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Verhoogd risico  
op kartelboetes
Uit recent onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 66% 
van de consumenten wil dat de overheid strenger optreedt 
tegen voedselbedrijven die de regels overtreden. 80% vindt dat 
overtreders aan de schandpaal moeten. Het lijkt erop dat zij op 
hun wenken worden bediend. De voedingsmiddelenindustrie 
loopt in 2014 verhoogd risico op kartelboetes.

te bellen nadat die afweek van de door de 
leverancier bepaalde ‘adviesprijs’. Het uitoe-
fenen van druk kan in Duitsland dus al wor-
den geïnterpreteerd als een verboden prijs-
bewakingsmechanisme. 
Het ligt voor de hand dat ook in Nederland 
de aandacht voor verticale overeenkomsten 
zal toenemen. De nieuwe voedselprijzen- 
barometer (zie kader) van het ministerie  
van Economische Zaken is wellicht een  
eerste indicatie.

Actieve controle  
voedingsmiddelenindustrie
De Nederlandse kartelwaakhond, de Autori-
teit Consument en Markt, focust in 2014 
weliswaar niet speci�ek op de voedingsmid-
delenindustrie, maar blij� wel actief. Denk 
aan de telers van paprika’s en zilveruien, die 
als kartellist in 2012 werden beboet. Op 11 

februari 2014 hee� 
minister Kamp de Twee-
de Kamer laten weten dat 
hij de maximale boetes 
voor overtreding van de 
Mededingingswet dras-
tisch wil verhogen. Boe-

tes kunnen onder omstandigheden liefst 
viermaal zo hoog worden. 

Ingrijpende gevolgen  
category management
Ook zijn we nog in afwachting van een eind-
vonnis in de rechtsstrijd tussen Mars en 
Nestlé. Beide partijen bestrijden elkaar over 
de bonussen die Mars uitdeelt aan tankstati-

De Europese Commissie liet in haar rol van 
Europese kartelwaakhond op 19 februari 
2014 op de jaarlijkse International Cartel 
Workshop ABA/IBA in Rome weten dat er 
in 2014 “relatief veel karteltoezicht” zal 
komen bij voedselproducerende bedrijven. 
Topambtenaar Eric van Ginderachter gaf ter 
toelichting het voorbeeld van het garnalen-
kartel: vorig jaar werden drie Nederlandse en 
Duitse garnalenvissers beboet voor €28,7 
miljoen. Zij hadden prijsafspraken gemaakt, 
marktvolumes verdeeld, en bedrijfsgevoelige 
informatie uitgewisseld. 
Enkel de vierde betrokkene, 
de aangever van het kartel, 
ontsprong de dans. Door als 
eerste te praten, verkreeg de 
Nederlandse garnalenvisser 
Klaas Puul (volledige) clemen-
tie. Inmiddels lopen ook andere kartelonder-
zoeken. Onder meer naar producenten van 
champignons. Een onderzoek naar suiker-
producenten is daarentegen inmiddels 
gestaakt.

Marktmacht retailers
In Europees verband wordt de komende 
maanden een onderzoek gepresenteerd naar 

de marktmacht van retailers, met name 
supermarkten. Dit onderzoek dient naar ver-
wachting als springplank voor wetsvoorstel-
len om deze marktmacht in te perken. De 
pilot Gedragscode Handelspraktijken voor 
de agrofoodsector, die vorig jaar van start is 
gegaan, houdt deze ontwikkeling volgens de 
meeste mededingingsjuristen niet tegen.
In ons omringende landen, zoals Duitsland, 
België, Frankrijk en het Verenigd Konink-
rijk, zijn kartelwaakhonden in toenemende 
mate kritisch over verticale overeenkomsten. 

