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46. Verticale prijsbinding: the bad, 
the ugly and…. the good?
MR. R. ELKERBOUT

 

Inleiding 

De grenzen tussen verticale en horizontale overeenkomsten 
in het kartelverbod vervagen; dat was althans mijn oordeel 
naar aanleiding van de pittige boetes die de Belgische 
Mededingingsautoriteit (BMa) en het Bundeskartellamt 
(BKa) in 2015 hadden opgelegd aan diverse fabrikanten 
en distributeurs in de levensmiddelensector.1 Een andere 
conclusie was dat verticale overeenkomsten, gedreven door 
de snelle en disruptieve opmars van online verkopen, weer 
in de schijnwerpers staan van Europese mededingings-
autoriteiten. Dat geldt zeker voor verticale prijsbinding, 
een praktijk waarover, mede door de sterke opkomst van 
het internet als verkoopkanaal, al een flinke tijd discussie 
wordt gevoerd in de economische en juridische literatuur 
en tussen mededingingsautoriteiten.2 In wezen gaat die 
discussie over de vraag of verticale prijsbinding altijd of in 
beginsel problematisch is en of verticale prijsbinding niet 
ook neutrale of zelfs positieve gevolgen kan hebben voor 
de mededinging. De hardliners onder de Europese mede-
dingingsautoriteiten zijn zonder twijfel in de meerderheid, 
maar de roep om meer nuance en een economische benade-
ring lijkt de laatste tijd aan kracht te winnen.3 

1  R. Elkerbout, ‘Food for thought: onderscheid tussen verticale en horizon-
tale overeenkomsten vervaagt’, MP 2016/1.

2  Zie bijvoorbeeld OECD publicatie ‘Vertical restraints on online sales’, 
http://www.oecd.org/daf/competition/VerticalRestraintsForOnline-
Sales2013.pdf, 2013; H.H.P. Lugard, ‘Click & Brick: Competition aspects of 
Internet sales’, SEW nummer 10, oktober 2014.

3  Een treffend voorbeeld van de economische benadering ten aan-
zien van misbruik van machtspositie is het arrest van het Hof van 6 
september 2017, in zaak C-413/14, Intel Corporation Inc./Commissie, 
ECLI:EU:C:2017:632; zie daarover: G.J. van Midden, J.W. Fanoy, 'Het Intel 
arrest: een (aarzelende) aanvaarding van de effects-based-approach bij 
getrouwheidskortingen', MP 2017/7-8, nr. 341.

In dit licht gaven onder meer de boetes in 2017 van de BMa 
aan Algist Bruggeman4 en het BKa aan Wellensteyn en Peek 
& Cloppenburg5 een mooie aanleiding om een bijdrage 
specifiek te schrijven over dit fenomeen. Het doel van deze 
bijdrage is om - voortbouwend op de Richtsnoeren verti-
cale restricties (de Richtsnoeren) van de Europese Commis-
sie (de Commissie) en de recente(re) handhavingspraktijk 
van nationale mededingingsautoriteiten - een poging te 
wagen om enkele relatief recent voorbij gekomen praktij-
ken van verticale prijsbinding te classificeren in de boxen 
‘good’, ‘bad’ en ‘ugly’, gebaseerd op de protagonisten in 
Sergio Leone’s filmklassieker6 over hebzucht en antitrust in 
de letterlijke zin van het woord. 

Verticale prijsbinding in de Groepsvrijstelling 
en de Richtsnoeren 

Op grond van de aloude rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (het Hof) kan verticale 
prijsbinding worden gekwalificeerd als een prima facie 
strekkingsbeperking.7 Na het beroemde arrest van het US 
Supreme Court in de zaak Leegin8 in 2007 - waarin het US 
Supreme Court de lijn van zijn eigen circa 100 jaar oude 

4  Besluit van de BMa van 22 maart 2017, zaak MEDE-I/O-13/0001, Algist 
Bruggeman N.V.

5  Besluit van het BKa van 21 juli 2017, zaak B2-62/16, Wellensteyn Interna-
tional GmbH & Co. KG, Peek & Cloppenburg KG.

6  Film van Sergio Leone, ‘The Good, the Bad and the Ugly’ (1966). 
7  Arrest van het Hof van 3 juli 1985, in zaak 243/83, SA Binon & Cie/SA 

Agence et messageries de la presse, ECLI:EU:C:1985:284.
8  Arrest van het US Supreme Court van 28 juni 2007, zaak 06-480, Leegin 

Creative Leather Products, Inc./Psks, Inc., Dba Kay’s Kloset . . . Kay’s Shoes. 
Zie hierover onder meer R. Groen, J. Houben, M. Visser, 'Verticale prijs-
binding en de rule of reason - de Leegin-uitspraak van het U.S. Supreme 
Court', Actualiteiten Mededingingsrecht 2007, p. 154..

