
Besluit Bundeskartellamt in de HRS-zaak 

 

In de blog Het Bundeskartellamt verbiedt prijspariteitsclausules wordt op hoofdlijnen 

het besluit van 20 december 2013 besproken waarin het Bundeskartellamt (BKartA), de 

Duitse mededingingsautoriteit, heeft vastgesteld dat de prijspariteitsclausule die de 

Duitse boekingssite HRS hanteert, in strijd is met het kartelverbod. Hierna worden de 

overwegingen van het BKartA meer in detail beschreven. 

 

Relevante markt 

 

In het kader van de beoordeling of prijspariteit mededingingsrechtelijk is toegestaan, bakent 

het BKartA eerst de relevante markt af.  

 

De productmarkt wordt volgens het BKartA gevormd door de markt voor boekingssites. Een 

belangrijke reden voor deze enge afbakening is dat HRS er is geslaagd de provisie met 2 tot 

3% te verhogen zonder dat daardoor hotels afhaakten. De websites van de hotels behoren 

niet tot de markt voor boekingssites, omdat de websites van de hotels niet de mogelijkheid 

bieden om verschillende hotels te vergelijken. Bij de websites van kleine hotels ontbreekt 

daarnaast vaak de mogelijkheid om een hotelkamer te boeken. Online reisbureaus behoren 

evenmin tot de markt voor boekingssites. Dit hangt samen met het feit dat online reisbureaus 

een andere klantenkring hebben en in het algemeen geen distributiekanaal zijn voor hotels. 

 

Geografisch gaat het om de Duitse markt voor boekingssites. Het BKartA heeft dit afgeleid 

uit een aantal factoren. Zo zijn de boekingssites met een of meer eigen vestigingen en eigen 

personeel in Duitsland aanwezig. Daarnaast zijn de websites duidelijk op Duitsland gericht 

en wordt er specifiek op Duitsland gerichte reclame gemaakt. Buiten de grote steden worden 

Duitse hotelkamers bovendien voor 80% geboekt door Duitsers. Tot slot zijn er de laatste 

jaren nauwelijks boekingssites bij gekomen op de Duitse markt. 

 

Hoewel het BKartA ook ingaat op de concurrentie tussen hotels, wordt de markt voor hotels 

in het besluit niet afgebakend.  

 

Strijd met het kartelverbod 

 

Op grond van zowel het Duitse als het Europese kartelverbod is het twee of meer 

ondernemingen verboden afspraken te maken die de mededinging merkbaar beperken. Het 

BKartA komt tot de conclusie dat de beste prijsgarantie van HRS in strijd is met zowel het 

Duitse als het Europese kartelverbod. Beide kartelverboden komen grotendeels overeen, 

met dien verstande dat voor het Europese kartelverbod ook nodig is dat de handel tussen de 

lidstaten wordt beïnvloed. Het BKartA stelt dat dit het geval is, omdat de besteprijsgarantie 

van HRS van invloed is op de voorwaarden die andere boekingssites hanteren. Aangezien 

alle grote boekingssites grensoverschrijdend actief zijn, heeft de besteprijsgarantie gevolgen 

voor de handel tussen de lidstaten.  

 

Agent 

 

Strikt genomen bemiddelt HRS bij de verkoop van hotelkamers. Daarom onderzoekt het 

BKartA eerst of HRS als een (handels)agent moet worden aangemerkt. Indien HRS een 
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echte (handels)agent zou zijn, is het kartelverbod niet van toepassing. De hotels hebben 

echter geen enkele invloed op de activiteiten van HRS. Daarnaast draagt HRS zelf het eigen 

financiële en economische risico. Mitsdien is HRS geen (handels)agent en is het 

kartelverbod van toepassing. 

 

Beperking van de mededinging 

 

Volgens het BKartA zijn besteprijsgaranties in de concrete marktomstandigheden geschikt 

en ook er op gericht om de concurrentie tussen boekingssites te beperken. Daarnaast 

beperken deze garanties tevens de concurrentie tussen hotels. Het BKartA laat overigens in 

het midden of de beperking van de mededinging beoogd, dan wel alleen het gevolg is van de 

besteprijsgaranties. 

 

Besteprijsgaranties ontnemen hotels de prikkel om hotelkamers goedkoper of tegen betere 

voorwaarden aan te bieden. Daarnaast zorgen besteprijsgaranties er voor dat andere 

boekingssites die dezelfde hotelkamers aanbieden als HRS, deze kamers niet goedkoper of 

tegen betere condities aanbieden. Dit heeft ook gevolgen voor toetreders die door de 

besteprijsgarantie niet de kans krijgen om met een gunstiger aanbod van hotelkamers snel 

marktaandeel te verwerven.  Het mededingingsbeperkende effect wordt verder versterkt 

doordat naast HRS, ook Booking en Expedia besteprijsgaranties hanteren. Deze drie 

boekingssites hebben samen 90% van de Duitse markt voor boekingssites in handen. 

 

Door de besteprijsgarantie zijn hotels niet langer in staat op bepaalde actuele 

marktontwikkelingen flexibel te reageren (het zogenaamde yield management) zonder dat de 

gehele prijsstrategie geraakt wordt. Op deze wijze wordt in de ogen van het BKartA de 

concurrentie tussen hotels om het beste aanbod van hotelkamers beperkt. Deze beperking 

van de mededinging wordt door bijkomende omstandigheden versterkt. De beste 

prijsgarantie van HRS heeft namelijk ook gevolgen voor prijs van hotelkamers die off line 

worden aangeboden. Zo staat in het contract dat hotels met HRS sluiten bijvoorbeeld niet toe 

dat aan de receptie hotelkamers tegen bijzonder gunstige voorwaarden worden verkocht aan 

daggasten. Daarnaast hanteren andere boekingssites eveneens besteprijsgaranties. 

