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Gezonde concurrentie 

De Autoriteit Consument en Markt houdt dit in de gaten 

Kartelafspraken, misbruik maken van machtsposities. De Autoriteit Consument en Markt treedt op 

als dit soort overtredingen begaan worden door bedrijven of personen. Ze houden in de gaten of 

ondernemingen in Nederland zich houden aan de mededingingswet. 

De autoriteit consument en markt wil de belangen van consumenten waarborgen door toe te zien op 

een optimale marktwerking. 

Wij zien er onder meer op toe dat ondernemingen in Nederland zich houden aan de 

mededingingswet. Dat doen wij door bedrijven aan te pakken die kartelafspraken maken, dus 

bijvoorbeeld afspraken maken over hun prijzen van een product. Daarnaast treden wij op als 

ondernemingen misbruik maken van een dominante machtspositie en daardoor het leven van hun 

concurrenten zuur maken. Ook kijken wij naar samenwerking tussen ondernemingen. Dus 

bijvoorbeeld de fusie of een overname, dan toetsen wij of als gevolg daarvan nog voldoende 

concurrentie overblijft. Dit doen we allemaal met het doel om eerlijke concurrentie te bereiken, dus 

voor de consument keuze en niet een te hoge prijs. Als een onderneming zijn prijzen kan verhogen, 

kan dat een teken zijn dat er niet voldoende concurrentie in de markt is, want als de prijs te hoog is, 

zullen jij en ik dat niet betalen en gaan we naar een andere. 

Een voorbeeld van een bekend kartel uit 2010 is het meelkartel, daarin maakten meelfabrikanten 

afspraken over hun klanten. Zij verdeelden onderling hun klanten. Een markt kan gevoelig zijn voor 

kartelafspraken als er bijvoorbeeld weinig spelers zijn op de markt en het gaat om een product wat 

heel homogeen is, dus bijvoorbeeld meel. Nou, meel is een product wat we allemaal dagelijks eten, 

het zit in brood, het zit in pasta, koekjes. In dit geval verdeelden zij onderling hun klanten. Een klant 

is bijvoorbeeld een supermarkt, dat betekende dat die supermarkt niet meer bij een andere 

fabrikant meel kon inkopen en dus misschien wel teveel betaalde als hij ontevreden was of andere 

condities wilde bedingen, maar dus niet weg kon bij zijn fabrikant. Uiteindelijk betaalt de 

supermarkt dan teveel en komt de rekening bij de consument terecht. 

Wij geven niet een waarschuwing af. We doen onderzoek in de markt, dus het bezoeken van 

bedrijven om informatie te verkrijgen of informatie verzoeken uit te doen, dat brengen we allemaal 

goed in kaart en uiteindelijk maken we de balans op: “is er nu sprake van een overtreding of niet?” 

Is dat het geval, dan wordt er aan het bedrijf een boete opgelegd of kan ook een persoon een boete 

krijgen voor de overtreding van de mededingingswet. Een boete kan oplopen tot maximaal 10% van 

de omzet van dat bedrijf die betrokken is bij de afspraak. 