De mededingingsbeperking van verticale prijsbinding is een beperking van intrabrand concurrentie; 
interbrand concurrentie wordt niet beperkt door verticale prijsbinding. De vraag is of verticale prijsbinding 
altijd of in beginsel problematisch is en of verticale prijsbinding niet ook neutrale of zelfs positieve gevolgen 
kan hebben voor de mededinging. Het doel van deze bijdrage is om - voortbouwend op onder andere 
recente(re) handhavingspraktijk van nationale mededingingsautoriteiten - een poging te wagen om enkele 
relatief recent voorbij gekomen praktijken van verticale prijsbinding te classificeren in de boxen ‘good’, ‘bad’ 
en ‘ugly’. \ 
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rechtspraak verliet op basis waarvan verticale prijsbinding 
als per se verboden werd beschouwd - is er in Europa een 
debat gevoerd over verticale prijsbinding, met name over 
de vraag of verticale prijsbinding nog als hardcore restric-
tie moest worden opgenomen in de Groepsvrijstelling.9 De 
uitkomst van dit debat is bekend. Verticale prijsbinding 
wordt nog steeds gezien als hardcore restrictie.10 In de 
Richtsnoeren wordt het begrip verticale prijsbinding, zowel 
de vorm als de beperking, nader beschreven.11 Hoewel 
deze materie voor menig lezer van dit tijdschrift gesneden 
koek is, wordt hierna een korte beschrijving gegeven van 
het begrip verticale prijsbinding in de Richtsnoeren, omdat 
kritische herlezing tot een genuanceerder inzicht leidt dan 
alleen de hardcore restrictie.

Verticale prijsbinding: de uitingsvorm
In punt 48 van de Richtsnoeren bespreekt de Commissie 
de uitingsvorm van verticale prijsbinding. In het geval van 
contractuele bepalingen of onderlinge afstemming waarbij 
de wederverkoopprijs direct wordt vastgesteld, is verticale 
prijsbinding evident. Vervolgens geeft de Commissie een 
behoorlijke lijst van voorbeelden van het bereiken van 
indirecte prijsbinding.12 De Commissie vermeldt verder dat 
de doeltreffendheid van verticale prijsbinding kan worden 
verhoogd door de invoering van een prijscontrolesysteem 
of het opleggen aan de wederverkopers van de verplichting 
om te melden wanneer andere leden van het distributienet 
van het standaardprijsniveau afwijken. Verder kan de doel-
treffendheid van verticale prijsbinding worden verhoogd 
door een combinatie met maatregelen die de prikkel om 
de wederverkoopprijs te verlagen, kunnen verzwakken; 
bijvoorbeeld het aanbrengen van een adviesprijs op het 
product of via een most-favoured-customer bepaling. De 
Commissie noemt dit ‘ondersteunende maatregelen’ die in 
combinatie met adviesprijzen of maximumprijzen hetzelfde 
effect kunnen hebben als het opleggen van vaste prijzen. De 

9  Verordening (EU) nr. 330/2010 van de Commissie van 20 april 2010 be-
treffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten 
en onderling afgestemde feitelijke gedragingen (de Groepsvrijstelling). 

10  In artikel 4 sub a van Groepsvrijstelling staat verticale prijsbinding als 
volgt gedefinieerd: “De beperking van de mogelijkheid van de afnemer 
tot het vaststellen van zijn verkoopprijs, onverlet de mogelijkheid voor de 
leverancier om een maximumprijs op te leggen of een verkoopprijs aan te 
raden, mits deze prijzen niet ten gevolge van door een van de partijen uitge-
oefende druk of gegeven prikkels hetzelfde effect hebben als een vaste prijs of 
minimumprijs”.

11  Dat gebeurt eerst in punten 48 en 49 en daarna in hoofdstuk 2.10 in het 
kader van een mogelijk beroep op de cumulatieve voorwaarden in artikel 
101, derde lid, VWEU.

12  Zoals (i) het fixeren van de marge van de distributeur, (ii) het vaststel-
len van het maximumniveau van de kortingen die de distributeur ten 
opzichte van een bepaald prijsniveau mag toekennen, (iii) het van de 
inachtneming van een bepaald prijsniveau afhankelijk stellen van de toe-
kenning van kortingen of de terugbetaling van promotiekosten door de 
leverancier, (iv) het koppelen van de opgelegde wederverkoopprijs aan 
de wederverkoopprijzen van concurrenten en (v) bedreigingen, intimida-
ties, waarschuwingen, sancties, vertraging of opschorting van leveringen 
of beëindiging van overeenkomsten, wanneer dit verband houdt met de 
inachtneming van een bepaald prijsniveau.

toepassing van een bepaalde steunmaatregel of de verstrek-
king van een lijst met advies- of maximumprijzen door de 
leverancier aan de afnemer wordt echter op zichzelf niet 
geacht tot prijsbinding te leiden, aldus de Commissie die 
met deze conclusie verwarring zaait, althans niet duide-
lijker maakt wanneer welke ondersteunende maatregelen 
als uitingsvorm van verticale prijsbinding kunnen worden 
gekwalificeerd. Wordt het hanteren van een intern prijscon-
trolesysteem in combinatie met het verstrekken van advies-
prijzen aan distributeurs bijvoorbeeld gezien als verticale 
prijsbinding?13 En wat als accountmanagers van leveran-
ciers gesprekken voeren met hun distributeurs over marges 
en het prijsniveau in de markt; wanneer gaat het dan om een 
uitingsvorm van verticale prijsbinding? Hoe zit het met de 
praktijk van het differentiëren in consumentenadviesprij-
zen per (type) afnemer? Deze en vele andere voorbeelden 
uit de praktijk tonen dat de praktijk weerbarstiger is dan 
de Richtsnoeren. De duivel zit in de details van de praktijk.

