een rapport opgemaakt worden. Ook hieruit blijkt het

voorlopige karakter van het oordeel. Er is nog geen

rapport opgemaakt. Bovendien is een rapport geen

eindoordeel. 

Het door de d-g NMa gegeven oordeel heeft derhalve een

voorlopig karakter en kan dientengevolge niet worden

aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1

van de Algemene wet bestuursrecht. 

Beroep: Tegen het besluit op bezwaar heeft VBBS beroep

ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Op 7 maart 2000

heeft de Rechtbank Rotterdam het beroep ongegrond

verklaard aangezien er geen grond is om een voorlopig

oordeel als het onderhavige aan te merken als een besluit

in de zin van artikel 1:3 lid 1 van de Algemene wet

bestuursrecht.

5.4 Sanctiebesluiten

De Mededingingswet verleent de d-g NMa de bevoegdheid

om in bepaalde gevallen een sanctie en/of een last onder

dwangsom op te leggen. In het verslagjaar is meerdere

malen van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. De betrokken

besluiten worden hieronder besproken. Wat betreft het

beleid van de NMa ten aanzien van handhaving en

sanctionering wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

Boete vanwege misbruik economische
machtspositie (overtreding artikel 24 Mw)

Zaak 650/Hydro Energy B.V. versus Sep
Klacht: Hydro heeft een klacht ingediend bij de d-g NMa

tegen Sep. Sep is eigenaar van het Nederlandse koppelnet,

het hoofdtransportnet voor de openbare elektriciteits-

voorziening. Hydro houdt zich wereldwijd bezig met de

productie van onder andere kunstmest, olie en gas,

aluminium en magnesium. Hydro wilde elektriciteit

importeren voor haar kunstmestfabriek in Sluiskil, alwaar

zij zelf ook elektriciteit opwekt. Sep heeft geweigerd het

transport te verzorgen binnen Nederland, waardoor het

voor Hydro onmogelijk werd om van geïmporteerde

elektriciteit gebruik te maken.

Afweging: De d-g NMa heeft geconstateerd dat Sep een

economische machtspositie heeft op het gebied van

interregionaal transport van elektriciteit binnen

Nederland. Het koppelnet van Sep vormt de enige reële

mogelijkheid om geïmporteerde elektriciteit te (laten)

transporteren, zowel voor wat betreft transport over de

grens als wat betreft transport binnen Nederland. Het
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21 De omzet van Sep in 1998 was ruim 6,9 miljard gulden.
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niet onomkeerbaar zal zijn, omdat het op de veroorzaker

verhaald kan worden. Tevens had Dutch Farm zelf eerder

aangegeven dat zij als gevolg van de gedragingen van

Dopharma niet failliet zou gaan. De mate van urgentie en

gevaar voor de (nabije) toekomst kon door Dutch Farm

onvoldoende onderbouwd worden. Het verzoek tot het

opleggen van een voorlopige last onder dwangsom is

daarom afgewezen.

Zaak 1365/WilMar Press and Productions V.O.F.
versus NOS 

Klacht: WilMar Press and Productions V.O.F. is een pers-

bureau dat zich bezighoudt met het verzamelen van

nieuws en data voor publicatie in druk, op cd-rom of in

andere media, zoals bijvoorbeeld internet. 

WilMar Press and Productions heeft een klacht ingediend

tegen de Nederlandse Omroep Stichting over de

weigering van de NOS om programmagegevens tegen

een marktconform tarief ter beschikking te stellen aan

WilMar Press and Productions. Tevens heeft WilMar Press

and Productions de NMa verzocht aan de NOS een last op

te leggen om de NOS te dwingen de programmagegevens

van de publieke omroepen tegen een marktconform tarief

ter beschikking te stellen aan WilMar Press and Productions

op straffe van een dwangsom van 50.000 gulden per dag

zolang de NOS dat weigert. Deze zaak heeft betrekking

op de algehele weigering van de NOS om alle (dagelijkse,

wekelijkse en genre-)programmagegevens te leveren.

Afweging: De voorlopige last onder dwangsom is wegens

het ontbreken van onverwijlde spoed afgewezen. WilMar

Press and Productions had onvoldoende aannemelijk

gemaakt dat zich dermate ingrijpende onomkeerbare

gevolgen dreigden voor te doen, dat een onderzoek als

bedoeld in artikel 59 Mw niet kon worden afgewacht.

Daarbij speelde een rol dat de continuïteit van WilMar

Press and Productions niet in het geding was. Bovendien

kon aan hetgeen aan het verzoek ten grondslag is gelegd

niet worden ontleend dat WilMar Press and Productions

onherroepelijk van de markt werd verdrongen of dat een

latere toetreding tot de markt onmogelijk zou zijn.

aanzien van de cd van Wibi Soerjadi te wijzigen door het

beding inzake de verplichte wederverkoopprijs te

schrappen. Daarnaast wordt aan Erasmus de last

opgelegd om de doorhaling van het beding schriftelijk

mee te delen aan alle afnemers/detaillisten aan wie de cd

geleverd is en een afschrift van deze mededeling aan de

d-g NMa te doen toekomen. Beide lasten worden op

straffe van het verbeuren van een dwangsom opgelegd.

Mede in aanmerking genomen dat de uitspraken van de

civiele rechter in deze zaak tot onduidelijkheden aanleiding

hebben gegeven is afgezien van het opleggen van een

boete.

Boete wegens overtreding medewerkingsplicht

Zaak 802/Edipress versus Audax
Klacht: Edipress heeft een klacht ingediend bij de d-g

NMa waarin zij stelt dat Audax B.V. en enkele van haar

werkmaatschappijen, waaronder AKO, door hun gedragingen

de toegang tot de Nederlandse markt voor de import en

distributie van buitenlandse kranten en tijdschriften

afsluiten. Naar aanleiding van deze klacht heeft de d-g

NMa in 1998 reeds een voorlopige last onder dwangsom

opgelegd22. Tevens werd een onderzoek in de bodem-

procedure (zaak 802) ingesteld. In het kader van dit

onderzoek heeft de NMa inlichtingen en inzage gevorderd

in gegevens en bescheiden van Audax. Deze bevoegdheid

wordt op grond van de artikelen 5:16 en 5:17 Algemene

wet bestuursrecht (Awb) verleend aan toezichthouders.

Volgens de d-g NMa strekt de bevoegdheid inlichtingen

en inzage te vorderen, zich mede uit tot gedragingen die

dateren van voor 1 januari 1998 (de datum waarop de

Mededingingswet in werking trad) en die ná die datum

voortduren. 

Afweging: Gedurende het onderzoek heeft Audax niet de

medewerking verleend die redelijkerwijze gevraagd kan

worden. Dit is de zogenaamde medewerkingsplicht, zoals

in artikel 5:20 lid 1 Awb is neergelegd. Audax heeft in eerste

instantie medewerking geweigerd en vervolgens pas na

verscheidene ruime termijnoverschrijdingen alsnog het

gevorderde verstrekt. Ten aanzien van de overtreding door

Audax van de medewerkingsplicht is door de NMa een

rapport opgemaakt. Op grond van artikel 69 lid 1 Mw kan

de d-g NMa degene die jegens onderzoeksambtenaren

van de NMa in strijd handelt met artikel 5:20 lid 1 Awb

een boete opleggen van ten hoogste 10.000 gulden.

Daarnaast kan ingevolge artikel 70 lid 1 Mw, in samenhang

gezien met artikel 5:17 lid 1 Awb, een last onder dwangsom

worden opgelegd om inzage te verlenen in de in die last

aangegeven gegevens en bescheiden.

Boete: De d-g NMa heeft in deze zaak besloten Audax een

boete op te leggen van 10.000 gulden. Hierbij is mee-

gewogen dat Audax bij herhaling ofwel niet tijdig ofwel

niet volledig voldaan heeft aan de vordering om binnen

een redelijke termijn bepaalde inlichtingen of inzage te

verstrekken. Tot slot heeft meegewogen dat Audax de

voortgang van het mededingingsrechtelijke onderzoek

naar haar eigen gedragingen op de markt voor import en

distributie van dagbladen en tijdschriften aanzienlijk heeft

bemoeilijkt. Dit gedrag kan als een zeer ernstige inbreuk

op de medewerkingsplicht worden beschouwd. Een last

onder dwangsom is niet opgelegd omdat inmiddels het

onderzoek in de bodemprocedure geresulteerd heeft in

een rapport waardoor de oplegging van een last niet meer

van nut is.

Bezwaar: Tegen het besluit is bezwaar ingediend. Op het

bezwaar is in het verslagjaar niet beslist.

5.5 Besluiten voorlopige last onder dwangsom 

Indien het naar voorlopig oordeel aannemelijk is dat er

inbreuk wordt gemaakt op de Mw en als er sprake is van

onverwijlde spoed, dan kan de d-g NMa besluiten tot het

opleggen van een voorlopige last onder dwangsom.

Onderstaande besluiten hebben betrekking op die

bevoegdheid.

Zaak 1114/Dutch Farm Veterinary Pharmaceuticals
BV versus Dopharma International BV

Klacht: Dutch Farm en Dopharma zijn beide actief op het

gebied van de productie van en de (groot)handel in

diergeneesmiddelen. Dutch Farm verzocht de NMa

Dopharma een voorlopige last onder dwangsom op te

leggen, om Dopharma te dwingen haar het diergenees-

middel Levamisol Oraal te leveren. Volgens Dutch Farm

maakte Dopharma door niet te leveren misbruik van haar

machtspositie. 

Afweging: Naar het oordeel van de NMa was op het eerste

gezicht geen sprake van misbruik van een economische

machtspositie, noch was sprake van onverwijlde spoed

die het opleggen van een voorlopige maatregel vereist.

Volgens Dutch Farm zou Levamisol Oraal, vanwege de

combinatie van doeldieren (varkens én runderen) waarbij

het aangewend wordt, en vanwege de toedieningswijze

(oraal, middels oplossing in water), een markt op zichzelf

vormen. De NMa overwoog dat de combinatie van

doeldieren slechts wijst op de aanwezigheid van Levamisol

Oraal op twee markten, namelijk die voor het gebruik bij

varkens en bij runderen. Ter zake van de toedieningswijze

diende de NMa nader onderzoek door een deskundige te

laten verrichten. Gegeven het feit dat er andere diergenees-

middelen voor de behandeling van dezelfde aandoening

bij varkens en runderen bestaan, was op voorhand niet

duidelijk dat Dopharma een machtspositie had23. 

Het opleggen van een voorlopige maatregel was volgens

Dutch Farm nodig omdat het gemis van Levamisol Oraal

in het assortiment leidde tot omzet- en klantenverlies met

onomkeerbare gevolgen. De NMa overwoog dat onrecht-

matig veroorzaakt financieel nadeel over het algemeen
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22 Zaak 803, zie het jaarverslag NMa 1998. 

23 De NMa voegde nog toe dat de stellingen van Dutch Farm reeds in een

eerder stadium door de President van de arrondissementsrechtbank te

Breda in kort geding niet gevolgd waren en het vonnis van de President

inmiddels onherroepelijk geworden was.
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DTe heeft veel aandacht besteed aan de voorbereidings-

procedures. Doordat de wettelijke basis voor de door DTe

uit te voeren taken pas op 1 juli 1999 bestond, was de tijd

krap en moesten veel besluiten in een kort tijdsbestek

worden genomen. Dat leidde niet alleen tot werkdruk bij

DTe, maar ook bij de relevante marktpartijen. De belangen

waren groot en zeer divers en ieder zocht naar de beste

voor hem passende regels en voorwaarden. 

Dat gold vooral ook voor de elektriciteitsbedrijven, want

alle nieuwe regels betekenden voor hen aanzienlijke

aanpassingen en veranderingen. De dynamiek en de

verdere internationalisering van de markt met de effecten

daarvan op partijen en DTe zijn groot, hetgeen het werken

in deze instabiele omgeving bemoeilijkte. 

De relatie met EZ en met de NMa hebben zich in 1999 in

de praktijk verder ontwikkeld. Met EZ werd een samen-

werkingsregeling tot stand gebracht en de relatie met de

NMa vertaalde zich naar een nadere invulling van het

kamermodel. 

Ook in 2000 zal er nog weinig sprake zijn van ‘business

as usual’. De elektriciteitsmarkt is nog volop in beweging,

zowel de binnenlandse markt als (de verbindingen met) de

buitenlandse markt. Het wettelijk kader en de mogelijke

versnelling van de vrijmaking van de markt zullen in 2000

hun schaduwen vooruitwerpen. DTe zal in 2000 invulling

geven aan het stelsel van de prikkels ter bevordering van

de doelmatigheid bij de elektriciteitsbedrijven en daarmee

verdere inhoud geven aan de principes van de economische

regulering. De technische codes zullen na de notificatie in

EU-kader worden afgerond en voor de wijze waarop

marktpartijen toegang hebben tot de verbindingen met

het buitenland zullen nieuwe regels moeten worden

vastgesteld. Ten slotte zal DTe verder inhoud gaan geven

aan zijn taken met betrekking tot het toezicht op de

naleving van de wet. 

Al deze activiteiten zullen in 2000 plaatsvinden in een

organisatorische omgeving die in ontwikkeling is. 

De vraag naar nieuwe activiteiten komt aan de orde,

onder andere met betrekking tot de uitvoering van de

Gaswet. Al met al zal 2000, net als 1999, voor DTe een

boeiend jaar worden met vele uitdagingen. 

6.1 Inleiding 

Op 1 augustus 1998 is een aantal artikelen van de

Elektriciteitswet 1998 in werking getreden. Daarmee heeft

de Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet (DTe)

zijn plaats gekregen. Vanaf 1 juli 1999 zijn de overige voor

DTe relevante artikelen in werking getreden. Hierdoor kon

vanaf die datum een begin gemaakt worden met het

mede vormgeven aan een vrije elektriciteitsmarkt. Ook is

DTe vanaf die datum formeel als kamer ondergebracht bij

de Nederlandse mededingingsautoriteit. Het kamermodel

heeft geen wijziging gebracht in de taken en bevoegdheden

van de directeur van de DTe, maar heeft wel geleid tot een

grotere betrokkenheid van de directeur-generaal van de

NMa bij de werkzaamheden van DTe. In paragraaf 6.2 in

het jaarverslag zal nader op de relatie NMa-DTe worden

ingegaan. Het in werking treden van de relevante wets-

artikelen op 1 juli 1999 heeft geleid tot een groot aantal

besluiten van de directeur DTe in een korte periode. Niet

alleen moesten de tariefstructuren (TarievenCode) en

(een deel van) de technische voorwaarden (Technische

Code) voor het transport van elektriciteit worden vast-

gesteld, maar ook moesten alle maximumtransport-

tarieven voor het jaar 2000 worden vastgesteld. 

Daaraan voorafgaand heeft DTe een tweetal informatie- en

consultatierondes gehouden om kennis te kunnen nemen van

de ideeën en reacties van betrokkenen en geïnteresseerden.

Naast het vaststellen van de tarieven voor het transport

heeft de directeur DTe de minister van Economische

Zaken geadviseerd over de leveringstarieven voor de

beschermde afnemers en over de terugleververgoedingen.

Ook is de minister geadviseerd over de tariefdragers en

zijn door DTe de leges geïnd van de desbetreffende

bedrijven. Daarnaast is DTe in 1999 begonnen met de

voorbereiding van de zogenaamde price caps. 

Een belangrijk onderdeel daarbij is het vergelijken van de

desbetreffende bedrijven, ook wel ‘benchmarken’ of

maatstafvergelijking genoemd. Dat benchmarken zal in

het voorjaar van 2000 plaatsvinden als voorbereiding op

de eerste vaststelling van de doelmatigheidskortingen op

de transporttarieven en op de leveringstarieven. 

Meer algemeen is gebleken dat in de overgangsperiode

naar de geliberaliseerde markt veel vragen leefden bij

marktpartijen. DTe heeft getracht -voor zover mogelijk-

daarop antwoorden te geven. Om zo veel mogelijk

duidelijkheid te scheppen is bij (de voorbereiding van) 

de besluiten extra aandacht besteed aan voorlichting en

is, naast de al eerdergenoemde consultatierondes, 

een aantal informatiebijeenkomsten gehouden. Ook is

veelvuldig gebruik gemaakt van de openbare voorbereidings-

procedure van de Algemene wet bestuursrecht. 

Op de website van DTe zijn alle besluiten, alle relevante

documenten en achtergrondinformatie gepubliceerd. 

6.2 Relatie met de NMa

DTe maakt sinds 1 juli 1999 als kamer deel uit van de

NMa. DTe is reeds aan het eind van 1998 ondergebracht

in hetzelfde gebouw als de NMa en kan daardoor van

dezelfde voorzieningen gebruik maken. Nieuw is dat vanaf

1 juli 1999 de d-g NMa op grond van de Elektriciteitswet

1998 een aantal formele bevoegdheden heeft met betrekking

tot DTe. Zo kan de d-g NMa algemene en bijzondere

aanwijzingen geven aan de directeur DTe met betrekking

tot de aan hem toegekende taken en bevoegdheden

waarbij er naar het oordeel van de d-g NMa uitleg kan of

moet worden gegeven aan de begrippen die ook worden

gehanteerd bij de toepassing van de Mededingingswet.

