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1 Inleiding

1. Bij besluit in de zin van art. 62, eerste lid, Mededingingswet van 14 januari 2003 in
zaaknummer 2269 (hierna: besluit of bestreden besluit) stelde de directeur-generaal van
de Nederlandse Mededingingsautoriteit (bierna: "d-g NMa") een inbreuk vast op bet
verbod van art. 6, eerste lid, Mededingingwet en art. 81, eerste lid, EG-verdrag door de 16
hierna genoemde ondernemingen / ondernemersverenigingen, als gevolg van de in bet
kader van bet Trilateraal Overleg tussen hen gemaakte minimumprijsafspraken en
vangstbeperkende afspraken voor Noordzeegarnalen, e.e.a. in de periode van 1 januari
1998 tot 30 januari 2000:

• de Cooperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond U.A. (hierna
te noemen: PO Vissersbond),

• de Cooperatieve Producentenorganisatie Van de Visserij U.A. (hierna te noemen:
PO West),

• de Cooperatieve Producentenorganisatie Texel U.A. (hierna te noemen: PO
Texel),

• de Cooperatieve Producentenorganisatie Wieringen U.A. (hierna te noemen: PO
Wieringen),

• de Erzeugergemeinschaft der Kustenfischer im Weser-Ems-Gebiet e.V. (hierna
te noemen: PO Weser-Ems),

• de Erzeugergemeinschaft der Krabbenfischer Elbe-Weser e.V. Dorum (hierna te
noemen: PO Elbe-Weser),

• de Landesvereinigung der Erzeugerorganisationen fur Nordseekrabben- und
Kustenfischer an der schleswigholsteinischen Westkiiste e.V. Biisum (hierna te
noemen: LV-PO's Schleswig-Holstein),

• de Danske Fiskeres Producent Organisation (hierna te noemen: PO Danske
Fiskeres),

• Heiploeg B.V. (hierna te noemen: Heiploeg),
• Goldfish B.V. (hierna te noemen: Goldfish),
• Klaas Puul & Zoon B.V. (hierna te noemen: Klaas Puul),
• Van Belzen B.V. (hierna te noemen: Van Belzen),
• Matthijs Jansen B.V. (hierna te noemen: Matthijs Jansen),
« Lou Snoek Volendam B.V. (hierna te noemen: Lou Snoek),
• Mooijer Volendam B.V. (hierna te noemen: Mooijer), en
• L. Kok International Sea Food B.V. (hierna te noemen: Kok International).

2. Tevens stelde de d-g NMa een inbreuk vast op het verbod van art. 6, eerste lid,
Mededingingwet door de 12 hierna genoemde ondernemingen /
ondernemersverenigingen, als gevolg van de afspraak welke was gericht op het
belemmeren van de toetreding van een nieuwe handelaar, die op de Nederlandse
visafslag(en) Noordzeegarnalen wilde inkopen, e.e.a. in de periode van 1 oktober 1999 tot
16 november 1999:

• PO Vissersbond,
• POWest,
• PO Texel,
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• PO Wieringen,
• Heiploeg,
• Goldfish,
• Klaas Puul,
• Van Belzen,
• Matthijs Jansen,
• Lou Snoek,
• Mooijer, en
• Kok International.

2 Procedure

3. Tegen het bestreden besluit werden op 24 februari 2003 pro forma bezwaarschriften
ingediend door PO Vissersbond, PO West en PO Texel. Bij brief van 28 maart 2003 heeft
de d-g NMa PO Vissersbond, PO West en PO Texel in de gelegenheid gesteld om tot
uiterlijk 18 april 2003 gronden van bezwaar aan te voeren. Op 17 april 2003 diende C.T.
Dekker als gemachtigde van PO Vissersbond, PO West en PO Texel aanvullende gronden
van bezwaar in.

4. Tegen het bestreden besluit werd op 17 februari 2003 een pro forma bezwaarschrift
ingediend door PO Wieringen. Op 27 maart 2003 diende A.R. van den Noort als
gemachtigde van PO Wieringen aanvullende gronden van bezwaar in. Bij brief van 28
maart 2003 heeft de d-g NMa PO Wieringen in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 18
april 2003 nadere schriftelijke opmerkingen in te dienen.

5. Tegen het bestreden besluit werden op 19 februari 2003 pro forma bezwaarschriften
ingediend door PO Weser-Ems, PO Elbe-Weser en LV-PO's Schleswig-Holstein. Bij
brief van 28 maart 2003 heeft de d-g NMa PO Weser-Ems, PO Elbe-Weser en LV-PO's
Schleswig-Holstein in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 18 april 2003 gronden van
bezwaar aan te voeren. Op 17 april 2003 diende T. Giesen als gemachtigde van PO
Weser-Ems, PO Elbe-Weser en LV-PO's Schleswig-Holstein aanvullende gronden van
bezwaar in.

6. Tegen het bestreden besluit werd op 24 februari 2003 een pro forma bezwaarschrift
ingediend door Danske Fiskeres. Bij brief van 28 maart 2003 heeft de d-g NMa Danske
Fiskeres in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 18 april 2003 gronden van bezwaar aan
te voeren. Bij brief van 18 april 2003 heeft de d-g NMa Danske Fiskeres in de
gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 30 april 2003 gronden van bezwaar aan te voeren. Op
30 april 2003 diende A. Vilslev Petersen als gemachtigde van Danske Fiskeres
aanvullende gronden van bezwaar in.

7. Tegen het bestreden besluit werden op 20 februari 2003 pro forma bezwaarschriften
ingediend door Heiploeg en Goldfish. Bij brief van 28 maart 2003 heeft de d-g NMa
Heiploeg en Goldfish in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 18 april 2003 gronden van
bezwaar aan te voeren. Op 17 april 2003 diende P. Glazener als gemachtigde van
Heiploeg en Goldfish aanvullende gronden van bezwaar in.
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8. Tegen het bestreden besluit werd op 25 februari 2003 een pro forma bezwaarschrift
ingediend door Klaas Puul. Bij brief van 28 maart 2003 heeft de d-g NMa Klaas Puul in
de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 18 april 2003 gronden van bezwaar aan te voeren.
Op 18 april 2003 diende F. Leeflang als gemachtigde van Klaas Puul aanvullende
gronden van bezwaar in.

9. Tegen het bestreden besluit werd op 30 januari 2003 een pro forma bezwaarschrift
ingediend door Van Belzen. Bij brief van 28 maart 2003 heeft de d-g NMa Van Belzen in
de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 18 april 2003 gronden van bezwaar aan te voeren.
Op 18 april 2003 diende E. Schotanus als gemachtigde van Van Belzen aanvullende
gronden van bezwaar in.

10. Tegen het bestreden besluit werd op 20 februari 2003 een pro forma bezwaarschrift
ingediend door Matthijs Jansen. Bij brief van 28 maart 2003 heeft de d-g NMa Matthijs
Jansen in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 18 april 2003 gronden van bezwaar aan
te voeren. Bij brief van 17 april 2003 heeft de d-g NMa Matthijs Jansen in de gelegenheid
gesteld om tot uiterlijk 10 dagen na dagtekening van de brief gronden van bezwaar aan te
vullen. Op 28 april 2003 diende E. van den Ouden als gemachtigde van Matthijs Jansen
aanvullende gronden van bezwaar in.

11. Tegen het bestreden besluit werd op 21 februari 2003 een pro forma bezwaarschrift
ingediend door Lou Snoek. Bij brief van 28 maart 2003 heeft de d-g NMa Lou Snoek in
de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 18 april 2003 gronden van bezwaar aan te voeren.
Op 17 april 2003 dienden A. Versteeg en M. Verstraelen als gemachtigden van Lou
Snoek aanvullende gronden van bezwaar in. Bij brief van 13 mei 2003 deelde Mooijer
mee Lou Snoek met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2003 te hebben overgenomen.

12. Tegen het bestreden besluit werd op 18 februari 2003 een bezwaarschrift ingediend
door Mooijer. Bij brief van 20 februari 2003 heeft de d-g NMa Mooijer in de gelegenheid
gesteld om tot 6 weken na dagtekening van de brief gronden van bezwaar aan te voeren.
Bij brief van 28 maart 2003 heeft de d-g NMa Mooijer in de gelegenheid gesteld om tot
uiterlijk 18 april 2003 gronden van bezwaar aan te voeren. Op 28 maart 2003 en op 17
april 2003 dienden C. Jonk als gemachtigde en C. Mooijer als directeur namens Mooijer
aanvullende gronden van bezwaar in.

13. Tegen het bestreden besluit werd op 19 februari 2003 een pro forma bezwaarschrift
ingediend door Kok International. Bij brief van 28 maart 2003 heeft de d-g NMa Kok
International in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 18 april 2003 gronden van bezwaar
aan te voeren. Op 17 april 2003 dienden A. Versteeg en M. Verstraelen als gemachtigden
van Kok International aanvullende gronden van bezwaar in.

14. Voorafgaand aan de hoorzitting zijn door verschillende partijen aanvullende
stukken ingediend die aan het dossier zijn toegevoegd.

15. Op 5 September 2003 vond de hoorzitting van de Adviescommissie
bezwaarschriften Mededingingswet plaats ten kantore van de NMa. De subcommissie
bestond in deze zaak uit prof. mr. J.H. Jans (voorzitter), prof. dr. E.E.C. van Damme,
prof. mr. F.O.W. Vogelaar en mr. drs. R.C. Van Houten, bijgestaan door mr. S.A. de
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Vries en mr. W.T. Algera (secretarissen). Het verslag van deze zitting werd op 18
november 2003 rondgestuurd aan alle partijen.

3 Bestreden besluit

16. Het bestreden besluit is als bijlage aan dit advies gehecht.
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4 Beoordeling

17. Op basis van het besluit, het aan de Adviescommissie ter beschikking gestelde
dossier, de bezwaarschriften van partijen en de schriftelijke zienswijze van de d-g NMa,
alsmede naar aanleiding van hetgeen ter hoorzitting mondeling naar voren is gebracht
namens partijen en de d-g NMa, zoals neergelegd in het verslag en de bijlagen en
overgelegd aan partijen en de d-g NMa, bespreekt en beoordeelt de Adviescommissie de
hiernavolgende onderdelen. Voor de volledige weergave van de standpunten verwijst de
Adviescommissie naar genoemde documenten.

18. Ten aanzien van de feiten en de gedragingen van partijen op basis waarvan hierna
beoordeling van de ingebrachte bezwaren plaatsvindt, wordt uitgegaan van de weergave
daarvan zoals opgenomen in het besluit, voor zover niet gemotiveerd bestreden door
partijen of de Adviescommissie anders uit de onderliggende stukken is gebleken.

19. In deze paragraaf wordt per onderwerp de kern van het besluit en de essentie van de
bezwaren van partijen weergegeven. Hierop volgt de beoordeling van de
Adviescommissie. Op hoofdlijnen richten de bezwaren van partijen zich ten eerste op
enkele procedurele aspecten (par. 4.1) en ten tweede op de toepassing door de d-g NMa
van de bepalingen uit de Gemeenschappelijke marktordening vis en de verhouding met de
mededingingsnormen (par. 4.2). In de derde plaats betwisten partijen de beide
geconstateerde overtredingen (par. 4.3). Zij beweren in de vierde plaats op de juistheid
van hun handelen te hebben mogen vertrouwen (par. 4.4) en maken tenslotte bezwaar
tegen de opgelegde boetes (par. 4.5).

4.1 Enige procedurele bezwaren

4.1.1 Territoriale Bevoegdheid
20. Met name Duitse producentenorganisaties stellen zich op het standpunt dat de
Mededingingswet alleen in Nederland gelding heeft en niet daar buiten. Daarmee heeft de
d-g NMa geen bevoegdheid boetes op te leggen aan ondernemingen en
ondernemersverenigingen met een vestigingsplaats in het buitenland. Om op te treden
jegens een buitenlandse onderneming of ondernemersvereniging behoeft hij toestemming
van de staat waar deze gevestigd zijn.

Beoordeling:
21. De Adviescommissie acht deze bezwaren ongegrond. De Mededingingswet heeft
als nationale wet inderdaad louter effect in Nederland. Dat neemt evenwel niet weg dat
gedragingen die in het buitenland worden verricht, door buitenlandse partijen, in beginsel
effect kunnen hebben op de mededinging binnen Nederland (effectleer).1 Het feit dat een
of alle ondernemingen die partij zijn bij een overeenkomst, zijn gevestigd in een derde
land, dan wel dat het kartel in een derde land is gesloten, is voor de toepasselijkheid van
de Mededingingswet irrelevant. Zie in gelijke zin de memorie van toelichting bij de

1 Vergelijk HvJ EG, arrest van 27 September 1988, zaken 89,104,114,116, 117 en 125-129/85, Houtslijp,
Jur. 1988, p. 5193.
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Mededingingswet.2 Om die reden is de d-g NMa bevoegd naar de betreffende
gedragingen onderzoek te doen en indien dat aan de orde is de betrokken entiteiten een
sanctie op te leggen. De vraag of de gedragingen van de buitenlandse
producentenorganisaties ook daadwerkelijk effect hebben op de mededinging op de
nationale markt voor Noordzeegarnalen zal aan de orde komen bij de behandeling van de
inbreukgedragingen.

4.1.2 Vertaling documenten
22. Met name de Duitse producentenorganisaties stellen zich op net standpunt dat hun
het recht op een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM is onthouden door aan hen niet
de gelegenheid te bieden de gehele procedure in de eigen taal te voeren.

Beoordeling:
23. De Adviescommissie acht dit bezwaar ongegrond. Zij is van mening dat het EVRM
niet garandeert dat het gehele dossier en onderliggende stukken worden vertaald. Voor
zover de belangrijkste documenten zijn vertaald, zoals het rapport en het besluit, biedt dat
in voldoende mate de garantie op een eerlijke procedure. Partijen zijn bovendien in staat
gesteld in de eigen taal de hoorzitting voor de Adviescommissie te volgen en in de eigen
taal daar het woord te voeren. Met de vertaling van het besluit en overige stukken is in
voldoende mate voldaan aan de verplichtingen uit art. 6 EVRM. Voor zover partijen van
oordeel zijn dat dat anders is, biedt het EVRM daartoe geen grondslag.

4.1.3 Inzicht in documenten
24. Verschillende partijen stellen zich op het standpunt dat hun het recht op een eerlijk
proces in de zin van art. 6 EVRM is onthouden doordat zij geen volledig inzicht hebben
gekregen in de brief van de Commissie aan de d-g NMa betreffende de interpretatie van
Europese regelgeving.

Beoordeling:
25. Het betreffende document is inmiddels aan partijen ter beschikking gesteld. De
Adviescommissie is van oordeel dat daarmee aan dit bezwaar de grond is komen te
ontvallen.