De mededingingsbeperking van 
verticale prijsbinding is een beper-
king van intrabrand concurrentie; 

interbrand concurrentie wordt niet 
beperkt door verticale prijsbinding

Verticale prijsbinding: de beperking
De mededingingsbeperking van verticale prijsbinding is een 
beperking van intrabrand concurrentie; interbrand concur-
rentie wordt niet beperkt door verticale prijsbinding. Het is 
goed dat uitgangspunt steeds in het vizier te houden bij de 
beoordeling van verticale prijsbinding.
Ten aanzien van de materiële component merkt de Commis-
sie ten eerste in punt 223 op dat wanneer een overeenkomst 
verticale prijsbinding inhoudt, wordt verondersteld dat die 
overeenkomst de mededinging beperkt en dus binnen het 
toepassingsgebied van artikel 101, lid 1, VWEU valt.14 Dan 
volgt de stelling dat dit de veronderstelling oplevert dat de 
overeenkomst waarschijnlijk niet aan de voorwaarden van 
artikel 101, lid 3, VWEU beantwoordt en dat de Groeps-
vrijstelling bijgevolg niet van toepassing is. In deze rede-
nering schuilen enkele conceptuele problemen. Ten eerste 
kan verticale prijsbinding sowieso niet profiteren van de 
Groepsvrijstelling, omdat het een hardcore restrictie is die 
zorgt voor uitsluiting van de werking ervan. Ten tweede 
dienen Europese mededingingsautoriteiten eerst te bewij-
zen dat een overeenkomst kwalificeert als strekkingsbeper-

13  Zie bijvoorbeeld de zaak van de Autorité de la Concurrence (de Franse 
Mededingingsautoriteit) tegen Nintendo waarin zij Punten van Bezwaar 
had gestuurd wegens het hanteren van een consumentenadviesprijs 
en consumentenprijscontrole, maar uiteindelijk haar onderzoek afsloot 
met een besluit waarin zij in die gedragingen geen overtreding van het 
kartelverbod zag (besluit van 1 december 2015); zie nader: W.W. Geursen, 
'Geen verticale prijsbinding door Nintendo die consumentenadviesprijs 
gaf en werkelijke prijs controleerde', MP 2016/1, nr. 18.

14  Hoofdstuk 2.10 van de Richtsnoeren, rnr. 233.
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king of gevolgbeperking. Daarna komt de discussie over het 
derde lid eventueel pas in volle omvang op tafel. In Europa 
kennen we niet het systeem van de per se overtreding, zoals 
in de Verenigde Staten, maar moeten overeenkomsten steeds 
worden beoordeeld in het kader van hun economische en 
juridische context en blijft er (op papier) altijd ruimte voor 
een efficiencyverweer.15 
Verticale prijsbinding is aldus, ook omdat er - zoals hier-
voor besproken - zoveel verschillende varianten zijn, – 
anders dan men wellicht zal denken – niet automatisch 
verboden. In punt 224 geeft de Commissie vervolgens zeven 
voorbeelden van manieren waarop verticale prijsbinding 
de mededinging kan beperken. Die vormen zal ik hier niet 
bespreken, maar komen in de paragraaf wel deels aan bod. 
In punt 225 geeft de Commissie voorbeelden van situaties 
waarin verticale prijsbinding niet alleen de mededinging 
beperkt, maar ook, in het bijzonder wanneer zij uitgaat van 
de leverancier, efficiëntieverbeteringen kan opleveren die 
aan artikel 101, lid 3, VWEU zullen worden getoetst. In 
punten 226, 227 en 228 gaat de Commissie dan nog in op 
advies- en maximumprijzen.16

Inzichten op grond van de Richtsnoeren
Bovenstaande beschrijving levert enkele relevante inzichten 
op. Eén, het is niet steeds duidelijk wanneer precies sprake 
is van verticale prijsbinding. Twee, verticale prijsbinding 
kent vele vormen en is niet standaard verboden; dit blijft 
afhankelijk van de juridische en economische context en 
er zijn uitzonderingsituaties te bedenken. Het is wel duide-
lijk dat de Commissie verticale prijsbinding in elke vorm, 
direct of indirect en ongeacht de marktpositie, standaard 
als ‘bad’, althans als hardcore restrictie en strekkingsbeper-
king kwalificeert. Daarmee creëert de Commissie een (op 
papier) weerlegbaar vermoeden van economische schade. 
De vraag is of dat op basis van huidige economische inzich-
ten nog terecht is.17 Interessant wordt dan ook de discussie 
over verticale prijsbinding die ongetwijfeld binnen enkele 

15  Zie het mijlpaalarrest over de reikwijdte van het kartelverbod van het 
Hof van 11 september 2014, C-67/13P, Groupement des cartes bancai-
res, punten 50-52. Zie hierover onder meer de speech van A. Italianer, 
directeur-generaal voor mededinging, van 10 december 2014 tijdens het 
CRA-congres in Brussel, te vinden via ec.europa.eu/competition/spee-
ches/text/sp2014_07_en.pdf. 

