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Op 7 oktober 2010 heeft het CBb een jarenlange juridische 
procedure betreffende een vermeende overtreding van art. 24 
Mw door CRV Holding B.V. (‘CRV’), de moederonderneming 
van fokkerijorganisatie en leverancier van fokstiersperma CR 
Delta, in het voordeel beslecht van CRV. Volgens de NMa had 
CRV drie kortingsregelingen aangeboden die een marktafslui-
tend effect hadden en als misbruikelijke getrouwheidskortingen 
dienden te worden aangemerkt. Het betrof (1) een kwantum-
kortingsregeling: bij het bereiken van een bepaalde omzet-
drempel zou een korting worden toegekend over het totale 
jaarlijkse aankoopbedrag aan fokstiersperma bij CRV; (2) een 
testerskorting: een veehouder met een testovereenkomst die 
proefstiersperma bij CRV zou afnemen, zou automatisch een 
korting van 10% op de aankoop van fokstiersperma krijgen; 
en (3) een regeling klantentrouw: afnemers die 90% of meer 
van hun totale jaarlijkse behoefte aan fokstiersperma bij CRV 
afnamen, zouden een korting krijgen op het totale jaarlijkse 
aankoopbedrag aan fokstiersperma. Eind 2003 legde de NMa 
(na een bijzonder kortstondige voorbereiding) een boete op 
van € 2,6 miljoen aan CRV voor het vermeende misbruik.1 De 
NMa was het vermeende misbruik op het spoor gekomen naar 
aanleiding van berichten in CRV Magazine van januari 2002 
en september 2002. CRV maakte bezwaar en ging vervolgens 
in beroep tegen het besluit op bezwaar.2 In een uitspraak van 
4 juli 2007 (LJN BA9164) heeft de Rechtbank Rotterdam dat 
besluit vernietigd.3 De rechtbank oordeelde dat de NMa onvol-
doende zorgvuldig onderzoek had gedaan naar de effecten van 
de kwantumkortingsregeling. De NMa had weliswaar terecht 
overwogen dat de kwantumkortingsregeling een potentieel uit-
sluitingseffect kon hebben, maar had onvoldoende onderzocht 
in hoeverre deze effecten zich daadwerkelijk zouden kunnen 
voordoen. De rechtbank overwoog (ten overvloede) dat de rege-
ling klantentrouw een getrouwheidskorting was die naar haar 
aard tot doel had de mededinging te beperken en dat de tes-
terskorting een potentieel uitsluitingseffect had waarvoor geen 
economische rechtvaardiging was te geven. In een besluit van 

1 Besluit NMa 31 december 2003, zaaknr. 3353-89, CR Delta, randnummer 110. Het 
besluit werd genomen nog geen twee maanden nadat de hoorzitting had plaatsge-
vonden. De NMa had op 1 september een rapport vastgesteld en toegezonden aan 
CRV.

2 Besluit NMa 25 juli 2005, zaaknr. 3353-153, CR Delta.
3 Zie over de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam S. van Kraanen-Belhaj en H. 

Speyart, M&M 2008, p. 13-18. en A.T. Ottow en E. Doing-Bierens, ‘Enige contouren 
van het economisch bewijsrecht’, JB Plus 2008, p. 170-187.

6 maart 2008 heeft de NMa nadien het bezwaar aangaande 
de kwantumkortingsregeling gegrond verklaard en de boete 
gehalveerd. Voor CRV was dat echter niet genoeg. CRV ging 
in hoger beroep bij het CBb met de onderhavige uitspraak als 
gunstige uitkomst. 