4.2 Gemeenschappelijke marktordening vis / toepassing van het
mededingingsrecht

26. In de randnummers 143-192 van het besluit concludeert de d-g NMa dat de
afspraken over vangstquota en minimumprijzen voor Noordzeegarnalen in het Trilateraal
Overleg en de afspraken over het weren van een nieuwe handelaar niet vallen binnen de
werkingssfeer van Vo. 3759/92, noch binnen de werkingssfeer van Vo. 104/2000.3
Tevens zijn naar het oordeel van de d-g NMa op de maatregelen in het Trilateraal Overleg

2 MvT Mw, kamerstukken II, 1995-1996, 24 707, nr. 3, p. 10.
3 Vo. 3759/92 van de Raad van 17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten
in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur, Pb. 1992, L 388/1; Vo. 104/2000 van de
Raad van 17 december 1999, Pb. 2000, L 17/22.
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geen van de uitzonderingen van art. 2, eerste lid, Vo. 26/62 van toepassing. Daarmee
acht de d-g NMa art. 81 EG en art. 6 Mw onverkort van toepassing op bovengenoemde
afspraken.5

27. Partijen stellen zich evenwel op het standpunt dat Vo. 3759/92 (thans Vo.
104/2000) in de weg staat aan toepassing van de art. 81, eerste lid, EG en art. 6, eerste lid,
Mw. Daarbij heeft een aantal partijen in bezwaar naar voren gebracht dat Vo. 26/62 de
toepassing van art. 81, eerste lid, EG en art. 6, eerste lid, Mw op de onderhavige
gedragingen uitsluit, of althans dat niet met zekerheid te stellen is of niet aan de
voorwaarden van art. 2, eerste lid, Vo. 26/62 is voldaan. Verder betwisten partijen de
bevoegdheid van de d-g NMa ten nadele van de bevoegdheid van de Europese Commissie
(art. 9, derde lid, Vo. 17/62). 6 Partijen stellen ook dat de d-g NMa onterecht met de
Commissie op informele wijze in contact is getreden omtrent de toepasselijkheid van de
hier genoemde regelgeving, waarmee hun rechten op verdediging zijn geschonden.

Beoordeling:
28. De Adviescommissie verwerpt deze bezwaren op basis van de navolgende
overwegingen.

29. Art. 36 EG geeft aan dat de doelstellingen van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid voorrang hebben boven die van het mededingingsbeleid.7 Binnen het
gemeenschappelijk landbouwbeleid vormt de handhaving van een echte mededinging op
de markten voor landbouwproducten echter ook een van de doelstellingen.8 Gedragingen
van ondernemingen die zijn toegestaan binnen het bereik van de Gemeenschappelijke
marktordening en Vo. 26/62 vormen geen schending van de Europese of de nationale
mededingingsbepalingen. Dit neemt evenwel niet weg dat het Europese en het nationale
mededingingsrecht onverminderd van toepassing blijven op gedragingen in de sector die
zich niet verdragen met deze regelgeving.

4.2.1 Gemeenschappeliike marktordening vis (Vo. 3759/92)
30. De Gemeenschappelijke marktordening ten tijde van de gedragingen van partijen
werd mede bepaald door Vo. 3759/92.10 Ingevolge art. 1 van deze verordening is de
gemeenschappelijke marktordening van toepassing op Noordzeegarnalen (type Crangon
Crangon).11 Uit deze verordening zijn met name de bevoegdheden voor de
producentenorganisaties - opgenomen in de artikelen 4 en 8 - relevant voor de
beoordeling of de gedragingen van partijen binnen de grenzen van de marktordening
blijven.

4 Vo. 26 inzake de toepassing van bepaalde regels betreffende de mededinging op de voortbrenging van en
de handel in landbouwproducten, Pb. 1962, biz. 993.
5 Besluit, randnummers 191-192.
6 Vo. 17 van 6 februari 1962, Pb. 1962, nr. 13, p. 204.
7 HvJ EG, arrest van 9 September 2003, zaak C-137/00, Milk Marque, RO 81.
8 Arrest Milk Marque, reeds aangehaald, RO 57.
9 Arrest Milk Marque, reeds aangehaald, RO 57 e.v.
10 Deze is inmiddels vervangen door Vo. 104/2000.
11 Zie ook de brief van de Europese Commissie van 6 juni 2000 (prismanummer 1616/23).
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31. Met betrekMng tot het optreden van producentenorganisaties bepaalt art. 4, eerste
lid:

"ArtikeH
1. In de zin van deze verordening wordt onder "producentenorganisatie" verstaan, elke
erkende organisatie of vereniging van dergelijke organisaties die op initiatief van de
producenten is opgericht met het doel geeigende maatregelen te treffen voor de rationele
beoefening van de visserij en de verbetering van de voorwaarden voor de verkoop van hun
produkten.
Deze maatregelen, die met name dienen ter bevordering van de tenuitvoerlegging van
vangstprogramma's, de concentratie van het aanbod en de regularisering van de prijzen,
moeten voor de aangeslotenen de verplichting inhouden

de gehele productie van het produkt of de produkten waarvoor zij zich hebben
aangesloten, door bemiddeling van de organisatie af te zetten; de organisatie kan
besluiten dat bovengenoemde verplichting niet geldt als de afzet volgens van tevoren
vastgestelde gemeenschappelijke regels geschiedt;
ten aanzien van produktie en verhandeling de regels na te leven die door de
producentenorganisaties zijn vastgesteld ten einde met name de kwaliteit van de
produkten te verbeteren, de aangeboden hoeveelheden aan te passen aan de eisen van de
markt en voor een goed beheer van de toegestane vangstquota te zorgen;
om, wanneer de betrokken Lid-Staat heeft bepaald dat - binnen de grens van de
hoeveelheden die aan die Lid-Staat zijn toegewezen uit het totale vangstvolume dat
voor een bestand of groep bestanden is toegestaan - sommige of alle nationale
vangstquota door de producentenorganisaties worden beheerd, de nodige maatregelen te
treffen voor een goed beheer van de toegestane vangstquota.

2. [...]"

32. Deze bepaling bevestigt het bestaan van producentenorganisaties en hun
bevoegdheid om ten behoeve van de aangesloten vissers 'geeigende maatregelen' te
treffen voor de rationele beoefening van de visserij en de verbetering van de voorwaarden
voor de productverkoop. Met betrekking tot de bevoegdheden rond de vangstregulering
en de prijsregulering volgt de Adviescommissie de uitleg die de d-g NMa geeft in het
besluit.12 De in art. 4, eerste lid, Vo. 3759/92 genoemde 'geeigende maatregelen' kunnen
naar het oordeel van de Adviescommissie niet worden ingevuld met de bevoegdheid tot
het zelfstandige maken van horizontale afspraken (met andere producentenorganisaties)
dan wel verticale afspraken (met de groothandel) over vangstquota en minimumprijzen
van Noordzeegarnalen.

33. Noch in de considerans of de artikelen van Vo. 3759/92, noch in onderling verband
met de hierna te bespreken Vo. 26/62 acht de Adviescommissie aanknopingspunten
aanwezig voor een dergelijke ruime interpretatie van het begrip 'geeigende maatregel'.
Ook de door partijen aangevoerde bezwaren bieden daartoe onvoldoende houvast. Daarbij
kan het bezwaarden niet onbekend zijn dat zij door het maken van afspraken over
minimumprijzen en vangstquota de mededinging beperken.13

34. Art. 8 Vo. 3759/92 voorziet in de mogelijkheid voor producentenorganisaties om
een ophoudprijs vast te stellen, onder welk niveau zij producten die door de bij hen
aangesloten producenten zijn aangevoerd, niet verkopen. Indien producentenorganisaties
daartoe besluiten, dienen zij op grond van art. 8, vierde lid, Vo. 3759/92 de nationale

12 Besluit, randnummers 147-166.
13 HvJ EG, arrest van 10 december 1985, gev. zaken 240, 241, 242,261, 262,268 en 269/82, Stichting
Sigarettenindustrie, Jur. 1985, p. 3831, RO 65.
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overheid hiervan op de hoogte stellen, die vervolgens de gegevens ter kennis stelt van de
Europese Commissie. Het feit dat art. 8 voorziet in de mogelijkheid om ophoudprijzen
vast te stellen en dus tot een zekere prijsregulering te komen, betekent volgens de
Adviescommissie - en zij volgt daarbij het standpunt van de d-g NMa, zoals verwoord in
randnummers 155-165 van het besluit - geenszins dat het horizontaal dan wel verticaal
met andere ondernemingen of ondernemersverenigingen overeenkomen van
minimumprijzen zou zijn toegestaan op grond van Vo. 3759/92.

35. De Adviescommissie concludeert derhalve dat de d-g NMa geen onjuiste
interpretatie heeft gegeven van de bepalingen uit Vo. 3759/92, althans dat de betreffende
onderlinge afspraken tussen partijen over vangstbeperkingen en minimumprijzen niet
binnen de grenzen van Vo. 3759/92 vallen.

4.2.2 Toepassing van het mededingingsrecht (Vo. 26/62)
36. Vo. 26/62 ziet op de toepassing van de mededingingsregels op de voortbrenging
van en de handel in landbouwproducten. In het licht van Vo. 26/62 acht de
Adviescommissie twee vraagpunten van belang:

I. de toepasselijkheid van de mededingingsregels op de sector
n. de bevoegdheid van de d-g NMa om art. 81, eerste lid, EG en art. 6, eerste lid,

Mw toe te passen op de litigieuze gedragingen
4.2.2.1 Toepasselijkheid van de mededingingsregels op de sector
37. De d-g NMa stelt terecht vast dat de mededingingsbepalingen uit art. 81, eerste lid,
EG en art. 6 eerste lid, Mw in beginsel van toepassing zijn op alle sectoren van de
economic. Art. 36 EG bepaalt evenwel dat de mededingingsregels slechts in de
landbouwsector van toepassing zijn, voor zover de Raad dat heeft bepaald met onder
meer inachtneming van de doeleinden uit art. 33 EG.14 Ter uitvoering van art. 36 EG is
Vo. 26/62 tot stand gekomen, waarvan art. 1 bepaalt dat de artikelen 81 tot en met 86 EG
van toepassing zijn op de voortbrenging van of de handel in de in Bijlage I van het
Verdrag vermelde producten. Daaronder vallen ook Noordzeegarnalen. Die
toepasselijkheid geldt evenwel behoudens het bepaalde in art. 2 van de verordening.

"Artikel 2
1. Art. 85, lid 1, [thans art. 81, eerste lid] van het Verdrag is niet van toepassing op de in het
voorgaande artikel bedoelde overeenkomsten, besluiten en gedragingen die een wezenlijk
bestanddeel uitmaken van een nationale marktorganisatie of die vereist zijn voor de
verwezenlijking van de in art. 39 [thans art. 33] van het Verdrag omschreven doelstellingen.
Het is in het bijzonder niet van toepassing op de overeenkomsten, besluiten en gedragingen
van landbouwondernemers, verenigingen van landbouwondernemers of verenigingen van
deze verenigingen binnen een Lid-Staat, voor zover deze, zonder de verplichting in te
houden een bepaalde prijs toe te passen, betrekking hebben op de voortbrenging of de
verkoop van landbouwprodukten of het gebruik van gemeenschappelijke installaties voor
het opslaan, behandelen of verwerken van landbouwprodukten, tenzij de Commissie
vaststelt dat de mededinging zodoende wordt uitgesloten of dat de doeleinden van art. 39
[thans art. 33] van het Verdrag in gevaar worden gebracht.
2. [-.]"

14 Besluit, randnummer 167-171.
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38. Zoals de d-g NMa terecht vaststelt, geeft de bovengeciteerde passage een drietal
uitzonderingen, waarvan de eerste en de derde uitzondering niet aan de orde zijn.15 Er is
immers met betrekking tot de eerste uitzondering geen sprake van een nationale maar van
een gemeenschappelijke marktordening.16 Aangaande de derde uitzonderingsgrond
(gedragingen binnen een lidstaat) - zie onder meer het arrest Dijkstra11 - is duidelijk dat
de gedragingen in het kader van het Trilateraal Overleg zich niet tot Nederland beperken
en dat de gedragingen betreffende de uitsluiting van een marktpartij ab initio reeds niet
tot het bereik van deze uitzondering kunnen worden gerekend.

39. Met betrekking tot de tweede uitzonderingsgrond in deze bepaling
(noodzakelijkheid voor de doelstellingen uit art. 33 EG) stelt de Adviescommissie met de
d-g NMa vast dat de gedragingen ook buiten het bereik van deze uitzonderingsgrond
vallen.18

40. Voor de onderbouwing van deze conclusie verwijst de Adviescommissie naar de
Me/cfoc-beschikking.19

In deze beschikking heeft de Commissie art. 81 EG toegepast op corporaties uit de
zuivelindustrie. Daarbij verwijst de Commissie naar de derde considerans van Vo. 26/62,
waaruit blijkt dat de uitzonderingen in art. 2, eerste lid alleen toepasselijk zijn indien de
toepassing van art. 81, eerste lid, EG de doeleinden van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid in de betrokken sector in gevaar zou brengen. Vervolgens stelt de
Commissie, dat ondanks het feit dat binnen het kader van de middelen die in de zuivelsector
mogen worden toegepast om de doelstellingen genoemd in art. 33 EG te bereiken, zoals
neergelegd in Vo. 804/68,20 er ruimte is voor particuliere initiatieven. Dit betekent echter
niet dat binnen deze speelruimte afspraken mogen worden gemaakt inzake prijzen en
importbelemmeringen die sterk afwijken van het interventiesysteem neergelegd in Vo.
804/68.21 De Commissie concludeert uiteindelijk dat de uitzonderingen van Vo. 26/62 niet
van toepassing zijn en daarom niet aan de toepassing van art. 81 EG in de weg staan.

41. De Adviescommissie concludeert dat de ruimte voor maatregelen in het kader van
de doelstellingen van art. 33 EG - gebaseerd op art. 2, tweede lid, Vo. 26/62 - beperkt is,
vanwege de gemeenschappelijke marktordening. Dit wordt bevestigd in de brief van de
Commissie in antwoord op de vragen dienaangaande van de d-g NMa.22 De
Adviescommissie ziet in de bezwaren van partijen geen gronden om in onderhavige zaak
tot een andere conclusie te komen.

15 Besluit, randnummer 177 e.v.
16 Zie par. 4.2 en par. 4.2.1.
17 HvJ EG, arrest van 12 december 1995 gev. zaken C-319/93, C-40/94 en C-224/94, Dijkstra, Jur. 1995, p.
1-4471, RO 17-18. Het Hof stelde vast dat bij de uitleg van art. 2, lid 1, tweede zin, van Vo. 26/62 dient te
worden uitgegaan van de wetsgeschiedenis en de motivering van de verordening. Hieruit blijkt volgens het
Hof dat"[...] de wetgever met deze zin [...] een uitzondering heeft willen creeren voor de overeenkomsten,
besluiten en gedragingen van landbouwondernemers die aan de daarin gestelde vereisten voldoen, tenzij de
Commissie vaststelt dat door kartellering de mededinging wordt uitgesloten of de doelstellingen van art. 39
(thans art. 33) van het Verdrag in gevaar worden gebracht".
18 Besluit, randnummers 181-190.
19 Beschikking 86/596, Pb. 1986, L 348/50. Besluit, randnummer 182 en de daar aangehaalde rechtspraak.
20 Pb. 1968, L 148/13.
21 Commissiebeschikking Meldoc, reeds aangehaald, randnummer 54.
22 Vragen van de d-j
1616/11,15 en 23).
22 Vragen van de d-g NMa en antwoord van de Europese Commissie van 6 juni 2000 (prismanunmiers
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42. Krachtens art. 12 Mw geldt deze vaststelling qualitate qua voor de toepassing van
de nationale mededingingsnormen.

43. Op basis van het voorgaande staan derhalve naar het oordeel van de
Adviescommissie de uitzonderingen van art. 2 Vo. 26/62 niet in de weg aan de toepassing
van art. 81, eerste lid, EG en art. 6, eerste lid, Mw op de gedragingen in de onderhavige
zaak. In zoverre door partijen anders wordt betoogd, zijn deze bezwaren naar het oordeel
van de Adviescommissie onvoldoende geadstrueerd.