16  De Commissie merkt op dat vrijblijvende advies- en maximumprijzen 
onder de Groepsvrijstelling vallen als de marktaandeeldrempel van 30% 
niet wordt overschreden. Bij hogere marktaandelen is een mogelijk 
risico dat maximum- en adviesprijzen als richtpunt voor wederverkopers 
werken en door alle of vrijwel alle wederverkopers worden toegepast 
en/of dat de maximum- of adviesprijs de concurrentie kan afzwakken of 
collusie tussen leveranciers in de hand kan werken, waarbij goed moet 
worden gekeken naar de marktpositie van de leverancier. Advies- en 
maximumprijzen worden in ieder geval niet gezien als strekkingsbeper-
king. 

17  Zie bijvoorbeeld Italianer in de voetnoot 15 genoemde speech waarin 
hij oproept tot voorzichtigheid als het gaat om het : “First, we must take 
particular care when we find an agreement to be a restriction by object if 
it does not bear an obvious resemblance to past cases where a restriction 
by object was established. We also need to think twice before finding that 
agreements that may have a legitimate aim, such as preventing free riding, 
are a restriction by object.” 

jaren weer zal plaatsvinden in het kader van het verval van 
de Groepsvrijstelling per 31 mei 2022.
Wanneer wordt gekeken naar de handhavingspraktijk 
van Europese mededingingsautoriteiten, lijkt die opvat-
ting zeven jaar later in ieder geval nog steeds dominant. 
Sterker nog, er lijkt sprake te zijn van een opleving van de 
handhavingspraktijk.18 Niet alle Europese mededingingsau-
toriteiten kijken echter (nog) op een rigide of dogmatische 
manier naar verticale prijsbinding. Ook de ´goede´ kant 
komt sporadisch naar voren. Sinds 2010 is er daarnaast 
ook veel meer aandacht voor de ‘ugly’ kant van verticale 
prijsbinding. Hierna volgt aan de hand van recente voor-
beelden een toelichting op de verticale prijsbindingspraktij-
ken die wat mij betreft behoren in de categorie ‘bad’, ‘ugly’ 
en ‘good’. 

The Bad: marktbreed

Voordat ik een toelichting geef op de recent voorbij geko-
men verticale prijsbindingszaken die wat mij betreft zonder 
enige twijfel behoren in de categorie ‘bad’, eerst de vraag 
wat de kwalificatie ‘bad’ in mijn ogen betekent. Daarvan 
is wat mij betreft sprake wanneer - op basis van de juridi-
sche en economische contexttoets - de heersende opvatting 
in de economische theorie dat de praktijken leiden tot een 
merkbare aantasting van de mededinging wordt bevestigd, 
maar er nog wel sprake is van een weerlegbaar vermoeden 
van economische schade. Dit is anders voor de ´ugly´ prak-
tijken, waar ik daarna over zal schrijven. 

Bij marktbrede verticale prijsbinding is 
er een verlies van niet alleen intrabrand 
maar ook interbrand prijsconcurrentie

Ik denk dat men (mededingingsjuristen en -economen) het 
er in grote mate over eens is dat klassieke verticale prijs-
binding overeengekomen tussen één leverancier met markt-
macht (met een marktaandeel van meer dan 30%) en één 
of meer van zijn distributeurs in deze categorie valt. Bij 
marktbrede verticale prijsbinding is er een verlies van niet 
alleen intrabrand maar ook interbrand prijsconcurrentie. 
Voorbeelden zijn de Duitse meubels-19 en matrassenzaken20. 
Het gaat om een situatie waar de leverancier unilateraal 
tot verticale prijsbinding overgaat en dit onder meer doet 
om zijn marktpositie te beschermen dan wel te verbeteren. 
Ik geef een paar voorbeelden. Neem ter illustratie het 2017 
besluit van de BMa waarbij Aldist Bruggeman een boete is 

18  Y. de Vries, N. Rutges-Al-Ani, S. Vollering, 'Verticale prijsbinding geen prio-
riteit?: elders wel', Tijdschrift mededingingsrecht in de praktijk 2014/1, nr. 
44, p. 15.

19  Fallbericht van het BKa van 11 januari 2017, zaken B1-164/13; B1-167/13; 
B1-87/14; B1-47/15, - hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG, Stadtlohn, - Rolf 
Benz AG & Co. KG, Nagold, - Heinz Kettler GmbH, Ense-Parsit, - aeris 
GmbH, Haar, und - Zebra Nord GmbH, Hatten-Sandkrug.

