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Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren van 

Landesvereinigung der Erzeugerorganisationen für Nordseekrabben- und Küstenfischer an der 

schleswigholsteinischen Westküste e.V. Büsum, Erzeugergemeinschaft der Küstenfischer im 

Weser-Ems-Gebiet e.V. en Erzeugergemeinschaft der Krabbenfischer im Elbe-Weser e.V. Dorum 

tegen zijn besluit van 14 januari 2003 als bedoeld in artikel 62, eerste lid, van de 

Mededingingswet.  

 

1 Het verloop van de procedure  

 

1. Bij besluit van 14 januari 2003, kenmerk 2269/254 tot en met 2269/270, 2269/294 en 

2269/2951 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (“d-g 

NMa”) een inbreuk vastgesteld op het verbod van artikel 6, eerste lid, van de 

Mededingingswet (“Mw”) en artikel 81, eerste lid, EG door zestien ondernemersverenigingen 

en ondernemingen, als gevolg van de in het kader van het Trilateraal Overleg tussen hen 

overeengekomen vangstbeperkingen en minimumprijzen voor Noordzeegarnalen (crangon 

crangon) in de periode 1 januari 1998 tot 30 januari 2000. De overtreding is begaan door en 

toegerekend aan Landesvereinigung der Erzeugerorganisationen für Nordseekrabben- und 

Küstenfischer an der schleswigholsteinischen Westküste e.V. Büsum (“LV-PO’s Schleswig-

Holstein”), Erzeugergemeinschaft der Küstenfischer im Weser-Ems-Gebiet e.V. (“PO Weser-

Ems”) en Erzeugergemeinschaft der Krabbenfischer im Elbe-Weser e.V. Dorum (“PO Elbe-

Weser”), vier Nederlandse (verenigingen van) Producentenorganisaties, Danske Fiskeres 

Producent Organisation (“Deense Producentenorganisatie”), alsmede door Heiploeg B.V., 

Goldfish B.V., Klaas Puul & Zoon B.V. en vijf andere Nederlandse garnalenhandelaren.  

 

2. Voorts heeft de d-g NMa bij zijn besluit van 14 januari 2003 een inbreuk vastgesteld op het 

verbod van artikel 6, eerste lid, Mw door de Nederlandse Producentenorganisaties en 

                                                           
1 Aan ieder van de partijen is een afzonderlijke vertrouwelijke versie toegezonden, met weglating van de vertrouwelijke 

gegevens van de andere partijen. 
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bovenbedoelde garnalenhandelaren als gevolg van de afspraak die was gericht op het 

belemmeren van de toetreding van een nieuwe handelaar die op de Nederlandse 

visafslag(en) Noordzeegarnalen wilde inkopen in de periode van 1 oktober 1999 tot en met 

16 november 1999. 

 

3. Aangezien de Raad in het onderhavig besluit naar aanleiding van de uitspraak van de 

Rechtbank Rotterdam op 20 juni 2006 (zie randnummer 14) slechts opnieuw dient te 

beslissen op (een deel van) de bezwaren van LV-PO’s Schleswig-Holstein,PO Weser-Ems en 

PO Elbe-Weser (tezamen “de Duitse Producentenorganisaties”), worden de overige 

betrokken partijen in de hiernavolgende beschrijving van het verloop van de procedure buiten 

beschouwing gelaten.  

 

4. De d-g NMa heeft wegens de hiervoor genoemde inbreuken aan de betrokken partijen boetes 

opgelegd. Aan LV-PO’s Schleswig-Holstein, PO Weser-Ems en PO Elbe-Weser zijn boetes 

opgelegd van EUR 826.000 respectievelijk EUR 737.000 respectievelijk EUR 206.000.  

 

5. Tegen het besluit van 14 januari 2003 hebben alle betrokken partijen gemotiveerd bezwaar 

aangetekend.  

 

6. De Duitse Producentenorganisaties hebben op 19 februari 2003 pro forma bezwaarschriften 

ingediend en hebben, na daartoe door de d-g NMa in de gelegenheid te zijn gesteld, op 17 

april 2003 gezamenlijk de gronden van bezwaar aangevuld.  

 

7. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 92, eerste lid, juncto artikel 62, eerste lid, 

Mw heeft de d-g NMa de bezwaren tegen het besluit van 14 januari 2003 voor advies 

voorgelegd aan de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet 

(“Adviescommissie”). 