Van deze bevoegdheid heeft de d-g NMa in 1999 geen

gebruik gemaakt. 
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Voor DTe was 1999 een belangrijk jaar. Het was het 

eerste volledige jaar van het bestaan van deze nieuwe

organisatie. In dat jaar moest veel werk worden verzet ter

voorbereiding van de eerste stappen naar een

geliberaliseerde elektriciteitsmarkt. Het werk was niet

alleen gericht op de voorbereiding van de eigen wettelijke

taken, maar ook op de uitvoering van die taken zelf. 

Alles wat ten aanzien van de uitvoering van de taken

gedaan moest worden was nieuw en zonder precedent. 

Daarbij speelde mede een rol dat de voorbereiding op 

de liberalisering onder grote tijdsdruk plaatsvond. 

Alles moest namelijk op tijd klaar zijn om het nieuwe

stelsel op 1 januari 2000 in te kunnen laten gaan. 

Dienst uitvoering

en toezicht

Elektriciteitswet 



structuur op termijn kan veranderen. Zo heeft het

doorlopen van het protocol nog een verstorende invloed.

Nieuwe marktontwikkelingen zullen dus in de toekomst

aanpassing vereisen. Voor de technische codes geldt een

vergelijkbaar verhaal. Afgezien van de Netcode met de

allocatieregels voor de verdeling van de importcapaciteit

en de Systeemcode voor de regeling van de Programma

Verantwoordelijkheid, was de tijdsdruk iets minder groot.

De overige technische voorwaarden zijn in 1999

genotificeerd in EU-verband.

De tariefbesluiten 2000
Het eind van 1999 stond in het teken van de tariefbesluiten

2000. Voor de beoordeling van de tariefvoorstellen waren

drie dingen van belang. Eerst was er de wettelijke binding

met de vergelijkbare tariefniveaus in 1996. Ten tweede

was er de mogelijkheid rekening te houden met exogene

factoren. Ten slotte dienden de tarieven te worden

berekend op basis van de nieuwe tariefstructuur. Eind

augustus heeft DTe een beoordelingsmodel opgesteld om

met die drie factoren te kunnen werken. Rekentechnisch

was het een lastige exercitie, zowel voor de indieners van

de voorstellen als voor de beoordelaars. Ook stonden er

grote belangen op het spel. De tarieven 2000 zijn immers

de start voor de toepassing van de price cap-regulering,

zoals de wet vereist. Daarmee hebben de tarieven 2000

ook effect voor de jaren na 2000. Om de bedrijven al enig

zicht te geven op de wijze hoe de price cap-regulering zal

werken, is DTe begin juli een informatie- en consultatie-

proces gestart. Op basis daarvan is begin 2000 een

beleidsdocument uitgegeven waarin is aangegeven hoe en

met welke procedure de doelmatigheidskortingen zullen

worden bepaald. 

Met de starttarieven en met de doelmatigheidskortingen is

de basis gelegd voor de tariefdalingen die de komende

jaren zullen plaatsvinden. 

Internationale ontwikkelingen
Dan nog een enkel woord in dit verband over de

ontwikkelingen op het Europese vlak. De wijze waarop 

de lidstaten uitvoering geven aan de richtlijn verschilt.

Dat neemt niet weg dat de internationalisering verder

doorgaat en ook effect heeft. De markt wordt steeds

internationaler en de onderlinge handelsstromen nemen

toe. Dat vereist een diepere en bredere afstemming

tussen de lidstaten. Dat is de verantwoordelijkheid van de

TSO’s (de Transmission System Operators, ofwel de

nationale TenneTs), maar zeker ook die van de nationale

toezichthouders, de regulators. Elk met hun verschillende

bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Samen met de

Europese Commissie wordt hard gewerkt aan de totstand-

koming van een Europese markt. Door middel van het

zogenaamde Florence-proces worden de spelregels voor de

internationale handel verder uitgewerkt en vereenvoudigd.

Ook organiseren de toezichthouders zich in een gezamenlijk

samenwerkingsverband. Niet alleen om van elkaar te

leren, maar vooral ook om de spelregels onderling af te

stemmen en te richten op de bevordering van de

internationale stroomhandel. Dat is in het belang van de

Europese consumenten. In dat Europese proces speelt

DTe een actieve rol. 

Belemmeringen
Dat eerste jaar nog eens samenvattend is het een jaar

geweest waarin veel is geleerd. De markt ontwikkelde zich

met horten en stoten. De snelle start van de Elektriciteits-

wet vanaf 1 augustus 1998 heeft de nodige dynamiek

gebracht en vrije afnemers konden daar al van profiteren.

Een belangrijke ontwikkeling was verder de start van de

Amsterdam Power Exchange (APX). Er is bij dat alles

sprake van een groeiend momentum. Een momentum bij

eindverbruikers, bij marktpartijen, bij leveranciers, bij

producenten en bij handelaren en zeker ook bij de net-

bedrijven. De versnelling van de liberalisering zoals

aangekondigd zal aan dat momentum extra impulsen

geven en wordt door DTe dan ook verwelkomd. 

Maar ook past hier een kritische kanttekening. In 1999

bleven de spelregels voor de markt lange tijd onduidelijk.

Dat was vooral voor marktpartijen hinderlijk. Dat had

voorkomen kunnen worden wanneer het tweede deel van

de wet eerder van kracht was geworden. Nog hinderlijker

was en is het doorlopen van de protocolovereenkomst.

Die overeenkomst frustreerde en frustreert de marktwerking

in het binnenland, zowel in 1999 en naar verwachting ook

verder in 2000. De gebeurtenissen in de eerste paar

weken van het nieuwe jaar zijn daarvan een duidelijk

bewijs. Ook de APX heeft daar forse nadelen van onder-

vonden. Ook heeft het protocol tot gevolg dat een aantal

regels in de Systeemcode nog niet optimaal kan zijn om

een goede werking van de markt te faciliteren.

Er kan worden opgemerkt dat de structuurveranderingen

die bij de protocolpartijen hebben plaatsgevonden als

gevolg van concentraties, overnames en privatiseringen

veel sneller zijn geweest dan werd verwacht op het

moment dat besloten werd toe te staan dat de protocol-

overeenkomst tot eind 2000 doorloopt. Dat is achteraf te

betreuren. 

Vooruitzicht voor de komende jaren
Wat leert dat alles ons nu voor de toekomst en dan met

name voor de komende een tot twee jaar? Er staat veel te

gebeuren, nationaal en internationaal. Dat vereist

slagvaardigheid bij de toezichthouders, de regulators. Om

die slagvaardigheid te kunnen toepassen op een wijze die

de belangen van de Europese en de Nederlandse

elektriciteitsverbruikers maximale voordelen biedt, kan

het nodig zijn de Europese regels, maar ook de nationale

regels aan te passen of te verduidelijken. Zo is het de

vraag of het verbod op reservering van de capaciteit op

het net niet belemmerend werkt, met name voor de

internationale handel. Ook kan het wenselijk zijn het

kwaliteitsaspect met meer waarborgen te omgeven,

bijvoorbeeld door direct in te grijpen wanneer de net-
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6.3 Het eerste DTe-jaar in hoofdlijnen

De tweedeling: voor en na 1 juli 1999
Voor DTe en de markt was 1999 een merkwaardig jaar,

omdat delen van de markt al vrij waren maar de

spelregels voor die markt nog niet waren ingevuld. Dat

leidde in een aantal gevallen tot onduidelijkheden. Voor

DTe viel het jaar uiteen in twee delen, aangezien eerst op

1 juli 1999 de voor DTe meest relevante delen van de

Elektriciteitswet in werking traden. Daarmee konden de

procedures starten om tot besluiten over de regels te

komen. Daarmee kreeg DTe ook zijn wettelijke bevoegd-

heden. Weliswaar bestond de nieuwe toezichthouder vóór

1 juli 1999 al, maar de formele taken en bevoegdheden

ontbraken tot die tijd. 

De eerste helft van 1999
De eerste helft van het jaar was de markt dus gedeeltelijk

geliberaliseerd, maar waren de voorwaarden voor markt-

toegang (voor toegang tot de netten) er nog niet. 

Dat leidde tot onduidelijkheid en soms tot verwarring bij

marktpartijen, zowel bij de nieuwe als bij de bestaande.

DTe kon formeel op vragen en probleemstellingen nog

geen antwoord geven. Ook kon DTe niet ingrijpen of actie

ondernemen als daarom werd gevraagd. Ook was duidelijk

dat de protocolovereenkomst24 tussen de productiebedrijven

en de distributiebedrijven effecten had op de markt-

ontwikkeling, hoewel dat nog niet in die mate gebeurde

zoals dat begin 2000 manifest werd. Zo was er in die

periode reeds veel belangstelling voor import uit het

buitenland. DTe werd geconfronteerd met veel vragen

over de wijze waarop TenneT, de landelijke netbeheerder,

de schaarse importcapaciteit verdeelde. Dat laatste leidde

er later in het jaar toe dat DTe een consultatieproces

startte over mogelijke allocatiemodellen. Die eerste helft

van 1999 werd voor DTe verder gekenmerkt door de

voorbereiding op zijn wettelijke taken. Voorbereiding op

procedures en -waar mogelijk- op voorstellen over de

toegangsvoorwaarden tot de netten en de tariefstructuren.

Representatieve organisaties van marktpartijen (waarvan de

wet bepaalde dat zij een rol hadden bij die voorbereiding)

hadden niet altijd het gevoel dat ze voldoende werden

gehoord, hetgeen later leidde tot extra druk op het

formele proces van voorbereiding van de besluiten tot

vaststelling van de Codes. Verder speelde een rol dat

eerst medio april duidelijk was wat het wettelijke kader

zou worden voor de toegangsregels en tariefstructuren. 

Een laatste punt in het eerste halfjaar was de afronding

van de adviezen aan de minister van Economische Zaken

over de instemming met de aanwijzing van de netbeheerders

en over de vergunningen aan de leveranciers voor

beschermde afnemers en over de tariefdragers. Vooral de

discussie over het netbeheer was moeizaam, omdat veel,

zo niet alle eigenaren van netten moeite hadden de

interpretaties van de wet te volgen of te accepteren, 

zoals die door DTe en later door EZ werden gehanteerd.

Dat heeft ertoe geleid dat de instemmingen met de

netbeheerders niet in 1999 konden worden gegeven. Dat

had -in formele zin- tot grote vertraging kunnen leiden bij

de voorbereiding en vaststelling van de toegangsregels en

de tarieven. Dat is niet gebeurd. Enerzijds omdat DTe ervan

uit is gegaan dat de voorstellen van de netbeheerders niet

anders zouden zijn geweest dan wanneer die instemmingen

wel zouden zijn gegeven. Anderzijds doordat ook de

netbeheerders zelf zich -na enige aarzeling- op een

zakelijke manier opstelden en zich steeds meer bewust

werden van hun onafhankelijke karakter, zoals de wetgever

dat beoogde. 

Het tweede halfjaar
Na 1 juli 1999 kon DTe formeel uitvoering geven aan de

toebedeelde wettelijke taken. In een half jaar tijd moest

het elektriciteitsbouwwerk in essentie zijn opgericht, klaar

voor gebruik in het jaar 2000. De wettelijke procedures

moesten zorgvuldig en op tijd worden doorlopen en er

moest recht worden gedaan aan alle inhoudelijke factoren

en belangen. De tariefvoorstellen voor 2000 voor de

transportnetten en voor de levering aan beschermde

afnemers moesten vóór 1 oktober 1999 worden ingediend,

om te bewerkstelligen dat ze nog in 1999 konden worden

vastgesteld voor het jaar 2000. Dat impliceerde onder

andere dat uiterlijk 1 oktober de tariefstructuur voor de

netten bekend moest zijn, terwijl de besluitvorming over

de tariefstructuur pas kon beginnen na 1 juli en op basis

van een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders. Bij

de behandeling van de wet in de Tweede en de Eerste

Kamer is veel aandacht besteed aan die nieuwe tarief-

structuur, onder meer aan de positie van WKK en de

relatie met de hoogspanningsnetten. Die aandacht

vertaalde zich ook in de met nadruk uitgesproken wens

op de besluitvorming een inspraakprocedure toe te

passen. Aan die wens heeft DTe gehoor gegeven. Bij de

inspraak werd duidelijk dat veel belangengroepen zich

onvoldoende konden vinden in de voorstellen van de

netbeheerders. Omdat ook DTe tot de conclusie kwam dat

het voorstel niet op alle punten volgens de bedoelingen

van de wet was opgezet, werd aan de gezamenlijke

netbeheerders gevraagd hun voorstel aan te passen. 

Een bijzonder detail daarbij is nog dat de minister van

Economische Zaken voor 1 juli de tariefdrager diende vast

te stellen, die echter niet los is te zien van de tariefstructuur

als geheel. Dat besluit is, op advies van DTe, pas genomen

toen bekend was hoe de structuurvoorstellen eruit zouden

komen te zien. Uiteindelijk kon DTe op tijd (eind

september) het besluit nemen en de tariefstructuur voor

de netten vaststellen. Gegeven de tijd en de gevolgen

voor de tarieven van 2000 was het het best mogelijke

besluit. Dat niet alle marktpartijen het besluit optimaal

vinden, blijkt uit de inmiddels ingediende bezwaarschriften.

Ook DTe zelf verwacht echter dat de vastgestelde tarief-
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24 Het protocol is opgenomen in artikel 76, tweede lid van de Elektriciteitswet

1998 en bevat volume- en prijsafspraken over de inkoop en productie van

elektriciteit door distributiebedrijven bij de vier producenten.



zullen worden aangesloten op een net, van het tarief

waarvoor transport van elektriciteit ten behoeve van

afnemers zal worden uitgevoerd en van het tarief waarvoor

de systeemdiensten zullen worden verricht en de

energiebalans wordt gehandhaafd. De tariefstructuur

(hierna ook te noemen de TarievenCode) moest worden

vastgesteld met inachtneming van het voorstel van de

gezamenlijke netbeheerders. Een dergelijk voorstel van de

netbeheerders is op 5 juli 1999 door de directeur DTe

ontvangen. De directeur DTe heeft op het desbetreffende

besluit de openbare voorbereidingsprocedure van de

Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. 

Bij de beoordeling van het voorstel heeft de directeur DTe

bezien of het voldeed aan de formele vereisten van de

Elektriciteitswet en of de invoering van het voorstel zou

leiden tot een redelijke tariefstructuur. Nadat de directeur

DTe tevens kennis had genomen van de in dat kader

ingebrachte zienswijzen en de reactie daarop van de

gezamenlijke netbeheerders, heeft hij deze laatstgenoemden

verzocht het voorstel op een aantal punten aan te passen.

Op 24 september 1999 heeft de directeur DTe een

gewijzigd voorstel ontvangen en op 30 september 1999

heeft hij het voorstel met enige wijzigingen op het punt

van het aansluittarief en de nacalculatie vastgesteld.

Besluit 3 van 26 oktober 1999 tot weigering van
toewijzing van capaciteit aan de N.V. Sep op
grond van artikel 24b van de Elektriciteitswet 1998

Op 15 juli 1999 heeft de directeur DTe van N.V. Sep een

verzoek ontvangen om de capaciteit op de internationale

transportverbindingen door TenneT bij voorrang aan N.V.

Sep toe te wijzen voor zover deze capaciteit nodig is voor

de afname van elektriciteit in het kader van drie door N.V.

Sep vóór de inwerkingtreding van de Elektriciteitswet 1998

afgesloten langjarige importcontracten. Dit verzoek was

ingediend in het kader van artikel 24b. De directeur DTe

heeft het verzoek van N.V. Sep afgewezen, aangezien naar

zijn mening het verzoek niet gehonoreerd kon worden

binnen het juridisch kader van artikel 24b. Inmiddels is

capaciteit via de technische voorwaarden toegewezen aan

de importcontracten van N.V. Sep.

Besluit 5 van 12 november 1999 tot vaststelling
van (een deel van) de voorwaarden, bedoeld in
artikel 26 van de Elektriciteitswet 1998
(Technische voorwaarden)

Artikel 26 e.v. van de Elektriciteitswet 1998 geeft de

directeur DTe de verplichting (technische) voorwaarden

vast te stellen waaronder transport van elektriciteit mag

plaatsvinden en toegang wordt verleend tot de Nederlandse

elektriciteitsnetten. Daarbij moet men denken aan

technische eisen die gesteld worden aan de aan het net

verbonden installaties en meetinrichtingen. Ook vallen

hieronder de wijze waarop de netbeheerders met elkaar

zullen samenwerken en de procedure voor de verdeling

van de transportcapaciteit op de internationale

elektriciteitsverbindingen (importcapaciteit). Een deel van

deze voorwaarden is op 12 november 1999 vastgesteld,

een deel is op 16 december 1999 ter notificatie verzonden

aan de Europese Commissie te Brussel. Het jaar 1999

heeft voor wat betreft de technische voorwaarden vooral

in het teken gestaan van de problematiek omtrent de

importcapaciteit. Vanwege de huidige marktsituatie,

waarbij door het protocol de vier grote elektriciteits-

producenten slechts aan de Nederlandse distributiebedrijven

elektriciteit mogen verkopen en de elektriciteitsprijzen in

het buitenland lager zijn, is er een grote vraag naar

elektriciteit uit het buitenland (met name uit Duitsland) dat

zich vertaalt in een grote vraag naar importcapaciteit. 