4.2.2.2 Bevoegdheid van de d-g NMa
44. De mededingingswet kent geen bevoegdheid toe aan de d-g NMa om Vo. 26/62 toe
te passen of om de doelstellingen van art. 33 EG te toetsen. Wat betreft de bevoegdheid
van de d-g NMa om art. 81, eerste lid, EG en art. 6, eerste lid, Mw in het licht van Vo.
26/62 toe te passen, stelde het Hof van Justitie in het arrest Dijkstra vast dat behoudens
toetsing door het Hof van Justitie de Commissie exclusief bevoegd is om een gedraging te
toetsen aan art. 2, eerste lid, Vo 26A52.23 Die exclusiviteit geldt echter niet voor
mededingingsbepalingen. Ter bevestiging' bepaalde de rechtbank Rotterdam in de
uitspraak in de zaak Stichting Saneringsfonds Varkensslachterijen dat aan de d-g NMa
bevoegdheid tot toetsing toekomt aan de uitzonderingen van art. 2, tweede lid, Vo.
26/62.

"In het arrest [...] Dijkstra e.a. heeft het Hof met betrekking tot de bevoegdheidsverdeling
tussen de Commissie en de nationale (civiele) rechter bij de toepassing van artikel 2, eerste
lid, van Verordening 26/62 voor zover hier van belang overwogen dat de nationale rechter
de behandeling van een zaak kan voortzetten en daarin uitspraak kan doen, wanneer hij de
zekerheid heeft verkregen dat de betrokken bepaling niet voldoet aan de voorwaarden om in
aanmerking te komen voor de in artikel 2, eerste lid, van Verordening 26/62 bedoelde
afwijking en evenmin in aanmerking komt voor een ontheffing op grond van (thans) artikel
81, derde lid, EG. Naar het oordeel van de rechtbank heeft in het onderhavige geval
verweerder - als nationale mededingingsautoriteit - op overeenkomstige wijze mogen
toetsen of de gecombineerde overeenkomsten met zekerheid niet aan de voorwaarden,
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van Verordening 26/62 voldoen."

45. Deze bevoegdheid wordt eveneens bevestigd door het Hof van Justitie in het arrest
Milk Marque waarin het Hof vaststelt dat toetsing aan de doelstellingen van art. 33 EG en
de plicht om deze doelstellingen van het gemeenschappelijke landbouwbeleid met elkaar
te verzoenen als een bevoegdheid van de nationale mededingingsautoriteit beschouwd
moeten worden, analoog aan de bevoegdheid van de gemeenschapsinstellingen.25

46. De Adviescommissie is daarbij van oordeel dat de d-g NMa bevoegd was in contact
te treden met de Commissie om zich te laten informeren over de toepassing van het EG-
recht ter zake. Dit volgt ook uit de mededeling betreffende samenwerking tussen de
Commissie en de mededingingsautoriteiten.26 Naar het oordeel van de Adviescommissie

23 HvJ EG, Dijkstra, reeds aangehaald, RO 25-26.
24 Rb. Rotterdam, 4 december 2001, MEDED 00/933-SIMO en MEDED 00/955-SIMO, Stichting
Saneringsfonds Varkensslachterijen (SSV) en U-Vlees B.V. t. d-g NMa, RO 2.4.
25 HvJ EG, Milk Marque, reeds aangehaald, RO 91-92.
26 Commissiemededeling van 15 oktober 1997, "Mededeling betreffende de samenwerking tussen de
Commissie en de mededingingsautoriteiten van de lidstaten bij de behandeling van onder de artikelen 85 en
86 van het EG-Verdrag vallende zaken", Pb. 1997, C 313/3.
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volgt uit deze mededeling niet dat daartoe een officiele procedure is vereist en zijn
derhalve niet de door partijen gestelde rechten geschonden. De Adviescommissie acht het
overigens 'ongelukkig' dat de betreffende brief van de Europese Commissie, directoraat
concurrentie is voorbereid door een namens de NMa bij de Commissie gedetacheerde
ambtenaar en acht de readies van partijen dienaangaande niet op voorhand onbegrijpelijk.
De Adviescommissie merkt hierover wel op dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid
voor de brief en de inhoud ervan onverminderd ligt bij de betrokken ondertekenaars
namens de Commissie.27

47. Op de gedragingen die geen invloed hebben op het intracommunautaire
handelsverkeer in de zin van art. 81, eerste lid, EG is art. 6, eerste lid, Mw van toepassing.
Nu de Adviescommissie van mening is, dat noch de Gemeenschappelijke marktordening
vis, noch Vo. 26/62 in de weg staan aan de toepassing van de mededingingsregels in het
algemeen, dit gelijkelijk geldt voor de toepassing van art. 6, eerste lid, Mw. Ware dat
anders dan zou niets kunnen worden ondernomen tegen gedragingen zonder effecten op
het intracommunautaire handelsverkeer.28 Overigens wordt blijkens de uitspraak van het
Hof van Justitie in de zaak Walt Wilhelm de toepassing van art. 81 EG door de Commissie
en de gelijktijdige toepassing van het nationale mededingingsrecht door een nationale
mededingingsautoriteit niet uitgesloten.29

4.2.3 Samenhang met art. 9. derde lid. Vo. 17/62
48. Enkele partijen hebben in bezwaar aangevoerd dat de uitvoering van het besluit
door de d-g NMa niet mogelijk is, aangezien de Europese Commissie krachtens Vo. 17/62
zelf een procedure had behoren te entameren, hetgeen zij niet heeft gedaan.

49. De uitleg die partijen geven aan art. 9, derde lid, Vo. 17/62 is naar het oordeel van
de Adviescommissie niet de juiste. Met betrekking tot een groot deel van haar activiteiten
hanteert de Commissie het opportuniteitsbeginsel. Tot dat beginsel behoort ook de
bevoegdheid te beslissen tot het inleiden van een procedure in de zin van art. 9, derde lid,
Vo. 17/62. Er rust op de Commissie evenwel geen verplichting zo'n procedure in te
leiden. Zolang de Commissie deze procedure dan ook niet heeft ingeleid, blijft de
nationale autoriteit bevoegd het nationale mededingingsrecht toe te passen.

50. De d-g NMa was om die reden onverminderd bevoegd art. 81, eerste lid, EG en art.
6, eerste lid, Mw toe te passen op de litigieuze gedragingen.

4.3 Overtredingen van de artikelen 81 EG en 6 Mw

51. In het besluit stelt de d-g NMa twee overtredingen vast.
I. De gedragingen betreffende afspraken in het kader van het Trilateraal Overleg

tussen producentenorganisaties en groothandel31 merkt de d-g NMa aan als
minimumprijsafspraken en vangstbeperkende afspraken voor Noordzeegarnalen

27 Vraag van de d-g NMa en het antwoord van de Commissie, prismanummers 1616/11,15 en 23.
28 HvJ EG, Milk Marque, reeds aangehaald, RO 65.
29 HvJ EG, arrest van 13 februari 1969, zaak 14/68, Walt Wilhelm, Jur. 1969, p. 1.
30 Besluit, randnummers 268-269.
31 Zie de partijen genoemd in randnummer 1 van dit Advies.
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in de periode 1 januari 1998 tot 14 december 2000, welke schendingen vormen
van art. 81, eerste lid, EG en art. 6, eerste lid, Mw.

n. De gedragingen betreffende het handelen van partijen inzake de belemmering in
de toetreding van een nieuwe handelaar in de periode van 1 oktober tot 16
november 1999 merkt de d-g NMa aan als schending van art. 6, eerste lid, Mw.

Beide overtredingen worden hierna besproken. Voorafgaand worden de toepassing door
de d-g NMa van de begrippen onderneming en ondernemersvereniging en de afbakening
van de relevante markt besproken.

4.3.1 Onderneming /ondernemersvereniging
52. In randnummer 194 van het besluit stelt de d-g NMa vast dat onbetwist is dat de
Nederlandse, Duitse en Deense producentenorganisaties ondernemersverenigingen zijn in
de zin van art. 81, eerste lid, EG. In randnummer 195 van het besluit stelt de d-g NMa
vast dat evenzeer onbetwist is dat de groothandelaren verenigd in Vebega ondernemingen
zijn en Vebega een ondernemersvereniging is in de zin van art. 81, eerste lid, EG. In
randnummer 33 van het besluit stelt de d-g NMa vast dat de producentenorganisaties voor
rekening en risico van hun leden de gevangen en aangelande Noordzeegarnalen verkopen
via de visafslag. In randnummer 109 stelt de d-g NMa vast dat de leden verplicht zijn om
hun vangsten via de producentenorganisaties te verkopen.

53. Een van de partijen bestrijdt deze vaststelling van de d-g NMa uit randnummer 33
met betrekking tot de activiteiten van de producentenorganisaties. Ook andere partijen
stellen zich op het standpunt dat onduidelijk is hoe de producentenorganisaties
mededingingsrechtelijk dienen te worden gekwalificeerd.

Beoordeling:
54. De Adviescommissie acht de kwalificatie van de producenten en de handelaren als
ondernemingen en Vebega als ondernemersvereniging in de zin van art. 81, eerste lid, EG
voldoende onderbouwd. Uit het besluit blijkt evenwel onvoldoende eenduidig hoe de
producentenorganisaties dienen te worden gekwalificeerd.

55. De betwisting door bezwaarden van de gestelde verkoopactiviteiten van de
producentenorganisaties - al dan niet voor rekening en risico van de leden - komt de
Adviescommissie niet a-priori onbegrijpelijk voor. De activiteiten die
producentenorganisaties verrichten dienen te worden vastgesteld door onderzoek van
feitelijke aard. De Adviescommissie verzoekt de d-g NMa daartoe het besluit nader te
onderbouwen, mede in het licht van de navolgende beschouwingen.

56. Het komt de Adviescommissie voor dat de door de d-g NMa vastgestelde verkoop
van producten - al dan niet voor rekening van derden - valt aan te merken als het
aanbieden van goederen en diensten op de markt en derhalve valt aan te merken als een
economische activiteit32 waardoor een producentenorganisatie zou kwalificeren als een
onderneming in de zin van art. 81, eerste lid, EG, 3 althans in dat geval tenminste

32 HvJ EG, arrest van 16 juni 1987, zaak 118/85, Transparantierichtlijn, Jur. 1987, p. 2599.
33 HvJ EG, arrest van 23 april 1991, zaak C-41/90, Hoftier, Jur. 1991, p. 1-1979. Zie ook: HvJ EG, arrest
van 19 februari 2002, zaak C-309/99, Wouters, Jur. 2002, p. 1-1577, RO 56-64.
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gedeeltelijk als zodanig zou kwalificeren. De Adviescommissie is derhalve van mening
dat het besluit op dit onderdeel onvoldoende is gemotiveerd en verzoekt de d-g NMa om
die reden om een exacte vaststelling van de relevante activiteiten die door de
producentenorganisaties worden verricht en om vast te stellen of deze activiteiten als
activiteiten van ondernemingen dan wel als activiteiten van een ondernemersvereniging
dienen te worden gekwalificeerd.

57. Derhalve dient door de d-g NMa nader te worden gemotiveerd uit welke hoofde de
gedragingen door de producentenorganisaties zijn begaan. Indien de
producentenorganisaties (tevens) als onderneming worden beschouwd zal daar ook
rekening mee moeten worden gehouden bij de motivering van de beweerdelijke inbreuk,
alsmede bij de wijze waarop een eventuele sanctie wordt opgelegd krachtens de
richtsnoeren boetetoemeting en de motivering daarvan in het besluit (zie ook par. 4.5).

58. De noodzaak tot deze nadere vaststelling geldt verder temeer nu de d-g NMa in
randnummer 254 van het besluit vaststelt, dat '[d]e in het kader van het Trilateraal
Overleg overeengekomen vangstbeperkingen en minimumprijsafspraken zijn
overeengekomen tussen ondernemingen (cursivering toegevoegd) uit verschillende Lid-
Staten'. (Zie ook randnummer 89 e.v.).

4.3.2 Afbakening van de relevante markt
59. De d-g NMa bakent de relevante productmarkt af als de markt voor verhandeling -
direct na aanlanding - van Noordzeegarnalen, die geografisch beperkt is tot de
Nederlandse, Duitse en Deense markt.34 Daartoe stelde de d-g NMa vast dat het product
op basis van zijn bijzondere kenmerken zowel vanuit de aanbodzijde als vanuit de
vraagzijde op de genoemde markt bijzonder geschikt is om in een constante behoefte te
voorzien en slechts in geringe mate met andere producten verwisselbaar is. Tevens bleken
de mededingingsvoorwaarden op de drie genoemde nationale markten voldoende
homogeen en in voldoende mate te onderscheiden van die in andere landen, waar aanvoer
van Noordzeegarnalen plaatsvindt.

60. Diverse partijen betwisten de gehanteerde marktafbakening door de d-g NMa.
Partijen stellen dat verschillende soorten garnalen substitueerbaar zijn. Er zijn daartoe in
de bezwaarschriften en tijdens de hoorzitting verschillende overzichten en opsommingen
aan de Adviescommissie voorgelegd. Tevens zouden Noordzeegarnalen concurrentie
ondervinden van andere visproducten en wordt gesteld dat er een onderscheid valt te
maken in type Noordzeegarnalen (groot-klein en gepeld-ongepeld). Ook de geografische
afbakening volstaat volgens partijen niet. Zij stellen dat er sprake is van een Europese dan
wel een wereldmarkt voor garnalen, of andere visproducten.

Beoordeling:
61. In de eerste plaats merkt de Adviescommissie over de afbakening van de markt op
dat de omvang van de markt of het al dan niet onderling substitueerbare karakter van
producten geen gevolgen heeft voor het mededingingsbeperkende karakter van
prijsafspraken en vangstbeperking tussen concurrenten of tussen verschillende

34 Besluit, randnummers 97-108.
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deelnemers in de productiekolom. Om die reden gelden voor de motivering van de
marktafbakening bij toepassing van art. 81 EG en art. 6 Mw andere eisen dan bij
toepassing van art. 82 EG en 24 Mw.35 Bovendien is een gemotiveerde analyse van de
markt met name vereist in het geval van gedragingen die een mededingingsbeperkend
effect hebben, om zodoende de context van de gedragingen te kunnen bepalen. Zo een
vereiste geldt in mindere mate indien er sprake is van gedragingen die er toe strekken de
mededinging te beperken, zoals prijsafspraken of afspraken die de productie beperken,
waarvan in casu sprake is.36 Deze vaststelling geldt ingevolge Vo. 26/62 ongeacht de
omstandigheid dat de Gemeenschappelijke marktordening vis van toepassing is op de
garnalenvisserij en de daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor producentenorganisaties
(zie par. 4.2).

62. De Adviescommissie stelt in de tweede plaats vast dat de beschrijvingen van de
betrokken markt door de d-g NMa in de randnummers 97-108 inhoudelijk niet afwijken
van de feiten zoals die aan de Adviescommissie uit het dossier blijken en zoals deze ter
hoorzitting door onder meer de Duitse producentenorganisaties zijn bevestigd. Met deze
vaststelling en mede in het licht van de in het voorafgaande randnummer gegeven
overwegingen betreffende de afbakening van de relevante markt bij toepassing van art. 81
EG en art. 6 Mw, acht de Adviescommissie dit element, ten behoeve van de beoordeling
van de gedragingen van partijen in voldoende mate aanwezig. De bezwaren van partijen
met betrekking tot de afbakening van de relevante markt slagen derhalve niet.