 

8. Ingevolge het bepaalde in artikel 7:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (“Awb”) 

zijn alle bezwaarmakende partijen naar aanleiding van de door hen ingediende bezwaren op 

5 september 2003 ten kantore van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (“NMa”) door de 

Adviescommissie gehoord. Van het horen is een verslag gemaakt, dat op 18 december 2003 

aan partijen is toegezonden. Op 11 februari 2004 heeft de Adviescommissie haar Advies 

vastgesteld en bij brief van 12 februari 2004 aan de d-g NMa uitgebracht (“het Advies”).  

 

9. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, vierde lid, van Verordening 1/2003 heeft de d-g 

NMa de Commissie op 11 november 2004 in kennis gesteld van zijn voorgenomen besluit op 

bezwaar.  
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10. Bij besluit van 28 december 2004 – voor zover hier van belang – heeft de d-g NMa de 

bezwaren tegen zijn besluit van 14 januari 2003 deels gegrond en deels ongegrond verklaard, 

waarbij de aan de Duitse Producentenorganisaties opgelegde boetes zijn verlaagd.2 Aan LV-

PO’s Schleswig-Holstein, PO Weser-Ems en PO Elbe-Weser zijn boetes opgelegd van EUR 

499.000 respectievelijk EUR 445.000 respectievelijk EUR 125.000.  

 

11. Tegen het besluit van 28 december 2004 hebben de Duitse Producentenorganisaties op 7 

februari 2005 beroep ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam (“Rechtbank”) door middel van 

een in het Duits gesteld beroepsschrift. De Rechtbank heeft de Duitse 

Producentenorganisaties verzocht een in het Nederlands gesteld beroepsschrift in te dienen. 

De Duitse Producentenorganisaties hebben op 11 maart 2005 aan dit verzoek voldaan.  

 

12. Bij brief van 19 december 2005 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (“Raad”), als opvolger van de d-g NMa,3 verweerschriften ingediend.  

 

13. Het onderzoek ter zitting heeft een aanvang genomen op 13 februari 2006. De Rechtbank 

heeft beslist het onderzoek ter zitting te schorsen en het beroep dat de Duitse 

Producentenorganisaties hebben ingediend afzonderlijk te behandelen van de beroepen die 

andere partijen tegen het besluit van 14 januari 2003 hebben ingesteld. De Rechtbank was 

van oordeel dat de Duitse Producentenorganisaties over meer in de Duitse taal gestelde 

stukken dienden te kunnen beschikken dan het geval was ten tijde van de zitting van 13 

februari 2006. Het onderzoek ter zitting is voortgezet op 18 april 2006.  

 

14. Bij uitspraak van 20 juni 2006, MEDED 05/528 – KNP, heeft de Rechtbank het beroep van de 

Duitse Producentenorganisaties gegrond verklaard, voor zover het betrekking heeft op de 

hoogte van de aan hen opgelegde boetes. De Rechtbank heeft het bestreden besluit in 

zoverre vernietigd en heeft bepaald dat de Raad met inachtneming van de uitspraak een 

nieuwe beslissing op de bezwaren van de Duitse Producentenorganisaties met betrekking tot 

de hoogte van de aan hen opgelegde boetes dient te nemen.4   

                                                           
2 Voor de goede orde zij vermeld dat ook de boetes voor de betrokken Nederlandse (verenigingen van) 

Producentenorganisaties, Deense Producentenorganisatie, Heiploeg, Goldfish en Klaas Puul werden verlaagd en dat ten 

aanzien van vijf kleinere handelaren in bezwaar werd geoordeeld dat deze niet aan de overtreding hadden deelgenomen. 

3 Met de op 1 juli 2005 in werking getreden wijziging van de Mededingingswet (Staatsblad 2005, nr. 172) is de Raad van 

Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit het bevoegde bestuursorgaan. 

