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Belangrijkste ontwikkelingen
Nederland - ACM
Nederland - Jurisprudentie
Nederland - Overig
EU - Commissie
Overig

Belangrijkste ontwikkelingen
•

In tegenstelling tot de CBb uitspraken van vorig jaar vindt Minister Kamp het niet
nodig om de bescherming van het zwijgrecht te doen toekomen aan ex-werknemers
die geen opdracht hebben gegeven tot of feitelijk leiding hebben gegeven aan een
overtreding: zie wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en
enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit
Consument en Markt te houden markttoezicht; nota naar aanleiding van het verslag,
20 augustus 2013 (TK 2012-2013, 33 622, nr. 7);

•

Minister Kamp wil de effectiviteit van het markttoezicht van de ACM verbeteren door
het absolute boetemaximum te verhogen van EUR 450.000 naar EUR 900.000 en
het relatieve boetemaximum voor lichte overtredingen te verhogen van 1% naar 2%
van de omzet. Of het relatieve boetemaximum voor zware overtredingen van 10%
van de omzet moet worden opgehoogd naar 15% moet nog nader worden
onderzocht: zie nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Kamerbrief over boetebeleid
Autoriteit Consument en Markt, 27 augustus 2013.

Nederland - ACM
Besluiten inzake concentraties in de meldingsfase

•

Zaak 13.0620.22/Stajitmar Beheer – Compaan Oil, 28 augustus 2013
(de exploitatie van bemande en onbemande tankstations, de handel in en de
distributie van olieproducten, de groothandel in vloeibare en gasvormige
brandstoffen, het goederenvervoer over de weg)

•

Zaak 13.0468.22/Stichting Vierstroom – Stichting Het Lange Land Ziekenhuis,
29 augustus 2013
(het aanbieden van zorg-, welzijns- en woondiensten aan kwetsbare ouderen en
chronisch zieken met name in en rondom de gemeente Gouda, het aanbieden van
algemene ziekenhuiszorg in de gemeente Zoetermeer, de exploitatie van een
buitenpolikliniek in Bergschenhoek en een huidkliniek in Zoetermeer)

Persbericht
•

Zorgaanbieder Vierstroom mag LangeLand Ziekenhuis overnemen,
29 augustus 2013

Nederland - Jurisprudentie
Uitspraak
•

Rechtbank Noord-Holland 6 augustus 2013, Connexxion Taxi Services B.V. / 1.
gemeente Hoorn, 2. Zorgvervoercentrale Nederland B.V. (zaak C/15/203052,
ECLI:NL:RBNHO:2013:7584)
(art. 6 Wira, uitsluiting aanbesteding, ernstige beroepsfout, overtreding art. 6 Mw,
niet-onherroepelijk boetebesluit NMa, beoordelingsvrijheid aanbestedende dienst,
gevraagde voorziening afgewezen)

Nederland - Overig
Kamerstukken
•

Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere
wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en
Markt te houden markttoezicht; nota naar aanleiding van het verslag,
20 augustus 2013 (TK 2012-2013, 33 622, nr. 7)

•

Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere
wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en
Markt te houden markttoezicht; nota van wijziging, 20 augustus 2013
(TK 2012-2013, 33 622, nr. 8)

Overig
•

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Kamerbrief over boetebeleid Autoriteit Consument

•

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Beantwoording Kamervragen over de btw-vrijstelling

en Markt, 27 augustus 2013
die geldt voor PostNL, ongedateerd

EU - Commissie
Beschikkingen
•

M.6828 - Delta Air Lines / Virgin Group / Virgin Atlantic Limited, 20 juni 2013
(art. 6 lid 1 sub b Verordening (EG) nr. 139/2004, internationale
luchtvaartmaatschappij met hoofdzetel in de Verenigde Staten,
houdstermaatschappij van een concern dat zich wereldwijd bezighoudt met een
breed gamma aan producten en diensten, waaronder amusement en vervoer,
indirecte houdstermaatschappij van Virgin Atlantic Airways Limited, een
internationale luchtvaartmaatschappij met hoofdzetel in het Verenigd Koninkrijk, en
Virgin Holidays Limited, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde touroperator die
pakketreizen en aanverwante producten aanbiedt en verdeelt)