De beoordeling van het CBb

De rechtspraak van het Hof 
In de inleiding op de beoordeling van de regeling klantentrouw 
en de testerskortingsregeling stelt het CBb dat uit de recht-
spraak van het Hof van Justitie (het ‘Hof’) blijkt dat een kor-
tingensysteem dat niet gebaseerd is op een vanuit economisch 
oogpunt gerechtvaardigde tegenprestatie en dat ertoe strekt 
te beletten dat afnemers zich bij concurrerende aanbieders 
bevoorraden als misbruik moet worden gekwalificeerd. Onder 
verwijzing naar de vaste rechtspraak van het Hof omtrent 
kortingsregelingen stelt het CBb vervolgens: “Om vast te 
stellen of een door een onderneming met een machtspositie 
gehanteerd kortingensysteem aldus als misbruik kan worden 
gekwalificeerd moeten alle omstandigheden in aanmerking 
worden genomen, inzonderheid de criteria en modaliteiten voor 
het verlenen van de kortingen, en moet worden onderzocht 
of de kortingen een niet door een economische tegenprestatie 
gerechtvaardigd voordeel zijn, en tot doel hebben de koper, wat 
betreft zijn bevoorradingsbronnen, geen – of minder – keus te 
laten, concurrenten de toegang tot de markt te belemmeren, 
jegens handelspartners ongelijke voorwaarden bij gelijke pres-
taties toe te passen of de machtspositie te versterken door een 
vervalste concurrentie”.4

De regeling klantentrouw
Het CBb stelt vast dat de regeling klantentrouw ertoe strekte 
afnemers van fokstiersperma te binden aan CRV. De klanten 
van CRV namen gemiddeld 85% van hun fokstiersperma af 
bij CRV. De regeling klantentrouw beoogde dit percentage te 
verhogen door bij een afname van 90% van de totale behoefte 
1% korting over de hele jaaromzet fokstiersperma te geven 
en bij afname van de volledige behoefte 2% korting. Het CBb 
oordeelt vervolgens desalniettemin dat niet is komen vast te 
staan dat CRV door het hanteren van de regeling klantentrouw 
misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie. Ter staving 
van haar oordeel zoomt het CBb in op de aannemelijkheid van 
de uitsluitingseffecten van de kortingsregeling. Onder verwij-
zing naar het Lexonomics-rapport (dat CRV had ingebracht 
in de procedure bij het CBb) overweegt het CBb – zakelijk 

4 Het CBb verwijst naar de arresten van het Hof van (i) 13 februari 1979, zaak 
85/76, Hoffmann-La Roche/Commissie, Jur. 1979, p. 461, (‘Hoffman-La Roche’) 
punt 90, (ii) 9 november 1983, zaak 322/81, Michelin/Commissie, Jur 1983, 
p. 3461, (‘Michelin I’) punt 73 en (iii) 15 maart 2007, zaak C-95/04P, British 
Airways/Commissie, Jur. 2007. p. I-2331, (‘BA’) punt 67 alsmede het arrest van 
Gerecht van eerste aanleg van 30 september 2003, zaak T-203/01, Michelin/
Commissie, Jur. 2003, p. II-4071, (‘Michelin II’) punt 59.
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weergegeven – dat de regeling klantentrouw (i) feitelijk geen 
bepalende factor was voor afnemers om hun fokstiersperma 
bij CRV af te nemen, (ii) een dusdanig geringe omvang had 
dat afnemers zich hierdoor niet zouden laten leiden in de keuze 
van hun leverancier en (iii) relatief eenvoudig gematched kon 
worden door andere leveranciers. Om die redenen heeft de 
NMa volgens het CBb niet aannemelijk gemaakt dat “de rege-
ling klantentrouw voor afnemers van appellante de keuze tus-
sen verschillende leveranciers moeilijker of onmogelijk maakt 
en voor concurrenten de toegang tot de markt moeilijker of 
onmogelijk maakt, zodat niet aannemelijk is dat de regeling 
een merkbare beperking van de mededinging tot gevolg heeft 
of kan hebben”. 

De testerskortingsregeling 
Betreffende de testerskortingsregeling overweegt het CBb dat 
deze korting onderdeel was van een regeling voor veehouders 
die deelnamen aan een testprogramma van CRV voor proef-
stiersperma. Wanneer een veehouder mee zou doen aan het 
testprogramma kreeg deze een aantal voordelen toegekend, 
waaronder een korting van 10% op elk afgenomen rietje 
fokstiersperma. Deze korting was dus niet gebonden aan een 
bepaald afnamevolume. Het CBb stelt daarom dat de testers-
korting qua toekenningscriteria en modaliteiten de kenmerken 
van een factuurkorting had waarvan zelf geen druk uitging 
op veehouders om zich bij CRV te bevoorraden. Het CBb acht 
daarbij van belang dat de NMa niet de voorwaarden van het 
testprogramma als zodanig, maar uitsluitend de testerskor-
ting als misbruik heeft aangemerkt. Gelet op deze omstandig-
heden overweegt het CBb – zakelijk weergegeven – dat wat 
betreft de testerskortingsregeling zelf niet is aangetoond dat 
deze uitsluitingseffecten zou kunnen hebben. 