Deze vraag is momenteel groter dan het aanbod en met

deze schaarste is een groot geldelijk belang gemoeid. 

DTe heeft na een succesvolle consultatieronde op basis

van het Informatie- en Consultatiedocument ‘Transport-

capaciteit op internationale elektriciteitsverbindingen’

voor het jaar 2000 de procedure voor de verdeling van de

importcapaciteit vastgesteld. Deze houdt in dat de

beschikbare importcapaciteit voor marktpartijen op een

pro-ratawijze wordt verdeeld. Ook de N.V. Sep en de

Amsterdam Power Exchange N.V. hebben voor het jaar

2000 importcapaciteit toegewezen gekregen. 

De toewijzing aan de Sep is gebaseerd op een duidelijk

verzoek dienaangaande van de minister van Economische

Zaken. TenneT B.V., de netbeheerder van het landelijk

hoogspanningsnet, voert deze procedure uit en heeft op 

1 december 1999 aan de diverse partijen bekendgemaakt

hoeveel importcapaciteit aan hen is toegekend.

6.4.2 Besluiten vaststelling
elektriciteitstransporttarieven 

Op basis van het overgangsartikel IV diende de directeur

DTe in 1999 de tarieven vast te stellen die de netbeheerders

in het jaar 2000 ten hoogste mogen berekenen voor het

transport van elektriciteit over hun net. De netbeheerders

dienden hiertoe voorstellen in te dienen. Het jaar 2000 is

het eerste jaar waarin er afzonderlijke net- en leverings-

tarieven worden vastgesteld. Op grond van de Elektriciteits-

wet dienen de tarieven voor het jaar 2000 gebaseerd te zijn

op de vergelijkbare tarieven die bij afnemers in rekening

werden gebracht in 1996. Dit impliceert een splitsing van

de in 1996 gehanteerde integrale elektriciteitstarieven. Voor

met name de nettarieven speelde ook de invoering van de

nieuwe tariefstructuur (de TarievenCode) per 1 januari

2000 hierbij een belangrijke rol.

De directeur DTe heeft, vooruitlopend op de indiening

van de voorstellen, de netbeheerders op de hoogte

gesteld van de procedure en de uitgangspunten die DTe

zou hanteren bij de beoordeling van deze voorstellen.

Daarbij heeft de directeur de netbeheerders voorzien van

twee rekenmodellen. De voorstellen dienden, ingevolge

het genoemde overgangsartikel, te zijn gebaseerd op

vergelijkbare tarieven die bij de afnemers in rekening

werden gebracht in 1996. Aangezien er in 1996

geïntegreerde tarieven golden (voor zowel levering als
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beheerders zich slecht aan de regels houden. Zeker bij een

versnelling van de liberalisering kan dat een belangrijke zaak

zijn. Wanneer de markt steeds vrijer wordt zal er ook een

verdere samenhang van de instrumenten uit de Elektriciteits-

wet en de Mededingingswet mogelijk moeten zijn. DTe zal

zich -samen met de NMa- op deze en andere belemmeringen

op weg naar een goed werkende nationale en internationale

elektriciteitsmarkt voortdurend oriënteren. Wanneer

daaruit concrete voorstellen komen voor aanpassing van

de wettelijke regels, zullen die voorstellen aan de minister

van Economische Zaken worden gedaan. 

Communicatie met de marktpartijen
Goede en open communicatie met alle marktpartijen is

voor DTe vanaf het begin een belangrijke doelstelling

geweest. De sector wordt geconfronteerd met een proces

van liberalisering en alle onderzekerheid van dien.

Bovendien is daar een toezichthouder die allerlei

wettelijke taken heeft toebedeeld gekregen. Over de wijze

waarop DTe invulling geeft aan deze taken heeft DTe in

het verslagjaar veelvuldig gecommuniceerd. Zo zijn er

consultatiedocumenten verschenen, waarin DTe uiteenzet

hoe hij invulling gaat geven aan zijn toezichthoudende

taken. Over deze documenten en andere onderwerpen

zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

Een belangrijk instrument in de communicatie met zowel

de sector als met de geïnteresseerde buitenstaander is de

eigen website van DTe. Op deze website publiceert DTe

documenten en besluiten die zijn verschenen en andere

informatie die voor de doelgroepen van DTe relevant is.

Ook het interactieve karakter van de website wordt benut.

Zo bestaat er de mogelijkheid om een abonnement te

nemen. Men ontvangt dan automatisch bericht op het

moment dat er nieuwe informatie op de website is

gepubliceerd. 

Ook kan men via de website vragen stellen aan DTe. Van

deze mogelijkheid wordt veelvuldig gebruik gemaakt.

Zowel mondeling, schriftelijk als via de mail ontvangt DTe

vele vragen. Deze lopen uiteen van eenvoudige vragen

over de vindplaats van besluiten en tarieven tot complexe

vraagstukken waarin DTe om een oordeel wordt gevraagd.

Het beantwoorden van dergelijke vragen ziet DTe met het

oog op het aspect van toezicht als een belangrijke taak.

Daarbij loopt DTe echter aan tegen zijn beperkte

bevoegdheden op dit vlak. Zo heeft DTe niet de

bevoegdheid de Elektriciteitswet te interpreteren. Dit is

uiteindelijk aan de rechter. Wel kan DTe adviseren bij

vragen over de interpretatie van de Elektriciteitswet.

In het kader van de liberalisering van de elektriciteits-

sector vond in het verslagjaar een groot aantal symposia

en congressen plaats. Op diverse bijeenkomsten in zowel

binnen- als buitenland heeft DTe zich gepresenteerd. De

presentaties hadden enerzijds betrekking op de nieuwe

situatie op een geliberaliseerde markt en anderzijds op

specifieke onderwerpen als de verdeling van de beschikbare

capaciteit op internationale verbindingen, transporttarieven

en regulering van transporttarieven. Op het congres van

de Europese Commissie voor landen die tot de Europese

Unie willen toetreden heeft DTe een presentatie gegeven

over de organisatie van de elektriciteitsmarkt in Nederland.

Over zijn activiteiten heeft DTe in het verslagjaar

regelmatig de pers te woord gestaan. Dit betreft zowel

algemene pers als vakpers uit binnen- en buitenland. Ook

heeft DTe over belangrijke besluiten en publicaties zelf de

publiciteit gezocht door een persbericht uit te brengen en

interviews af te geven. 

6.4 Besluiten

6.4.1 Besluiten op aanvraag

Besluit 1 van 25 augustus 1999 tot toewijzing van
capaciteit aan de Amsterdam Power Exchange
N.V. op grond van artikel 24b van de Elektriciteits-
wet 1998

De Elektriciteitswet 1998 verbiedt in artikel 24a reservering

van transportcapaciteit (waaronder importcapaciteit),

tenzij dat onder meer strekt ter uitvoering van een besluit

van de directeur DTe als bedoeld in artikel 24b. Artikel 24b

geeft de directeur DTe de mogelijkheid voor een bepaalde

verzoeker transportcapaciteit te reserveren indien dit

dient voor het terugverdienen van investeringen in een

landsgrensoverschrijdend net of indien dit bijdraagt aan

een goede marktwerking op de elektriciteitsmarkt.

Blijkens de Memorie van Toelichting25 kan de directeur

DTe worden verzocht om reservering van transport-

capaciteit. Dit kan bijvoorbeeld de elektriciteitsbeurs APX

duidelijkheid bieden omtrent het reserveren van transport-

capaciteit om transacties die op de beurs zullen worden

gesloten, te kunnen uitvoeren. De APX heeft op 19 juli

1999 de directeur DTe om een dergelijke reservering

verzocht. De directeur DTe heeft op 25 augustus 1999 de

aanvraag van APX toegewezen, voor een hoogte van

maximaal 250 megawatt tot en met 31 december 1999,

gezien de bijdrage die de APX naar de mening van de

directeur DTe aan de marktwerking op de elektriciteits-

markt levert. Door de N.V. Samenwerkende elektriciteits-

productiebedrijven (hierna: N.V. Sep) is hiertegen tijdig

bezwaar gemaakt. Op 23 december 1999 is het bezwaar

van de N.V. Sep door de directeur DTe ongegrond

verklaard.

Besluit 2 van 30 september 1999 tot vaststelling
van de tariefstructuren, bedoeld in artikel 26e van
de Elektriciteitswet 1998 (TarievenCode)

Op grond van de Elektriciteitswet 1998 dient de directeur

DTe de tariefstructuur voor het elektriciteitsnet vast te

stellen. Dit heeft hij in 1999 voor de eerste keer gedaan.

Daarmee zijn voor het eerst vastgelegd de elementen en

wijze van berekening van het tarief waarvoor afnemers
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directeur DTe is hij er echter van uitgegaan dat de

besluitvorming niet anders zou zijn geweest wanneer

deze instemmingen wél waren verleend.

6.5.2 Vergunninghouders

Op 26 maart heeft de directeur DTe advies uitgebracht

met betrekking tot de verlening van vergunningen aan

elektriciteitsbedrijven voor de levering aan beschermde

afnemers. Door de desbetreffende bedrijven zijn eind

1998 23 aanvragen om een dergelijke vergunning

ingediend. Deze aanvragen zijn door DTe beoordeeld aan

de hand van de Elektriciteitswet 1998, de ministeriële

regeling van 27 juli 1998 waarin met betrekking tot de

leveringsvergunning nadere regels waren gesteld, en de

brief van de minister van Economische Zaken van

10 oktober 1998 waarin hij de aanvragers heeft laten

weten welke informatie bij de vergunningaanvraag diende

te worden verstrekt. 

De directeur DTe heeft bij de beoordeling van de

aanvragen geconstateerd dat de elektriciteitsbedrijven

weinig problemen hebben ondervonden bij het uitwerken

van de eisen uit de wet en de regeling. Daar waar DTe

tekortkomingen (veelal van ondergeschikte aard)

constateerde, konden deze naar zijn oordeel worden

weggenomen door het stellen van voorschriften, zoals die

bij het advies waren opgenomen. De minister heeft in

1999 met inachtneming van het advies de

leveringsvergunningen verleend.

6.5.3 Tariefdragers

Op 29 juni 1999 heeft de directeur DTe de minister van

Economische Zaken geadviseerd omtrent de tariefdragers

voor transport- en leveringstarieven, bedoeld in de

artikelen 25b en 40 van de Elektriciteitswet 1998. Deze

beide artikelen verplichten de minister de tariefdragers

vast te stellen voor het transportafhankelijke element van

het transporttarief en voor het leveringsafhankelijke

element van het leveringstarief. DTe heeft op verzoek de

minister hierover geadviseerd, waarbij de voorstellen van

de netbeheerders als basis dienden. De minister heeft het

advies ongewijzigd overgenomen in het Besluit vaststelling

tariefdragers tarieven transport en levering elektriciteit

van 1 juli 1999.

6.5.4 Leveringstarieven

Elk jaar dienen de vergunninghoudende leveranciers voor

1 oktober bij de minister van Economische Zaken een

voorstel in te dienen met betrekking tot de tarieven die de

individuele vergunninghouders het volgende jaar ten

hoogste mogen berekenen voor de levering van elektriciteit

aan beschermde afnemers. Op grond van de Elektriciteitswet

hebben de individuele vergunninghouders in hun gebied

een exclusieve leveringsplicht. De vaststelling van de

leveringstarieven is neergelegd bij de minister van

Economische Zaken. De minister heeft de directeur DTe

verzocht te adviseren met betrekking tot de vaststelling

van de leveringstarieven voor het jaar 2000.

Evenals bij de vaststelling van de nettarieven dienden de

integrale tarieven te worden gesplitst in net- of transport-

tarieven en leveringstarieven. Ook hier golden de tarieven

van 1996 als uitgangspunt.

Om deze complexe operatie in goede banen te leiden

heeft DTe de vergunninghouders in augustus op de

hoogte gesteld van de procedure en de uitgangspunten

die DTe zal hanteren bij de beoordeling van de voorstellen

voor de tarieven voor het jaar 2000 in het kader van het

advies aan de minister hierover. Hierbij is aangegeven

welke informatie DTe nodig heeft om de tariefvoorstellen

te kunnen beoordelen. 

Begin oktober heeft DTe van de meeste vergunninghouders

een voorstel ontvangen voor de tarieven voor het jaar

2000. Omdat geen van de voorstellen alle informatie

bevatte die DTe nodig had voor een goede beoordeling

heeft de minister op advies van DTe de vergunninghouders

verzocht de ontbrekende gegevens voor 19 oktober 1999

alsnog bij de directeur DTe in te dienen. Op deze datum

is ook de openbare voorbereidingsprocedure gestart,

waarbij de tariefvoorstellen van de vergunninghouders

door belanghebbenden konden worden ingezien. Hoewel

een groot aantal belanghebbenden van deze mogelijkheid

gebruik heeft gemaakt, zijn in het kader van de openbare

voorbereidingsprocedure geen onderbouwde zienswijzen

naar voren gebracht met betrekking tot de voorstellen

voor de leveringstarieven.

Gedurende de maand november heeft DTe met alle

bedrijven overleg gevoerd op grond van een eerste

beoordeling van de ingediende voorstellen. 

De vergunninghouders hebben waar nodig hun

voorstellen nader toegelicht en in meerdere of mindere

mate aangepast. Lopende deze gesprekken werden

verschillende problemen geconstateerd, die aanleiding

waren ook de andere vergunninghouders te verzoeken

hun voorstellen op onderdelen aan te passen. Zo werd

onder andere besloten voor het jaar 2000 de leverings-

tarieven vast te stellen exclusief de brandstofkosten. 

Op grond van de aangepaste voorstellen heeft DTe de

vergunninghouders begin december een voorlopig

oordeel over de ingediende voorstellen toegezonden.

Daarbij is de bedrijven verzocht een definitief voorstel

voor de leveringstarieven voor het jaar 2000 in te dienen.

De naar aanleiding van de voorlopige zienswijze

ingediende voorstellen voldeden in de meeste gevallen

aan de door DTe gehanteerde toetsingscriteria. Voor de

vergunninghouders die geen aangepast voorstel hadden

ingediend, dan wel op onderdelen hun voorstel niet

hadden aangepast aan de voorlopige zienswijze, heeft de

directeur DTe de voorgestelde tarieven aangepast en

verwerkt in zijn advies aan de minister. 
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transport), dienden deze tarieven te worden gesplitst in

een transportdeel en een leveringsdeel. Ook dienden de

tarieven de nieuwe tariefstructuur te volgen, hetgeen tot

gevolg heeft dat een andere verdeling van de kosten over

de verschillende spanningsniveaus tot stand werd

gebracht. Er wordt meer aangesloten bij het principe, dat

aan degene die de kosten veroorzaakt ook die kosten in

rekening worden gebracht. Daarmee worden de juiste

prikkels gelegd bij de verschillende gebruikers van net-

diensten en bij de netbedrijven om hun efficiency te

vergroten. Ook bij deze besluiten is de openbare

voorbereidingsprocedure van de Algemene wet

bestuursrecht gevolgd. 

In oktober 1999 hebben de netbeheerders hun voorstellen

ingediend. Een aantal voorstellen bleek niet volledig en is

op verzoek van DTe aangevuld. DTe heeft de voorstellen

beoordeeld en zijn voorlopige zienswijze kenbaar gemaakt

aan de desbetreffende bedrijven. Deze hebben hierop

gereageerd en na mondelinge en schriftelijke toelichtingen

over en weer zijn in een groot aantal gevallen de voorstellen

door de netbeheerders aangepast en verder aangevuld.

Op 7 december 1999 heeft de directeur de tarieven voor

de landelijke netbeheerder vastgesteld en in de tweede

helft van december de tarieven voor overige netbeheerders. 

6.5 Adviezen aan de minister van Economische
Zaken

DTe heeft in 1999 op verzoek advies uitgebracht aan de

minister van Economische Zaken over de volgende

onderwerpen:

• aanwijzing netbeheerders;

• vergunninghouders;

• tariefdragers;

• leveringstarieven;

• terugleververgoedingen.

Daarnaast heeft DTe medewerking verleend bij de beoor-

deling van de nadere voorstellen die door de beoogde net-

beheerders zijn gedaan om te komen tot een instemming

met de aanwijzing van de netbeheerders. Tevens heeft

DTe advies uitgebracht over de ontheffingen. Hieronder

zal op de verschillende adviezen worden ingegaan.

6.5.1 Aanwijzing netbeheerders

Op 3 maart 1999 heeft de directeur DTe op verzoek van

de minister van Economische Zaken advies uitgebracht

over de verzoeken om instemming met de netbeheerders

als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998. Reeds op 31 juli

1998 heeft de minister van Economische Zaken bekend-

gemaakt welke informatie de eigenaren van elektriciteits-

netten bij de aanvraag om instemming dienden aan te

leveren. Op 8 september van dat jaar heeft DTe de te volgen

procedure aan alle beoogde netbeheerders toegelicht. Eind

oktober 1998 had DTe 24 aanvragen ontvangen, waarna

de openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene

wet bestuursrecht is gestart. Het bleek dat de problematiek

rondom het continueren van een integrale bedrijfsvoering

van elektriciteit, gas en warmte voor de bedrijven complex

was. Ook constateerde DTe dat de Elektriciteitswet omtrent

de eigendom, het precieze takenpakket van de netbeheerder

en de mogelijke uitbesteding van taken niet duidelijk was.