•

M.2876 – Newscorp / Telepiù, 20 juli 2010
(art. 8 lid 2 Verordening (EG) nr. 139/2004, aanpassing van de
toezeggingsvoorwaarden, onderneming die zich bezighoudt met het hele spectrum
van de multimediasector, met name de productie en distributie van films, televisie,
satelliet- en kabelomroep, dagbladen en magazines, betaaltelevisie-uitzendingen via
digitale satelliet, in mindere mate via de kabel in Italië)

•

M.6945 – ABB / Power-One, 22 juli 2013
(art. 6 lid 1 sub b Verordening (EG) nr. 139/2004, vervaardiging en aanbieding van
technologieën op het gebied van energie en automatisering die de industriële klant
en de nutssector in staat stellen de prestaties te verbeteren door de impact op het
milieu te beperken, vervaardiging en aanbieding van transformatoren voor
hernieuwbare energietoepassingen, producten voor energievoorziening en
systemen voor het stroomnetwerk)

•

M.6958 – CD&R / We Buy Any Car, 6 augustus 2013
(art. 6 lid 1 sub b Verordening (EG) nr. 139/2004, een
private-equity-investeringsgroep, die onder meer zeggenschap heeft over BCA
Remarketing Ltd, een Britse besloten vennootschap die groothandelsdiensten levert
inzake veilingen van tweedehands auto's, een Britse besloten vennootschap die in
de sector tweedehands auto's actief is en aan het brede publiek diensten levert
inzake de onlineaankoop van tweedehands auto's)

•

M.6947 – Antalis / Xerox Western Europe Paper Distribution Business
14 augustus 2013
(distributie van fijn papier, verpakkingsproducten en visuele communicatiemedia,
houdstermaatschappij van twee ondernemingen die voornamelijk actief zijn in de

papierindustrie: Antalis en Arjowiggins, die zich hoofdzakelijk bezighoudt met de
papierverwerking, levering van papierproducten onder de merknaam Xerox)

Persberichten
•

Commission clears acquisition of Logstor by Triton, 26 August 2013

•

The Commission clears acquisition of Barclays Infrastructure Funds Management by
3i Group, 29 August 2013

Overig
UK Competition
•

Publication Office of Fair Trading, The economics of online personalised pricing,
May 2013
o

Annex: Economic round table on online personalised pricing; summary
note, May 2013

•

•

Publication Office of Fair Trading, Partitioned Pricing Research, August 2013
o

Annex: A behavioural experiment, August 2013

o

Annex: The economics of partitioned pricing, August 2013

News release Competition Commission, CC requires Ryanair to sell shareholding in
Aer Lingus down to 5 per cent, 28 August 2013
o

•

Annex: Final report, 28 August 2013

News release Competition Commission, Private patients pay for lack of competition,
28 August 2013
o

•

Annex: Summary of provisional findings, 28 August 2013

Press release Office of Fair Trading, OFT welcomes Amazon’s decision to end price
parity policy, 29 August 2013

Deutschland
•

Fallbericht des Bundeskartellamtes, Keine Anhaltspunkte für Kartellrechtsverstöße
im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (B9-192/11), 27. August 2013

•

Pressemitteilung des Bundeskartellamtes, Amazon kündigt an, Preisparität nicht
mehr durchzusetzen, 28. August 2013

België
•

Beslissing van de Raad voor de Mededinging, zaak MEDE-I/O-09/0001:
Mededingingsbeperkende praktijken met betrekking tot de prijszetting en de
organisatie van de BSE testen (2013-I/O-20), 27 augustus 2013

•

Beslissing van de Raad voor de Mededinging, zaak MEDE-C/C-13/0021: Eneco

Wind Belgium NV (EWB) / Portfineco NV / Libeccio I NV & Libeccio II NV
(gemeenschappelijke ondernemingen) (2013-C/C-21-AUD), 28 augustus 2013
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