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01 december 2021

ACM doet onderzoek naar kartel in
voedselverwerkingssector
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt een mogelijk kartel in de voedselverwerkingssector.
De toezichthouder heeft onlangs al invallen gedaan bij verschillende bedrijven in Nederland en met de hulp van een
collega-toezichthouder bij een bedrijf in het buitenland. De namen van de bedrijven werden niet gegeven.
De ACM heeft het vermoeden dat de concurrerende bedrijven onderling geheime afspraken maken over
productverdeling. Daarbij gaat het om onderlinge afspraken wie welk product gaat maken, terwijl ieder bedrijf dat
zelfstandig moet bepalen. Daarnaast maken de bedrijven mogelijk afspraken over de inkoopprijs van de
landbouwproducten die zij verwerken.
Ook denkt de toezichthouder dat bedrijven afspraken maken over de verkoopprijs van de producten. Leveranciers,
zoals boeren en tuinders, krijgen door dit soort afspraken te weinig voor hun producten en afnemers betalen te veel
voor de producten.
De ACM onderzoekt de komende tijd of de concurrentieregels inderdaad zijn overtreden. Mocht dat niet zo zijn dan
stopt het onderzoek. Als de regels wel zijn overtreden, kan dat leiden tot een boete.
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03 mei 2022

Nieuwe miljardenboete EU dreigt voor Apple om
contactloos betalen
Apple moet vrezen voor een nieuwe miljardenboete voor het schenden van
Europese concurrentieregels. Het Amerikaanse techbedrijf misbruikt zijn
marktmacht door een... 
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17 maart 2022

Europese cloudbedrijven klagen over machtsmisbruik
Microsoft
Het Franse cloudbedrijf OVH en twee Europese branchegenoten hebben een
klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen Microsoft. 
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02 februari 2022

Europese rechter veegt protest Scania tegen
kartelboete van tafel
De Zweedse vrachtwagenfabrikant Scania moet een forse boete voor
deelname aan een kartel gewoon betalen. 
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05 januari 2022

Duitse kartelwaakhond zet stappen om Google aan te
pakken
De Duitse kartelwaakhond heeft Alphabet, het moederbedrijf van Google,
woensdag bestempeld als een bedrijf van "groot belang op alle markten".
Deze stap maakt de... 

NIEUWS

09 december 2021

Boete van 1,1 miljard euro in Italië voor Amazon
De Amerikaanse webwinkel Amazon heeft van de Italiaanse
mededingingsautoriteiten een boete gekregen van ruim 1,1 miljard euro.
Volgens de toezichthouder heeft Amazon... 