20 Pressemitteilung van het BKa van 22 oktober 2015, Tempur Deutschland 
GmbH.
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opgelegd van circa EUR 5,5 miljoen wegens onder meer het 
hanteren van minimum wederverkoopprijzen voor verse 
bakkersgist. Algist Bruggeman gaf adviesprijzen aan haar 
distribiteurs voor de verkoop van verse gist aan bakkerijen 
in de artisanale en semi-artisanale segmenten die volgens 
de BMa in de praktijk vaste wederverkoopprijzen waren, 
omdat de distribiteurs hiervan niet zonder toestemming 
van Algist Bruggeman mochten afwijken. Algist Bruggeman 
verleende die toestemming slechts als de bakkerijen dreig-
den over te stappen naar de concurrent en bepaalde vervol-
gens ook de hoogte van de korting. De verleende kortingen 
werden via prospectielijsten gecontroleerd en uitbetaald 
door Algist Bruggeman aan de distribiteurs. Ook werden 
distribiteurs bezocht of aangeschreven door verkoopverte-
genwoordigers van Algist Bruggeman en onder druk gezet 
als zij zonder toestemming afweken van de advieswederver-
koopprijzen. Het overkoepelende doel van deze en andere 
verticale praktijken was om kleinere concurrenten tegen te 
werken. Een ander klassiek voorbeeld van dit soort verti-
cale prijsbinding is de LEGO zaak van de BKa.21 Mede-
werkers van het verkoopteam van LEGO GmbH dwongen 
sommige retailers om bepaalde minimumverkoopprijzen 
te hanteren voor een twintigtal LEGO producten. Ook 
maakte LEGO een korting op de inkoopprijzen afhankelijk 
van de handhaving van de opgelegde minimumverkoop-
prijzen. Er zijn overigens ook andere invalshoeken denk-
baar bij verticale prijsbindingspraktijken begaan door leve-
ranciers met marktmacht, zo volgt uit de Petanque-zaak.22 
Eerder in 2017 heeft de Franse mededingingsautoriteit in 
die zaak de marktleider in de  jeu-de-boules benodigdhe-
den, Obut, een boete van € 320.000 opgelegd wegens het 
verstoren van de marktwerking. Van mei 2009 tot juli 2016 
verplichtte  Obut  haar dealers hun verkoopprijzen aan te 
passen onder dreiging van commerciële maatregelen (zoals 
vertraging van leveringen, blokkeren van bestellingen en 
uitsluiting). Interessant aan deze zaak is dat de Franse 
mededingingsautoriteit een boete heeft opgelegd vanwege 
misbruik van economische machtspositie. Dat is dus ook 
een optie, zeker wanneer de prijsbinding plaatsvindt tegen 
de wil van de distributeurs.23 
Daarnaast valt marktbrede verticale prijsbinding wat mij 
betreft in de categorie ‘bad’. Voor de duidelijkheid; het gaat 
dan om niet-afgestemde verticale prijsbinding. Bij afstem-
ming wordt het al snel ‘ugly’, waarover hierna meer. 
Het wordt interessanter of uitdagender om een verticale 
prijsbindingspraktijk als ´bad´ te kwalificeren, wanneer 
de leverancier geen marktmacht heeft of zelfs een (zeer) 
bescheiden marktaandeel en er geen sprake is van markt-
brede praktijken. Ook de situatie van de most-favoured-
nation clausules is tegenwoordig een veel besproken 
praktijk die volgens bepaalde autoriteiten als ‘bad’ wordt 

21  Melding van het BKa van 12 januari 2016, LEGO GmbH.
22  Besluit van de Autorité de la Concurrence van 10 februari 2017, zaak 17-

D-02, La Boule Obut.
23  Arrest van het Hof van 13 juli 2006 in zaak C-74/04 P, Commissie/Volkswa-

gen AG, ECLI:EU:C:2006:460. 

gekwalificeerd.24 Of dat terecht is, is nog maar de vraag.25 
En wat te denken van de praktijk van vaste of minimum-
advertentieprijzen? In 2016 beboette de Britse mededin-
gingsautoriteit koelkastleverancier ITW Limited voor het 
beperken van de advertentieprijzen die dealers op inter-
net mochten hanteren.26 Deze zogenoemde IMAP (Inter-
net Minimum Advertised Price) afspraken zijn volgens de 
Britse mededingingsautoriteit te kwalificeren als verticale 
prijsbinding. Wat IMAP afspraken in feite doen is een prijs-
minimum zetten voor internetadvertenties. De offline vari-
ant staat bekend als MAPP (Minimum Advertised Price 
Policy).
Hoe om te gaan met deze situaties? Gaat het hier om stan-
daard ‘bad’ praktijken of kunnen die onder omstandighe-
den ook als ‘good’ kwalificeren? Europese mededingings-
autoriteiten hebben een verschillende kijk op deze kwesties. 
Wat betreft de vraag of het marktaandeel van de leveran-
cier relevant is, is het BKa bijvoorbeeld bijzonder stellig. Zo 
valt te lezen in de recente guidance note on the prohibition 
of vertical price fixing in the brick-and-mortar food retail 
sector27 dat het marktaandeel van de partijen irrelevant is, 
omdat verticale prijsbinding een strekkingsbeperking is. 
Leveranciers, ook de nieuwe toetreders en kleine spelers, 
moeten dus op hun tellen passen. Dit volgt ook het besluit 
van het BKa in de Wellensteyn zaak waarin het BKa een 
boete heeft opgelegd van in totaal EUR 10,9 miljoen aan 
Wellensteyn en Peek&Cloppenburg, (naar ik aanneem) 
toch niet de grootste vissen in de retailvijver. Onze ACM 
zit anders in de wedstrijd. Datzelfde geldt voor de Zweedse 
mededingingsautoriteit. Voordat ik daar stil bij sta, eerst de 
categorie ‘ugly’.