Eveneens constateerde DTe dat de wetgever geen

onderscheid maakt tussen soorten en functies van de

verschillende netten, afgezien van het beheer van het

landelijke hoogspanningsnet. Door de fasering van de

liberalisering van de elektriciteitsmarkt kunnen ook aan de

bedrijfsvoering van de netten verschillende eisen worden

gesteld. Met inachtneming van deze onzekerheden heeft

de directeur DTe de aanvragen beoordeeld en een aantal

onvolkomenheden geconstateerd. In zijn advies heeft de

directeur DTe aangegeven dat naar zijn oordeel de

minister de keuze had tussen het wegnemen van deze

onvolkomenheden door het stellen van voorschriften,

zoals aangegeven in het advies, en het onthouden van de

instemming. Wél heeft de directeur DTe opgemerkt dat

het stellen van voorschriften in het algemeen de voorkeur

verdient, omdat het onthouden van instemming zou

kunnen leiden tot vertraging en onzekerheid omtrent de

voortgang van het liberaliseringsproces. 

Op 3 maart 1999 heeft de directeur DTe zijn advies

uitgebracht inzake de instemming met de aanwijzing van

de netbeheerders aan de minister van Economische

Zaken. Voor de minister was dit advies aanleiding nog

geen instemming te verlenen met de aangewezen

netbeheerders. Het oplossen van de knelpunten die

waren geconstateerd lag vanaf dat moment bij de

minister. Op verzoek van de minister is toen door DTe

nader onderzoek gedaan naar de eventuele afspraken die

zijn gemaakt omtrent dienstverlening door de

aandeelhouder van de netbeheerder en daarmee

samenhangende vergoedingen aan het moederbedrijf of

daarmee verbonden ondernemingen. Op 15 juni 1999

heeft de directeur DTe dit advies inzake de dienstverlenings-

overeenkomsten aan de minister uitgebracht. Ook is een

medewerker van DTe aanwezig geweest bij de gesprekken

tussen het Ministerie van Economische Zaken en de

eigenaren van de elektriciteitsnetten, die de netbeheerders

hebben aangewezen. Tijdens deze gesprekken zijn de

problemen met de aanwijzing van de netbeheerder

besproken en is van gedachten gewisseld over mogelijke

oplossingen voor deze knelpunten. Naar aanleiding van

deze gesprekken heeft de minister van Economische

Zaken op 13 augustus 1999 beleidsregels gepubliceerd

inzake de aanwijzing van netbeheerders. Op grond van

deze beleidsregels heeft de minister de elektriciteits-

bedrijven verzocht hun aanwijzing van de netbeheerder

aan te passen. Ook bij de beoordeling van deze aangepaste

stukken (statuten, beheersovereenkomsten e.d.) is DTe

betrokken geweest. 

De instemmingen met de aanwijzing van de netbeheerders

zijn in 1999 niet verleend. Bij de besluitvorming van de
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vergunninghouders over 1999 bedroeg 987.000 gulden.

Voor netbeheerders kon nog geen bijdrage worden

vastgesteld omdat de instemmingen met de aanwijzingen

nog niet zijn verleend. DTe heeft voor de minister in 1999

uitvoering gegeven aan het Besluit tot vaststelling bijdragen

op grond van het Besluit kostenverhaal Elektriciteitswet

1998, zoals vastgesteld door de minister op 6 juli 1999. 

6.6.3 Informatie- en consultatiedocument
Transportcapaciteit op internationale verbindingen

In Nederland is in het jaar 1999 grote vraag ontstaan naar

transportcapaciteit ten behoeve van de import van

elektriciteit. De capaciteit van de verbindingen tussen het

Nederlandse en het Belgische en Duitse elektriciteitsnet

is echter beperkt. Het bleek noodzakelijk te zijn een

systematiek te ontwikkelen om de capaciteit op deze

verbindingen over de aanvragers te verdelen. In augustus

1999 heeft de directeur DTe een consultatiedocument

opgesteld waarin verschillende methoden voor het

vaststellen en verdelen van de beschikbare capaciteit op

internationale verbindingen worden beschreven. In het

document worden vragen gesteld aan marktpartijen. Een

dertigtal marktpartijen heeft deze vragen beantwoord.

Ook kregen partijen de gelegenheid mondeling hun

ideeen naar voren te brengen. 

De inbreng van marktpartijen is van grote waarde geweest

bij het bepalen van een verdelingssystematiek voor de

beschikbare capaciteit, die is vastgelegd in de technische

voorwaarden. Daarbij is een aanzienlijk deel van de

capaciteit aan de Amsterdam Power Exchange (APX)

toegewezen. Reden daarvoor is dat de directeur DTe de

spothandel in goede banen wil leiden en de afgeleide

handel in financiële contracten door het toekennen van

meer grensoverschrijdende capaciteit aan de APX denkt te

bevorderen.

6.6.4 Informatie- en consultatiedocument Price
cap-regulering 

Op 9 juli 1999 heeft DTe het consultatie- en informatie-

document over price cap-regulering in de elektriciteits-

sector gepubliceerd. Dit document had tot doel de direct

betrokkenen en geïnteresseerden bij de elektriciteitsmarkt

te informeren over de voorgenomen invulling van de

economische regulering van de elektriciteitssector. In het

document werden consultatievragen gesteld over

onderwerpen als waarderingsmethode voor de activa,

normrendementen, de cpi-x-tariefmaximeringsmethode en

de voorgenomen benchmarktechnieken. In de periode juli

tot medio september heeft DTe een zestal druk bezochte

voorlichtings- en discussiebijeenkomsten georganiseerd.

Deze bijeenkomsten vonden verspreid over het land

plaats om zo veel mogelijk belangstellenden in de

gelegenheid te stellen over de genoemde onderwerpen

van gedachten te wisselen. Daarbij heeft DTe zo veel

mogelijk informatie verstrekt en is de specifieke behoefte

aan informatie in kaart gebracht. Met name met betrekking

tot waarderings-, financierings- en rendementsvraagstukken

bestond behoefte aan nadere informatie. Om die reden is

gedurende de consultatieperiode besloten het achtergrond-

rapport ‘Bepaling van de Regulatory Asset Base van

Netwerkbedrijven’, dat in opdracht van DTe was

vervaardigd, openbaar te maken. 

Ook is aan geïnteresseerden de gelegenheid geboden om

via de website van DTe vragen te stellen over de methoden

of toepassingen. De antwoorden op die vragen worden op de

website gepubliceerd. De consultatieperiode is afgesloten

met een openbare mondelinge behandeling bij DTe. 

In totaal zijn er enkele tientallen reacties op het consultatie-

document ontvangen. Deze reacties zijn van grote waarde

bij het nemen van de beslissingen door DTe in het jaar

2000 over de wijze waarop de economische regulering

van de elektriciteitssector in Nederland in de komende

reguleringsperiode vorm zal moeten krijgen. Vooral het

vorm geven van de methode om de concurrentie tussen

netwerkbedrijven zo veel mogelijk na te bootsen is daarbij

van groot belang. Daarbij gaat het om een vorm van

‘competition engineering’.

Inmiddels heeft DTe eind februari 2000 de Richtsnoeren

inzake price cap-regulering in de Nederlandse

elektriciteitssector voor de periode 2000-2003

gepubliceerd.

6.6.5 Competition engineering door middel van
benchmarking van elektriciteitsnetwerken

Een belangrijke doelstelling van de liberalisering van de

elektriciteitssector is dat de beheerders van netwerken

voor het transport van elektriciteit een economische

prikkel krijgen om efficiënt te werken. Deze behaalde

efficiencywinst moet vervolgens weer worden doorgegeven

aan de afnemers van elektriciteit. Nu is het zo dat er in

een gebied altijd maar één elektriciteitsnetwerk bestaat.

Een tweede concurrerend netwerk is te duur en heeft geen

kans om rendabel te worden geëxploiteerd. Dit betekent

dat netwerkbedrijven monopolistische bedrijven zijn. En

dat gegeven leidt ertoe dat deze bedrijven van nature niet

geprikkeld worden om efficiënt te werken.

Omdat er geen echte concurrentie tussen netwerkbedrijven

mogelijk is, zal de concurrentie geconstrueerd moeten

worden (‘competition engineering’). Hierbij speelt het

instrument benchmarking een belangrijke rol. Door middel

van benchmarking wordt de efficiency van individuele

bedrijven met elkaar vergeleken. De efficiency wordt bepaald

door te kijken naar de verhouding tussen de geleverde

output (bijvoorbeeld beschikbare capaciteit en de

hoeveelheid getransporteerde elektriciteit) ten opzichte

van de gebruikte input (bijvoorbeeld hoeveelheid kapitaal

en personeel). Het bedrijf dat het meest efficiënt opereert

vormt de maatstaf (‘benchmark’) voor de overige bedrijven.
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In de week voor kerst heeft de directeur DTe de 21 adviezen

uitgebracht. De minister heeft op 23 december 1999 de

verschillende leveringstarieven, die de individuele

vergunninghoudende leveranciers in het jaar 2000 ten

hoogste mogen berekenen, vastgesteld conform de

adviezen van de directeur DTe.

6.5.5 Terugleververgoeding
In het kader van de duurzame elektriciteitsvoorziening

voorziet de Elektriciteitswet 1998 in de overgangsfase

naar een volledige liberalisering van de levering van

elektriciteit, in een verplichting voor de vergunning-

houdende leveranciers om, onder voorwaarden, elektriciteit

opgewekt door beschermde afnemers middels WKK,

waterkracht en biomassa en duurzaam opgewekte

elektriciteit, tegen een door de minister vastgestelde

vergoeding af te nemen. 

Ten behoeve van de vaststelling door de minister dient

iedere vergunninghouder jaarlijks voor 1 oktober een

voorstel met betrekking tot deze vergoeding in te dienen.

Naast de leveringstarieven van de vergunninghouder is

met name de factor Y bepalend voor de hoogte van de

terugleververgoeding. De Y-factor (Yt) is de aftrek van de

gemiddelde toegevoegde waarde van de diensten met

betrekking tot de levering van elektriciteit door alle

vergunninghouders, die zal gelden in periode t. Voor met

name de vaststelling van de factor Yt heeft de minister de

directeur DTe advies gevraagd. 

Begin oktober 1999 had DTe slechts van enkele vergunning-

houders een voorstel voor de terugleververgoeding voor

het jaar 2000 ontvangen. Op verzoek van de directeur

DTe heeft de minister daarom de vergunninghouders die

nog geen voorstel hadden ingediend verzocht alsnog een

voorstel voor de terugleververgoeding in te dienen. 

In afwachting hiervan heeft DTe op grond van de gegevens,

waarover hij beschikte ten behoeve van de advisering

omtrent de vaststelling van de leveringstarieven voor het

jaar 2000, de gemiddelde toegevoegde waarde van de

diensten met betrekking tot de levering van elektriciteit

door alle vergunninghouders berekend. Op grond van

deze berekeningen en de inmiddels ontvangen voorstellen

van de vergunninghouders heeft DTe een questionnaire

opgesteld en hierover overleg gevoerd met de vergunning-

houders en met representatieve organisaties van

beschermde afnemers die elektriciteit opwekken op de

voor deze regeling bedoelde wijze. 

Op grond van de beide overleggen en de door DTe

berekende gemiddelde toegevoegde waarde van de

diensten met betrekking tot de levering van elektriciteit

door alle vergunninghouders heeft DTe zijn advies aan de

minister met betrekking tot de Y-factor opgesteld. 

Hierbij is de directeur DTe afgeweken van de door de

individuele vergunninghouders ingediende voorstellen.

Deze voorstellen waren niet gebaseerd op een uniforme Y

en gingen veelal uit van de in het verleden gehanteerde

systematiek voor de terugleververgoeding. De voorstellen

sloten daarmee niet aan bij de door de wetgever in de

Elektriciteitswet 1998 gehanteerde systematiek. 

De directeur DTe heeft de minister geadviseerd de factor

Y vast te stellen op 6,24 procent voor het jaar 2000. De

minister van Economische Zaken heeft de Y-factor

conform het advies van DTe vastgesteld. 

Omdat de minister van Economische Zaken inmiddels de

leveringstarieven van de vergunninghouders had vastgesteld

en nu ook de Y-factor had vastgesteld, heeft de directeur

DTe de minister tevens geadviseerd omtrent de vaststelling

van de terugleververgoedingen die de verschillende

vergunninghouders verschuldigd zijn voor ‘duurzaam’

opgewekte elektriciteit in het jaar 2000. Ook deze terug-

leververgoedingen heeft de minister conform het advies

van de directeur DTe vastgesteld. 

6.6 Diverse werkzaamheden

6.6.1 Ontheffing van de plicht een netbeheerder
aan te wijzen

De minister van Economische Zaken kan aan eigenaren

van een elektriciteitsnet waarop een beperkt aantal

afnemers is aangesloten, een ontheffing verlenen van de

verplichting een netbeheerder aan te wijzen. De minister

heeft de directeur DTe op 6 juli 1999 verzocht hem te

adviseren over de beoordeling van ontheffingsaanvragen.

In totaal zijn 115 ontheffingsverzoeken bij de directeur

DTe ingediend. Deze verzoeken zijn door DTe beoordeeld

en waar nodig is ontbrekende informatie opgevraagd. De

directeur DTe heeft zijn advies in de laatste maanden van

het jaar 1999 vrijwel afgerond. Op 1 februari 2000 heeft

de directeur DTe zijn advies aan de minister gestuurd. 

6.6.2 Leges

De jaarlijkse financiering van de Dienst uitvoering en

toezicht Elektriciteitswet (DTe) geschiedt voor een deel

door middel van bijdragen van netbeheerders en

vergunninghouders. Het betreft :

• netbeheerders in de zin van artikel 10 van de

Elektriciteitswet 1998, die op grond van artikel 12

de instemming behoeven van de minister van

Economische Zaken;

• vergunninghouders in de zin van artikel 36 van de

Elektriciteitswet 1998, die op grond van artikel 37 een

leveringsvergunning behoeven van de minister van

Economische Zaken voor de levering van elektriciteit

aan beschermde afnemers. 

De minister van Economische Zaken stelt jaarlijks de te

innen bijdragen vast op basis van de begroting. 

De bijdrage per netbeheerder respectievelijk

vergunninghouder wordt vervolgens gebaseerd op het

aantal aanwezige aansluitingen. De bijdrage voor de
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Van bedrijven die niet efficiënt werken, zullen door middel

van de zogeheten doelmatigheidskorting (de Elektriciteits-

wet 1998 spreekt over een ‘X-factor’) de tarieven worden

verlaagd gedurende een reguleringsperiode.

Voorafgaand aan iedere reguleringsperiode wordt een

dergelijk efficiencyonderzoek herhaald, teneinde te

bepalen welk bedrijf op dat moment het meest efficiënt

is. Vervolgens worden nieuwe doelmatigheidskortingen

bepaald.

In 1999 is DTe gestart met het voorbereiden van het

benchmarkonderzoek dat in 2000 zal worden uitgevoerd.

In de zomer is een onderzoeksbureau aangesteld om

DTe daarbij te begeleiden. Inmiddels is samen met de

elektriciteitsbedrijven een testfase uitgevoerd. In deze

testfase is bepaald hoe het benchmarkmodel eruit zal

gaan zien. Gebleken is dat het goed mogelijk is om de

distributiebedrijven met elkaar te vergelijken. Voor de

beheerders van het hoogspanningsnet (TenneT en TZH)

zijn binnen Nederland geen vergelijkbare bedrijven

voorhanden. Zij zullen worden vergeleken met buitenlandse

bedrijven. 

De definitieve benchmark zal in de periode mei-juni 2000

worden uitgevoerd. De resultaten vormen een belangrijke

input voor het vaststellen van de doelmatigheidskorting

in augustus 2000.

84



87

Bijlage I

Besluiten NMa 1999
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Nr. Partijen Datum Sector

1254 N.V. ENECO en Gevudo Afvalverwerking N.V. 29-03-1999 Energie

1257 Parkway Holdings B.V. en Traveltrend Holding B.V. 25-03-1999 Reisorganisatie en 

-bemiddeling

1260 SEI Benelux B.V. en Malchus Beheer B.V. 06-04-1999 Groothandel 

1264 Woningstichting ‘s-Gravenhage en Woningstichting Verbetering Zij Ons Streven 01-04-1999 Verhuur van en handel in 

onroerend goed

1267 Danisco A/S en Sidlaw Group Plc. 31-03-1999 Vervaardiging van 

verpakkingsmiddelen

1271 Hillsdown Holdings Plc. en Jonker Fris B.V. 07-04-1999 Vervaardiging van 

voedingsmiddelen

1272 Rexel S.A. en Rolff Beheer B.V. 26-04-1999 Groothandel 

1277 N.V. EDON GROEP en N.V. VAM 21-04-1999 Milieudienstverlening

1281 Fina Nederland B.V. en Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. 22-04-1999 Benzineservicestations

1283 Krasnapolsky Hotels & Restaurants N.V. en Leeuwenhorst Congres Center B.V. 13-04-1999 Horeca

en Koningshof B.V.