4.3.3 Gedraging I: Trilateraal Overleg (art. 81. eerste lid. EG; art. 6, eerste lid, Mw)
63. De d-g NMa heeft in het besluit geoordeeld dat alle partijen betrokken zijn geweest
bij de minimumprijsafspraken en vangstbeperkende afspraken in het kader van het
Trilateraal Overleg en voert ter onderbouwing van deze vaststelling een aantal bewijzen
aan:37

verklaringen van medewerkers van partijen (randnummer 114),
presentielijsten van het Trilateraal Overleg (randnummer 116),
enkele schriftelijke stukken waaruit vooroverleg blijkt tussen de Nederlandse
producentenorganisaties en Vebega (randnummer 117),
faxverkeer tussen Vebega en het secretariaat van het Trilateraal Overleg
(randnummer 118-119),
verklaringen van leden van Vebega bij de hoorzitting van de d-g NMa
(randnummer 121),
notulen van de gamalensectie van PO Nederlandse Vissersbond (randnummer
122),
fax van het Trilateraal Secretariaat aan de deelnemers van het Trilateraal Overleg
en een aantal verklaringen (randnummer 125),
verklaringen tijdens de hoorzitting n.a.v. het rapport (randnummer 126).

35 Zie in die zin: GEA, arrest van 21 februari 1995, T-29/92, SPO, Jur. 1995, p. 11-289, randnummers 74-75;
HvJ EG, arrest van 16 december 2003, gev. zaken T-5/00 en T-6/00, PEG, nng, randnummer 123.
36 Zie bijvoorbeeld: R. Barents in "Kaptein, VerLoren van Themaat, Het recht van de Europese Unie en van
de Europese Gemeenschappen", Kluwer Deventer 2003, 6e druk, p. 656-657.
37 Voor een beoordeling van de feiten, zie besluit, randnummers 113-127.
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64. In de juridische beoordeling stelt de d-g NMa vast dat sprake is van
overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen38 tussen ondernemingen
en ondernemersverenigingen, die vanwege het ertoe strekkende karakter een
mededingingsbeperking inhouden,39 die merkbaar is40 en de interstatelijke handel
bei'nvloeden.41 Hiermee is zowel art. 81, eerste lid, EG als art. 6, eerste lid, Mw
geschonden.42

65. De Vebega-leden hebben tegen deze vaststellingen van de d-g NMa de navolgende
bezwaren aangevoerd:

66. Ten aanzien van de beweerdelijke afspraken tussen de groothandelaren en de
producentenorganisaties wordt gesteld dat er geen sprake is van wilsovereenstemming,
zodat niet van een overeenkomst kan worden gesproken. Het Trilateraal Overleg zou van
de zijde van Vebega slechts worden bijgewoond ter informering van de
producentenorganisaties over marktontwikkelingen. Ook betwisten verschillende Vebega-
leden het bestaan van afspraken tussen Vebega en de producentenorganisaties.
Vangstbeperkende afspraken zouden alleen tussen de producentenorganisaties zijn
overeengekomen. De prijsafspraken zouden ook geen afspraken zijn maar
minimumprijsgaranties van Vebega om de producentenorganisaties minder vergaande
vangstbeperkingen te laten opleggen.

67. Deelname aan het Trilateraal Overleg door Vebega-leden zou tevens niet uit hoofde
van de betrokken onderneming geschieden, maar uit hoofde van Vebega.

68. Door verschillende Vebega-leden wordt gesteld dat onvoldoende is aangetoond dat
zij individueel bij de afspraken met de producentenorganisaties uit het Trilateraal Overleg
betrokken zijn, en wordt ten onrechte in het besluit veelal over hen gesproken als een met
Vebega of de 'bij Vebega aangesloten leden'. Niet gesteld kan worden dat Vebega en de
leden een economische eenheid vormen. Er is volgens hen evenmin sprake van deelname
door hen aan de bijeenkomsten terzake van Vebega, noch van informering over de
resultaten ervan aan de leden, behoudens openbare bronnen als persberichten. Tenslotte is
door hen ook geen uitvoering gegeven aan gestelde afspraken.

69. Enkele kleinere Vebega-leden stellen dat zij niet betrokken zijn bij de
prijsafspraken en de vangstbeperkende afspraken. Deelname aan de afspraken valt slechts
toe te rekenen aan de grotere groothandelaars, zoals Heiploeg, Klaas Puul en Goldfish.
Kleine groothandelaren hebben geen invloed op het beleid van Vebega. De kleinere
Vebega-leden stellen eveneens dat de grote groothandelaren - met name Heiploeg - de
prijs in de markt bepalen die zij volgen, hetgeen geen bewijs vormt voor het bestaan van
prijsafspraken of onderling afgestemde gedragingen.

70. De producentenorganisaties hebben tegen de vaststellingen van de d-g NMa de
navolgende bezwaren aangevoerd:

38 Besluit, randnummers 196-210.
39 Besluit, randnummers 219-226.
40 Besluit, randnummers 242-244.
41 Besluit, randnummers 252-256.
42 Besluit, randnummers 245, 247-251,257 en 268.
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71. Van de zijde van de Nederlandse producentenorganisaties wordt gesteld dat de
faxen afkomstig van Vebega43 eenzijdige verzoeken en voorstellen betreffen. Ook de
faxen van PO Nederlandse Vissersbond duiden niet op collectieve afspraken, maar duiden
op aan haar leden opgelegde verplichtingen. Gesteld wordt ook dat niet bewezen is in het
besluit dat de sancties door alle producentenorganisaties zouden worden gehanteerd.

72. De Deense en Duitse producentenorganisaties voegen daaraan toe volledig
onafhankelijk te zijn en hun eigen beleid te bepalen. Bovendien zouden de
producentenorganisaties slechts gei'nformeerd worden over de prijzen, en een eigen
strategic kiezen, met betrekking tot prijzen en vangsten. De uitkomsten van het overleg
werden vaak niet opgevolgd en sloten de verkoop van andere hoeveelheden tegen andere
prijzen ook niet uit. Daarbij is ook geen sprake van een centraal sanctiemechanisme bij
niet-medewerking door de leden. Er is veeleer sprake van ad-hoc overleg als gevolg van
marktverstoringen. Bepalend is het natuurlijk aanbod.

Beoordeling:
73. De Adviescommissie beoordeelt deze bezwaren als volgt:

4.3.3.1 Algemene kwalificatie van de gedragingen inzake het Trilateraal Overleg
74. Beweerdelijke afspraken in het Trilateraal Overleg gemaakt, betreffende beperking
van de aan te voeren hoeveelheden Noordzeegarnalen en betreffende minimumprijzen
kunnen naar het oordeel van de Adviescommissie in beginsel als
mededingingsbeperkende gedragingen worden aangemerkt in de zin van art 81, eerste lid,
EG en art 6, eerste lid, Mw.44 Afspraken tussen concurrenten en tussen opvolgende
schakels in de bedrijfskolom over prijzen en hoeveelheden strekken ertoe de mededinging
te beperken.45 Als gevolg van dit karakter behoeven de mogelijke effecten op de markt
niet nader te worden onderzocht. Voor dit type gedragingen is vereist dat het besluit in
voldoende mate aannemelijk maakt dat er sprake is van een of meer overeenkomsten of
onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen ondernemingen en of
ondernemersverenigingen, waarbij deelname aan die gedraging voor ieder van de
betrokkenen aannemelijk wordt gemaakt.

4.3.3.2 Overeenkomst / onderling afgestemde feitelijke gedraging
75. Gedragingen die de mededinging verstoren worden doorgaans clandestien verricht,
met een beperkte documentatie. Doorgaans worden ten bewijze van een inbreukgedraging
slechts weinig stukken ontdekt waaruit de inbreukgedraging met zoveel woorden blijkt.
Vaak dienen bepaalde details via deductie te worden gereconstrueerd. In de meeste
gevallen moet het bestaan van een mededingingsverstorende gedraging of overeenkomst
worden afgeleid uit een samenloop van omstandigheden en aanwijzingen, die in hun

43 Faxen van 16 april 1998,4 december 1998 en 3 September 1999.
44 In par. 5.1 werd reeds vastgesteld dat dergelijke gedragingen niet onder de gemeenschappelijke
marktordening (Vo. 3759/92) en evenmin onder de uitzonderingen van art. 2, lid 2 Vo. 26/62 vallen.
45 HvJ EG, arrest van 8 juli 1999, zaak C-49/92P, Anic Partecipazioni SpA (Polypropyleen), Jur. 1999, p. I-
4125, RO 99.
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totaliteit beschouwd, bij gebreke van een andere coherente verklaring het bewijs kunnen
leveren dat de mededingingsregels zijn geschonden.46

76. De Adviescommissie verwerpt de bezwaren van partijen met betrekking tot het door
hen bestreden bestaan van een wilsovereensternming en een overeenkomst. Uit de door de
d-g NMa overgelegde documentatie, alsmede uit de verklaringen van partijen blijkt naar
het oordeel van de Adviescommissie ondubbelzinnig dat er wilsovereenstemming bestaat
over afspraken die worden gemaakt met betrekking tot de aan te landen hoeveelheden
noordzeegarnalen en de prijs die daarvoor wordt betaald. Dat deze overeenkomsten zijn
gesloten in het kader van het Trilateraal overleg behoeft naar het oordeel van de
Adviescommissie gezien het in paragraaf 4.3.3 genoemde geen nadere onderbouwing. De
verklaringen van partijen van het doel van de bijeenkomsten verwerpt de
Adviescommissie als onvoldoende aannemelijk en als onvoldoende onderbouwd.

4.3.3.3 Deelname door partijen aan de gedragingen inzake het Trilateraal Overleg
77. De Adviescommissie is van oordeel dat de bewijslast voor deemame aan een
mededingingsbeperkende gedraging in beginsel bij de d-g NMa ligt.47 Evenwel, zoals de
d-g NMa terecht stelt, volstaat deelname aan een vergadering waarin
mededingingsbeperkende activiteiten zijn beraamd, als bewijs van de deelneming van de
aanwezigen bij de vergadering, voorzover aanwijzingen van het tegendeel ontbreken.48

78. Met betrekking tot de bezwaren van enkele partijen dat zij geen uitvoering zouden
hebben gegeven aan de resultaten van een vergadering of dat zij niet aan alle
bestanddelen van een mededingingsregeling hebben deelgenomen, dan wel een zeer
kleine rol hebben gespeeld bij de onderdelen waaraan zij hebben deelgenomen, zijn niet
relevant voor de vaststelling dat deze partijen een inbreuk hebben gemaakt. Deze
elementen dienen slechts in aanmerking te worden genomen bij de vaststelling van de
boete.49

79. De Adviescommissie acht de bovengenoemde kwalificatie van de gedragingen uit
randnummers 198-210 van het besluit door de d-g NMa in zoverre voldoende
aannemelijk gemaakt, dat sprake is van deelname aan een overeenkomst dan wel een
onderling afgestemde feitelijke gedraging door verschillende ondernemersverenigingen
(Nederlandse, Duitse en Deense producentenorganisaties en Vebega) en verschillende
ondernemingen (Vebega-leden), die er toe strekt de mededinging op de Nederlandse
markt te beperken door minimumprijsafspraken en vangstbeperkende afspraken in het
kader van het Trilateraal Overleg. Dit vormt een overtrading van art 81, eerste lid, EG en
van art. 6, eerste lid, Mw. Het is bovendien niet bij plannen gebleven; aan de afspraken is

46 HvJ EG, arrest van 7 januari 2004, gev. zaken C-204/OOP, C-205/OOP, C-21 I/OOP, C-213/OOP, C-217/OOP
en C-219/OOP, Cement, nng, RO 55-57.
47 HvJ EG, arrest van 7 januari 2004, Cement, reeds aangehaald, RO 79 e.v.
48 Zie besluit, randnummer 197 en de daar aangehaalde rechtspraak, alsmede HvJ EG, arrest van 7 januari
2004, Cement, reeds aangehaald, RO 79 e.v.
49 HvJ EG, arrest van 7 januari 2004, Cement, reeds aangehaald, RO 85 en 86.
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zoals uit de bewijsmiddelen blijkt gedurende een langere periode daadwerkelijk
uitvoering gegeven.

80. Deelname aan het Trilateraal Overleg en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten
acht de Adviescommissie in voldoende mate door de d-g NMa aannemelijk gemaakt met
betrekking tot de Nederlandse, Duitse en Deense producentenorganisaties en Vebega.
Ook de namens Vebega bij de vergadering van 30 September 1999 te Emmeloord
aanwezige handelaren/leden worden naar het oordeel van de Adviescommissie geacht
rechtstreeks bij de tot mededingingsbeperking strekkende afspraak betrokken te zijn
geweest.51 Uit de verklaringen opgenomen in randnummer 114 van het besluit, acht de
Adviescommissie aannemelijk dat met name de Vebega-leden Heiploeg, Klaas Puul en
Goldfish regelmatig bij deze bijeenkomsten aanwezig waren. Omtrent de
ondernemersverenigingen, te weten de producentenorganisaties en Vebega en omtrent de
drie genoemde Vebega-leden acht de Adviescommissie deelname aan de overeenkomsten
inzake het Trilateraal Overleg voldoende aannemelijk gemaakt.

81. Met betrekking tot de overige Vebega-leden (Van Belzen, Matthijs Jansen, Lou
Snoek, Mooijer en Kok International) blijkt de Adviescommissie uit het besluit
onvoldoende motivering voor deelname aan de overeenkomsten. Evenmin heeft de d-g
NMa naar het oordeel van de Adviescommissie in het besluit, voor deze niet bij de
vergadering aanwezige leden van Vebega, in voldoende mate gemotiveerd dat deze
groothandelaren/leden daadwerkelijk gedragingen hebben verricht met een gelijk doel als
de afspraken uit het Trilateraal Overleg en dat zij zich van dat doel en hun gedragingen
als deel van het gezamenlijk plan bewust waren.52 In zoverre acht de Adviescommissie de
bezwaren van partijen gegrond.

82. Zoals partijen terecht aangeven is lidmaatschap van een ondernemersvereniging
onvoldoende om deelname aan een overeenkomst te bewijzen.53 Met betrekking tot de
communicatie van Vebega aan haar leden acht de Adviescommissie anders dan de d-g
NMa het besluit onvoldoende gemotiveerd. Naar het oordeel van de Adviescommissie
behoeft de in paragraaf 4.3.3.2 genoemde - bij gebreke van concreet bewijs gehanteerde -
deductiemethode in ieder geval een logische, complete en sluitende redenering.

83. De Adviescommissie zou graag zien dat de algemene bewoordingen uit de
schriftelijke toelichting van de d-g NMa omtrent de gang van zaken met enkele concrete
gegevens worden onderbouwd. Zo is het de Adviescommissie tijdens de hoorzitting
gebleken dat enkele van de kleinere Vebega-leden stellen niet op de hoogte te zijn

50 Vergelijk: GEA, arrest van 15 maart 2000, gev. zaken T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-
34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-
48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-
60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-
88/95, T-103/95 en T-104/95, Cement, Jur. 2000, p. 11-491, zoals bevestigd in HvJ EG, arrest van 7 januari
2004, Cement, reeds aangehaald. Zie ook: HvJ EG, arrest van 8 juli 1999, zaak C-199/92P, ffiils
(Polypropyleen), Jur. 1999, p. 1-4287, RO 158-168.
51 GEA, arrest van 15 maart 2000, Cement, reeds aangehaald, RO 1301-1302 en 4063. Expliciet, HvJ EG,
arrest van 7 januari 2004, Cement, reeds aangehaald, RO 83 en 81en 84 e.v.
52 GEA, arrest van 15 maart 2000, Cement, reeds aangehaald, RO 1307-1311 en 1416. Expliciet, HvJ EG,
arrest van 7 januari 2004, Cement, reeds aangehaald, RO 83.
53 HvJ EG, PEG, reeds aangehaald, randnummer 355.
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geweest van de afspraken. Daarbij is de gang van zaken op de veiling geschetst. Zoals
tijdens de hoorzitting werd gesteld, wordt de prijs door Heiploeg of een andere grotere
groothandel bepaald, waarna de overige handelaren bieden. Door andere partijen is die
gang van zaken genuanceerd. Overigens komen de Adviescommissie argumenten,
ontleend aan een bezwaarschrift tegen het besluit, als onvoldoende onderbouwing van
datzelfde besluit voor.