Het wordt ‘ugly’ als verticale prijs-
bindingspraktijken duidelijk hori-
zontale elementen hebben zodat 
een horizontaal of hybride prijs-

kartel wordt gemaskeerd

 

The Ugly: horizontaal aspect 

De categorie ‘ugly’ reserveer ik voor praktijken die verder 
gaan dan de praktijken in de categorie ‘bad’.28 Er is voor 
deze categorie praktijken geen of amper een contextanalyse 
nodig om te concluderen dat ze slecht zijn. In mijn ogen 

24  Zie bijvoorbeeld het besluit van het BKa van 20 december 2013, zaak 
B9-66/10, HRS.

25  Zie M. Visser en J.K. Winters, ‘Platgeslagen platforms – MFN’s problema-
tisch’, M&M  2015/3. 

26 Besluit van de Competition and Markets Autority van 24 mei 2016, zaak 
CE/9856/14.

27 Te vinden via: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/
EN/Diskussions_Hintergrundpapiere/2016/Consultation-Guidance 

28 Men zou deze categorie ook kunnen reserveren voor praktijken waarvan 
juist niet duidelijk is of ze bad of good zijn. 
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wordt het ‘ugly’ als verticale prijsbindingspraktijken duide-
lijk horizontale elementen hebben of wanneer sprake is van 
een afgestemde marktbrede toepassing, zodat een schijn-
baar verticale prijsbindingspraktijk een horizontaal kartel 
maskeert of overgaat in een horizontaal of hybride prijskar-
tel. Er zijn diverse schadetheorieën denkbaar. De eerste is de 
theorie dat verticale prijsbinding wordt gebruikt om nale-
ving van een stroomopwaarts kartel tussen leveranciers te 
kunnen monitoren. De tweede is dat verticale prijsbinding 
– al dan niet tegen de wil van de leverancier(s) – plaatsvindt 
op initiatief of onder druk van distributeurs. Als distribu-
teurs zich organiseren, bijvoorbeeld via een belangenveren-
ging of inkoopverband, kunnen zij leveranciers dwingen of 
overtuigen om verticale prijsbinding toe te passen en daar-
mee een wederverkoopprijs boven het door concurrentie 
bepaalde niveau vast te stellen. Op die manier faciliteren 
leveranciers een stabiel collusie-evenwicht op retailniveau, 
terwijl zij daar zelf eigenlijk geen baat bij hebben. Die prik-
kels vanuit de retail kunnen sterker zijn naarmate hun 
voortbestaan onder druk komt te staan, bijvoorbeeld als 
gevolg van toegenomen concurrentie door online prijstrans-
parantie. Daarnaast zijn er allerhande hybride varianten te 
bedenken, zoals de gecoördineerde verticale prijsbinding in 
de food sector die het BKa heeft bestraft in 2014, 2015 en 
201629 en de complexe sectorbrede verticale minimumprijs-
stellingspraktijken in de DPH-zaak.30 In zowel de Duitse 
zaken als de Belgische zaak ging het om het gezamenlijk 
vaststellen van een (minimum)consumentenprijs voor de 
verschillende merkproducten, waarbij de coördinatie en 
interventie hoofdzakelijk werd verricht door de betref-
fende fabrikanten. De retailers waren echter niet het lijdend 
voorwerp en zij hadden een actieve rol door de afspraken 
te controleren en door te rapporteren over de al dan niet 
waargenomen verhogingen van consumentenprijzen. Het 
uiteindelijke doel van deze praktijken was een margever-
betering voor de retailers en/of het voorkomen van sterke 
prijsconcurrentie tussen hen, zonder dat daar enige moge-
lijke efficiëntieverbetering tegenover stond.
Voor ‘ugly’ praktijken heeft het European Competi-
tion Network in november 2012 het zogeheten Model 
Clementieprogramma aangepast om onder meer duidelijk 
te maken dat onder de term ‘geheim kartel’ ook hub-and-
spoke kartels kunnen vallen, als gevolg waarvan bij mede-
dingingsautoriteiten, waaronder bij ACM na de aanpassing 
van de clementiebeleidsregels in 2014, ook hybride kartels 
met horizontale én verticale elementen binnen het bereik 
van de clementiebeleidsregels vallen. Ook in voornoemde 
Duitse en Belgische besluiten zijn clementieverzoeken inge-
diend. Ook in Nederland kan voor dergelijke hybride zaken 

29  Fallbericht van het BKa van 14 december 2016, zaak B10-40/14.
30  Zie Besluit van de BMa van 22 juni 2015 met zaaknummer ABC-2015-I/O-

190-AUD. Zie hierover recent P.J.M.M. van Cleynenbreugel, ‘De transactie-
beslissing van het auditoraat van de Belgische mededingingsautoriteit in 
het supermarktendossier: een ‘hub & spoke’ compromis à la belge?’, M&M 
2015/6. 

een beroep gedaan worden op de clementiebeleidsregels.31 
Overigens zijn er ook lidstaten, zoals Luxemburg, waar 
clementieverzoeken kunnen worden ingediend voor verti-
cale prijsbindingszaken zonder horizontale elementen.32 

The Good…?