1284 Van Wijnen Holding N.V. en M&M Bouw Nederland B.V. 13-04-1999 Bouwnijverheid

1285 CRH Plc. en Kooy Beheer B.V. 15-04-1999 Groothandel

1286 Koninklijke Landré en Merrem N.V. en Contimeta Beheer B.V. 22-04-1999 Vervaardiging van machines 

en apparaten

1288 KPN Telecom B.V. en TS&N, onderdeel van Origin Nederland B.V. 09-04-1999 Telecommunicatie

1294 Koops Holding N.V. en Cosmo Wagenpark Beheer B.V. 03-05-1999 Handel in (vracht)auto’s

1298 Ackermans & Van Haaren N.V. en Content Beheer N.V. 28-04-1999 Overige zakelijke 

dienstverlening

1299 BVH Vastgoed II B.V. i.o., Van Rijn Beheer Poeldijk B.V. en KMB Vastgoed B.V. 28-04-1999 Verhuur van onroerend 

goed

1301 JLG Industries Inc. Lima Holding B.V. i.o. en RiRent Europe B.V. 30-06-1999 Verhuur van machines en 

werktuigen

1305 NEM B.V. en Schelde Energy Systems Services B.V. (alsmede delen van 25-05-1999 Vervaardiging van machines 

Schelde Industrial Engineers & Contractors B.V.) en apparaten

1307 Sligro B.V. en Retail Service Groep B.V. 01-06-1999 Groothandel

1311 Nuts Ohra Beheer B.V. en Noorder Kroon Holding B.V. 06-05-1999 Verzekeringswezen en 

financiële dienstverlening

1312 Koninklijke Ahold N.V. en Gastronoom Holding B.V. 15-06-1999 Groothandel

1314 SNS Reaal Groep N.V. en Abfin B.V. 07-06-1999 Financiële dienstverlening

1321 De Rijke Beheer – Hoogewerff de Rijke Seaport 25-05-1999 Dienstverlening t.b.v. 

vervoer

1324 HAL Investments IV B.V. en B.V. Houdstermaatschappij Mutua Fides 12-05-1999 Financiële dienstverlening

1326 Arbo Unie B.V. 19-10-1999 Overige zakelijke 

dienstverlening

1333 CSM N.V. en Leaf-divisie van de Finse Huhtamäki-groep 11-06-1999 Vervaardiging van 

voedingsmiddelen

1338 Algemene Woningbouwvereniging, Christelijke woningbouwvereniging 21-06-1999 Verhuur van en handel in 

Patrimonium ’s-Gravenhage en Protestants christelijke woningbouwvereniging onroerend goed

De Goede Woning

1340 Parkway Holdings B.V. en Reisbureau Marysol B.V. 07-06-1999 Reisorganisatie en -

bemiddeling

1341 UGC Limited en Partco Group Plc. 15-06-1999 Vervaardiging van auto-

onderdelen

1344 Proost en Brandt B.V. en Velpa Enveloppen Beheer B.V. 11-06-1999 Uitgeverijen/drukkerijen

1351 Koninklijke BAM Groep N.V. en Wegenbouwbedrijf J. Lintzen B.V. 30-06-1999 Bouwnijverheid

1352 Scheuten Beheer B.V. en HWS Holding B.V. 30-06-1999 Vervaardiging van glas

1355 Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V. en De Koning Bouwgroep B.V. 23-07-1999 Bouwnijverheid

1356 Verenigde Bloemveilingen Aalsmeer B.A. en Hobaho Horti Groep B.V. 28-06-1999 Dienstverlening t.b.v. 

tuinbouw

1360 Talkline Benelux B.V. en UniqueAir Limited 22-06-1999 Telecommunicatie
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Bijlage I Besluiten NMa 1999

1. Besluiten inzake concentraties (op basis van artikel 37)

Concentraties waarvan de directeur-generaal van de NMa in 1999 heeft bepaald dat er geen reden was om aan te nemen dat er door

de concentratie een economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt. Voor deze concentraties was geen vergunning voor de

concentratie vereist.

Nr. Partijen Datum Sector

besluit

1089 Oveneen B.V. i.o. en Beheersmaatschappij Veenman Wateringen B.V. 16-02-1999 Vervaardiging van 

voedingsmiddelen

1117 Cummins Diesel Sales + Service B.V. en Wärtsilä NSD Nederland B.V. 29-06-1999 Vervaardiging van machines 

en apparaten

1124 N.V. Sturing Afvalverwijdering Limburg en Bewerking Afvalstoffen tot 22-02-1999 Milieudienstverlening

Grond- en Bouwstoffen B.V.

1152 Autobinck Holding N.V. en Greenib Car B.V. 26-02-1999 Handel in (vracht)auto’s

1159 Brouwer Groep B.V. en Neroc B.V. 22-01-1999 Uitgeverijen/drukkerijen

1186 N.V. NUON Energie-Onderneming voor Gelderland, Friesland en Flevoland, 15-03-1999 Energie 

Energie Noord West N.V., N.V. Energie en Watervoorziening Rijnland en 

Gamog Gelre Flevo Holding B.V.

1188 Heijmans N.V. en Beleggingsmaatschappij J. van Lee Veghel B.V. 11-01-1999 Bouwnijverheid

1193 HAL Investments B.V. en PontMeyer N.V. 15-01-1999 Handel in hout

1195 Argonaut B.V. en ZVN Advies N.V. 17-03-1999 Openbaar bestuur, 

overheidsdiensten en 

verplichte sociale

verzekeringen

1196 Heijmans N.V. en Van Zwol Groep B.V. 11-01-1999 Bouwnijverheid

1200 ACQ Holding en Continental Bakeries 07-01-1999 Vervaardiging van 

voedingsmiddelen

1201 Stichting Pensioenfonds ABP en Stichting Pensioenfonds voor de Gezondheid, 05-03-1999 Financiële dienstverlening

Geestelijke en Maatschappelijke Belangen en de Nationale Investeringsbank N.V.

1202 C NED I B.V. en Leeuwenhoek Holding B.V. 22-01-1999 Vervaardiging van 

verpakkingsmiddelen

1203 Content Beheer N.V. en Carrière Planning Groep Beheer B.V. 18-01-1999 Overige zakelijke 

dienstverlening

1204 Nissan Motor Nederland B.V. en Auto Veeneman B.V. 22-01-1999 Handel in (vracht)auto’s

1208 ABN AMRO Participaties B.V. en Humares Beheer B.V. 05-03-1999 Overige zakelijke 

dienstverlening

1210 Global TeleSystems Group Inc. en Esprit Telecom Group Plc 02-03-1999 Telecommunicatie

1212 N.V. NUON Energie-Onderneming voor Gelderland, Friesland en Flevoland en 08-02-1999 Energie 

N.V. Waterleiding Friesland

1218 Econocom Distribution B.V. en Electronic Data Systems (EDS) International B.V. 11-02-1999 Computerservice- en 

IT-bureaus e.d.

1222 Brouwer Groep B.V. en PZC Beheer B.V., Drukkerij De Nijverheid B.V. en 11-02-1999 Uitgeverijen/drukkerijen

Wegener Vastgoed B.V.

1224 Pon Holdings B.V. en Beynex Holding B.V. 02-03-1999 Handel in (vracht)auto’s

1228 Stork N.V. en Printed Circuit Board Fabriek, bedrijfsonderdeel van 03-03-1999 Vervaardiging van 

Philips Medical Systems Nederland B.V. elektronische producten

1229 United News & Media Plc, UN Overseas Ltd., Bloomberg L.P., 08-03-1999 Activiteiten verwant aan 

Bloomberg Euro Ltd. financiële instelling

1234 Holding AVR-Bedrijven N.V. en N.V. VAM 17-03-1999 Milieudienstverlening

1235 N.V. NUON Energie-Onderneming voor Gelderland, Friesland en 15-03-1999 Energie

N.V. Regionaal Energiebedrijf Gooi en Vechtstreek

1241 N.V. Regionale Energiemaatschappij Utrecht en N.V. Gasbedrijf Centraal Nederland 23-03-1999 Energie

1244 Holding AVR-Bedrijven N.V. en Ruhr-Carbo Milieu B.V. 24-03-1999 Milieudienstverlening
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Nr. Partijen Datum Sector

1536 VNU B.V. en RCV Entertainment B.V. 27-09-1999 Uitgeverijen/drukkerijen en

cultuur

1537 Hanson AK VI B.V. en Boral Industrie B.V. 06-10-1999 Vervaardiging van 

bouwmaterialen

1541 Unique International N.V. en Brunel International N.V. 12-10-1999 Overige zakelijke 

dienstverlening

1542 CCF Charterhouse en Imperial Chemical Industries Plc. 28-10-1999 Vervaardiging van 

chemische producten

1547 Sara Lee Meats Europe B.V. en Meester B.V., Nistria Dieetvleeswaren B.V. en 21-10-1999 Slachterijen en 

TST Research B.V. vleesverwerking

1549 Stiho B.V. en Baars & Bloemhoff B.V. 25-10-1999 Groothandel 

1550 Accell Group N.V. en Sparta Rijwielen- en Motorenfabriek B.V. 02-11-1999 Vervaardiging van 

transportmiddelen

1551 Hermans Holding B.V., Beleggingsmaatschappij Scholtens B.V. en 18-10-1999 Detailhandel

Standaard Boekhandel B.V.

1556 Travel Unie – Kras Holding 29-10-1999 Reisorganisatie en -

bemiddeling

1558 KPN Telecom B.V. en SNT Holding B.V. 12-11-1999 Telecommunicatie

1562 Guilbert S.A. en Kantic B.V. 02-11-1999 Groothandel 

1563 ABN AMRO Holding N.V. en N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten 10-11-1999 Financiële dienstverlening

1565 Villeroy & Boch AG en Ucosan Holding B.V. 20-10-1999 Vervaardiging van overige 

goederen

1566 PinkRoccade – ACDIS 11-11-1999 Computerservice- en IT-

bureaus e.d.

1573 Bracamonte B.V. en N.V. Visserijmaatschappij Kennemerland 20-10-1999 Vervaardiging van 

voedingsmiddelen

1575 Nova Chemicals Corporation en Shell Polystyreen Divisie 11-11-1999 Vervaardiging van 

chemische producten

1580 Rolls-Royce Plc. en Vickers Plc. 05-11-1999 Vervaardiging van 

machines en apparaten

1589 Stichting Volkswoningen en Woningstichting Onze Woongemeenschap 01-11-1999 Verhuur van en handel in 

onroerend goed

1593 Bolloré Investissement S.A. en OT Africa Line Ltd., Antrak Logistics Group Ltd. 25-11-1999 Dienstverlening t.b.v. 

en Antrach International Ltd. vervoer

1602 Vrij Uit B.V. en Belvilla Vakantiewoningen B.V. 25-11-1999 Reisorganisatie en -

bemiddeling

1603 Coöperatie Cehave – Coöperatie Landbouwbelang 20-12-1999 Landbouw

1611 Koops Holding N.V. en Bedrijfsauto Service Oost B.V. en 06-12-1999 Handel in (vracht)auto’s

Automobielbedrijf Van Laar en Feijten B.V.

1618 N.V. NUON Industrie en Kropman B.V. 08-12-1999 Bouwnijverheid

1622 Praxis Doe-Het-Zelf Center B.V. en Marktkauf Nederland 20-12-1999 Detailhandel

1623 Pirelli S.p.A. en NKF Kabel B.V. 13-12-1999 Vervaardiging van 

elektrische apparaten en 

instrumenten

1630 Dixons B.V. en Radio Modern B.V. 22-12-1999 Detailhandel

1634 NBM Amstelland – Karwei Bouwmarkten 08-12-1999 Detailhandel

1640 Van Wijnen – Obdeijn 09-12-1999 Bouwnijverheid

1653 TBI Holdings B.V. en Opstalan Holding B.V. 10-12-1999 Vervaardiging van 

bouwmaterialen

1656 Koninklijke Wagenborg B.V. en Vos Transportation Engineers B.V., 13-12-1999 Vervoer

G.H. Vos Verhuur B.V., Vos Boormaatschappij Foxdrill B.V., Van Wezel Onroerend 

Goed B.V., Kraanverhuur en Transport Klomp B.V. en Vehadenes B.V.

1666 United Technologies Corporation en Holland Heating Carrier Holding B.V. 23-12-1999 Vervaardiging van 

machines en apparaten

1667 K+S Aktiengesellschaft en COMPO Produktions– und 29-12-1999 Vervaardiging van 

Vertriebsgesellschaft mbH en BASF Horticulture et Jardin S.A. chemische producten

90

Nr. Partijen Datum Sector

1362 Draka Holding N.V. en NKF Holding N.V. 16-07-1999 Vervaardiging van 

elektrische apparaten en 

instrumenten

1364 Cap Gemini N.V. en Twinac Software B.V. 24-06-1999 Computerservice- en IT-

bureaus e.d.

1366 Origin International B.V. en Akzo Nobel Information Services 28-06-1999 Computerservice- en IT-

bureaus e.d.

1367 VNU Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven B.V. en 28-06-1999 Uitgeverijen/drukkerijen

Geomatic International B.V.

1368 Heijmans Bouw en Vastgoedontwikkeling B.V. en BBF Bouw- en 21-06-1999 Bouwnijverheid

Aannemingsmaatschappij B.V. en Jongwoud B.V.

1374 NBM-Amstelland N.V. en G.F. Visser Exploitatie B.V. 05-07-1999 Detailhandel

1378 Van Melle N.V. en Klene Holding N.V. 16-07-1999 Vervaardiging van 

voedingsmiddelen

1383 NS Reizigers B.V. en Arriva Personenvervoer Nederland B.V. 27-09-1999 Vervoer

1384 Vereniging Deloitte & Touche en Bakkenist Beheer B.V. 16-08-1999 Overige zakelijke 

dienstverlening

1385 Rheinmetall Euro B.V. en Eurometaal Holding N.V. 21-07-1999 Vervaardiging van 

machines en apparaten

1386 Geodis S.A. en Vitesse Holding B.V. 14-07-1999 Diensten t.b.v. vervoer

1394 Facilicom bedrijfsdiensten Beheer N.V. en Van der Velde Groep B.V. 09-07-1999 Bouwnijverheid

1396 United Pan-Europe Communications N.V. en A2000 Holding N.V. 02-08-1999 Telecommunicatie

1399 ABN AMRO Participaties B.V. en Electro Beheer B.V. en Hees B.V. 21-07-1999 Groothandel

1401 DaimlerChrysler Nederland Holding B.V. en Marketech Holding B.V. 28-07-1999 Computerservice- en IT-

bureaus e.d.

1402 Zwanenberg Food Group Holding B.V. en Offerman Holding B.V. 28-07-1999 Slachterijen en 

vleesverwerking

1407 Coöperatieve Bloemenveilingvereniging Flora B.A. en 26-07-1999 Dienstverlening t.b.v. 

Coöperatieve Bloemenveilingvereniging ’t Noorden U.A. tuinbouw

1408 TDG Logistics B.V. en Van Straaten Beheer B.V. 13-09-1999 Vervoer

1409 Nutreco Nederland B.V. en Hencu Beheer B.V. 04-08-1999 Slachterijen en 

vleesverwerking

1410 Koninklijke BAM Groep N.V. en Vissers’ Infra en Milieu B.V., HOKA B.V. en 25-08-1999 Bouwnijverheid

Inter Traffic Systems B.V.

1413 ZVN Zorgvoorzieningen Nederland N.V. en Huka B.V. 03-09-1999 Vervaardiging van overige 

goederen

1414 Stichting Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke 27-08-1999 Overige zakelijke 

Belangen en Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar VGZ U.A. en dienstverlening

De Twaalf Provinciën Landelijke Arbodienst N.V.

1415 Watco B.V. en Cleanaway Nederland B.V. 13-08-1999 Milieudienstverlening

1418 Advanced Travel Partners Nederland B.V. en Government 03-08-1999 Reisorganisatie en -

Travel Groep B.V. bemiddeling

1419 Stichting Sint Clara Ziekenhuis en Stichting Zuiderziekenhuis Rotterdam 16-08-1999 Gezondheidszorg

1423 Gak Bedrijfszorg B.V. en Arbo Management Groep B.V. 30-08-1999 Overige zakelijke 

dienstverlening

1428 Geveke N.V. en Koninklijke Landré & Merrem N.V. 24-08-1999 Handel in machines en 

apparaten

1431 Autogrill S.p.A. en Host Marriott Services Corporation 24-08-1999 Horeca

1439 Duni A.B. en De Ster Holding B.V. 06-09-1999 Vervaardiging van overige 

goederen

1441 RZG Verzekeringsgroep en Geové Verzekeringsgroep 14-12-1999 Verzekeringswezen en 

pensioenfondsen

1526 Athlon Groep N.V. en Baan Twente B.V., Automobielbedrijf Beimer B.V., 20-09-1999 Handel in (vracht)auto’s

Automobielbedrijf B.J. Baan B.V. en Baan Leasemaatschappij B.V.