Kanttekeningen 

Het oordeel van het CBb betreffende de testerskorting behoeft 
weinig nadere bespreking. Het CBb heeft zich mijns inziens 
terecht op het standpunt gesteld dat CRV hierdoor geen mis-
bruik van haar machtspositie heeft gemaakt. Daarbij heeft 
het CBb in lijn met de vaste rechtspraak van het Hof en het 
Gerecht gekeken naar de toekenningscriteria en de modali-
teiten van de testerskorting welke korting klaarblijkelijk het 
karakter had van een ‘gewone’ factuurkorting waarvan geen 
bindend effect kon uitgaan.5

Regeling klantentrouw: effects based-benadering vs. per 
se-benadering 
Het is evident dat het CBb in de onderhavige uitspraak heeft 
gekozen voor een effects based-benadering waarin niet de 
vorm, maar de effecten van de regeling klantentrouw de door-
slag hebben gegeven voor het oordeel van het CBb. Het CBb 
heeft zich daarbij sterk laten leiden door de geringe omvang 
van de mogelijke kortingen die veehouders konden verkrijgen. 
De vraag dringt zich op hoe deze effects based-benadering van 
art. 24 Mededingingswet (‘Mw’) zich verhoudt tot de bena-

5 Zie Michelin I, punt 73 en BA, punt 67. Zie ook Michelin II, punt 58 waarin wordt 
aangegeven dat van systemen van kwantumkortingen die uitsluitend aan de 
omvang van de bij een dominante onderneming gedane aankopen zijn gebonden 
in het algemeen niet wordt gesteld dat zij een bij art. 82 EG-Verdrag (thans art. 
102 VWEU) verboden afschermende werking hebben.

dering van het Hof betreffende art. 102 VWEU. Immers, het 
Hof laat er weinig misverstand over bestaan dat exclusieve 
bevoorradingsverplichtingen die zijn overeengekomen met 
een onderneming met een machtspositie per se misbruikelijk 
zijn in de zin van art. 102 VWEU.6 Het is het Hof om het even 
of een exclusieve bevoorradingsverplichting een contractuele 
verplichting is in formele zin of voortvloeit uit een stelsel van 
getrouwheidskortingen. Van belang is slechts dat de koper 
ertoe wordt aangezet zich uitsluitend te bevoorraden bij 
de onderneming die een machtspositie inneemt. Dergelijke 
kortingen berusten volgens het Hof niet op een door de eco-
nomische prestatie gerechtvaardigd voordeel, maar zijn er op 
gericht de koper wat zijn bevoorradingsbronnen betreft geen 
of minder keus te laten en andere producenten de toegang tot 
de markt te belemmeren.7 Het Hof stelt dienaangaande geen 
hoge eisen aan de bewijsvoering. Er behoeft slechts te worden 
aangetoond dat de als misbruik aangemerkte kortingsregeling 
tot doel heeft de mededinging te vervalsen. Het bewijs van 
het doel van de gedraging valt daarbij samen met dat van het 
mededingingsverstorende gevolg.8 Indien is aangetoond dat 
het doel van een gedraging van een dominante onderneming 
het beperken van de mededinging is, dan wordt geacht dat die 
gedraging eveneens een dergelijk gevolg kan hebben. Deze per 
se-benadering is recent bestendigd door het Gerecht in de zaak 
Tomra waarin de kortingssystematiek van een leverancier 
van emballage-innameautomaten werd getoetst.9 Het Gerecht 
overweegt in deze zaak dat de door Tomra gehanteerde 
getrouwheidskortingen naar de aard ervan een uitdringend 
effect hadden en dat er geen noodzaak was voor een analyse 
van de vermoedelijke gevolgen van het betrokken misbruik: 
“Om schending van artikel 82 EG vast te stellen behoeft 
immers niet te worden aangetoond dat het betrokken misbruik 
een concreet gevolg heeft gehad op de betrokken markten. Het 
volstaat aan te tonen dat de als misbruik aangemerkte gedra-
ging van de onderneming met een machtspositie ingaat tegen 
de mededinging, of anders gezegd dat de gedraging naar de 
aard ervan een beperking van de mededinging tot gevolg kan 
hebben” [vet, RE].10