 

Het BKartA heeft berekend dat HRS een marktaandeel heeft van meer dan 30%. Dit brengt 

met dat door haar besteprijsgarantie de mededinging merkbaar wordt beperkt. 

 

Groepsvrijstelling verticale samenwerking 

 

Op grond van de groepsvrijstelling verticale samenwerking kunnen afspraken tussen 

ondernemingen die op een verschillende verschillend stadium van de distributieketen 

werkzaam van het kartelverbod zijn vrijgesteld. Dit is het geval als aan alle voorwaarden van 

de groepsvrijstelling is voldaan. Zo mogen er geen afspraken worden gemaakt die per se 

verboden zijn. Daarnaast kan op de groepsvrijstelling geen beroep worden gedaan als het 

marktaandeel van de leverancier of de afnemer groter is dan 30%. 

 

Hoewel het effect van een besteprijsgarantie de vaststelling van een minimumprijs is, laat het 

BKartA in het midden of een beste prijsgarantie per sé verboden is. De reden hiervoor is dat 

de groepsvrijstelling volgens het BKartA sowieso niet van toepassing is, aangezien het 

marktaandeel van HRS groter is dan 30%. 



 

Wettelijke uitzondering 

 

Overeenkomsten die de mededinging beperken zijn van het kartelverbod vrijgesteld indien 

de overeenkomst (i) technische of economische meerwaarde heeft, (ii) waarvan een billijk 

aandeel ten goede komt aan de gebruikers, (iii) beperking van de mededinging noodzakelijk 

is en (iv) er voldoende concurrentie overblijft. Het BKartA stelt vast dat niet aan alle 

voorwaarden voor de wettelijke uitzondering is voldaan, zodat de besteprijsgarantie van HRS 

niet van het kartelverbod is vrijgesteld. 

 

Uit het besluit kan worden opgemaakt dat HRS met de beste prijsgarantie het zogenaamde 

free rider probleem wilde tegengaan. Zo zouden hotels het reclame-effect van de 

boekingssite kunnen benutten door te proberen klanten met extra gunstig aanbod naar de 

eigen provisievrije website te lokken. Het BKartA betwijfelt dit effect. De websites van de 

meeste Duitse hotels zouden geen real time boekingsmogelijkheden hebben. Daarom 

zouden zij de boekingssites niet kunnen missen. Verder heeft HRS kennelijk aangevoerd dat 

de beste prijsgarantie nodig is om de kwaliteit van de boekingssite hoog te houden. Ook 

hierin volgt het BKartA HRS niet. Het steeds verbeteren van de kwaliteit behoort tot het 

wezenlijke karakter van boekingssites. Besteprijsgaranties beperken juist de concurrentie op 

kwaliteit, omdat prijspariteit zorgt voor een uniform aanbod van hotelkamers.  

 

Ook al zouden besteprijsgaranties meerwaarde hebben, dan zijn dergelijke afspraken in 

ieder geval niet noodzakelijk. In het besluit zet het BKartA uitvoerig uiteen dat er andere 

businessmodellen denkbaar zijn die het free rider probleem kunnen tegengaan zonder de 

mededinging te beperken. 

 

Verder leiden besteprijsgaranties volgens het BKartA niet tot lagere prijzen voor hotelklanten. 

Er is voor hotels en boekingssites immers geen prikkel om hotelkamers tegen lagere prijzen 

aan te bieden. Daarnaast stelt het BKartA dat beste prijsgaranties tot schijntransparantie 

leiden. Als gevolg van de besteprijsgarantie kunnen hotelklanten denken het beste aanbod 

voor ogen te hebben zodat zij niet meer verder zoeken. Als besteprijsgaranties al 

meerwaarde hebben, komt een redelijk aandeel hiervan niet ten goede aan de gebruikers. 

 

Misbruik van economische machtspositie 

 

Los van een overtreding van het kartelverbod, is het BKartA ook nog van mening dat HRS 

jegens kleine en middelgrote hotels misbruik heeft gemaakt van haar economische 

machtspositie door een besteprijsgarantie te verlangen. Kleine en middelgrote hotels zijn op 

boekingssites aangewezen teneinde zich op de markt te kunnen handhaven. Uitwijken naar 

andere boekingssites is niet mogelijk, omdat ook Expedia en Booking besteprijsgaranties 

verlangen. HRS beschikt dus over een machtspositie. Het misbruik is volgens het BKartA 

gelegen in het feit dat de besteprijsgarantie de concurrentiemogelijkheden voor kleine en 

middelgrote hotels uitsluit.  

 

Maatregelen 

 

Het BKartA verbiedt HRS nog langer inbreuk te maken op zowel het kartelverbod als het 

verbod op misbruik van haar economische machtspositie. Daarnaast gebiedt het BKartA 



HRS uiterlijk op 1 maart 2014 de beste prijsgarantie uit de algemene voorwaarden te 

schrappen en de overeenkomsten met de afzonderlijke hotels aan te passen. Uit het besluit 

lijkt te moeten worden afgeleid dat er geen boete is opgelegd.  

 

Afgesloten op 12 februari 2014  

 