84. Om die reden adviseert de Adviescommissie de d-g NMa indachtig het voorgaande
nader te motiveren hoe deze Vebega-leden betrokken waren bij de
minimumprijsafspraken en de vangstbeperkingsafspraken in het kader van het Trilateraal
Overleg.

85. Overigens wijst de Adviescommissie eveneens op het in paragraaf 4.3.1 gestelde.

4.3.3.4 Merkbaarheid
86. Diverse partijen stellen dat de d-g NMa de merkbaarheid van de
mededingingsbeperking had behoren te onderzoeken binnen de economische en juridische
context. Zo stelt de Deense producentenorganisaties dat zij slechts een klein percentage
van de markt voor Noordzeegarnalen bedient. Ook andere partijen beroepen zich op
relatief beperkte marktaandelen of stellen zich slechts in beperkte mate met de markt voor
(gepelde) Noordzeegarnalen bezig te houden.

Beoordeling:
87. Zoals reeds vastgesteld behoeven overeenkomsten en onderling afgestemde
feitelijke gedragingen, houdende minimumprijsafspraken en hoeveelheidsbeperkingen
geen vaststelling van het merkbare effect van de gedraging, vanwege het karakter dat
ertoe strekt de mededinging te beperken.54

88. Daarover kan evenwel gesteld worden dat de producentenorganisaties zo'n 90 %
van de Nederlandse Noordzeegarnalenvissers vertegenwoordigen en 100% van de Deense
Noordzeegarnalenvissers bij het Trilateraal Overleg waren betrokken. Bovendien
betreffen het afspraken tussen concurrenten, alsmede tussen opeenvolgende schakels in de
productiekolom. Met zowel dit horizontale als verticale element werd in beginsel een
aanmerkelijk deel van de handel in Noordzeegarnalen onderworpen aan hetgeen bepaald
werd in het kader van het Trilateraal Overleg.55 De stelling dat de Deense vissers slechts
5% van de gehele markt voor Noordzeegarnalen zouden omvatten doet aan het
voorgaande niet af. De Adviescommissie acht deze bezwaren dan ook ongegrond.

4.3.3.5 Beinvloeding van de interstatelijke handel
89. In randnummer 254 van het besluit stelt de d-g NMa dat de vangstbeperkingen en
minimumprijsafspraken zijn overeengekomen tussen ondernemingen uit verschillende
lidstaten, namelijk Nederland, Duitsland en Denemarken. Dit leidt volgens de d-g NMa
tot de conclusie dat de handel tussen lidstaten ongunstig kan worden bei'nvloed in de zin
van art. 81, eerste lid, EG.

54 HvJ EG, Anic Partecipazioni SpA (Polypropyleen), reeds aangehaald, RO 99.
55 Vgl. beschikking 82/123, VBBB/VBVB, Pb. 1982, L 54/36, randnummers 44 en 46.
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90. Partijen voeren hiertegen aan dat het niet het doel was van de gedraging om de
handel nadelig te beinvloeden, maar juist te stimuleren. Tevens is aangevoerd dat
vanwege nationale voorkeuren de interstatelijke handel niet werd bei'nvloed.

Beoordeling:
91. De Adviescommissie verwerpt de bezwaren en volgt het oordeel van de d-g NMa.
Zij verzoekt daarbij de d-g NMa de vaststelling opnieuw te onderbouwen indachtig, het in
paragraaf 4.3.1 gestelde omtrent de toerekenbaarheid van de gedragingen en indachtig het
hierna gestelde.

92. Art. 81, eerste lid, EG is van toepassing wanneer de mededingingsbeperkende
afspraak de handel tussen lidstaten ongunstig kan beinvloeden. Hiervan is sprake indien
een "overeenkomst tussen ondernemingen [...] op grond van haar objectieve
bestanddelen feitelijk en rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, op de handelsstromen
tussen lidstaten een zodanige invloed kan uitoefenen, dat de verwezenlijking van de
doelstellingen van een gemeenschappelijke markt tussen de Lid-Staten wordt
geschaad."56 Daarbij acht de Adviescommissie van belang dat in het kader van het
Trilateraal Overleg producentenorganisaties uit Denemarken, Duitsland en Nederland
waren betrokken (zie par. 4.3.3.4). Het horizontale karakter van dergelijk overleg
versterkt de daadwerkelijke dan wel potentiele beinvloeding van de interstatelijke
handel.57 De (potentiele) beinvloeding acht de Adviescommissie verder versterkt
vanwege de betrokkenheid bij het Trilateraal Overleg van de groothandelaars in
Noordzeegarnalen die binnen de productiekolom in een verticale verhouding tot de
producentenorganisaties staan. Gegeven hetgeen hierboven is gesteld over de omvang van
het aantal bij het Trilateraal Overleg betrokken producenten, alsmede gegeven de
deelname van de drie - inzake de groothandel in Noordzeegarnalen - grootste leden van
Vebega, is het derhalve zeer aannemelijk dat het handelsverkeer in Noordzeegarnalen
ongunstig is bei'nvloed.

93. De Adviescommissie acht daarbij niet relevant, dat verbruikers de voorkeur zouden
geven aan de aankoop van Duitse, Nederlandse of Deense garnalen. Aangezien de
afspraken binnen het Trilateraal Overleg invloed hadden op de voorwaarden waaronder
de handel in de betrokken producten zich tussen de lidstaten afspeelt, kan het
interstatelijke handelsverkeer worden geacht daadwerkelijk of potentieel te zijn
beinvloed.58 Ook het argument dat partijen niet beoogden het interstatelijke
handelsverkeer negatief te beinvloeden, maar juist positief kan aan deze vaststelling niet
afdoen.

56 HvJ EG, arrest van 11 juli 1985 zaak 42/84, Remia, Jur. 1985, p. 2545, RO 22.
57 Zie ook de ontwerpmededeling van de Europese Commissie "Richtsnoeren betreffende het begrip
beinvloeding van de handel" in de zin van art. 81 en 82 van het Verdrag, Pb. 2003, C 243/45, randnummers
61 en 66.
58 HvJ EG, arrest van 14 juli 1972, zaak 48/69, ICI, Jur. 1972, p. 619, RO 120-121. Beschikking
77/592/EEG, Cobelpa/VNP, Pb. 1977, L 242/10, randnummers 38: Hierin overweegt de Commissie wat
betreft de invloed op het interstatelijke handelsverkeer: "Overwegende dat deze conclusies niet kunnen
worden ontzenuwd door het feit dat in andere landen van de Gemeenschap de binnenlandse Industrie van
oudsher een groot gedeelte van de binnenlandse behoeften dekt; dat dit verschijnsel normaliter te verklaren
is uit de grotere varieteit van gespecialiseerde producten die, gezien de omvang van him nationale economic
binnen het betrokken land, kunnen worden vervaardigd."
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4.3.4 Gedraging II: uitsluiting van een nieuwe marktpartii (art. 6, eerste lid, Mw)
94. In de randnummers 211-218 van het besluit stelt de d-g NMa vast, dat tussen de
Nederlandse producentenorganisaties en de Nederlandse groothandelaren, verenigd in
Vebega, een afspraak is gemaakt met betrekking tot het belemmeren van de toetreding
van een nieuwe handelaar tot de visafslag. De Duitse en Deense producentenorganisaties
waren niet betrokken bij deze afspraak tot uitsluiting.

95. De d-g NMa voert ter onderbouwing van deze vaststelling een aantal bewijzen
aan:59

• een nieuwkomer wilde garnalen kopen (randnummer 128),
• verklaring van de heer Nienhuis, Heiploeg (randnummer 129),
• documentatie (randnummer 130),
• overleg tussen producentenorganisaties, Vebega en de nieuwkomer, alsmede

faxverkeer daarover van 1 en 14 oktober 1999 (randnummer 131-132),
• verklaringen van Vebega-leden (randnummer 133),
• faxen van PO Vissersbond aan visafslagen (randnummer 134-135),
• geen ontkenning door partijen van tenuitvoerlegging ophouden van

Noordzeegarnalen op de visveiling op twee gulden boven prijs, hetgeen wordt
aangenomen in het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 31 augustus 2000.
(randnummer 136),

• document met opmerkingen over een conceptdagvaarding betreffende een
kortgeding van de nieuwkomer jegens de Nederlandse producentenorganisaties,
zoals aangetroffen bij PO West (randnummer 137),

• partijen zijn niet op nun verklaringen teruggekomen dan wel hebben daaraan
onvoldoende afbreuk gedaan, evenmin als de duur van de gedraging niet is
weersproken (randnummers 138-139).

96. In de juridische beoordeling stelt de d-g NMa vast dat sprake is van
overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen60 tussen ondernemingen
en ondernemersverenigingen, die vanwege het ertoe strekkende karakter een
mededingingsbeperking inhouden,61 die merkbaar is.62 Hiermee is art. 6 Mw
geschonden.63

97. Door verschillende groothandelaren is tegen deze conclusie in het besluit
aangevoerd dat de d-g NMa in onvoldoende mate heeft aangetoond dat zij hebben
deelgenomen aan de uitsluiting van de nieuwkomer, en evenmin dat zij op de hoogte
waren van die afspraak. Tevens vormt volgens de groothandelaren de uitsluiting een
eenzijdige afspraak tussen de producentenorganisaties die ook op hun initiatief is
genomen, waarbij de leden van Vebega geen belang hadden.

59 Voor een beoordeling van de feiten zie randnummers 128-139.
60 Besluit, randnummers 211-218.
61 Besluit, randnummers 227-241.
62 Besluit, randnummers 242-244
63 Besluit, randnummers 246 en 269.
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Beoordeling:
98. De Adviescommissie acht de navolgende feiten in voldoende mate door de d-g
NMa onderbouwd en aannemelijk gemaakt op basis van de verklaringen en de faxen
afkomstig van PO Nederlandse Vissersbond, althans is onvoldoende aannemelijk gemaakt
dat er andere conclusies aan behoren te worden verbonden.64

99. Op 30 September 1999 heeft een bijeenkomst plaatsgehad met als partijen Vebega,
de vertegenwoordigers van de producentenorganisaties en Van der Veen. Naar aanleiding
van het resultaat van deze bijeenkomst is door de Nederlandse Vissersbond aan enkele
visafslagen een aantal faxen verstuurd, waarin werd verzocht om Noordzeegarnalen op te
houden, indien een prijs op een bepaald niveau boven de reguliere marktprijs werd
bereikt, waarna deze ondershands aan een bekende afnemer tegen een lager tarief zou
worden geleverd. Uit voornoemde verklaringen en faxen blijkt naar het oordeel van de
Adviescommissie dat het doel van dit verzoek was de uitsluiting van niet-reguliere
marktpartijen en tevens dat Vebega daarbij van de producentenorganisaties de opdracht
had gekregen hieraan mee te werken. Aan genoemde verzoeken is uitvoering gegeven op
de visafslag van Lauwersoog, ten aanzien van de 'niet-reguliere' handelaar Van der Veen.

100. De Adviescommissie acht de bovengenoemde kwalificatie van de gedragingen uit
randnummers 211-218 van het besluit door de d-g NMa in zoverre voldoende
aannemelijk gemaakt, dat sprake is van deelname aan een overeenkomst dan wel een
onderling afgestemde feitelijke gedraging door verschillende ondernemersverenigingen
(producentenorganisaties en Vebega), die er toe strekt de mededinging op de Nederlandse
markt te beperken door het uitsluiten van een nieuwe marktpartij. Dit vomit een
overtreding van art. 6 Mw. Het is bovendien niet bij plannen gebleven; aan de afspraak tot
uitsluiting is daadwerkelijk uitvoering gegeven.65 Deelname aan de totstandkoming van
deze overeenkomst door de producentenorganisaties wordt door PO Nederlandse
Visserbond, PO West en PO Texel met zoveel woorden erkend en ook met betrekking tot
PO Wieringen als ook met betrekking tot de Vebega acht de Adviescommissie deelname
aan die overeenkomst in voldoende mate door de d-g NMa aannemelijk gemaakt.66 Ook
de namens Vebega bij de vergadering van 30 September 1999 te Emmeloord aanwezige
handelaren/leden worden naar het oordeel van de Adviescommissie geacht rechtstreeks
bij de tot mededingingsbeperking strekkende afspraak betrokken te zijn geweest.67

101. Overigens acht de Adviescommissie het door enkele groothandelaren gestelde
ontbreken van belang bij totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst reeds om die
reden niet aannemelijk, daar deze partij zo niet een directe dan toch tenminste een
potentiele concurrent voor ieder van die groothandelaren vormde.

64 Besluit, randnummers 128-139 en de daar genoemde schriftelijke documenten Al-36, Al-40, Al-42 en
C4-39, alsmede de mondelinge verklaring van de heer Nienhuis, nr. 1616/17.
65 Vergelijk: GEA, arrest van 15 maart 2000, Cement, reeds aangehaald, zoals bevestigd in HvJ EG, arrest
van 7 januari 2004, Cement, reeds aangehaald. Zie ook: HvJ EG, Hills (Polypropyleen), reeds aangehaald,
RO 158-168.
66 Besluit, randnummers 128-139 en de daar genoemde schriftelijke documenten Al-36, Al-40, Al-42 en
C4-39, alsmede de mondelinge verklaring van de heer Nienhuis, nr. 1616/17.
67 GEA, arrest van 15 maart 2000, Cement, reeds aangehaald, RO 1301-1302 en 4063. Expliciet, HvJ EG,
arrest van 7 januari 2004, Cement, reeds aangehaald RO 83 en 81en 84 e.v.

Secretariat Postbus 16326 Muzenstraat 81 T: [070] 330 33 30

2500 BH Den Haag 2511 WB Den Haag F: [070] 330 33 70



-25-

102. De Adviescommissie is evenwel van oordeel dat in het besluit niet in voldoende
mate aannemelijk is gemaakt, dat ook andere Vebega-leden dan de bij de vergadering op
30 September 1999 rechtstreeks aanwezige groothandelaren/leden bij het aangaan van
deze afspraak betrokken waren. Evenmin heeft de d-g NMa naar het oordeel van de
Adviescommissie in het besluit, voor deze niet bij de vergadering aanwezige leden van
Vebega, in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat deze groothandelaren/leden
daadwerkelijk gedragingen hebben verricht met een gelijk doel als de afspraak tot
uitsluiting en dat zij zich van dat doel en hun gedragingen als deel van het gezamenlijk
plan bewust waren. 8 In zoverre acht de Adviescommissie de bezwaren van partijen
gegrond.