Dan schakel ik nu weer naar de onderhavige zaak. De regeling 
klantentrouw (nomen est omen) van CRV was opgetuigd met 
het uitsluitende doel om klanten van CRV nog verder te binden. 
Met dat doel werd een retroactieve korting opgetuigd waarbij 
klanten bij (nagenoeg) uitsluitende afname beloond zouden 
worden met een korting over hun hele afzet bij CRV. Gelet op 
de toekenningscriteria en de modaliteiten van de regeling klan-
tentrouw was sprake van een klassieke getrouwheidskorting 
in de zin van het arrest Hoffmann-La Roche/Commissie, zij 
het met (zeer) lage kortingspercentages. Het klantenbindende 
doel van de regeling was ook niet in geschil. De stelling van 
CRV dat de regeling er uitsluitend toe strekte om veehouders 
symbolisch te belonen laat de aard en het doel van de korting 
onverlet. Ook had CRV niet aangevoerd dat sprake was van 
efficiencyvoordelen die de kortingen zouden kunnen rechtvaar-
digen. Er was derhalve voldoende reden voor de NMa om de 
regeling klantentrouw te kwalificeren als een (getrouwheids)

6 Zie Hoffman-La Roche, punten 89 en 90 en BA, punt 62.
7 Zie Hoffman-La Roche, punt 90.
8 Zie Michelin II, punt 241.
9 Arrest van het Gerecht van 9 september 2010, zaak T-155/06, Tomra/

Commissie, n.n.g. (‘Tomra’)
10 Tomra, punt 289.

AM   218 16-12-2010   12:02:04



Actualiteiten  Mededingingsrecht nummer 9/10 • december 2010

Sdu Uitgevers

Actualiteiten Internationaal

219

Rechtspraak

Actualiteiten  Mededingingsrecht nummer 9/10 • december 2010 219

Sdu Uitgevers

korting die naar haar aard tot doel had de mededinging te ver-
valsen op de markt voor levering van fokstiersperma. Dat de 
negatieve effecten van de regeling zouden zijn uitgebleven of 
dat de regeling in beperkte mate effect zou hebben gehad, doet 
dan in principe verder niet ter zake. Een nader onderzoek naar 
de uitsluitingseffecten van de regeling was derhalve op grond 
van de vaste rechtspraak van het Hof niet geboden.

Regeling klantentrouw: een en een is toch geen twee
Gelet op (i) de strikte form based benadering van het Hof en (ii) 
de toekenningscriteria en de modaliteiten van de regeling klan-
tentrouw had het CBb zich eenvoudig van zijn taak kunnen 
kwijten. Toch is dat niet wat het CBb in onderhavige uitspraak 
heeft gedaan. Het CBb heeft – niettegenstaande de vaste recht-
spraak van het Hof – de effecten van de regeling klantentrouw 
uitvoerig meegewogen in haar oordeel. Daar is gelet op de 
beperkte duur en omvang van de korting (de klantentrouwkor-
ting betrof voor een gemiddelde veehouder kennelijk niet meer 
dan 0,01% tot 0,02% van zijn totale kosten) sympathie voor 
op te brengen. Bovendien had de NMa zelf geconstateerd dat 
de kortingsregelingen niet hadden geleid tot marktafsluitende 
effecten.11 Tegelijkertijd kom ik tot de conclusie dat het CBb 
(een stuk) strengere eisen stelt aan de bewijsvoering omtrent 
het begrip ‘misbruik’ (in de vorm van getrouwheidskortingen) 
dan het Hof. Niet duidelijk is hoeveel ruimte het CBb in dit 
verband mag opeisen om af te wijken van de vaste recht-
spraak van het Hof, nog daargelaten dat de kortingsregelingen 
naast een inbreuk op art. 24 Mw tevens een inbreuk op art. 
102 VWEU vormden.12 Met andere woorden, in hoeverre kan 
een onderzoek naar de gevolgen van een kortingsregeling 
bepalend zijn wanneer vaststaat dat sprake is van een klas-
sieke getrouwheidskorting? Deze noot leent zich niet voor een 
uitgebreidere bespreking van dit interessante vraagstuk. Ik 
beperk mij tot de beschrijving van de wijze waarop het CBb 
haar effects based-benadering invulling geeft. 
In de eerste plaats geldt dat een gedraging pas als misbruik 
kan worden aangemerkt indien deze gedraging invloed kan 
hebben op de structuur van de markt.13 Zoals ook blijkt uit de 
uitspraak van het CBb, staat het een onderneming altijd vrij 
om bewijs te leveren dat een als misbruik aangemerkte gedra-
ging geen gevolgen kan hebben en daarmee niet als misbruik 
kan worden gekwalificeerd. Het bewijs dat CRV in dat verband 
had aangeleverd door middel van het Lexonomics-rapport 
heeft het CBb gebruikt ter staving van haar oordeel dat de 
NMa niet aannemelijk had gemaakt dat de regeling klanten-
trouw de keuze tussen verschillende leveranciers moeilijker 
of onmogelijk maakte en voor concurrenten de toegang tot de 
markt moeilijker of onmogelijk maakte. Het toetsingscriterium 