4 In het beroep van de Nederlandse (vereniging) van Producentenorganisaties en de Deense Producentenorganisatie heeft 

de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan op 19 juli 2006 (MEDED 05/509-HRK, MEDED 05/519-KNP, MEDED 05/438-

HRK, MEDED 05/562-KNP, MEDED 05/510-HRK en MEDED 05/508-HRK); de Rechtbank kwam daarin tot 

overeenstemmende conclusies. Op de bezwaren van de Nederlandse (vereniging van) Producentenorganisaties en de 

Deense Producentenorganisatie wordt door de Raad opnieuw beslist in een separaat besluit.  
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15. Bij brief van 1 augustus 2006 is door de Duitse Producentenorganisaties hoger beroep 

ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven inzake de uitspraak van de 

Rechtbank van 20 juni 2006; dit is geregistreerd onder procedurenummer AWB 06/604 KM. 

Op 26 oktober 2006 hebben de Duitse Producentenorganisaties de gronden voor dit hoger 

beroep ingediend.  

 

16. Op 26 juli 2006 is door de Raad bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven hoger 

beroep ingesteld inzake de uitspraak van de Rechtbank van 20 juni 2006; dit is geregistreerd 

onder procedurenummer AWB 06/599 KM. Op 25 augustus 2006 heeft de Raad de gronden 

voor dit hoger beroep ingediend.  

 

17. De Duitse Producentenorganisaties hebben aan de eerdere verzoeken van de Raad tot het 

toesturen van omzetgegevens geen gehoor gegeven. Bij brief van 26 oktober 2006 zijn de 

Duitse Producentenorganisaties nogmaals in de gelegenheid gesteld gegevens over de omzet 

van de leden te verstrekken. De Duitse Producentenorganisaties hebben aan dit verzoek van 

de Raad geen gehoor gegeven.  

 

18. Bij brief van 31 oktober 2006 zijn de Duitse Producentenorganisaties in de gelegenheid 

gesteld tot het indienen van nadere stukken. De Raad ging hiertoe over omdat van de 

betreffende stukken uitdrukkelijk melding was gemaakt op de zitting van de Rechtbank op 18 

april 2006. De Duitse Producentenorganisaties hebben deze stukken bij brief van 13 

november 2006 verstuurd en zij zijn ontvangen op 15 november 2006.  

 

19. Daar de standpunten van partijen duidelijk zijn en er overigens geen sprake is van nieuwe 

feiten en omstandigheden waarover partijen zouden moeten worden gehoord, heeft de Raad 

afgezien van het vragen van een nieuw advies aan de Adviescommissie en van het mondeling 

horen van partijen. Met het onderhavige besluit wordt ten aanzien van de Duitse 

Producentenorganisaties met betrekking tot de hoogte van de aan hen opgelegde boetes een 

nieuwe beslissing op bezwaar genomen.  

 

2 Uitspraak van de Rechtbank  

 

20. De Rechtbank heeft het beroep van de Duitse Producentenorganisaties gegrond verklaard, 

voor zover het betrekking heeft op de hoogte van de aan hen opgelegde boetes en heeft de 

Raad opgedragen op dit punt een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. De Rechtbank 

veroordeelt de Raad in de proceskosten en bepaalt dat de Staat der Nederlanden de betaalde 

griffierechten en proceskosten aan de Duitse Producentenorganisaties vergoedt.  
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21. De Rechtbank heeft bij uitspraak van 20 juni 2006 ten aanzien van de hoogte van de boetes 

het volgende overwogen: “de motivering van het bestreden besluit kan het standpunt van 

verweerder dat de gedragingen van eiseressen gekwalificeerd dienen te worden als een zeer zware 

overtreding niet dragen. In de eerste plaats wijst de Rechtbank erop dat de regels van de 

communautaire regelingen inzake de gemeenschappelijke marktordening inzake vis moeilijk te 

interpreteren zijn. (…) In de tweede plaats hebben eiseressen getracht uitvoering te geven aan een 

aan hen door de communautaire wetgever opgedragen taak. (…) Gezien de niet heldere juridische 

context waarin de PO’s moesten opereren kunnen de afspraken van het Trilateraal Overleg niet 

beschouwd worden als klassieke ‘hard core-restricties’. Naar het oordeel van de Rechtbank blijkt 

alleen al uit het samenstel van bovenstaande factoren dat de gedragingen van eiseressen niet 

beschouwd kunnen worden als een zeer zware overtreding in de zin van de Richtsnoeren 

boetetoemeting van verweerder. In het midden kan derhalve blijven in hoeverre eiseressen signalen 

van overheidsinstanties hebben ontvangen omtrent de wenselijkheid van het Trilateraal Overleg en 

of zij op deze signalen hadden mogen vertrouwen. De Rechtbank is evenwel van mening dat op 

eiseressen een plicht rustte om te onderzoeken in hoeverre de afspraken die zij maakten over 

vangstbeperkingen en prijzen geoorloofd waren. Eiseressen dienden er mee bekend te zijn dat 

dergelijke afspraken gewoonlijk op vergaande wijze de concurrentie kunnen belemmeren. Niet 

gebleken is dat eiseressen nagegaan hebben of de in het kader van het Trilateraal Overleg 

gemaakte afspraken op gespannen voet zouden kunnen staan met de mededingingsregels. De 