Verticale prijsbinding is niet altijd ‘bad’ of ‘ugly’. Er zijn 
ook voorbeelden van verticale prijsbinding te noemen die 
in de categorie ‘good’ kunnen vallen vanwege de overwe-
gend positieve effecten ervan. Een contextanalyse kan in 
een dergelijk geval de geassumeerde negatieve effecten in 
de economische theorie neutraliseren, zodat van een strek-
kingsbeperking geen sprake meer is. Als dat niet lukt, dan 
is er voor praktijken in de potentiële ´good´ box een reële 
mogelijkheid dat een daadwerkelijke toetsing van de effici-
enties onder het derde lid leidt tot een individuele vrijstel-
ling. 

Verticale prijsbinding in de boekensec-
tor bevordert een divers aanbod en een 

brede beschikbaarheid van boeken

Die voorbeelden bestaan. Zo bestaat in Nederland bijvoor-
beeld een wettelijk systeem van verticale prijsbinding gecre-
eerd voor de boekensector.33 De gedachte is dat deze maat-
regel een divers aanbod en een brede beschikbaarheid van 
boeken bevordert. 
Ook in het beleid van de Commissie zijn er voorbeelden te 
vinden van de categorie ‘good’. De Commissie beschrijft, 
zoals al aangegeven in randnummer 226 van de Richtsnoe-
ren, de mogelijke positieve effecten van verticale prijsbin-
ding. De Commissie noemt het voorbeeld van de product-
lanceringen. Tijdens de introductieperiode waarin de vraag 
groeit kan verticale prijsbinding nuttig zijn om distribu-
teurs ertoe aan te zetten meer rekening te houden met het 
belang van de producent om het product te promoten. 
Verticale prijsbinding kan distributeurs de broodnodige 
marge garanderen met het doel hun promotie-inspanningen 
op te voeren en de lancering van het product tot een succes 
te maken. De Commissie meent evenzo dat vaste weder-
verkoopprijzen nodig kunnen zijn om in een franchisesys-
teem of een soortgelijk distributiestelsel een gecoördineerde 
kortlopende prijsverlagingsactie op te zetten. De Commis-
sie overweegt tot slot in algemene zin dat door verticale 
prijsbinding ontstane extra marge de detailhandelaar soms 
in staat kan stellen om (bijkomende) presaleservice aan 

31  Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2014, 
nr. WJZ/14112586, tot vermindering van geldboetes betreffende kartels 
(Beleidsregel clementie).

32  Persbericht bij besluit van de Conseil de la Concurrence van 26 july 2016, 
zaak 2016-AS-05, SCAB Giardino S.p.a.

33  Wet van 9 november 2004, houdende regels omtrent de vaste boe-
kenprijs (de Wet op de vaste boekenprijs); zie ook het opinieartikel van 
ACM-economen in het NRC Handelsblad van 11 juni 2014, ‘Die vaste 
boekenprijs laat de verkoop dalen.’ 
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te bieden, in het bijzonder in het geval van ervaringspro-
ducten of complexe producten. Verticale prijsbinding kan 
helpen free rider problemen voor distributeurs die derge-
lijke service bieden te voorkomen. 

"Overwegingen van ACM: In dit scenario ondervindt de 
gereedschapsproducent sterke concurrentie van andere 
producenten. Daarom kan de producent de prijs niet 
zomaar verhogen. Consumenten zouden dan immers over-
stappen naar een alternatief product. Schadelijkheid van 
de verticale prijsbinding is daarom onaannemelijk. Ster-
ker, vanwege de levendige interbrand concurrentie heeft de 
producent een prikkel om de consument zo goed mogelijk 
te bedienen en dus ook om verticale overeenkomsten te 
sluiten die het belang van de consument dienen. Dit bete-
kent dat de producent alleen belang heeft bij de verticale 
prijsbinding als detailhandelaren hierdoor inderdaad extra 
service verlenen én als de consument deze service waardeert. 
Bij sterke interbrand concurrentie neemt ACM daarom aan 
dat verticale prijsbinding door een individuele producent 
positief is voor de consument. Conclusie: ACM zou aan dit 
geval geen prioriteit geven.” 

De ACM heeft een nadere prijzenswaardige poging gedaan 
om de categorie ´good´ meer smoel te geven in het Visie-
document.34 Het Visiedocument heeft geen bindend effect, 
maar het geeft wel een duidelijk inzicht in de ACMs strategie 
en prioritering bij het toezicht op verticale overeenkomsten. 
Hieruit volgt dat de ACM consumentenwelvaart centraal 
stelt in haar handhavingsstrategie. Zij prefereert daarom 
een evenwichtige en economische benadering boven een 
formalistische handhaving. De ACM grijpt pas in op het 
moment dat daadwerkelijk sprake is van marktmacht, zelfs 
in het geval van hardcore restricties, zoals verticale prijsbin-
ding. Een treffend voorbeeld van deze aanpak is te vinden 
op pagina 22 van het Visiedocument waarin de ACM een 
scenario van bewuste verticale prijsbinding bespreekt in de 
context van sterke interbrand concurrentie. De ACM over-
weegt als volgt: 

Deze casus is geïnspireerd op de Tooltechnic zaak van de 
Australische Mededingingsautoriteit die verticale prijsbin-
ding juist toestond in die zaak.35 In Europa kennen we – 
voor zover mijn kennis reikt – geen vergelijkbare zaken 
waarin een mededingingsautoriteit op basis van onderzoek 
een vrijstelling geeft aan verticale prijsbinding. Wel is er een 
voorbeeld van de Konkurrensverket, de Zweedse Mededin-
gingsautoriteit, (de Kkv) uit 2014 waarin de Kkv een verti-
cale prijsbindingsklacht afwees op basis van prioritering. 