103. Daarbij benadrukt de Adviescommissie dat vooralsnog uit de stukken blijkt, dat de
bewuste uitsluiting alleen op de visafslag van Lauwersoog heeft plaatsgevonden,
gedurende een in de tijd begrensde periode van 30 September tot 16 november 1999.69

104. Om die reden adviseert de Adviescommissie de d-g NMa nader vast te stellen welke
leden van Vebega aanwezig waren bij de bijeenkomst te Emmeloord op 30 September
1999,70 en op welke wijze de niet-aanwezige groothandelaren bij deze gedraging
betrokken zouden zijn en van het daar besprokene op de hoogte zijn gesteld en derhalve
het besluit ten aanzien van de niet-aanwezige leden te heroverwegen, indachtig het
gestelde in de twee voorgaande paragrafen (zie ook Randnr. 105 van de schriftelijke
toelichting).71

4.4 Gerechtvaardigd vertrouwen / niet aanmelden van de litigieuze gedragingen

105. De Adviescommissie stelt voorop dat zij van mening is dat partijen een onevenredig
risico hebben genomen door de onderhavige gedragingen niet aan te melden bij de d-g
NMa of de Europese Commissie met het oog op het verkrijgen van een ontheffing of een
negatieve verklaring.72 Krachtens de jurisprudentie van het Hof van Jusitie geldt als
uitgangspunt de waakzame ondernemer, die de mogelijkheid - zo niet de
waarschijnlijkheid - van de toepassing van de mededingingsregels in zijn overwegingen
behoort te betrekken. Daarbij bieden de art. 2 en 4 van Vo. 17/6273 en art. 17 Mw in het
onderhavige geval ondernemingen de mogelijkheid zekerheid te verkrijgen omtrent de
mededingingsrechtelijke gevolgen van hun gedragingen.74

106. Daargelaten dat in het dossier geen uitlatingen van de hierna genoemde instanties
zelf kunnen worden aangetroffen, kunnen partijen met betrekking tot hun gedragingen
geen beroep doen op een mogelijk gerechtvaardigd vertrouwen, opgewekt door het d-g
Visserij van de Europese Commissie, het Ministerie van Landbouw of het Productschap

68 GEA, arrest van 15 maart 2000, Cement, reeds aangehaald, RO 1307-1311 en 1416. Expliciet, HvJ EG,
arrest van 7 januari 2004, Cement, reeds aangehaald RO 83.
69 De d-g NMa heeft die periode teruggebracht tot een periode van 1 oktober tot 16 november 1999, zie
besluit, randnummer 356.
70 Besluit, randnummer 133 noemt Heiploeg, Klaas Puul en Goldfish, terwijl randnummer 214 louter
Heipoeg en Klaas Puul noemt.
71 Zie ook de fax van Mooijer d.d. 4 September 2003, prismanr. 2269/488.
72 Zie ook besluit, randnummer 267.
73 Verordening van de Raad van 6 februari 1962, Pb. 1962, Nr. 13/204.
74 HvJ EG, arrest van 13 februari 1979, zaak 85/76, Hoffmann-La Roche, Jur. 1979, p. 461, RO 134.
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Vis. Zelfs wanneer overheidsdiensten op de hoogte waren van de litigieuze gedragingen
en deze zouden hebben goedgekeurd, zijn de afspraken niet gevrijwaard van de
toepassing van de mededingingsregels.75 Slechts wanneer er sprake is een 'State action
defence' (de zgn. Ladbroke-doctrine) zijn de gedragingen niet toe te rekenen aan de
betrokken ondernemingen en ondernemersverenigingen.7 Daarvan is bier evenwel geen
sprake. Indien de overheid op dit gebied maatregelen had willen nemen, dan had zij dat
zelf behoren te doen. Particuliere ondernemingen hebben niet het recht, bij het ontbreken
van dergelijke maatregelen, om concurrentiebeperkende overeenkomsten te sluiten die de
belangen van concurrenten en consumenten schaden.77 Temeer omdat er bij partijen
onduidelijkheid bestond over de toepasselijkheid van de mededingingsregels in het licht
van het gemeenschappelijk visserijbeleid en Vo. 26/62 had aanmelding van de
betreffende gedragingen door partijen bij de bevoegde instanties voor de hand gelegen
opdat hierover zekerheid kon worden verkregen.

4.4.1 Overige verweren
107. Partijen hebben voor hun gedragingen ook enkele aanvullende verklaringen en
rechtvaardigingen aangevoerd. Zo zouden de gedragingen door toepassing van de Rule of
Reason niet onder het bereik van de mededingingsbepalingen vallen, omdat zij een
positief effect op de productie en de handel op de markt hebben. Tevens wordt gesteld dat
er een ontheffing zou zijn aangevraagd in de zin van art. 17 Mw en art 81, derde lid, EG.

Beoordeling:
108. Deze bezwaren worden door de Adviescommissie niet gevolgd. De Rule of Reason
is een leerstuk dat voortkomt uit het Amerikaanse mededingingsrecht. Het Europese en
nationale mededingingsrecht kennen dit leerstuk niet.78 Beoordeling van de voordelen van
een overeenkomst dient plaats te vinden binnen de grenzen van art. 81, derde lid, EG of
art 17 Mw. Aangezien geen aanvraag is verricht met betrekking tot de afspraken in het
Trilateraal Overleg, dan wel met betrekking tot de uitsluitingsgedraging, kan geen
toetsing volgen. Het feit dat met betrekking tot de statuten en het huishoudelijk reglement
door enkele van de partijen een verzoek gedaan is bij de d-g NMa voor het verkrijgen van
een ontheffing, doet aan bovenstaande niets af. De feitelijke gedragingen waar het hier
om gaat, d.w.z. de vangstbeperkingen en minimumprijsafspraken, worden niet gedekt
door de statuten en het huishoudelijk reglement en konden daarait door de d-g NMa ook
moeilijk worden afgeleid. Bezwaarden konden derhalve niet te goeder trouw ervan
uitgaan dat de aanmelding van de statuten en het huishoudelijk reglement mede de
litigieuze gedragingen zou omvatten.79

75 Commissiebeschikking 84/405/EEG, Zinc Producer Group, Pb. 1984, L 220/27, randnummer 74.
76 HvJ EG, arrest van 11 november 1997, gev. zaken C-359/95P en C-379/95P, Commissie en Frankrijk t.
Ladbroke Racing Ltd., Jur. 1997, p. 1-6265, RO 33 en 34.
77 Commissiebeschikking 85/206/EEG, Aluminiuminvoer uit Oost-Europa, Pb. 1985, L 92/1, paragraaf
12.2.
78 Laatstelijk GEA, arrest van 23 oktober 2003, T-65/98, Van den Bergh Foods Ltd, nng, RO 106.
79 Zie bezwaarschrift PO Wieringen, randnummer 31. Vergelijk: HvJ EG, Stichting Sigarettenindustrie,
reeds aangehaald, RO 69 en 92.
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4.5 Boete

109. Ingevolge art. 56 Mw is de d-g NMa ertoe overgegaan om met inachtneming van de
richtsnoeren boetetoemeting boetes op te leggen voor de geconstateerde overtredingen
van art. 6 Mw en 81 EG, welke de d-g NMa toerekent aan de hierboven in paragraaf 1
opgesomde partijen.80 Voor zowel de gedragingen in net kader van het Trilateraal Overleg
als de gedragingen inzake de uitsluiting heeft de d-g NMa op basis van de betrokken
ornzet en de duur van de overtreding de boetegrondslag berekend voor betrokken partijen,
waarover voor beide overtredingen een wegingsfactor van twee (2) is toegepast ten
gevolge van de ernst van de overtreding (type zeer zwaar in de economische context).
Met betrekking tot de gedragingen in het kader van het Trilateraal Overleg heeft de d-g
NMa een boete opgelegd aan ieder van de betrokken producentenorganisaties en
groothandelaren. Met betrekking tot de uitsluitingsgedraging heeft de d-g NMa aan de
groothandelaren een boete opgelegd, terwijl de d-g NMa in geval van enkel de
Nederlandse producentenorganisaties reden zag om deze uitsluitingsgedraging aan te
merken als een boeteverzwarende omstandigheid van de overtreding, inzake het
Trilateraal Overleg en derhalve de daartoe opgelegde boete met 10 % te verhogen.
Tenslotte zijn de aan alle producentenorganisaties opgelegde boetes tot tweederde
gematigd, wegens evidente onbillijkheid bij onverkorte toepassing van de richtsnoeren. Er
zijn in het besluit overigens geen boeteverhogende of boeteverlagende omstandigheden in
aanmerking genomen.

110. Tegen de opgelegde boete zijn verschillende bezwaren aangevoerd. Zij worden
hierna per onderwerp gezamenlijk besproken. Eerst volgt de keuze voor het sanctiemiddel
'boete' (par. 4.5.1). Vervolgens wordt de invulling van de boetegrondslag besproken (par.
4.5.2). Daarna bespreekt de Adviescommissie de door partijen gestelde slechte situatie in
de sector (par. 4.5.3). In aansluiting daarop volgt een bespreking van de boetefactor (par.
4.5.4) en ten slotte komt de verhouding hi de sanctieopleggingen ten aanzien van de beide
gedragingen aan de orde (par. 4.5.5).

4.5.1 Keuze voor het sanctiemiddel boete
111. Verschillende partijen stellen zich op het standpunt dat de d-g NMa ten onrechte
heeft gekozen voor het sanctiemiddel van de boete. Zij stellen dat het primaire doel is de
gedragingen te laten beeindigen en achten een last onder dwangsom meer geeigend.

Beoordeling:
112. De d-g NMa beschikt, in het geval hij een overtreding van art. 6 of art 24 Mw
vaststelt, (dan wel art. 81 of 82 EG) over de (discretionaire) bevoegdheid voor het afzien
van of voor het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom, dan wel
een combinatie van beide (art. 56, eerste en tweede lid, Mw). Ook kan hij er toe overgaan
een symbolische boete op te leggen.81 De beide sanctie-instrumenten uit art. 56-58 Mw
dienen ieder een eigen doel. De boete heeft vooral een punitief karakter, waar de last
onder dwangsom met name is gericht op het ongedaan maken van de overtreding, of op

80 Zie besluit, paragraaf 5.
81 Richtsnoeren boetetoemeting, randnummer 30, Start. 2001, 248, p. 90.
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het voorkomen van verdere overtrading in de toekomst dan wel op het voorkomen van
herhaling van die overtreding (art. 58, eerste lid, Mw).82

113. De Adviescommissie is omtrent het opleggen van een sanctie van oordeel, dat uit
het besluit van de d-g NMa aan de onderneming of ondememersvereniging aan wie de
sanctie wordt opgelegd, dient te blijken om welke reden is gekozen voor het
desbetreffende sanctiemiddel,83 dan wel - voor zover motivering van het besluit dat
vereist - waarom is afgezien van een ander sanctiemiddel. Het gegeven dat het opleggen
van een sanctie krachtens art. 56 Mw een discretionaire bevoegdheid betreft,84 doet naar
de mening van de Adviescommissie niet af aan de noodzaak in het besluit inzichtelijk te
maken binnen welk afwegingskader tot het opleggen van een sanctie wordt overgegaan en
waarom voor de betreffende sanctie of combinatie van sancties is gekozen (art. 3:46
Awb).

114. De Adviescommissie is in de onderhavige zaak van oordeel dat uit het besluit in
onvoldoende mate blijkt op grond van welke overwegingen de sancties zijn opgelegd in
de vorm van boetes (besluit, randnummer 293 e.v.). Dit laatste klemt te meer, omdat de
verweten gedragingen wezenlijk van elkaar verschillen, en bij die verschillende
gedragingen ook nog eens verschillende partijen waren betrokken. De gedragingen
betreffen in beginsel twee verschillende type overtredingen, de vaststelling waarvan ieder
een eigen motivering behoeft, hetgeen evenzeer geldt voor de eventuele sanctieoplegging.

115. De Adviescommissie adviseert de d-g NMa dan ook in de heroverweging van het
besluit nader te motiveren waarom in dit geval is gekozen voor de boete als sanctie.

116. Ten aanzien van de keuze voor een boete betreffende de overtredingen inzake het
Trilateraal Overleg stelt de Adviescommissie de navolgende overwegingen vast die zij de
d-g NMa adviseert in zijn motivering van de beschikking op bezwaar te betrekken.

• In de eerste plaats heeft de Commissie zich in het kader van de beoordeling van
een mededingingsbeperkende overeenkomst niet eerder uitgelaten over de
Gemeenschappelijke marktordening vis. In de beschikkingenpraktijk van de
Commissie is het niet ongebruikelijk dat ter zake van overtredingen waarvoor
niet eerder een sanctie is opgelegd, geen dan wel een gematigde sanctie wordt
opgelegd. De Adviescommissie brengt daartoe in herinnering dat in de memorie
van toelichting bij de Mededingingswet is vastgesteld dat uitgangspunt is dat
deze wet niet strenger en niet soepeler zal zijn dan de EG-mededingingsregels.85

• In de tweede plaats zijn de betrokken ondernemingen en
ondernemersverenigingen niet eerder op dergelijk gedrag aangesproken door de
Europese Commissie.

• In de derde plaats is de interpretatie van de betrokken regelgeving niet zonder
meer helder. De Adviescommissie merkt in dat verband op, dat ook de d-g NMa
ter verduidelijking navraag heeft gedaan bij de Commissie naar zijn standpunt

82 Zie o.m. ABRS 13 maart 2001,199900086/1, JB 2001/95.
83 Zie ook: d-g NMa, besluit van 12 januari 2000, zaak 757/Chilly en Basilicum.
84 Zie ook richtsnoeren boetetoemeting, reeds aangehaald, randnummer 4, voetnoot 4.
85 MvT Mw, kamerstukken II, 1995-1996,24 707, nr. 3, p. 10.
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over de toepassing en de toepasselijkheid van de betrokken regelgeving. De
Adviescommissie benadrukt echter dat onduidelijkheid in de regelgeving de
betrokken ondernemingen en ondernemersverenigingen niet ontslaat van de
noodzaak bij twijfel ook zelf met de bevoegde instanties in contact te treden en
doet niet af aan hetgeen zij heeft gesteld omtrent het door partijen gestelde
gerechtvaardigde vertrouwen en het niet aanmelden van gedragingen in geval
van onduidelijke normen (zie par. 4.4).

117. De Adviescommissie is in dat opzicht overigens van oordeel dat met name het
middel van de last onder dwangsom de partijen zal dwingen in de toekomst binnen de
bestaande overlegstructuren van de sector en conform het mededingingsrecht te opereren.
Een boete als bestraffende tik op de vingers acht de Adviescommissie, gezien de ernst van
de overtredingen, in casu evenwel ook op zijn plaats.

4.5.2 Vaststelling van de boetegrondslag
118. Evenals voor schending van nationale mededingingsbepalingen worden in het geval
van sanctieoplegging naar aanleiding van de schending van EG-mededingingsbepalingen
door de d-g NMa de nationale procedurele bepalingen ter zake toegepast (art. 89 Mw). Bij
de berekening van de boete hanteert de d-g NMa richtsnoeren.87 Deze wijken af van de
wijze waarop de Commissie de boetes berekent.88 Met betrekking tot de boetegrondslag
vermelden de door de d-g NMa opgestelde boeterichtsnoeren (randnummer 15):

"De boete wordt gebaseerd op de betrokken omzet van de onderneming. Onder betrokken
omzet wordt verstaan de waarde van alle transacties, die door de onderneming tijdens de
totale duur van de overtreding is behaald met de verkoop van goederen en/of levering van
diensten waarop de overtreding betrekking heeft. De d-g NMa kan van de betrokken omzet
een schatting maken, bijvoorbeeld, indien deze niet op basis van de verstrekte informatie
kan worden bepaald."