Rechtbank komt dan ook tot het oordeel dat de aan de orde zijnde gedragingen van eiseressen 

beschouwd moeten worden als een zware overtreding als bedoeld in de Richtsnoeren 

boetetoemeting van verweerder.  

 

22. Voor het overige heeft de Rechtbank het beroep van de Duitse Producentenorganisaties 

ongegrond verklaard.   
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3 Boetetoemeting in verband met de afspraken in het kader van het Trilateraal 

Overleg  

 

23. De Rechtbank heeft bij uitspraak van 20 juni 2006 ten aanzien van de betrokken omzet het 

volgende overwogen: “Verweerder mocht naar het oordeel van de Rechtbank de betrokken omzet 

van eiseressen schatten in de onderhavige zaak. Nu verweerder eiseressen naar aanleiding van het 

advies van de Adviescommissie uitdrukkelijk in de gelegenheid heeft gesteld om de juiste gegevens 

toe te sturen en eiseressen aan dit verzoek geen gehoor hebben gegeven, kon verweerder niets 

anders doen dan een schatting van de omzet maken. Nu gelijk, terecht door verweerder is betoogd, 

er geen verband bestaat tussen de vertaling van de zich in het dossier bevindende stukken en de 

opgave van de juiste omzetgegevens konden eiseressen het verstrekken van deze gegevens niet 

afhankelijk stellen van een eis betreffende de vertaling van bepaalde documenten.  

 

24. Desalniettemin heeft de Raad uit het oogpunt van zorgvuldige besluitvorming de Duitse 

Producentenorganisaties op 26 oktober 2006 nogmaals in de gelegenheid gesteld nadere 

gegevens over de omzet van de leden te verschaffen (zie randnummer 17). De Duitse 

Producentenorganisaties hebben aan dit verzoek niet rechtstreeks gehoor gegeven. Wel 

bevatten de stukken die op grond van het in randnummer 18 genoemde verzoek van de NMa 

op 15 november 2006 zijn ingediend, informatie over de omzet van de leden van de Duitse 

producentenorganisaties in 1998, 1999 en 2000. Daaruit blijkt dat in de eerdere besluiten van 

de NMa met betrekking tot de (totale) betrokken omzet is uitgegaan van reële schattingen 

die ten opzichte van de nieuwe informatie bovendien gunstig blijken te zijn voor de bedoelde 

producentenorganisaties. 

 

25. Wat de vaststelling van de betrokken omzet betreft, ziet de Raad derhalve geen reden om af 

te wijken van het besluit van 28 december 2004.  

 

26. Gezien de uitspraak van de Rechtbank handhaaft de Raad tevens zijn oordeel omtrent de 

boetegrondslag, het effect van de verboden afspraken in het kader van het Trilateraal Overleg 

in Nederland en het ontbreken van boeteverhogende, dan wel boeteverlagende 

omstandigheden.  

 

27. De Raad volgt de uitspraak van de Rechtbank als weergegeven bij randnummer 21. Dat wil 

zeggen dat de afspraken in het kader van het Trilateraal Overleg ten aanzien van de 

betrokken producentenorganisaties niet als zeer zware overtreding worden gekwalificeerd, 

maar als zware overtreding als bedoeld in de Richtsnoeren Boetetoemeting van de NMa.  
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28. In het systeem van de Richtsnoeren Boetetoemeting wordt de zwaarte van de overtreding 

uitgedrukt in de toegepaste vermenigvuldigingsfactor. Voor zeer zware overtredingen geldt 

een bandbreedte van 1,5 tot en met 3,0. Voor zware overtredingen geldt een bandbreedte 

van 0 tot en met 2,0.5 

 

29. In het licht van de uitspraak van de Rechtbank is de Raad van oordeel dat de door de Raad in 

zijn besluit van 14 februari 2003 gehanteerde boetefactor 2,0 in het kader van het Trilateraal 

Overleg verder omlaag dient te worden bijgesteld dan in het besluit van 28 december 2004 

het geval was.  