Risicovolle bepalingen zijn bijvoorbeeld 
afspraken over prijsbinding, bonussen en 
andere in- of verkoopprikkels. Het hele con-
tract loopt dan het risico nietig te worden 
verklaard. Ook uitwisseling van bedrijfsge-
voelige informatie, zoals over de (prijs)posi-
tionering van voedingsmiddelen, blij� 
gevaarlijk. In Duitsland zijn leveranciers al in 
de problemen gekomen, door een retailer op 

‘ Wordt categoriemanagement 
verboden, dan valt een  
inkomstenbron weg’
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onhouders als die hun schapruimte inrichten 
volgens de wensen van Mars, waardoor de 
producten van Mars het meest prominent in 
beeld komen bij de consument. Volgens 
Nestlé worden haar producten benadeeld. 
Deze zaak kan in potentie grote gevolgen 
hebben voor de presentatie van voedings-
middelen bij retailers – en dus voor de 
omzet. Als deze vorm van categoriemanage-
ment verboden wordt, valt voor retailers een 
inkomstenbron weg en wordt het voor leve-
ranciers moeilijker hun producten promi-
nent onder de aandacht te brengen. Beiden 
worden dan beknot in hun commerciële vrij-
heid. Aan de andere kant draagt een dergelij-
ke uitspraak wel bij aan een ‘level playing 
� eld’. Het is nog onduidelijk wanneer precies 
uitspraak volgt.

Terugdraaien hee�  grote gevolgen
Zeer hoge boetes zijn niet het enige pro-
bleem voor kartellisten. Afspraken die de 
vrije concurrentie ontoelaatbaar beperken, 
zijn nietig, zodat ze geacht worden niet te 
bestaan. Dit betekent dat alle uitvoering in 
beginsel moet worden teruggedraaid – zon-
der aanspraak op contractuele rechten. Dit 
kan grote problemen veroorzaken. Boven-
dien kunnen benadeelde klanten schadever-
goeding claimen. Anderen lopen weg. De 
reputatieschade kan enorm zijn. 
Het is verstandig in ieder geval de belang-

rijkste overeenkomsten te laten checken. 
Better safe than sorry. Ook laten steeds meer 
bedrijven en brancheorganisaties hun mede-
werkers trainen, als onderdeel van hun com-
pliance-programma. Beter voorkomen dan 
genezen.

•  MINOS VAN JOOLINGEN 

EN ADRIAAN BUYSERD •

Mr. M. van Joolingen en Mr. A. Buyserd, advocaten 

Europees recht en mededingingsrecht bij Banning N.V., 

Den Bosch en Rotterdam, a.buyserd@banning.nl

Op 8 maart 2014 liet de minister van Eco-
nomische Zaken Kamp aan de Tweede 
Kamer weten dat hij een voedselprijzen-
barometer in het leven heeft geroepen, 
gebaseerd op het model van de Europese 
voedselprijzenmonitor.
De Nederlandse voedselprijzenbarometer 
verschaft inzicht in de ontwikkeling van prij-
zen door de voedselproductieketen heen, 

dat wil zeggen op het niveau van het pri-
maire agrarische bedrijf, de verwerking en 
de consument. De volgende ketens worden 
onderscheiden: tarweproducten, aardap-
pelproducten, zuivel, eieren, pluimveevlees, 
varkensvlees en rundvlees. Voor groente en 
fruit worden vooralsnog alleen consumen-
tenprijzen weergegeven. 

Gebaseerd op prijsindices 

De informatie is gebaseerd op de prijsindi-
ces van agrarische grondstoffen die het LEI 
vastlegt en de producentenprijsindices 
(PPI) en consumentenprijsindices (CPI) die 
het CBS berekent. Samen geven ze een 
transparant beeld van de prijsontwikkelin-
gen. De prijsinformatie wordt maandelijks 
bijgewerkt en tweemaandelijks van een 
toelichting voorzien. De resultaten zijn te 
vinden op de onlangs gelanceerde website 
www.agrimatie.nl.

Voedselprijzenbarometer

De bodemprocedure tussen Mars en Nestlé kan ingrijpende gevolgen hebben voor de presentatie van voedingsmiddelen bij retailers.
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