119. Door de d-g NMa is gedurende de procedure voorafgaand aan het Rapport bij alle
partijen een groot aantal gegevens opgevraagd onder andere met betrekking tot de omzet
van de ondernemingen en de ondernemersverenigingen (de omzet van de leden) over de
jaren 1998 en 1999 (in enkele gevallen ook over het jaar 2000).89 Door verschillende
partijen is op dit verzoek gereageerd door het toezenden van informatie. Daarbij is aan de
Nederlandse producentenorganisaties een termijn van 2 dagen geboden om de
ontbrekende gegevens met betrekking tot 1999 aan te vullen.90 In de fase voorafgaand
aan het besluit is door de d-g NMa bij betrokkenen informatie opgevraagd omtrent nog
niet eerder opgevraagde gegevens, dan wel werd om aanvulling van ontbrekende

86 Vraag van de d-g NMa en het antwoord van de Commissie, prismanummers 1616/11,15 en 23.
87 NMa regeling van 19 december 2001, "Richtsnoeren boetetoemeting met betrekking tot het opleggen van
boetes ingevolge artikel 57 van de Mededingingswet", Stscrt. 2001, 248, p. 90.
88 Commissie Mededeling van 14 januari 1998, "Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten die uit
hoofde van artikel 15, lid 2, van Verordening nr. 17, respectievelijk artikel 65, lid 5, van het EGKS-Verdrag
worden opgelegd", Pb. 1998, nr. C 9/3.
89 Prismanummers 1616/42-45,62-65 (Nederlandse PO's); 1616/47-54 (groothandelaren); 1616/85-88
(Deense en Duitse PO's). Deze nummers betreffen de prismanummers in het dossier en op de brieven zelf.
De nummers op de inventarislijst van dossier 1616 van 15/08/2003 wijken in praktisch alle gevallen af van
de nummers in het dossier.
90 Prismanummer 1616/106 (4x) (Nederlandse PO's).
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gegevens verzocht.91 Opnieuw is door verschillende partijen informatie betreffende
omzetcijfers en omzethoeveelheden verstuurd. Voor alle ontbrekende gegevens is de d-g
NMa er vervolgens toe overgegaan om op basis van een schatting de betrokken omzet te
berekenen.92

120. Door enkele partijen is tijdens de hoorzitting voor de Adviescommissie aangevoerd
dat zij op het moment van opvragen niet op de hoogte waren van de reden waartoe deze
gegevens zijn opgevraagd. Verschillende partijen hebben ook aangevoerd dat de
gehanteerde omzetgegevens te hoog zijn of de verstrekte gegevens verkeerd zijn gebruikt,
waardoor de boete naar hun oordeel te hoog is berekend. Met betrekking tot de duur van
de overtreding van het Trilateraal Overleg stellen partijen dat er onvoldoende bewijs of
onderbouwing is. De uitsluiting zou slechts eenmalig hebben plaatsgevonden en niet
gedurende een periode.

Beoordeling:
121. De Adviescommissie beoordeelt deze bezwaren als volgt:

4.5.2.1 Vaststelling van de betrokken omzet
122. De Adviescommissie is van oordeel dat de vaststelling van de 'betrokken omzet'
(de met de afstemming of overeenkomst beoogde te beschermen omzet) door de d-g NMa
op een nauwkeurige wijze dient te geschieden. De betrokken omzet vormt immers de
basis waarover de boetegrondslag wordt berekend.93 Als gevolg van rekenfactoren en de
eventuele boeteverzwarende en boeteverlichtende omstandigheden kunnen
onnauwkeurigheden in de vaststelling snel leiden tot cumulatieve verhogingen, en
derhalve tot aanzienlijke bedragen ten nadele (dan wel eventueel ten voordele) van de
betrokken ondernemingen. De d-g NMa dient derhalve mede op grond van het
zorgvuldigheidsbeginsel neergelegd in art. 3:2 Awb bij voorkeur zo veel mogelijk
gegevens te verzamelen en waar mogelijk geen gebruik te maken van zijn bevoegdheid
om een schatting te maken.94

123. De vaststelling van de met de onderlinge afstemming te beschermen omzet omvat
naar het oordeel van de Adviescommissie in de onderhavige markt die omzet die het
directe gevolg is van, dan wel sterk samenhangt met, de verkoop of aankoop van
producten waarop de afspraken/besluiten in het kader van het Trilateraal Overleg zien,
dan wel waarop de uitsluitingsgedraging betrekking heeft. Het is naar het oordeel van de
Adviescommissie aan de d-g NMa om gemotiveerd vast te stellen, welke producten uit
het assortiment van de betrokken ondernemingen/ondernemersverenigingen binnen het
bereik van deze afspraken/besluiten vallen. Daartoe dient de d-g NMa van ieder van de te
beboeten entiteiten de vereiste omzetgegevens te verzamelen en precies vast te stellen
welk deel daarvan in de periode binnen de duur van de overtreding onder het bereik van
deze afspraken/besluiten valt. Daarbij ligt het voor de hand gebruik te maken van gericht

91 Prismanummers 2269/186-189 (Nederlandse PO's); 2269/155 en 184-185,191, 205 (groothandelaren);
2269/173-174 (Deense en Duitse PO's).
92 Besluit, randnummer 317 (algemeen), 322-324 (Duitse PO's), 325 (Deense PO), 326-333 (Nederlandse
groothandelaren).
93 Zie richtsnoeren boetetoemeting, reeds aangehaald, randnummer 18.
94 Zie richtsnoeren boetetoemeting, reeds aangehaald, randnummer 15.
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opgevraagde en aangeleverde bescheiden van de in overtrading zijnde
ondememingen/ondernemersverenigingen, en iedere andere bron die zich daartoe leent,
zoals marktstudies.

124. Voor het opvragen van voor het berekenen van de betrokken omzet noodzakelijke
gegevens van de ondernemingen/ondernemersverenigingen beschikt de d-g NMa over de
bevoegdheden uit paragraaf 5.2 Awb, die door middel van de medewerkingsplicht en de
toepasselijke bepalingen uit de Mededingingswet kunnen worden afgedwongen (art. 5:17
jo 5:20 Awb jo 69 Mw), indien de ondernemingen / ondernemersverenigingen weigeren
deze gegevens naar behoren aan te leveren. Naar het oordeel van de Adviescommissie is
de d-g NMa eerst dan gehouden een schatting te maken indien de onderneming blijft
weigeren deze gegevens aan te leveren. Ook in het geval de betrokken gegevens niet
kunnen worden aangeleverd, dan wel de kosten voor aanlevering onredelijk hoog zijn kan
de d-g NMa - na overleg met de betrokken onderneming - besluiten een schatting te
maken. De d-g NMa dient de ondernemingen daarbij in staat te stellen om de d-g NMa
van afgewogen informatie te voorzien, waartoe zij een redelijke termijn ter beschikking
dienen te krijgen, alsmede een redelijke gelegenheid tot aanvulling en aanpassing van die
gegevens.

125. Naar het oordeel van de Adviescommissie is de d-g NMa in dit besluit, in het kader
van de uitoefening van de bevoegdheid tot het opvragen van bescheiden en het op basis
van die bescheiden vaststellen van de betrokken omzet, zoals hierna zal worden
onderbouwd, zonder de voornoemde zorgvuldige voorbereiding overgegaan tot schatting
van de gegevens van de betrokken omzet (art. 3:2 Awb).

126. De Adviescommissie merkt op dat uit correspondentie van de d-g NMa -
voorafgaand aan het Rapport - met een verzoek om informatie aan de verschillende
partijen niet het doel van de opgevraagde omzetcijfers blijkt.95 Ook merkt de
Adviescommissie op dat de brieven van de d-g NMa in de fase voorafgaand aan het
besluit in louter algemene bewoordingen verzoeken bevatten om omzetgegevens van de
periode van het meest recente boekjaar.96 Opgemerkt wordt dat deze verzoeken dateren
van juli 2002 en de daarbij opgevraagde informatie derhalve ziet op het jaar 2001, terwijl
de beschikking alleen betrekking heeft op de periode 1998 - januari 2000.

127. Verder stelt de Adviescommissie vast dat met betrekking tot de Deense
producentenorganisatie de omzetgegevens van de leden zijn opgevraagd bij de
producentenorganisatie en de betrokken advocaat.97 Door dezen is in 2000 en 2002 met
betrekking tot verschillende boekjaren door middel van vergelijkbare gegevens informatie
overgelegd, die klaarblijkelijk ontoereikend was om een reele berekening van de
betrokken omzet te maken. Er is door de d-g NMa noch om aanvullende informatie
gevraagd, noch gemotiveerd aangegeven waarom deze informatie niet toereikend is.

128. Met betrekking tot de Duitse producentorganisaties is door de d-g NMa blijkbaar in
beginsel tevergeefs informatie opgevraagd bij de betrokken producentenorganisaties,98

95 Het betreft alle hier genoemde brieven uit dossier 1616.
96 Bijvoorbeeld prismanummer 2269/155.
97 Prismanummers 1616/85 en 100 en 2269/174 en 183.
98 Prismanummers 1616/86-88.
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waarop in 2001 vervolgens door de Landwirtschaftskammer Weser-Ems het door de d-g
NMa in het besluit gehanteerde" evaluatierapport is toegestuurd aan de d-g NMa, mede
inhoudende omzetgegevens betreffende de jaren 1997 en 1998. Vervolgens heeft de d-g
NMa tevergeefs aanvullende omzetgegevens opgevraagd bij de Landwirtschaftskammer
Weser-Ems,100 waarbij een kopie van dat verzoek aan ieder van de Duitse
producentenorganisaties is verstuurd.101 Uit het besluit en het dossier blijkt niet dat de
Duitse producentenorganisaties na de weigering van de Landwirtschaftskammer zelf
opnieuw zijn benaderd.

129. De d-g NMa heeft daarentegen met betrekking tot de Nederlandse
producentenorganisaties en groothandelaren een actievere houding aangenomen ter
verkrijging van de noodzakelijke gegevens over 1998 en 1999 en 2000. Zij heeft van de
meeste partijen gegevens ontvangen. Die gegevens waren evenwel niet toereikend voor
de bepaling van de betrokken omzet van de groothandelaren, met betrekking tot de maand
januari 2000. Ook ten aanzien van deze periode is geen sprake geweest van aanvullende
verzoeken om informatie, specifiek gericht op de betrokken omzet uit de inbreukperiode.

130. Het achteraf aanpassen door het bestuursorgaan van de betrokken omzet op basis
van door partijen naderhand verstrekte informatie, nadat een boete reeds is opgelegd op
basis van geschatte omzetcijfers, zonder dat voorafgaand aan het besluit op de hierboven
genoemde wijze de noodzakelijk informatie bij partijen is opgevraagd, acht de
Adviescommissie geen voorbeeld van administratiefrechtelijk zorgvuldig handelen van
het bestuursorgaan.

131. De bezwaren die zich tegen de vaststelling van de boetegrondslag richten, slagen
derhalve en de d-g NMa zal partijen alsnog een redelijke termijn dienen te gunnen om de
nadere gegevens te leveren, waarna op basis van die nadere gegevens de betrokken omzet
opnieuw dient te worden vastgesteld.

132. Overigens staat niets de d-g NMa in de weg om in het kader van de voorbereiding
van een besluit in de zin van art. 62 Mw een berekening van de betrokken omzet, dan wel
een interpretatie van het aangeleverde of op andere wijze verkregen cijfermateriaal aan
ieder van de partijen te overleggen, opdat zij daar schriftelijk onderbouwd op kunnen
reageren.

4.5.2.2 Duur van de inbreuk
133. Met betrekking tot de periode waarin beide gedragingen zich afspeelden acht de
Adviescommissie de vaststelling van de duur van beide inbreuken door de d-g NMa in
voldoende mate aannemelijk gemaakt, althans acht zij de bezwaren van partijen in het
licht van de aangedragen onderbouwing van de d-g NMa onvoldoende geadstraeerd.

99 Besluit, randnummer 317 e.v.
100 Prismanummers 2269/173 en 193. Zie ook een eerdere reactie van de heer Breckling in prismanummer
2269/23.
101 Prismanummers 2269/175-177.
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4.5.3 Crisiskartels en slechte economische situatie in de sector
134. Verschillende partijen stellen zich op het standpunt dat in de sector sprake is van
een slechte economische situatie. De boete die aan de sector is opgelegd heeft er in hun
optiek verder toe geleid dat in de sector grote onrust is ontstaan, waardoor de prijzen voor
de afzet van garnalen door de vissers zijn gedaald. Er zou sprake zijn van een situatie die
een crisiskartel zou rechtvaardigen. Met name de producentenorganisaties stellen daarbij
dat opleggen van een boete in die omstandigheid niet gerechtvaardigd is.

Beoordeling:
135. Naar het oordeel van de Adviescommissie kan het argument van crisiskartels of
herstructureringsafspraken op de gemaakte afspraken in het kader van het Trilateraal
Overleg in de sector garnalenvisserij niet worden toegepast. Een uitzondering voor een
crisiskartel geldt alleen als de herstructurering de primaire reden is voor de gemaakte
afspraken, waarbij geleidelijk de capaciteit in de sector wordt teruggebracht en de
maatregelen redelijk zijn, non-discriminatoir zijn en, objectief genomen, niet verder gaan
dan strikt noodzakelijk moet worden geacht voor het bereiken van dit doel.102 Van een
gedetailleerd plan met specifieke maatregelen per onderneming, gericht op dat
herstructureringsdoel is voorshands niets gebleken.

136. Indien partijen van oordeel zijn dat een onverkorte instandhouding van de
opgelegde boetes zal leiden tot een faillissement of tot een evidente onbillijkheid, dienen
zij door de d-g NMa in staat te worden gesteld hun ideeen daaromtrent met bewijzen te
onderbouwen. Bij een voldoende onderbouwing kan de d-g NMa op basis van
Randnummer 29 van de richtsnoeren boetetoemeting daarop van de richtsnoeren
afwijken.103 Wat betreft de gestelde slechte omstandigheden op de markt en de daaruit
voortvloeiende dreiging van faillissement van de partijen stelt de Adviescommissie vast,
dat door de d-g NMa - voor wat betreft de producentenorganisaties - om die reden een
mindering is aangebracht van 1/3 op de boetebedragen.10 De Adviescommissie is van
oordeel dat de d-g NMa zich in dat opzicht in voldoende mate ontvankelijk heeft getoond
voor de opmerkingen van partijen en verwacht, dat de d-g NMa bij een eventueel nader
gebleken voldoende onderbouwing van de zijde van partijen, opnieuw de aangedragen
bezwaren daaromtrent in overweging zal nemen.

4.5.4 Boetefactor
137. De d-g NMa heeft de beide gedragingen als zeer zware overtredingen aangemerkt
en heeft daarop voor beide overtredingen gekozen voor toepassing van de boetefactor
twee (2).105

138. Verschillende partijen stellen zich op het standpunt dat de boetefactor, te hoog is
met name vanwege de onduidelijkheid in de relatie tussen het mededingingsrecht en de
Gemeenschappelijke marktordening vis en het Trilateraal Overleg. Bovendien stellen

102 Commissiebeschikking, 5 mei 1994, Stichting Baksteen, Pb. 1994, L 131/15 en Rb Rotterdam, 4
december 2001, Stichting Saneringsfonds Varkensslachterijen, LJN AD9026.
103
104 ,
103 Stcrt. 2001,248, p. 90.