11 Besluit NMa 31 december 2003, zaak 3353-89, CR Delta, randnummer 110.
12 Zie besluit NMa 25 juli 2005, zaaknr. 3353-153, CR Delta, randnummers 32-46. 

Ingevolge art. 3, eerste lid Verordening 1/2003 dienen Nederlandse rechters art. 
102 VWEU toe te passen indien zij art. 24 Mw toepassen op door art. 102 VWEU 
verboden misbruik. In de decentrale toepassing van art. 102 VWEU zijn de rech-
terlijke instanties bij de toepassing van het begrip ‘misbruik’ gebonden aan de 
uitleg die daaraan is gegeven in de communautaire rechtspraak. Ik verwijs naar 
de uitspraak van het Hof van 4 juni 2009, zaak C-08/08, T-Mobile e.a., Jur. 
2009, p. I-4529, punt 50 (welke uitspraak mijns inziens naar analogie geldt voor 
art. 102 VWEU). Omdat de Mw geen definitie bevat van het begrip ‘misbruik’ 
en het Nederlandse mededingingsrecht in zo belangrijke mate op het Europese 
mededingingsrecht georiënteerd is, zijn uitspraken van het Hof over de betekenis 
van het begrip ‘misbruik’ in beginsel ook voor de uitleg van art. 24 Mw richting-
gevend. Zie in dat verband CBb 22 maart 2007, LJN BA2598, punt 6.3.

13 Zie onder meer Hoffman-La Roche, punt 91.

dat het CBb hier hanteert, volgt uit de uitspraak van het Hof 
in BA.14 In BA heeft het Hof echter expliciet gesteld dat dit 
criterium niet geldt voor getrouwheidskortingen in de zin van 
het arrest Hoffmann-La Roche/Commissie.15 Aldus heeft het 
CBb een onjuist toetsingscriterium gehanteerd, althans een 
strenger criterium dat niet geldt voor getrouwheidskortin-
gen in de zin van het arrest Hoffmann-La Roche/Commissie. 
Daarenboven koppelt het CBb een kwantitatief merkbaar-
heidsvereiste aan de bewijsopdracht voor de NMa. Zo over-
weegt het CBb dat niet voor de hand ligt dat veehouders zich 
sterk zullen laten leiden door een in omvang (zeer) geringe 
korting. Voorts spreekt het CBb van een merkbare beperking 
van de mededinging. Mijns inziens geeft het CBb daarmee een 
opmerkelijke interpretatie aan de voorwaarde dat een mis-
bruikelijke gedraging naar de aard ervan een beperking van 
de mededinging tot gevolg moet kunnen hebben. Deze inter-
pretatie vindt volgens mij geen steun in de rechtspraak van 
het Hof of het Gerecht. Bovendien miskent deze interpretatie 
dat het begrip ‘misbruik’ een objectief begrip is dat ziet op 
gedragingen van een onderneming met een machtspositie die 
invloed kunnen uitoefenen op de structuur van de markt waar 
juist door de aanwezigheid van de betrokken onderneming de 
mededinging reeds is verzwakt.16 In dat licht lijkt een kwan-
titatieve merkbaarheidsanalyse niet gepast. Immers, op een 
verzwakte markt zullen de gedragingen van een dominante 
onderneming in beginsel steeds merkbaar zijn. Dat geldt te 
meer indien ze er op zijn gericht om afnemers (nagenoeg) uit-
sluitend aan zich te binden. 
Tot slot kunnen ook de nodige vraagtekens worden geplaatst 
bij de motivering van het CBb. Het CBb concludeert dat de rege-
ling klantentrouw geen bepalende factor was voor veehouders 
om hun fokstiersperma bij CRV af te nemen. Het CBb baseert 
dit oordeel op de omstandigheid dat NMa niet heeft weerspro-
ken dat circa de helft van de afnemers van CRV volgens het 
Lexonomics-rapport niet hadden deelgenomen aan de regeling. 
Mijns inziens gaat het CBb hier wel een beetje kort door de 
bocht. Klaarblijkelijk heeft een verre van gering percentage 
van de afnemers van CRV ingetekend op de regeling klanten-
trouw. Enig merkbaar effect kan de regeling daarom lijkt me 
niet worden ontzegd. Ook de stelling dat het voor concurrenten 
mogelijk is om de korting te evenaren is – mede gelet op de 
motivering van het Gerecht in Tomra – weinig overtuigend. In 
Tomra stelde het Gerecht dienaangaande dat het binden van 
een deel van de markt niet gerechtvaardigd kan worden door 
aan te tonen dat het voor de mededinging vatbare gedeelte nog 
volstaat voor een beperkt aantal concurrenten.17