 

30. De Raad roept in herinnering dat de Adviescommissie naar aanleiding van de ingediende 

bezwaren tegen het besluit van 14 januari 2003 ten aanzien van de hoogte van de boetes 

adviseerde om de gekozen factor 2,0 bij te stellen naar een “neutrale”  factor 1,0.6 Destijds 

heeft de d-g NMa voor een beperktere bijstelling gekozen, juist omdat hij vast wenste te 

houden aan de kwalificatie “zeer zwaar” . Dit laatste is thans niet meer aan de orde.  

 

31. De Raad meent derhalve dat hij recht doet aan de uitspraak van de Rechtbank door – anders 

dan in het besluit van 28 december 2004 – het Advies van de Adviescommissie te volgen, 

waar deze laatste concludeert tot toepassing van vermenigvuldigingsfactor 1,0. Hoewel de 

overwegingen van de Adviescommissie niet exact overeenstemmen met die van de 

Rechtbank en het Advies waar dit strekt tot verlaging van de vermenigvuldigingsfactor op 

méér zag dan wat de Rechtbank samenvat als “de niet heldere juridische context waarin de 

PO’s moesten opereren”, vormt dit voor de Raad geen reden om een hogere factor dan de 

geadviseerde 1,0 toe te passen. De Raad stelt in het onderhavige besluit de motivering van 

de Rechtbank in de plaats van die van de Adviescommissie. 

 

32. De Raad ziet evenmin aanleiding om een lagere factor dan 1,0 te hanteren wanneer hij de 

door de Duitse Producentenorganisaties op 15 november 2006 ingediende stukken in zijn 

beoordeling betrekt.  

 

33. De nadere stukken geven volgens de Duitse Producentenorganisaties aan dat de regering 

van de deelstaat Schleswig-Holstein over het Trilateraal Overleg heeft verklaard dat dit 

rechtmatig en uit visserijpolitiek oogpunt gewenst is en dat ook het landbouwministerie van 

de deelstaat Niedersachsen op de hoogte was van het Trilateraal Overleg, terwijl de 

vertegenwoordiger van dit ministerie zich in de ledenvergadering van PO Weser-Ems in 

gelijke zin over het Trilateraal Overleg uitliet.  

                                                           
5 Richtsnoeren Boetetoemeting met betrekking tot het opleggen van boetes ingevolge artikel 57 van de Mededingingswet, 

Stcrt. 28 juni 2005, nr. 122, p. 26.   

6 Zie  het Advies van 11 april 2004, bij randnummers 140-141 en de conclusie bij nummer 156. 
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34. Naar het oordeel van de Raad kan uit de betreffende stukken worden afgeleid dat de regering 

van de deelstaat Schleswig-Holstein en het landbouwministerie van de deelstaat 

Niedersachsen inderdaad op de hoogte waren van de Trilaterale samenwerking en de 

deelname daarin van LV-PO’s Schleswig-Holstein en PO Weser-Ems. Tevens blijkt dat zij in 

algemene zin positief stonden tegenover een versterking van de marktpositie van de 

garnalenvissers die onder meer door internationale samenwerking kon worden bereikt. Over 

de rechtmatigheid van het Trilateraal Overleg hebben de betrokken overheidsinstanties zich 

echter niet expliciet uitgelaten en uit de stukken blijkt evenmin dat de betrokken 

overheidsinstanties de vraag naar de rechtsbasis voor de gemaakte afspraken over 

vangstbeperkingen en minimumprijsgaranties hebben gesteld, dat zij de afweging tussen de 

verschillende doelstellingen van het Europese visserijbeleid in hun opstelling hebben 

betrokken, of dat zij de mededingingsrechtelijke aspecten onder ogen hebben gezien. Ten 

slotte blijkt niet uit de stukken dat de genoemde overheidsinstanties in hun sympathie voor 

de vissers zover gingen dat zij instemden met of aanzetten tot handelingen die het kader 

van de Europese marktorganisatie te buiten gingen en die in strijd waren met het nationale 

en Europese mededingingsrecht. 

