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32 664 Voorstel van wet van de leden Verburg, Aptroot 
en Dijksma tot wijziging van de Wet houdende 
wijzing van de Mededingingswet ter 
versoepeling van de uitzondering op het verbod 
van mededingingsafspraken 

A  GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 
30 juni 2011  

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de 

uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken nadrukkelijk in 
overeenstemming te brengen met Europees recht; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

Indien het bij geleidende brief van 10 juli 2008 ingediende voorstel van 
wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de 
Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van 
mededingingsafspraken (versoepeling uitzondering verbod van mededin-
gingsafspraken) (Kamerstukken II, 2007/08, 31 531, nr. 2) tot wet wordt 
verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd: 
 

Artikel I, onderdeel A, komt te luiden: 

 A

Artikel 7, tweede lid, komt te luiden:
2. Onverminderd het eerste lid, geldt artikel 6, eerste lid, voorts niet 

voor overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen als bedoeld in dat artikel voor zover daarbij ondernemingen 
of ondernemersverenigingen betrokken zijn die daadwerkelijke of 
potentiële concurrenten zijn op een of meer van de relevante markten, 
indien:
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a. het gezamenlijke marktaandeel van de bij de overeenkomst, het 
besluit of de onderling afgestemde feitelijke gedraging betrokken 
ondernemingen of ondernemersverenigingen op geen van de relevante 
markten waarop de overeenkomst, het besluit of de onderling afgestemde 
feitelijke gedraging van invloed is, groter is dan 10%, en

b. de overeenkomst, het besluit of de onderling afgestemde feitelijke 
gedraging de handel tussen lidstaten niet op merkbare wijze ongunstig 
kan beïnvloeden. 

ARTIKEL II 

Deze wet treedt in werking op het tijdstip waarop het voorstel van wet 
van de leden Ten Hoopen, Aptrwoot en Vos houdende wijziging van de 
Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van 
mededingingsafspraken (versoepeling uitzondering verbod van mededin-
gingsafspraken) (Kamerstukken II 2007/08, 31 531, nr. 2) na tot wet te zijn 
verheven in werking treedt. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
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