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Wet van 24 november 2011, houdende wijziging 
van de Mededingingswet ter versoepeling van 
de uitzondering op het verbod van 
mededingingsafspraken (versterking positie 
leveranciers uit het MKB) 

 
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 te versoepelen 
om daarmee de positie van het midden- en kleinbedrijf te versterken en 
daartoe de Mededingingswet te wijzigen; 

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

ARTIKEL I  

De Mededingingswet wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Artikel 7, tweede lid, komt te luiden: 
2. Onverminderd het bepaalde in 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 onder-
nemingen of ondernemersverenigingen betrokken zijn die daadwerkelijke 
of potentiële concurrenten zijn op een of meer van de relevante markten, 
indien het gezamenlijke marktaandeel van de bij de overeenkomst, het 
besluit of de onderling afgestemde feitelijke gedraging betrokken onder-
nemingen 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%. 

 B

In artikel 8, eerste en derde lid, vervalt telkens «en tweede lid onder b». 
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ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

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 te ’s-Gravenhage, 24 november 2011
Beatrix 

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
M. J. M. Verhagen 

Uitgegeven de tweede december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten

stb-2011-569
ISSN 0920 - 2064
’s-Gravenhage 2011

Kamerstuk 31 531

 

Staatsblad 2011 569 2


	Wet van 24 november 2011, houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versterking positie leveranciers uit het MKB)
	ARTIKEL I 
	ARTIKEL II 