1530 France Telecom Groep (N.V. Casema) en N.V. Centrale Antenne Inrichting Bussum 14-10-1999 Telecommunicatie

1532 ABN AMRO Participaties B.V., NPM Capital N.V. en JV Gaming B.V. 23-09-1999 Financiële dienstverlening
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Besluiten inzake artikel 40

Nr. Partijen Datum Sector

1550 Accell Group N.V. en Sparta Rijwielen- en Motorenfabriek B.V. 24-9-1999 Vervaardiging van

transportmiddelen

1597 Schreiner en Air Holland 25-10-1999 Vervoer

Besluiten inzake artikel 35, lid 3

Nr. Partijen Datum Sector

1439 Duni A.B. en De Ster Holding B.V. 27-09-1999 Vervaardiging van overige 

goederen

1408 TDG Logistics B.V. en Van Straaten Beheer B.V. 14-10-1999 Vervoer

92

Nr. Partijen Datum Sector

1678 BDO – Walgemoed 28-12-1999 Overige zakelijke 

Dienstverlening

1681 Hunter Douglas N.V. en Mado Nederland B.V. 31-12-1999 Groothandel

1684 TBI Beheer B.V. en J. Baas Beheer B.V. 29-12-1999 Bouwnijverheid

1687 Meatpoint B.V. en Centrale Slagerij Groenlo 30-12-1999 Slachterijen en 

vleesverwerking

De volgende concentraties vielen in 1999 niet binnen het toepassingsbereik van de Mededingingswet.

Nr. Partijen Datum Sector

1207 SNS Reaal Groep N.V. en Stichting Nutsspaarbank te Zierikzee 23-02-1999 Financiële dienstverlening

1240 Koninklijke BAM Groep en Elektrotechnisch Installatiebedrijf Batenburg 17-02-1999 Bouwnijverheid

1259 KPN Telecom B.V. en TeleMedia Nederland B.V. 26-03-1999 Telecommunicatie

1306 N.V. Waterbedrijf Europoort en N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch 07-05-1999 Energie

1350 Fapona en Lips Bedrijfsdiensten 07-06-1999 Overige zakelijke 

dienstverlening

1425 Bavaria en Schiffers Food en Hero Transport 06-09-1999 Vervaardiging van 

voedingsmiddelen

1665 NeSBIC Groep B.V., Residentie Investments B.V. en Menken Beverages B.V. 30-12-1999 Vervaardiging van 

voedingsmiddelen

1676 N.V. Waterbedrijf Europoort en Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam 22-12-1999 Energie

Besluiten tot vergunningeis

Concentraties waarvan de d-g NMa in 1999 heeft bepaald dat er een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt.

Voor deze concentraties is een vergunning vereist. 

Nr. Partijen Datum Sector

807 Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, de Stichting De Nationale 29-03-1999 Cultuur, sport en recreatie

Sporttotalisator en de Stichting Uitvoeringsorgaan Financiële Akties

1173 Campina Melkunie, Samenwerking Zuiver Zuivel B.V. en 01-02-1999 Vervaardiging van 

Zuivelfabriek De Vereeniging B.V. voedingsmiddelen

1331 PNEM/MEGA Groep N.V. en N.V. EDON Groep 15-06-1999 Energie

1427 The Greenery International B.V. en Coöperatie Fruitmasters Groep U.A. 16-09-1999 Groothandel

1528 Wegener Arcade N.V. en VNU Dagbladen B.V. 18-10-1999 Drukkerijen/uitgeverijen

1538 N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf en 02-11-1999 Drukkerijen/uitgeverijen

Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V.

Besluiten inzake vergunningaanvragen (op basis van artikel 41)

Nr. Partijen Datum Sector

807 Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, de Stichting De Nationale 29-03-1999 Overige recreatie

Sporttotalisator en de Stichting Uitvoeringsorgaan Financiële Akties

1132 Friesland Coberco Dairy Foods B.V. en Zuivelfabriek De Kievit B.V. 07-07-1999 Vervaardiging van 

voedingsmiddelen

1331 PNEM/MEGA Groep N.V. en N.V. EDON Groep 15-06-1999 Energie



95

Nr. Partijen Datum Sector Korte inhoud

553 Amsterdamse Federatie van 04-03-1999 Bouwnijverheid Op grond van artikel 17 van de 

Woningcorporaties Mededingingswet is het verzoek om 

ontheffing van het verbod van artikel 6 

gedeeltelijk toegewezen voor de duur van 

5 jaar.

Valt niet onder toepassingsbereik artikel 6 Mw dus ontheffing niet vereist.

169 Hout Import Combinatie 03-12-1999 Handel in hout Niet-merkbare mededingingsbeperking.

224 Multizorg 25-10-1999 Gezondheidszorg Niet-merkbare mededingingsbeperking.

277, 350, V.A.N. Speelautomaten Branche 15-09-1999 Zakelijke dienstverlening/ Niet-merkbare mededingingsbeperking.

352, 487, Organisatie amusement

506, 514, 

545, 558 

en 619

292 Produktschap voor Pluimvee 01-12-1999 Slachterijen en Niet-merkbare mededingingsbeperking.

en Eieren vleesverwerking

427 K.O. Bus bedrijvengroep 01-07-1999 Bouwnijverheid Niet-merkbare mededingingsbeperking.

471 BP Nederland B.V. en 04-01-1999 Chemische industrie Niet-merkbare mededingingsbeperking.

Shell Nederland Chemie B.V.

509 Uitgeverij Waanders 01-06-1999 Uitgeverijen/drukkerijen Ontheffing o.b.v. WEM geldt tot 01-01-2005.

524, 525 Postkantoren B.V. en 05-03-1999 Post Postkantoren B.V. en agentschappen 

en 526 postagentschappen vormen economische eenheid dus artikel 6 

niet van toepassing. 

527 Vereniging van Nederlandse 13-04-1999 Bouwnijverheid Er is geen sprake van een besluit, 

Installatiebedrijven overeenkomst of onderling feitelijk 

afgestemde gedraging (artikel 6, lid 1).

541 Zandwinning projectovereen- 13-08-1999 Bouwnijverheid Er is sprake van ‘overheidsdwang’. 

komsten Watergoed 

569 en Messer standaardleverings 23-07-1999 Gas Niet-merkbare mededingingsbeperking.

645 overeenkomsten gassen bulk en 

minibulk

572 Messer standaard gebruikers- 23-07-1999 Gas Niet-merkbare mededingingsbeperking.

overeenkomsten voor installaties 

voor opslag, verdamping, 

menging of verbruik van gassen

678 Creafort/Steenkamer 07-07-1999 Detailhandel De groepsvrijstelling voor alleenverkoop-

Meubelfabrieken overeenkomsten (Vo EEG/1983/83) is van 

toepassing.

690 Vobis 31-03-1999 Detailhandel De groepsvrijstelling voor franchise-

overeenkomsten (Vo EEG/4087/88) is van 

toepassing.

734 Stichting Schilders Arbo Flexi Plan 02-11-1999 Bouwnijverheid Niet-merkbare mededingingsbeperking.

741 Overeenkomst van samenwerking 31-08-1999 Energie De tijdelijke vrijstelling van artikel 16 van de 

van SEP met EPON/EZH/UNA/ Mededingingswet is van toepassing. 

EPZ

771 Protocol elektriciteitsproductie 31-08-1999 Energie Idem.*

en –distributie

1157 Verbond van Verzekeraars 10-08-1999 Verzekeringen De groepsvrijstelling voor de verzekerings-

(millenniumbeleid) sector (Vo EEG/3932/92) is van toepassing, 

en voor het overige is er geen sprake van 

een merkbare mededingingsbeperking.

* Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend.
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2. Besluiten inzake aanvraag ontheffing

Ontheffing verleend.

Nr. Partijen Datum Sector Korte inhoud

12 Vereniging van Fabrikanten van 23-07-1999 Bouwnijverheid Op grond van artikel 17 van de 

Kunststofleidingsystemen Mededingingswet is het verzoek om 

ontheffing van het verbod van artikel 6 

toegewezen voor de duur van 5 jaar.

189 Teleflora 17-06-1999 Detailhandel Op grond van artikel 17 van de 

Mededingingswet is het verzoek om 

ontheffing van het verbod van artikel 6 

toegewezen voor de duur van 10 jaar.

304 Produktschap voor Vee en Vlees 19-04-1999 Slachterijen en Op grond van artikel 17 van de 

vleesverwerking Mededingingswet is het verzoek om 

ontheffing van het verbod van artikel 6 

toegewezen voor de duur van 5 jaar.

447 Vereniging Bloemenexpresse- 17-06-1999 Detailhandel Op grond van artikel 17 van de 

Fleurop Interflora Mededingingswet is het verzoek om 

ontheffing van het verbod van artikel 6 

toegewezen voor de duur van 10 jaar.

461 Federatie Agrotechniek 10-09-1999 Dienstverlening t.b.v. Op grond van artikel 17 van de 

landbouw Mededingingswet is het verzoek om 

ontheffing van het verbod van artikel 6 

toegewezen tot 30-6-2006.*

1011 Telecom Teleservices 15-04-1999 Telecommunicatie Op grond van artikel 17 van de 

Mededingingswet is het verzoek om 

ontheffing van het verbod van artikel 6 

toegewezen voor de duur van 5 jaar.

Gedeeltelijk ontheffing verleend, gedeeltelijk ontheffing afgewezen.

42 Takel en Berging Inter Partner 30-03-1999 Dienstverlening t.b.v. Op grond van artikel 17 van de 

Assistance S.A. vervoer Mededingingswet is het verzoek om 

ontheffing van het verbod van artikel 6 

gedeeltelijk toegewezen voor de duur van 5 

jaar. Bij besluit van 25-11-1999 is een 

voorwaarde verbonden aan de 

interimregeling ingetrokken.*

38, 39, Takel en Berging (Omnicare, SOS, 30-03-1999 Dienstverlening t.b.v. Op grond van artikel 17 van de 

40, 41, SAS, Verzekeraarshulpdienst, Elvia, vervoer Mededingingswet is het verzoek om 

269a Eurocross, DIMA, ZLM en ontheffing van het verbod van artikel 6 

269b Stichting Incident Management) gedeeltelijk toegewezen voor de duur van 

5 jaar. Bij besluit van 7-12-1999 is een 

voorwaarde verbonden aan de 

interimregeling.*

374 Stichting Saneringsfonds 23-03-1999 Slachterijen en Op grond van artikel 17 van de 

Varkensslachterijen vleesverwerking Mededingingswet is het verzoek om 

ontheffing van het verbod van artikel 6 met 

terugwerkende kracht tot 31-3-98 gedeeltelijk 

toegewezen voor de duur van 5 jaar.*

492 Vereniging van Bloemenveilingen 09-07-1999 Dienstverlening t.b.v. Op grond van artikel 17 van de 

in Nederland landbouw Mededingingswet is het verzoek om 

ontheffing van het verbod van artikel 6 

gedeeltelijk toegewezen voor de duur van 

10 jaar.*
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3. Besluiten inzake klachten

Op basis van artikel 6 Mw.

Nr. Partijen Datum Sector Korte inhoud

60 KMBB en BNA versus Gemeente 09-06-1999 Bouwnijverheid De verplichte architectenkeuze is uit de 

Oud-Beijerland procedure verwijderd.

146 Gemeente Dinxperlo versus IBM 04-02-1999 Zakelijke dienstverlening Het is niet aannemelijk dat er sprake is van 

afstemming met IBM.

280 Velthuijsen versus Voorburgse 16-02-1999 Gezondheidszorg Het is niet aannemelijk dat er sprake is van 

huisartsen inbreuk op art. 6 Mw.

992 Buiteman en BNA c.s. versus 09-06-1999 Bouwnijverheid Er is niets gebleken van enige beperking, 

Gemeente Leerdam verhindering of vervalsing van de 

mededinging in de zin van art. 6 Mw.*

1087 Sturkomeat versus Saneringsfonds 23-03-1999 Slachterijen en De klacht wordt afgewezen aangezien er 

Varkensslachterijen vleesverwerking ontheffing is verleend voor de 

saneringsovereenkomst.*

1096 BCCI versus Millenniumbeleid 10-08-1999 Verzekeringen Artikel 6 van de Mededingingswet is niet 

van het Verbond van Verzekeraars van toepassing.*

1225 Unipart versus Libertel SPO 13-08-1999 Telecommunicatie Unipart is geen belanghebbende in de zin 

van de Algemene wet bestuursrecht.*

1561 Free Record shop versus KVB 25-11-1999 Uitgeverijen/drukkerijen Voor de vaste boekenprijs geldt een 

ontheffing tot 1-1-2005.*

Op basis van artikel 24 Mw.

34 Datacon versus E-trade 15-02-1999 Zakelijke dienstverlening Het is niet aannemelijk dat er sprake is van 

misbruik.

49 Triple a trading versus Veenman 24-03-1999 Post De Mededingingswet was nog niet in 

Kantoormachines werking getreden en zelfs dan was er geen 

sprake van een economische machtspositie.

118 OBR/Projectinnovatiebevordering 09-06-1999 Media Het is niet aannemelijk dat er sprake is van 

Rotterdam versus Nozema misbruik.*

413 Leidse stripshop versus PS games 21-01-1999 Detailhandel Het is niet aannemelijk dat er sprake is van 

leveringsweigering in de zin van misbruik 

van een economische machtspositie.

600 ICI versus Waterbedrijf Europoort 24-02-1999 Energie De grond voor de klacht is komen te 

vervallen.

1031 Vakfotografie Nederland versus 26-03-1999 Uitgeverijen/drukkerijen Het is niet aannemelijk dat er sprake is van 

VNU tijdschriften een economische machtspositie.

1060 Van Wieringen versus 01-02-1999 Gezondheidszorg Het is niet aannemelijk dat er sprake is van 

Zorg en zekerheid misbruik.

1380 Diverse klagers versus Casema 17-12-1999 Telecommunicatie De klagers zijn geen belanghebbenden in de 

zin van de Algemene wet bestuursrecht en 

bij marginale toetsing bleek er geen sprake 

te zijn van misbruik.

Op basis van artikel 6 en/of 24 Mw.

407 Texincare en Tevic versus 18-06-1999 Gezondheidszorg Er is geen sprake van misbruik, noch is 

Amicon Zorgverzekeraar art. 6 Mw van toepassing.*

949 Bijvelds versus Pon 21-01-1999 Vervaardiging van Er was geen sprake van een inbreuk op 

Automobielhandel transportmiddelen art. 6 aangezien de groepsvrijstelling voor 

dealerovereenkomsten (Vo EG/1475/95) van 

toepassing was en er was geen sprake van 

een economische machtspositie.

1006 ‘X’ versus BP Nederland 19-02-1999 Dienstverlening t.b.v. de Afweging civielrechtelijke en 

aardolie- en aardgaswinning bestuursrechtelijke handhaving.
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Nr. Partijen Datum Sector Korte inhoud

Afgewezen.

172 Drs. Hans Schreuder 25-02-1999 Detailhandel Er is niet voldaan aan de voorwaarden voor 

Laboratoria B.V. ontheffing zoals deze in artikel 17 van de 

Mededingingswet zijn opgenomen.

206, 207 Betoncentrale Twenthe 01-03-1999 Bouwnijverheid Idem.

en 208

228 Garantieregeling Vereniging 22-07-1999 Bouwnijverheid Idem.*

Dakbedekkingsbranche Nederland

(Vebidak)

234 Centrale Organisatie voor de 30-07-1999 Landbouw Idem.*

Vleesgroothandel

275 Libertel Groep B.V. 04-08-1999 Telecommunicatie Voor een gedeelte wordt geen inbreuk 

gemaakt op artikel 6, voor een gedeelte 

wordt niet voldaan aan de voorwaarden 

voor ontheffing zoals deze in artikel 17 van 

de Mededingingswet zijn opgenomen.*

466 Vastned Groep B.V. 01-04-1999 Detailhandel Er is niet voldaan aan de voorwaarden voor 

ontheffing zoals deze in artikel 17 van de 

Mededingingswet zijn opgenomen.

507, 617 Zandwinning raamovereenkomst 13-08-1999 Bouwnijverheid Idem.*

en 620 Nederzand en afzonderlijke 

projectovereenkomsten Heeswijkse 

Kampen en Geertjesgolf

(Gedeeltelijk artikel 6 Mw niet van toepassing, gedeeltelijk afgewezen)

528 Vereniging De Nederlandse 09-02-1999 Uitgeverijen/drukkerijen Er is niet voldaan aan de voorwaarden voor 

Dagbladpers ontheffing zoals deze in artikel 17 van de 

Mededingingswet zijn opgenomen.*

568 Zandwinning projectovereen- 13-08-1999 Bouwnijverheid Idem.*

komsten Kraaijenbergse Plassen

587 Nederlands Uitgeversverbond 14-10-1999 Uitgeverijen/drukkerijen Idem.

613 Nederlandse Vereniging voor 29-07-1999 Landbouw Idem.

Zaaizaad en Pootgoed en 

LTO-Nederland

642 Nederlandse Vereniging voor 09-07-1999 Landbouw Idem.

Zaaizaad en Pootgoed

704 ING Vastgoed Belegging B.V. 01-04-1999 Detailhandel Idem.

882 Amicon Zorgverzekeraar 18-06-1999 Gezondheidszorg Idem.*

985 Exploitatiemaatschappij 01-03-1999 Detailhandel Idem.

A.J.Hafkamp en Erma B.V./ 

Vendex Food Groep B.V.

* Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend. 
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Nr. Partijen Datum Sector Korte inhoud

650 Hydro Energy B.V. versus 20-09-1999 Energie De d-g NMa stelt vast dat de gedraging van 

N.V. Samenwerkende electriciteits- Sep resulterend in een weigering tot 

produktiebedrijven (Sep) levering van transportdiensten over het 

koppelnet, een overtreding van artikel 24, 

eerste lid, Mw oplevert waarvoor de d-g 

NMa met toepassing van artikel 62, eerste 

lid, Mw een boete van 14 miljoen gulden 

oplegt aan Sep. De d-g NMa wijst het 

gedeelte van de klacht van Hydro Energy 

ten aanzien van de vermeende overtreding 

door Sep van artikel 6 Mw af. De d-g NMa 

wijst het verzoek van Hydro Energy, om met 

toepassing artikel 62, eerste lid, Mw aan 

Sep een last onder dwangsom op te leggen, 

af.* 

802 Edipress versus Audax 24-03-1999 Uitgeverijen/drukkerijen De d-g NMa stelt vast dat de gedraging van 

Audax een overtreding oplevert van artikel 

5:20, eerste lid, Awb en rekent deze toe aan 

Audax; hij legt met toepassing van artikel 

69, eerste lid, Mw een boete van 

tienduizend gulden op aan Audax en ziet af 

van de oplegging van een last onder 

dwangsom.* 

952 Notarissen te Breda 14-09-1999 Zakelijke dienstverlening De d-g NMa stelt vast dat de notarissen te 

Breda, door onderling opdrachten tot het 

passeren van akten volgens vastgesteld 

schema te verdelen, inbreuk maken op 

artikel 6 van de Mededingingswet. In het 

besluit wordt de overtreding gesanctioneerd 

met oplegging van een boete voor ieder van 

de deelnemende notarissen (variërend van 

ƒ 15.000,- tot en met ƒ 20.000,- gulden).* 

* Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend.
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Nr. Partijen Datum Sector Korte inhoud

1150 AVEBE e.a. versus SEP e.a. 30-12-1999 Energie Er is geen sprake van overtreding van art. 6 

(vrijstelling art. 16 Mw) noch van misbruik.*

1400 Nellen Seeds tegen Nederlandse 11-11-1999 Landbouw De grond voor de klacht is komen te 

Vereniging van Zaaizaad en vervallen.*

Pootgoed

Verzoek om voorlopige last onder dwangsom (VLOD)

1114 Dutch Farm Veterinary 31-08-1999 Vervaardiging van Er was op het eerste gezicht geen sprake 

Pharmaceuticals versus chemische producten van overtreding van art. 24 Mw, noch van 

Dopharma International onverwijlde spoed.

1365 WilMar Press and Productions 3-08-1999 Media Er was geen sprake van onverwijlde spoed 

versus NOS daarom is het verzoek om een VLOD 

afgewezen.*

4. Overige besluiten

803 Edipress versus Audax 21-12-1999 Uitgeverijen/drukkerijen De d-g NMa heft de bij besluit van 

11 augustus 1998 aan Audax opgelegde 

voorlopige last onder dwangsom op. De 

voorlopige last was opgelegd ten behoeve 

van Edipress. Door de staking van de 

activiteiten van Edipress heeft de voorlopige 

last haar functie verloren.

5. Sanctiebeschikkingen

62 Autobedrijf Veenhuis versus 15-02-1999 Dienstverlening t.b.v. de De d-g NMa heeft afgezien van het 

gemeente Huissen en Mattijssen aardolie- en aardgaswinning opleggen van een last onder dwangsom 

en/of een boete aangezien de overeenkomst 

tussen partijen zeer kort na de inwerking-

treding van de Mw reeds was aangepast en 

herhaling van de inbreuk niet aannemelijk 

werd geacht. 

570 Free Record Shop B.V. versus 25-03-1999 Uitgeverijen/drukkerijen De d-g NMa stelt vast dat een prijsbeding 

Erasmus Muziekprodukties B.V. zoals vervat in de door Erasmus 

gehanteerde leveringsovereenkomsten, in 

strijd is met artikel 6 Mw. Op basis van 

artikel 56, eerste lid, juncto artikel 62, eerste 

lid, Mw is aan Erasmus een last opgelegd 

om de prijsbepaling in haar leverings-

overeenkomst door te halen alsmede de last 

om van de doorhaling alle afnemers/

detaillisten en de d-g NMa schriftelijk 

mededeling te doen. De d-g NMa legt met 

toepassing van artikel 56, eerste lid, juncto 

artikel 62, eerste lid, Mw aan Erasmus een 

dwangsom op van duizend respectievelijk 

vijfhonderd gulden voor elke dag waarop zij 

niet aan de last voldoet. Het bedrag 

waarboven Erasmus geen dwangsom 

verbeurt is gesteld op vijftigduizend gulden. 
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Nr. Partijen Datum Sector Korte inhoud

101 Bloemenmarkt A’dam 23-07-1999 Openbaar bestuuur, De d-g NMa verklaart het bezwaar 

(Laddrak versus gemeente A’dam) overheidsdiensten e.d. ongegrond. De d-g NMa handhaaft zijn 

oordeel dat de gemeente Amsterdam, waar 

het assortimentsvoorwaarden in 

erfpachtovereenkomsten betreft, niet heeft 

gehandeld als een onderneming in de zin 

van de Mededingingswet en dat artikel 

6 Mw derhalve niet van toepassing is.* 

117 Platvoet Handelsmij versus 01-06-1999 Computerservice- en De d-g NMa verklaart het bezwaar 

Lodder Applicaties IT-bureaus e.d. ongegrond. Daargelaten de vraag of de 

gestelde gedragingen als misbruik in de zin 

van artikel 24 Mw kunnen worden 

beschouwd, zijn de gedragingen in ieder 

geval onvoldoende aangetoond, en zijn er 

geen omstandigheden aanwezig die een 

nader onderzoek rechtvaardigen. 

118 Nozema 27-09-1999 Telecommunicatie De d-g NMa verklaart het bezwaar niet-

ontvankelijk, nu niet is voldaan aan het 

vereiste van artikel 6:5, eerste lid, onder d, 

Awb. Ondanks herhaaldelijk verzoek van de 

d-g NMa daartoe, is het verzuim overeen-

komstig het bepaalde in artikel 6:6 Awb niet 

binnen een redelijke termijn hersteld en 

heeft geen nadere aanvulling van de 

gronden van bezwaar plaatsgevonden. 

119 Loke versus CBR 21-01-1999 Onderwijs De d-g NMa verklaart de bezwaren 

ongegrond. De d-g NMa oordeelt dat het 

CBR niet als onderneming in de zin van de 

Mededingingswet kan worden beschouwd 

en dat de bepalingen van de Mededingings-

wet derhalve niet van toepassing zijn.* 

130 Essers versus N.V. TeleKabel 13-04-1999 Telecommunicatie De d-g NMa verklaart de bezwaren 

ongegrond voorzover zij ertegen zijn gericht 

dat Essers niet is aangemerkt als belang-

hebbende en niet-ontvankelijk voor het 

overige, aangezien TeleKabel geen rechtens 

te honoreren belang bij een beslissing op 

haar bezwaar heeft.

155 Erasmus Muziekproducties B.V. 13-01-1999 Uitgeverijen/drukkerijen De d-g NMa verklaart het bezwaar niet-

versus Soerjadi Concerts B.V. ontvankelijk, omdat niet is voldaan aan het 

vereiste van artikel 6:5, eerste lid, onder d, 

Awb. Ondanks herhaaldelijk verzoek van de 

d-g NMa is het verzuim overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 6:6 Awb niet binnen een 

redelijke termijn hersteld en heeft er geen 

nadere aanvulling van de gronden van 

bezwaar plaatsgevonden. 

183 Van Vollenhove Olie 09-07-1999 Dienstverlening t.b.v. de De d-g NMa verklaart het bezwaar 

aardolie- en aardgaswinning ongegrond. De d-g NMa handhaaft zijn 

oordeel dat niet is aangetoond dat er in 

1998 (nog steeds) sprake was van een met 

artikel 6 Mw strijdige exclusiviteits-

overeenkomst. Bovendien oordeelt de d-g 

NMa dat er geen sprake kan zijn van 

misbruik van een economische machts-

positie in de zin van artikel 24 Mw, 
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6. Besluiten op bezwaar

Nr. Partijen Datum Sector Korte inhoud

5 Kunstzinnige vorming en 04-06-1999 Onderwijs De d-g NMa verklaart het bezwaar 

onderwijs gedeeltelijk gegrond. De Muziekschool en 

de School voor Expressie zijn geen 

zelfstandige entiteiten, maar onderdeel van 

de gemeente Roosendaal. De gemeente 

handelt niet in strijd met artikel 24 Mw. 

Hoewel de tarieven beneden kostprijs 

liggen, gebeurt dit niet met het doel 

concurrenten uit te schakelen.* 

6 Happy Radio versus Stichting 29-04-1999 Telecommunicatie De d-g NMa verklaart het bezwaar 

Algemene Programma Raad ongegrond. De d-g NMa handhaaft zijn 

oordeel dat het gedrag van A2000, dat in 

overeenstemming is met de Mediawet, niet 

kan worden aangemerkt als misbruik in de 

zin van artikel 24 Mw.

13/815 Hr. Waterham 15-04-1999 Post Zaak 13a (KBN versus PTT post) 

(Postbussen) De d-g NMa verklaart het bezwaar niet-

ontvankelijk, aangezien de gronden 

ontbreken. Langdurig verblijf in het 

buitenland is geen rechtvaardigingsgrond 

voor het uitblijven van een reactie op het 

verzoek van de d-g NMa het bezwaarschrift 

aan te vullen.

Hr. Meuter 05-07-1999 Post Zaak 13b (KBN versus PTT Post)

De d-g NMa verklaart het bezwaar niet-

ontvankelijk, aangezien het Meuter ontbreekt

aan een persoonlijk, dan wel eigen belang.*

Hr. Hoogeboom 15-04-1999 Post Zaak 13c (KBN versus PTT Post) 

De d-g NMa verklaart het bezwaar niet-

ontvankelijk, aangezien het Hoogenboom

ontbreekt aan een persoonlijk belang.

Aasmail Service 15-04-1999 Post Zaak 815

De d-g NMa verklaart het bezwaar 

ongegrond. Niet gebleken is dat PTT Post 

onbillijk hoge prijzen voor de postbusdienst 

hanteert.* 

51 Stichting Batterijen (Stibat) 31-05-1999 Voorbereiding tot recycling De d-g NMa verklaart het bezwaar 

ongegrond. De d-g NMa handhaaft zijn 

oordeel dat geen ontheffing wordt verleend 

voor de mededingingsbeperkende 

bepalingen van het Stibat-plan die 

betrekking hebben op de verplichte 

doorberekening van de verwijderings-

bijdrage door de deelnemers van het Stibat-

plan aan de afnemers van batterijen en de 

daarmee verbonden verplichting dit apart te 

vermelden op de factuur.* 
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Nr. Partijen Datum Sector Korte inhoud

788 M.L. Wolters versus Uitgeverij 13-04-1999 Uitgeverijen/drukkerijen De d-g NMa verklaart het bezwaar 

Niesje Wolters van Bemmel ongegrond. De d-g NMa is bevoegd bij het 

verrichten van onderzoek prioriteiten te 

stellen. In het onderhavige geval is geen 

sprake van prima facie overtreding van de 

Mededingingswet. 

681/979 ASV Diensten 01-10-1999 Zakelijke dienstverlening De d-g NMa verklaart de bezwaren 

ongegrond. De d-g NMa handhaaft zijn 

besluit om voor de duur van vijf jaar 

ontheffing te verlenen van het verbod van 

artikel 6 Mw aan ASV Diensten BV. 

803 Edipress versus Audax 25-02-1999 Uitgeverijen/drukkerijen De d-g NMa verklaart de bezwaren tegen 

zijn besluit tot oplegging van een 

voorlopige last onder dwangsom 

ongegrond. Overtreding van de Mw is 

aannemelijk reeds omdat een aanwijzing 

onder de Wem, die krachtens overgangs-

recht geldt als last ex art. 56 Mw, niet is 

nageleefd. Bij het CBB is een beroep tegen 

die aanwijzing aanhangig. In de voorlopige-

last-onder-dwangsom-procedure gelden 

vaststellingen in een dergelijke 

bodemprocedure in beginsel als gegeven.* 

992 Buiteman versus 03-11-19 Overige zakelijke De d-g NMa verklaart het bezwaar 

Gemeente Leerdam dienstverlening ongegrond en bevestigt zijn eerder oordeel 

dat artikel 6 Mw niet van toepassing is, 

aangezien het selecteren van architecten 

door de gemeente Leerdam is geschied in 

het kader van het uitwerken van haar eigen, 

gemeentelijke plannen. 

995 Vereniging Organisatie van 17-05-1999 Gezondheidszorg De d-g NMa verklaart het bezwaar tegen het 

Nederlandse Tandprothetici (ONT) niet tijdig nemen van een besluit op de 

klacht gegrond, aangezien de termijn 

waarbinnen een besluit zou worden 

genomen is overschreden. Binnen zes 

maanden zal het onderzoek naar aanleiding 

van de aanvraag worden afgerond. 

1028 Centrale Ver. Ambulante Handel 02-07-1999 Groothandel De d-g NMa verklaart het bezwaar niet-

versus Verenigde Bloemenveilingen ontvankelijk, aangezien er geen sprake is 

Aalsmeer (VBA) van een verschoonbare termijnover-

schrijding voor het indienen van het 

bezwaar.

1029 Huis versus Verenigde 15-12-1999 Groothandel De d-g NMa verklaart het bezwaar 

Bloemenveilingen Aalsmeer (VBA) ongegrond, aangezien artikel 6 Mw en 

artikel 24 Mw niet van toepassing zijn op de 

(gewijzigde) tarieven voor kopers op de 

bloemenveiling.

1092 IT Holland versus Microsoft 12-03-1999 Computerservice- en De d-g NMa verklaart het bezwaar 

IT-bureau’s e.d. ongegrond. Er bestaat geen verplichting 

voor Microsoft om het bij een laptop 

geleverde besturingssysteem Windows 

terug te nemen tegen restitutie van een 

geldbedrag. De nieuwe klacht, zoals 

geformuleerd tijdens de bezwaarprocedure, 

wordt in behandeling genomen door de sectie

Onderzoek, Toezicht en Ontheffingen. 
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Nr. Partijen Datum Sector Korte inhoud

aangezien het bestreden gedrag 

rechtstreeks voortvloeit uit een 

bestemmingsplan.* 

379 Koninklijke Nederlandse 15-10-1999 Gezondheidszorg/veterinair De d-g NMa verklaart het bezwaar in 

Maatschappij voor zoverre gegrond dat hij oordeelt dat er voor 

Diergeneeskunde (KNMvD) de inmiddels (ingrijpend) aangepaste 

regelingen geen ontheffing nodig is omdat 

deze geen inbreuk (meer) maken op het 

verbod van artikel 6 Mw. Een uitzondering 

geldt hierbij voor het in de regelingen 

opgenomen verbod van verkoop onder de 

kostprijs, en de handhaving daarvan; deze 

bepalingen vallen wel onder het verbod van 

artikel 6 Mw en komen niet voor een 

ontheffing in aanmerking.* 

381 VBB Schilderbedrijf 04-02-1999 Bouwnijverheid De d-g NMa verklaart het bezwaar 

ongegrond, aangezien er geen sprake is van 

een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste 

lid, van de Algemene wet bestuursrecht.* 

407/882 Amicon Zorgverzekeraar 29-04-1999 Gezondheidszorg De d-g NMa verklaart het bezwaar tegen de 

beslissing van de d-g NMa om bepaalde 

stukken niet ter inzage te leggen, niet-

ontvankelijk. De d-g NMa heeft geoordeeld 

dat er sprake is van een beslissing als 

bedoeld in artikel 6:3 Awb, welke niet 

vatbaar is voor bezwaar en beroep, tenzij de 

beslissing de belanghebbende rechtstreeks 

in zijn belang treft. Aan deze voorwaarde is 

niet voldaan. 

416 Smit Mode 13-04-1999 Detailhandel De d-g NMa verklaart het bezwaar 

ongegrond, aangezien ook in heroverweging 

niet is gebleken dat aan de voorwaarden 

van artikel 17 Mw is voldaan. 