34  Op 20 april 2015 heeft ACM haar inzicht en strategie paper over het 
toezicht van ACM op verticale overeenkomsten gepubliceerd op haar 
website (het Visiedocument): zie https://www.acm.nl/nl/publicaties/
publicatie/14164/Toezicht-van-ACM-op-verticale-overeenkomsten. 

35  Besluit van de ACCC van 5 december 2014, zaak A91433, Tooltechnic 
Systems (Aust) Pty Ltd. In Australië is het mogelijk om vrijstelling voor 
verticale prijsbinding te verkrijgen door een praktijk aan te melden bij de 
ACCC. Opmerkelijk is overigens dat de BKa hetzelfde bedrijf in 2012 een 
boete heeft opgelegd van EUR 8,2 miljoen voor dezelfde praktijken. 

Deze casus wordt ook beschreven in het Visiedocument van 
ACM op pagina 9. Het betrof een klacht ten aanzien van 
de onderneming 13:e Protein Import die in reactie op een 
online discounter voor de verkoop van bepaalde voedings-
supplementen (o.a. voor sporters) aan online detailhande-
laren een minimumverkoopprijs oplegde. Op basis van de 
feiten en omstandigheden van dit geval concludeerde het 
Kkv dat het niet aannemelijk was dat er voor de mededin-
ging en voor consumenten aanzienlijke schade ontstond. 
Het marktaandeel van 13:e Protein Import was zeer laag 
(minder dan 3%) en er was sprake van sterke interbrand 
concurrentie tussen sportvoedingsmiddelen. Daarom achtte 
het Kkv dit geval niet belangrijk genoeg om prioriteit aan 
te geven en om nader onderzoek te doen naar een moge-
lijke overtreding. Daarmee kon de verticale prijsbinding in 
stand blijven. Het Kkv gaat daarmee in tegen de dominante 
leer die is verwoord door het BKa in de hiervoor genoemde 
guidance note. 
Er zijn echter genoeg andere potentiële zaken te bedenken 
die (afhankelijk van de omstandigheden) in de categorie 
´good´ kunnen worden geplaatst, zoals verticale prijsbin-
ding voor (i) producten die niet goed verkopen, (ii) must-
stock producten, (iii) high-end of high-service producten 
die via specialistische brick-and-mortar winkels worden 
verkocht. 

Enkele afrondende bespiegelingen 

Eerder schreef ik dat in-the-box denken snel kan leiden 
tot een verkeerde risico-inschatting van verticale overeen-
komsten. In feite is bijna elke mededingingszaak uniek en 
moet deze worden beoordeeld op basis van de juridische en 
economische context ervan. Het is kortom niet de bedoe-
ling om het in-the-box denken rondom verticale prijsbin-
ding te promoten in deze bijdrage, maar juist om te prik-
kelen. Het indelen van verticale prijsbindingspraktijken in 
de categorieën ‘good’, ‘bad’ and ‘ugly’ laat in dit geval tref-
fend zien dat er verschillende gradaties zijn van verticale 
prijsbinding en dat elke specifieke casus en vorm van verti-
cale prijsbinding goed moet worden geanalyseerd alvorens 
conclusies kunnen worden getrokken, zeker wanneer het 
gaat om praktijken die enkel in Nederland worden uitge-
oefend. Het fenomeen verticale prijsbinding kent immers 
vele grijstinten (die film gaat geloof ik alleen wel over hele 
andere zaken). In de praktijk is een nieuwe focus van Euro-
pese mededingingsautoriteiten op verticale restricties waar 
te nemen, waaronder in het bijzonder verticale prijsbinding 
en dan met name de slechte en lelijke kanten ervan. Wat 
in die praktijk nogal eens mist is een zorgvuldig beschre-
ven theory of harm die consistent is met de feiten en de 
economische context ervan. De toegenomen bereidheid 
van ondernemingen om zaken af te doen in schikkingen als 
gevolg waarvan besluiten een beperkte motivering bevatten 
helpt niet.

Tot slot een laatste overpeinzing met betrekking tot de cate-
gorie ‘good’. Dit is in mijn ogen een interessante en waar-



TijdschrifT MededingingsrechT in de PrakTijk  nUMMer 1, febrUari 2018 / sdU  27

VERTICALE PRIJSBINDING: THE BAD, THE UGLy AND…. THE GOOD?

devolle categorie die helaas onderbelicht is gebleven in de 
handhavingspraktijk van de Europese mededingingsautori-
teiten. Dat is vanuit het perspectief van consumentenwel-
vaart en self-assessment een gemis. Er bestaan zeker prak-
tijkvoorbeelden waarin de economische voordelen ervan 
groter zijn dan nadelen. Het zou daarom waardevol zijn 
wanneer mededingingsautoriteiten die een minder dogmati-
sche benadering voorstaan, zoals de ACM en de Kkv, vaker 

mededelingen zouden doen over de praktische toepassing 
van hun uitgangspunten bij de toetsing van verticale over-
eenkomsten. 
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