
Nieuws: Europese Commissie beboet Nintendo met €149 miljoen 

 

De Europese Commissie heeft spelcomputerbouwer Nintendo een 

boete van €149 miljoen opgelegd. Het bedrijf zou, in 

samenwerking met haar distributeurs, de handel in consoles en 

games tussen verschillende landen van de Europese Unie zijn 

tegengegaan. De werkwijze van Nintendo zou volgens de 

autoriteiten leiden tot het kunstmatig hooghouden van 

verkoopprijzen. De lokale wederverkopers van producten als de 

GameBoy, Pokémon, Super Mario en Donkey Kong kwamen overeen 

dat ze niet in elkaars markten zouden opereren. Door het 

ontbreken van parallelimport betaalde de Nederlandse consument 

in sommige gevallen voor hetzelfde spel 65% meer dan een 

Britse klant. De Commissie vindt dat deze praktijken van 

Nintendo in Europa in de periode tot 1998 niet in 

overeenstemming waren met de EU-mededingingsregels. In het 

bijzonder werd geoordeeld dat Nintendo de parallelhandel 

binnen de EU beperkte. De beslissing van de Commissie heeft 

betrekking op onderzoeken die meer dan twee jaar geleden 

beëindigd werden. Het nemen van een beslissing werd vertraagd 

door interne procedures bij de Commissie. Nintendo zegt 

volledige medewerking te hebben gegeven aan het onderzoek van 

de Commissie. 

 

Het Japanse concern aanvaardt de bevinding van de Commissie 

dat haar distributiepraktijken tot 1998 niet voldeden aan de 

mededingingsregels van de EU. Nintendo heeft de relevante 

aspecten van haar distributiesysteem in Europa inmiddels 

herzien en een degelijk en verstrekkend programma opgesteld om 

aan de EU-regels te voldoen en de vrije doorvoer van goederen 

door heel Europa mogelijk te maken. 

 

Het bedrijf heeft rekening gehouden met de beslissing van de 

Commissie in haar vorige financiële planning zodat deze geen 

invloed op haar zakelijke en financiële prestaties van dit 

boekhoudkundig jaar zal hebben. Wel verbaast het bedrijf zich 

over de omvang van de boete en het heeft daarom hoger beroep 

aangekondigd. 

 

De boete van de Commissie is de op drie na hoogste die de 

kartelpolitie in Europa ooit heeft uitgedeeld. De betrokken 

distributeurs zijn volgens een woordvoerster van de Europese 

Commissie beboet voor een bedrag van in totaal €18,8 miljoen. 