459 NOS 09-11-1999 Media De d-g NMa verklaart het bezwaar ongegrond.

In bezwaar bevestigt de d-g NMa zijn 

besluit van 23 december 1998 waarin een 

ontheffingsaanvraag voor een licentie-

overeenkomst inzake programmagegevens, 

waarbij het Veronicablad dezelfde beperkingen 

in inhoud en marketing in acht dient te 

nemen als de bladen van de publieke 

omroep, werd afgewezen. Het oordeel van 

het Commissariaat voor de Media is geen 

goedkeuring in de zin van art. 16 Mw. De 

geschriftenbescherming op programma-

gegevens doet niet af aan het mededingings-

beperkende karakter van de betrokken 

bepalingen in de licentieovereenkomst. 

528 Vereniging De Nederlandse 21-12-1999 Uitgeverijen/drukkerijen De d-g NMa verklaart de bezwaren 

Dagbladpers ongegrond. Een ontheffing kan niet worden

verleend op grond van het algemeen 

belang, zonder dat aan de voorwaarden 

van artikel 17 Mw is voldaan. 
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1155 Kraamzorg de Eilanden 03-09-1999 Gezondheidszorg De d-g NMa verklaart het bezwaar tegen 

het niet tijdig nemen van een besluit op 

de klacht gegrond, aangezien de termijn 

waarbinnen een besluit zou worden 

genomen is overschreden. Binnen vier 

maanden zal het onderzoek naar aanleiding 

van de klacht worden afgerond. 

1175 Visie Marketing & Media 26-03-1999 Media De d-g NMa verklaart het bezwaar 

ongegrond. Op grond van artikel 66 Mw is 

de d-g NMa bevoegd een last onder 

dwangsom in te trekken, ongeacht het 

gegeven dat de betreffende last voortvloeit 

uit een aanwijzing van de minister van 

Economische Zaken onder de Wem. Er zijn 

voorts geen redenen aanwezig om terug te 

komen op zijn besluit van 19 oktober 1998.

1231 Mulder (bezwaar WOB) 19-04-1999 Detailhandel De d-g NMa verklaart het bezwaar 

ongegrond. De Mededingingswet bevat een 

uitputtende aan de Wob derogerende 

openbaarmakingsregeling; de Wob is 

derhalve niet van toepassing. 

* Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam.

Bijlage II

Rechtspraak
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Rechtbank Datum Zaak Nr. Onderwerp

Gerechtshof 09-02-1999 Van Eerd Groothandel B.V. tegen C9800365/MA artikel 6 en 24 Mw; licentie-

's-Hertogenbosch C.V. Intergro B.A. overeenkomst. 

Gerechtshof 15-02-1999 Thijm B.V. tegen Diesel Benelux B.V. C9801047/HE Artikel 6 en 24 Mw ; distributie-

's-Hertogenbosch overeenkomst; leveringsweigering.

Gerechtshof 18-02-1999 J. van der Roest (De Vleesspecialist) 936/98 KG artikel 6, 7, 8 en 24 Mw; 

Amsterdam tegen Kluft Distrifood B.V. assortimentsbeperking.

Rechtbank Zutphen 25-02-1999 J.B.H.F. Goos tegen 17620 HAZA Artikel 6 Mw; 

Hanos Apeldoorn e.a. 98-633 concurrentiebeding; vaststellings-

overeenkomst.

President Rechtbank 02-03-1999 C.R. Mulder tegen ANOVA 95703/KG ZA Artikel 6 en 24 Mw; 

Utrecht Zorverzekeringen u.a. e.a. 99-1999/BL medewerkersovereenkomst.

President Rechtbank 09-03-1999 Denda Multimedia B.V. e.a. tegen KG 99/59 Artikel 24 Mw; leveringsweigering; 

's-Gravenhage Koninklijke KPN Nederland B.V. e.a. voorlopige beoordeling d-g NMa; 

artikel 52, 56, 59 t/m 62 Mw. 

Gerechtshof 10-03-1999 Kapenga Beheer B.V. tegen 9800169 artikel 6 Mw; branchebeschermings-

Leeuwarden Beheer Miedema B.V. overeenkomst; merkbaarheid; 

relevante markt.

Rechtbank Zutphen 18-03-1999 H.F. Goos tegen Hanos 18391 HAZA Artikel 6 en 7 Mw; concurrentie-

Apeldoorn B.V. 98-816 beding; nevenrestricties; merk-

baarheid.

President Rechtbank 07-04-1999 T.J. Lindeboom tegen 1999/53 Artikel 6 Mw en 24 Mw; Besluit 

Leeuwarden Albert Heijn B.V. e.a. vrijstelling branchebeschermings-

overeenkomsten; relevante markt.

President Rechtbank 07-04-1999 K.J. Smak tegen Onderlingen KG 99/65 Artikel 6 en 24 Mw; 

's-Gravenhage Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar medewerkersovereenkomst.

Zorg en Zekerheid u.a. 

Gerechtshof 15-04-1999 Heineken Brouwerijen B.V. e.a. tegen 1234/98 SKG Artikel 6 en 24 Mw; concurrentie-

Amsterdam P.S.E. Belgium N.V. e.a. beding; merkbaarheid; relevante 

markt.

Rechtbank Utrecht 21-04-1999 Lisman & Lisman B.V. tegen 82387/HAZA Artikel 6 en 7 Mw; overgangsrecht ex 

Groenwoudt's Supermarkt B.V. 98-298 artikel 100 Mw; Besluit vrijstelling 

branchebeschermings-

overeenkomsten; merkbaarheid.

President Rechtbank 07-05-1999 Body & Mind Uitgeverij B.V. tegen KG 99/375 Artikel 6 Mw; exclusiviteits-

's-Gravenhage Tone Media Mix B.V. e.a. overeenkomst; merkbaarheid

President Rechtbank 11-05-1999 Teclion B.V. tegen Kone Starlift B.V. KG 99/368 Artikel 24 Mw; leveringsweigering; 

's-Gravenhage relevante markt; machtspositie.

Gerechtshof 11-05-1999 Vereniging voor de Groot- en 99/0213 Artikel 24 Mw; tariefwijzigingen.

's-Gravenhage Tussenhandel in Groenten en Fruit e.a. 

tegen Coöperatieve Voedingstuinbouw 

Nederland u.a. e.a.

Bijlage II Rechtspraak

1. Uitspraken President Rechtbank Rotterdam

In afwijking van de Awb is voor beroepen tegen besluiten op grond van de Mededingingswet alleen de rechtbank te Rotterdam

bevoegd. De beroepszaken hebben in 1999 niet tot een uitspraak geleid. Hieronder is opgenomen een uitspraak van de president van

de Rechtbank Rotterdam op een verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Awb. 

Nr. Partijen Datum Korte inhoud

528 Nederlandse Dagbladpers (NDP) 01-04-1999 De president van de rechtbank Rotterdam heeft het 

tegen d-g NMa verzoek van NDP om de werking te schorsen van de 

beslissing van de d-g NMa van 9 februari 1999 

afgewezen.

2. Uitspraken College van Beroep voor het bedrijfsleven

De rechtbank Rotterdam is bevoegd te oordelen over beroepen tegen besluiten van de directeur-generaal van de Nederlandse

mededingingsautoriteit. Hoger beroep staat open bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het CBB was onder de Wet

economische mededinging, welke aan de Mededingingswet vooraf is gegaan, de enig bevoegde rechter. Het CBB heeft in verslagjaar

tweemaal geoordeeld over het overgangsrecht van de Mededingingswet. Het betrof hier beroepsprocedures tegen besluiten van de

minister van Economische Zaken op grond van de Wet economische mededinging.

Datum Zaak Nr. Onderwerp

10-02-1999 Vereniging van Rotterdamse Cargadoors e.a. 96/0880/063/019 Artikel 10 en 12 WEM; Besluit horizontale prijs-

tegen minister van Economische Zaken binding; overgangsrecht ex artikel 103, tweede lid, Mw

19-02-1999 W. Bakker Electronics B.V. tegen minister AWB 98/442 Artikel 24 WEM; overgangsrecht ex artikel 104 en 

van Economische Zaken 9000 105 Mw.

3. Uitspraken Nederlandse rechter

De Mededingingswet kan ook aan de orde komen in procedures tussen marktpartijen onderling. Deze procedures worden gevoerd bij

de civiele rechter, vaak in kort geding. Aangezien de NMa in beginsel niet bij deze procedures is betrokken, is haar niet bekend hoe vaak

zij aan de orde zijn geweest. Voorzover deze uitspraken van de civiele rechter bij de NMa bekend zijn, staan deze hieronder vermeld.

Daarbij is per uitspraak steekwoordsgewijs aangegeven welke mededingingsrechtelijk relevante onderwerpen onder andere werden behandeld.

Rechtbank Datum Zaak Nr. Onderwerp

President Rechtbank 05-01-1999 Nederlandse Omroep Stichting (NOS) KG 98/1539 Artikel 24 Mw; 

's-Gravenhage e.a. tegen N.V. Holdingmaatschappij programmagegevens; licentie-

De Telegraaf e.a. overeenkomst; auteursrecht; 

geschriftenbescherming.

President Rechtbank 14-01-1999 Drent e.a. tegen ZAO KG 98/3506VB Artikel 24 Mw; medewerkers-

Amsterdam Zorgverzekeringen u.a. overeenkomst.

President Rechtbank 28-01-1999 Canal+ Nederland B.V. tegen KG 99/143 OdC Artikel 24 Mw; doorgiftecontract.

Amsterdam Kabeltelevisie Amsterdam B.V. 

President Rechtbank 28-01-1999 Vereniging voor de Groot- en KG 99/25 Artikel 24 Mw; tariefwijzigingen.

's-Gravenhage Tussenhandel in Groenten en Fruit e.a. 

tegen Coöperatieve Voedingstuinbouw 

Nederland u.a. e.a.
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Rechtbank Datum Zaak Nr. Onderwerp

President Rechtbank 21-05-1999 Dutch Farm Veterinary Pharmaceuticals 71525/KG ZA Artikel 24 Mw; leveringsweigering;

Breda B.V. tegen Dopharma Research B.V. e.a. 99-187 relevante markt.

President Rechtbank 16-08-1999 Meubelgroothandel Buco Kerkrade B.V. 50113/KG ZA Artikel 6 Mw; assortimentsbeperking; 

Maastricht tegen Woonboulevard III B.V. 99-350 Besluit vrijstellingsovereenkomsten; 

merkbaarheid.

Rechtbank Rotterdam 09-09-1999 Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 98129/HA ZA Artikel 6 Mw; uitzendrechten; 

(KNVB) tegen Stichting Feyenoord 98-1428 nietigheid.

President Rechtbank 16-09-1999 Boulangerie Royale B.V. tegen 75438/KG ZA Artikel 6 Mw; franchise-

Breda Geert De Bakker V.O.F. e.a. 99-248 overeenkomst; afnameverplichting.

Gerechtshof 30-09-1999 Onderlinge Waarborgmaatschappij 98/636 Artikel 6 Mw; begrip onderneming; 

's-Gravenhage Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. horizontale prijsbinding; 

e.a. tegen Theo de Graaf Brillen en merkbaarheid; overgangsrecht ex 

Contactlenzen B.V. artikel 100 Mw. 

Hoge Raad 15-10-1999 G.J.W. Driessen tegen Benegas B.V. C98/108HR Artikel 6 Mw; exclusieve afname; 

begrip onderneming.

President Rechtbank 26-11-1999 Nederlandse vereniging van 105518-KGZA- Artikel 6 Mw; ontheffingsaanvraag ex 

Utrecht Bergingsspecialisten e.a. tegen Stichting 1999-19990 artikel 17 Mw; aanbestedings-

Incident Management Nederland e.a. procedure.

Rechtbank Groningen 17-12-1999 Texincare Sales B.V. e.a. tegen 38177/HA ZA artikel 6 en 24 Mw; merken-

RZG Zorgverzekeraar u.a. 99-191 voorkeurslijst; relevante mark.

President Rechtbank 28-12-1999 De Witte Foto Shop B.V. tegen KG 99/1485 Artikel 6 Mw; branchebeschermings-

's-Gravenhage Stichting Bedrijfspensioenfonds voor overeenkomst; merkbaarheid.

de Bouwnijverheid

Bijlage III

Besluiten DTe 1999
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45 Vaststelling leveringstarieven N.V. Nutsbedrijf regio Eindhoven 23-12-1999 

46 Vaststelling leveringstarieven MEGA Limburg commerciële zaken B.V. 23-12-1999 

47 Vaststelling leveringstarieven N.V. Nutsbedrijf regio Eindhoven 23-12-1999 

48 Vaststelling leveringstarieven EnerMosane N.V. 23-12-1999

49 Vaststelling leveringstarieven Nutsbedrijven WEERT N.V. 23-12-1999 

Besluiten inzake technische en economische voorwaarden 

Nummer Datum besluit

Besluit Minister Economische Zaken inzake tariefdrager 01-07-1999

2 Vaststelling Tarievencode en Toelichting Tarievencode 30-09-1999

5 Vaststelling van een deel van de technische voorwaarden 12-11-1999

Terugleveringstarieven 2000 (vastgesteld door de minister van Economische Zaken) 

Nummer Datum besluit

51 Besluit terugleveringstarieven (inclusief advies directeur DTe over factor Y) 24-12-1999

Besluit op bezwaar

Nummer Partijen Datum besluit

50 Besluit op bezwaar SEP tegen Besluit 1 (APX) 23-12-1999
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Bijlage III Besluiten DTe 1999

‘Zaakbesluiten’: besluiten op aanvraag van een of meer partijen 

Nummer Partijen Datum besluit

1 Aanvraag van APX 25-08-1999

3 Aanvraag van N.V. Sep 26-10-1999

Besluiten vaststelling tarieven voor transport van elektriciteit 

Nummer Partijen Datum besluit

6 Vaststelling tarieven TenneT B.V. 07-12-1999

7 Vaststelling Landelijke Uniforme Producenten transporttarief 07-12-1999

8 Vaststelling tarieven B.V. Transportnet Zuid-Holland 17-12-1999

9 Vaststelling tarieven ENECO Netbeheer B.V. 17-12-1999

10 Vaststelling tarieven ONS Netbeheer B.V. 20-12-1999

11 Vaststelling tarieven Netbeheer Midden Holland B.V. 17-12-1999

12 Vaststelling tarieven EWR Netbeheer B.V. 17-12-1999 

13 Vaststelling tarieven Edelnet DELFLAND B.V. 17-12-1999

14 Vaststelling tarieven WESTLAND Energie Infrastructuur B.V. 17-12-1999

15 Vaststelling tarieven Noord West Net N.V. 22-12-1999

16 Vaststelling tarieven B.V. Netbeheer Zuid-Kennemerland 17-12-1999

17 Vaststelling tarieven Elektriciteitsnetbeheer Utrecht B.V. 17-12-1999

18 Vaststelling tarieven N.V. EDON Netwerk 17-12-1999

19 Vaststelling tarieven N.V. FRIGEM Netwerk 17-12-1999

20 Vaststelling tarieven RENDO Netbeheer B.V. 23-12-1999

21 Vaststelling tarieven Netbeheerder Centraal Overijssel B.V. 17-12-1999

22 Vaststelling tarieven N.V. Continuon Netbeheer 17-12-1999

23 Vaststelling tarieven PNEM Netwerk B.V. 17-12-1999

24 Vaststelling tarieven ENET EINDHOVEN B.V. 17-12-1999

25 Vaststelling tarieven MEGA Limburg Netwerk B.V. 17-12-1999 

26 Vaststelling tarieven InfraMosane N.V. 17-12-1999

27 Vaststelling tarieven Netbeheer Nutsbedrijven WEERT N.V. 17-12-1999

28 Vaststelling tarieven DELTA Netwerkbedrijf B.V. 17-12-1999

Besluiten vaststelling leveringstarieven van de minister van Economische Zaken, gebaseerd op de
adviezen van DTe 

Nummer Partijen Datum besluit

29 Vaststelling leveringstarieven N.V. Eneco Levering 23-12-1999

30 Vaststelling leveringstarieven N.V. ONS Energie 23-12-1999

31 Vaststelling leveringstarieven Energiebedrijf Midden Holland N.V. 23-12-1999

32 Vaststelling leveringstarieven N.V. Energie en Watervoorziening Rijnland 23-12-1999

33 Vaststelling leveringstarieven 2000 Energie DELFLAND N.V. 23-12-1999

34 Vaststelling leveringstarieven WESTLAND Energie Beheer B.V. 23-12-1999

35 Vaststelling leveringstarieven Energie Noord West N.V. 23-12-1999

36 Vaststelling leveringstarieven N.V. Energiebedrijf Zuid-Kennemerland 23-12-1999

37 Vaststelling leveringstarieven N.V. Regionale Energiemaatschappij Utrecht 23-12-1999

38 Vaststelling leveringstarieven NV EDON Levering 23-12-1999

39 Vaststelling leveringstarieven N.V. FRIGEM leveringsbedrijf 23-12-1999

40 Vaststelling leveringstarieven N.V. Regionaal Nutsbedrijf voor Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel 23-12-1999

41 Vaststelling leveringstarieven Centraal Overijsselse Nutsbedrijven N.V. 23-12-1999

42 Vaststelling leveringstarieven N.V. Nuon Energielevering 23-12-1999 

43 Vaststelling leveringstarieven N.V. Continuon Energielevering 23-12-1999

44 Vaststelling leveringstarieven PNEM Energieverkoop B.V. 23-12-1999 
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