 

35. De Raad sluit zich aan bij wat de Rechtbank omtrent de eventuele betrokkenheid van de 

overheid heeft overwogen: “ In het midden kan derhalve blijven in hoeverre eiseressen signalen 

van overheidsinstanties hebben ontvangen omtrent de wenselijkheid van het Trilateraal Overleg 

en of zij op deze signalen hadden mogen vertrouwen. De Rechtbank is evenwel van mening dat 

op eiseressen een plicht rustte om te onderzoeken in hoeverre de afspraken die zij maakten over 

vangstbeperkingen en prijzen geoorloofd waren. Eiseressen dienden er mee bekend te zijn dat 

dergelijke afspraken gewoonlijk op vergaande wijze de concurrentie kunnen belemmeren. Niet 

gebleken is dat eiseressen nagegaan hebben of de in het kader van het Trilateraal Overleg 

gemaakte afspraken op gespannen voet zouden kunnen staan met de mededingingsregels.”   De 

nader ingediende stukken geven de Raad geen enkele aanleiding hierop terug te komen. 
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36. Hetgeen hierboven is gesteld, leidt tot de volgende uitkomst: 

 

OVERTREDING  Betrokken omzet

(euro)

Boetegrondslag 5% Effect in Nederland 

40% 

Boete bij Factor 1 

(euro)

LV-PO’s Schleswig-

Holstein 
[…] […] […] […]

PO Weser-Ems […] […] […] […]

PO Elbe-Weser […] […] […] […]

 

4 Nieuwe vaststelling van de boetes met inachtneming van evenredigheid 
 

37. De Raad handhaaft zijn oordeel omtrent het toepassen van een boetematiging van 45%, 

welke naar het oordeel van de Rechtbank in het besluit van 28 december 2004 in voldoende 

mate is gemotiveerd.  

38. Hetgeen hierboven is gesteld, leidt tot de volgende uitkomst: 

 

OVERTREDING  Totale boete (euro) Boete na matiging met 45% voor PO’s 

(euro) 

 

LV-PO’s Schleswig-

Holstein 
[…] […] 

PO Weser-Ems […] […] 

PO Elbe-Weser […] […] 

 

 

39. De boetebedragen in de laatste kolom worden naar beneden afgerond naar een veelvoud van 

EUR 1.000. 
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40. De Raad stelt in bezwaar de volgende boetes vast: 

 

–  LV-PO’s Schleswig-Holstein EUR 333.000

–  PO Weser-Ems EUR 297.000

–  PO Elbe-Weser EUR 83.000
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BESLUIT 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

 

 

I. verklaart de bezwaren van LV-PO’s Schleswig-Holstein, PO Weser-Ems en PO Elbe-

Weser tegen zijn besluit van 14 januari 2003 gegrond voor zover zij betrekking hebben 

op de hoogte van de aan hen opgelegde boetes; 

 

II. verklaart de bezwaren van LV-PO’s Schleswig-Holstein, PO Weser-Ems en PO Elbe-

Weser tegen zijn besluit van 14 januari 2003 voor het overige ongegrond;  

 

III. legt met toepassing van artikel 62 van de Mededingingswet in bezwaar de volgende 

boetes op: 

 

–  LV-PO’s Schleswig-Holstein EUR 333.000

–  PO Weser-Ems EUR 297.000

–  PO Elbe-Weser EUR 83.000

 

IV. Dit besluit is gericht tot: 

- Landesvereinigung der Erzeugerorganisationen für Nordseekrabben- und 

Küstenfischer an der schleswig-holsteinischen Westküste e.V. Büsum, statutair 

gevestigd te Büsum, Duitsland; 

- Erzeugergemeinschaft der Küstenfischer im Weser-Ems-Gebiet e.V., statutair 

gevestigd te Oldenburg, Duitsland; 

- Erzeugergemeinschaft der Krabbenfischer Elbe-Weser-e.V. Dorum, statutair 

gevestigd te Dorum, Duitsland; 
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12                                                  Openbaar 

Datum: 12 december 2006 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

namens deze, 

 

overeenkomstig het door de Raad genomen besluit, 

 

 

W.g.  

P. Kalbfleisch 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

 

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 

weken na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank te Rotterdam, 

sector bestuursrecht, Postbus 50 951, 3007 BM Rotterdam.  

 

 