Zie besluit, randnummers 347-351.
105 Zie besluit, randnummers 334-341, en 367-368.
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enkele partijen zich op het standpunt dat zij als gevolg van de marktstructuur en de
ongelijke verhoudingen tussen de op de relevante markt actieve ondernemingen min of
meer waren gedwongen aan de afspraken in het kader van het Trilateraal Overleg deel te
nemen. Ten aanzien van de uitsluitingsgedraging bepleiten enkele van de betrokken
ondernemingen dat zij slechts een passieve houding hebben aangenomen.
Beoordeling:
139. De richtsnoeren boetetoemeting bepalen dat de ernst van de overtreding wordt
vastgesteld aan de hand van de zwaarte van de overtreding en de samenhang met de
economische context waarin deze heeft plaatsgevonden.106 Te dien aanzien wordt naast
een aantal marktomstandigheden en kenmerken van de marktdeelnemers eveneens
rekening gehouden met de geldende regelgeving en (potentiele) schade.107

140. De Adviescommissie is van oordeel dat, voor zover de d-g NMa deelname door
partijen bewezen acht - met inachtneming van het hierboven gestelde over de motivering
van de deelname door partijen aan de gedragingen inzake het Trilateraal Overleg (par.
4.3.3) -, de gehanteerde boetefactor in het kader van het Trilateraal Overleg dient te
worden bijgesteld naar de boetefactor een (1). Weliswaar zijn partijen er niet toe
overgegaan de overeenkomst aan te melden en betreffen de prijs- en productieafspraken
in beginsel ernstige overtredingen, daar staat echter tegenover dat sprake is van
onduidelijke regelgeving en vertroebelende signalen vanuit overheid en politiek. Deze
omstandigheid is naar het oordeel van de Adviescommissie in onvoldoende mate
meegewogen bij de beoordeling van de economische context.

141. In de tweede plaats dient de d-g NMa bij de beoordeling van de economische
context de organisatie van de markt voor Noordzeegarnalen niet uit het oog te verliezen.
Er is op de markt voor Noordzeegarnalen - in het bijzonder aan de vraagzijde (dwz. de
groothandel) - sprake van een oligopoloi'de marktstructuur met enkele grote
marktdeelnemers,1 die mogelijk invloed kunnen uitoefenen op de aanbod- en de
vraagzijde van de markt voor Noordzeegarnalen en derhalve ook op de gedragingen van
andere marktpartijen. De door de d-g NMa aangevoerde onderlinge verschillen in grootte
aan de zijde van de groothandelaren en de daaruit voortvloeiende consequenties voor de
boete in de vorm van verschillen in de boetegrondslag, vormen - anders dan de d-g NMa
oordeelt109 - naar het stellig oordeel van de Adviescommissie niet een dergelijk voldoende
meewegen van marktomstandigheden ten aanzien van partijen die niet of in geringe mate
dergelijke invloed op de markt kunnen uitoefenen. De Adviescommissie is dan ook van
oordeel dat het besluit op dit punt onvoldoende is gemotiveerd. Voor zover de d-g NMa
zou menen dat er met betrekking tot het Trilateraal Overleg, ten aanzien van bepaalde
ondernemingen ruimte is voor een zwaardere factor dan de neutrale factor een (1) dient de
d-g NMa dat in de beschikking op bezwaar met aanvullende, uit het dossier blijkende
gegevens nader te onderbouwen.

106 Zie Randnummer 9 Richtsnoeren Boetetoemeting, Stcrt. 2001, 248, p. 90.
107 Zie Randnummer 14 Richtsnoeren Boetetoemeting, Stcrt. 2001, 248, p. 90.
108 Zie besluit, paragraaf 1.
109 Zie besluit, randnummer 339.
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142. Ten aanzien van de uitsluitingsgedraging is de Adviescommissie met de d-g NMa
van oordeel dat collectief afgesproken uitsluiting van een partij van de markt een ernstige
overtreding vormt. De Adviescommissie is van oordeel dat, voor zover de d-g NMa
deelname door partijen bewezen acht - met inachtneming van net hierboven gestelde over
de aannemelijkheid van de deelname door partijen aan de uitsluitingsgedraging (par.
4.3.4) -, de factor twee (2) een juiste waardering vormt van zwaarte van de overtreding.

143. Met betrekking tot de onderscheiden wegingsfactoren van beide overtredingen wijst
de Adviescommissie expliciet op hetgeen in de navolgende paragraaf aan de orde komt.

4.5.5 Splitsing van gedraging en sanctie
144. Verschillende partijen stellen zich op het standpunt dat de feitencomplexen van de
beide gedragingen ten onrechte door de d-g NMa als gevoegde zaken zijn behandeld,
terwijl juister zou zijn beide zaken gescheiden te behandelen. Daarbij is tevens
aangevoerd dat de boete in het kader van het Trilateraal Overleg in een onevenredige
verhouding staat tot sancties voor de uitsluitingsgedraging die aan de Nederlandse
producentenorganisaties zijn opgelegd.

Beoordeling:
145. De Adviescommissie is met partijen van oordeel dat de beide gedragingen waarop
het besluit ziet, twee gescheiden overtredingen van de Mededingingswet betreffen,
hetgeen ook uit het rapport blijkt110 en eveneens wordt ondersteund door het feit dat een
aparte boete is opgelegd aan de groothandelaren. Het feit dat beide overtredingen
gescheiden gedragingen betreffen, geldt ondanks dat zij zijn begaan door en met
medeweten van gedeeltelijk dezelfde partijen. De behandeling van de beide gedragingen
in een en dezelfde procedure acht de Adviescommissie evenwel terecht, gezien de
verwevenheid van materie en partijen.

146. De oplegging van een afzonderlijke sanctie aan de handelaren en louter een
verzwaring van de boete inzake het Trilateraal Overleg voor de producentenorganisaties
acht de Adviescommissie echter in strijd met het beginsel van gelijkheid voor de wet.
Zowel producentorganisaties als groothandelaren waren bij de uitsluitingsgedragingen
actief betrokken, waarbij zelfs uit de bewijsmiddelen blijkt dat groothandelaren opdracht
hadden ontvangen van producentenorganisaties om de tegen een bepaalde prijs uit de
markt te nemen garnalen ondershands uit de veiling te kopen.111 Met name het gegeven
dat de beide gedragingen door de d-g NMa als zeer zware overtredingen zijn aangemerkt,
leidt naar het oordeel van de Adviescommissie tot een scheve verhouding tussen de
gekozen sanctiemiddelen voor ieder van de gedragingen. Deze verhouding klemt te meer
gezien de afwijkende waardering van de boetefactor die de Adviescommissie passend
acht voor beide overtredingen (par. 4.5.4). Mede door de wijze van gevoegd behandelen
van het sanctiegedeelte van het besluit staan de aan de buitenlandse
producentenorganisaties opgelegde boetes voor de overtreding van het Trilateraal Overleg
niet in een redelijke verhouding tot de aan de Nederlandse producentenorganisaties

110 Zie bijvoorbeeld de conclusies in randnummer 108 van het rapport.
111 Besluit, randnummers 128-139 en de daar genoemde schriftelijke documenten Al-36, Al-40, Al-42 en
C4-39, alsmede de mondelinge verklaring van de heer Nienhuis, nr. 1616/17.
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opgelegde sanctie voor de door de Nederlandse producentenorganisaties in samenwerking
met de groothandelaren verrichte uitsluitingsgedraging. Hierbij onderstreept de
Adviescommissie nogmaals de noodzaak van een motivering van de keuze voor het
opleggen van een sanctie en het daartoe gekozen sanctiemiddel van de zijde van de d-g
NMa (zie par. 4.5.1).

147. De richtsnoeren boetetoemeting112 binden als beleidsregel in de zin van art. 1:3,
vierde lid, Awb alleen het bestuursorgaan. Anders dan de d-g NMa kennelijk meent
bieden zij in beginsel geen raimte voor de door de d-g NMa gehanteerde
sanctieoplegging. Krachtens randnummer 25 van de Richtsnoeren boetetoemeting kan de
d-g NMa, indien een rapport meerdere overtredingen betreft, in plaats van elke
overtreding afzonderlijk te beboeten, een boete opleggen voor het geheel van deze
overtredingen. Deze regel biedt niet de mogelijkheid tot het 'invoegen' van de boete in
een boete voor een andere gedraging. Ook de in de richtsnoeren opgenomen
boeteverhogende omstandigheden bieden geen aanknopingspunt voor de vervanging van
een boete door een boeteverhoging op deze gronden. Mocht de d-g NMa daarentegen wel
van oordeel zijn dat onverkorte toepassing van de richtsnoeren leidt tot een evident
onbillijke situatie dan kan hij met behulp van de afwijkingsbevoegdheid uit randnummer
29 van de richtsnoeren onder de daar opgenomen voorwaarden van de richtsnoeren
afwijken.113

4.6 Slotoverweging

148. Voor zover bezwaren van partijen niet aan de orde zijn gekomen, acht de
Adviescommissie deze niet ontvankelijk, ongegrond, dan wel onvoldoende geadstrueerd.

5 Conclusie en Advies

149. De Adviescommissie adviseert de d-g NMa zijn besluit te heroverwegen op de
navolgende onderdelen.

150. De bezwaren van partijen met betrekking tot de kwalificatie door de d-g NMa van
de producentenorganisaties als ondernemersverenigingen acht de Adviescommissie
gegrond. Het besluit is op dat onderdeel onvoldoende gemotiveerd. Zij adviseert de d-g
NMa indachtig de overwegingen in de randnummers 54 tot en met 58 van dit Advies
nader te motiveren uit welke hoofde de gedragingen door de producentenorganisaties zijn
begaan.

151. De bezwaren van de Vebega-leden Van Belzen, Matthijs Jansen, Lou Snoek,
Mooijer en Kok International met betrekking tot hun gestelde deelname aan de
overtredingen inzake het Trilateraal Overleg acht de Adviescommissie gegrond. Het
besluit van de d-g NMa is op dit punt onvoldoende gemotiveerd. Zij adviseert de d-g NMa
dan ook om de betrokkenheid van deze Vebega-leden, indachtig de overwegingen in de
randnummers 81 tot en met 85 nader te motiveren.

112 Richtsnoeren Boetetoemeting, Stcrt. 2001, 248, p. 90.
113 Zie ook besluit, randnummer 347 e.v.
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152. Met betrekking tot de beinvloeding van de interstatelijke handel volgt de
Adviescommissie het oordeel van de d-g NMa. Zij adviseert de d-g NMa evenwel de
toerekenbaarheid van de gedragingen, indachtig het voorgaande en indachtig de
overwegingen in randnummers 91 tot en met 93 van dit Advies, opnieuw te onderbouwen.

153. De bezwaren van de Vebega-leden Van Belzen, Matthijs Jansen, Lou Snoek,
Mooijer en Kok International met betrekking tot de deelname aan de uitsluitingsgedraging
acht de Adviescommissie gegrond. Noch in het besluit, noch uit het dossier blijkt
voldoende aannemelijk dat andere dan de bij de bijeenkomst van 30 September 1999
rechtstreeks aanwezige Vebega-leden bij de uitsluitingsgedraging betrokken zijn geweest.
De Adviescommissie adviseert de d-g NMa, indachtig de overwegingen in de
randnummers 102 tot en met 104 van dit Advies en de daargenoemde bewijsvoering,
nader vast te stellen welke Vebega-leden bij die bijeenkomst aanwezig zijn geweest en
aan te geven op welke wijze de niet-aanwezige leden dan wel betrokken zouden zijn bij
deze gedraging en van het daar besprokene op de hoogte zijn gesteld.

154. De bezwaren met betrekking tot de keuze voor het sanctiemiddel boete in
tegenstelling tot een last onder dwangsom acht de Adviescommissie gegrond. Het besluit
is naar het oordeel van de Adviescommissie op dat punt, anders dan art. 3:46 van de
Algemene wet bestuursrecht voorschrijft, onvoldoende gemotiveerd. De Adviescommissie
adviseert de d-g NMa derhalve in de heroverweging de keuze voor het sanctiemiddel
nader te motiveren indachtig de overwegingen 112 tot en met 117 van dit Advies.

155. De bezwaren met betrekking tot de vaststelling en de wijze van vaststelling van de
boetegrondslag acht de Adviescommissie gegrond. De Adviescommissie is van oordeel
dat een boeteoplegging door de d-g NMa een zorgvuldige uitoefening van zijn
bevoegdheden verlangt met betrekking tot de vaststelling en de wijze van vaststelling van
de boetegrondslag, zoals uiteengezet in de randnummers 122 tot en met 124 van dit
Advies. Naar het oordeel van de Adviescommissie is de d-g NMa in het kader van de
uitoefening van zijn bevoegdheden tot het opvragen van bescheiden en het op basis van
die bescheiden vaststellen dan wel schatten van de betrokken omzet onvoldoende
zorgvuldig te werk gegaan in de zin van art 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht, een
en ander op een wijze zoals nader geduid in de randnummers 125 tot en met 130 van dit
Advies. De Adviescommissie adviseert de d-g NMa dan ook partijen alsnog een redelijke
termijn te gunnen om de noodzakelijke gegevens aan te leveren ter nadere vaststelling van
de boetegrondslag.

156. De bezwaren van partijen met betrekking tot de hoogte van de boetefactor voor de
gedragingen inzake het Trilateraal Overleg acht de Adviescommissie gegrond. Naar het
oordeel van de Adviescommissie is bij de beoordeling van de economische context in de
eerste plaats op onvoldoende wijze rekening gehouden met de onduidelijke regelgeving en
de vertroebelende signalen vanuit de overheid en de politick en is in de tweede plaats op
onvoldoende wijze rekening gehouden met de organisatie en de samenstelling van de
markt voor Noordzeegarnalen en de daarop actieve actoren. Zij adviseert de d-g NMa dan
ook de gekozen boetefactor twee (2) bij te stellen naar de neutrale factor een (1), een en
ander indachtig de overwegingen in de randnummers 140 en 141 van het Advies en
indachtig het hiernavolgende randnummer 157. Indien de d-g NMa voor bepaalde
ondernemingen een hogere boetefactor gepast acht, dan dient hij dat naar het oordeel van
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de Adviescommissie in de heroverweging met aanvullende uit het dossier blijkende
gegevens nader te onderbouwen.

157. De bezwaren van partijen met betrekking tot de splitsing van de beide gedragingen
bij de oplegging van de sanctie acht de Adviescommissie gegrond. De door de d-g NMa
gehanteerde sanctieoplegging acht de Adviescommissie in strijd met het
gelijkheidsbeginsel, zoals uiteengezet in randnummer 146 van dit Advies. De beide
gedragingen zijn voor wat betreft de boetefactor verschillend waardeerbaar waardoor een
scheve verhouding ontstaat. De aan de buitenlandse producentenorganisaties opgelegde
boetes zijn daarmee niet in een redelijke verhouding komen te staan tot de boete voor de
beide door de Nederlandse producentenorganisaties verrichte gedragingen
(uitsluitingsgedraging en het Tilateraal Overleg). Tenslotte acht de Adviescommissie de
gekozen sanctieoplegging in strijd met de boeterichtsnoeren, dan wel een onjuiste
toepassing daarvan. Zij adviseert de d-g NMa dan ook het besluit op deze punten,
indachtig de overwegingen in de randnummers 146 en 147 van dit Advies, te
heroverwegen.

158. Voor het overige dienen de bezwaren ongegrond te worden verklaard.

Prof. Mr. J.H. Jans
Voorzitter
Subcomissie voor zaak 2269/Garnalen van de Adviescommissie bezwaarschriften
Mededingingswet
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