Tot slot 

Waar na de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam nog werd 
getwijfeld of de economische benadering van art. 24 Mw een 
plaats had gekregen in het Nederlandse mededingingsrecht, 
laat het CBb daar in onderhavige uitspraak geen misver-
stand over bestaan. Met de omarming van de effects based-
benadering legt het CBb de bewijslat voor de NMa hoger. 

14 BA, punt 68. Zie hierover D. Schrijvershof, ‘Het British Airways-arrest (nog) geen 
‘effects based approach’’, AM 2007, p. 66-70.

15 BA, punt 68. In BA ging het om een kortingsysteem dat geënt was op het bepalen 
van verkoopdoelstellingen.

16 Zie onder meer Hoffman-La Roche, punt 91.
17 Tomra, punt 241.
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Daardoor zal de NMa zich in art. 24 Mw zaken meer moeten 
focussen op gedegen (economisch) onderzoek en het verkrijgen 
van sterk economisch bewijs van potentiële uitsluitingseffec-
ten. Dat zou ook in lijn zijn met het beleid van de Commissie 
zoals neergelegd in de Richtsnoeren van de Commissie.18 Dat 
de Commissie duidelijk kiest voor een op effectengebaseerde 
aanpak blijkt ook uit de zaak Tomra, waarin de Commissie 
haar analyse onverplicht heeft aangevuld met een onderzoek 
naar de vermoedelijke gevolgen van de misbruikelijke praktij-
ken van Tomra op de beïnvloede markt. In onderhavige zaak 
had de NMa een dergelijke analyse volledig achterwege gela-
ten. Sterker nog, de NMa was zelfs tot de conclusie gekomen 

18 Richtsnoeren betreffende de handhavingprioriteiten van de Commissie bij de toe-
passing van art. 82 van het EG-Verdrag op onrechtmatig uitsluitingsgedrag door 
ondernemingen met een machtspositie, Pb EU 2009, C45/02.

dat de kortingsregelingen van CRV (onder meer vanwege de 
korte duur) geen marktafsluitende effecten tot gevolg hadden. 
Gelet op de formalistische aanpak van de NMa in onderha-
vige zaak en bij gebreke van enig negatief effect is het goed 
gemotiveerde oordeel van het CBb en de daarbij gebruikte 
analyse van de effecten te billijken. Dat het CBb daarbij een 
strengere aanpak hanteert betreffende de bewijsvoering dan 
het Hof en het Gerecht zal door de één worden toegejuicht 
en door de ander worden afgekeurd. CRV zal in ieder geval 
opgelucht adem halen. 
 
Ruben Elkerbout19

19 Advocaat bij Stek (www.steklaw.com)
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