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

Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond U.A., Coöperatieve 

Producentenorganisatie Wieringen U.A., Coöperatieve Producentenorganisatie Delta Zuid U.A., 

Coöperatieve Producentenorganisatie Texel U.A. en de Danske Fiskeres Producent Organisation 

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 Coöperatieve Producentenorganisatie 

Nederlandse Vissersbond U.A. (“PO Vissersbond”), Coöperatieve Producentenorganisatie 

Wieringen U.A. (“PO Wieringen”), Coöperatieve Producentenorganisatie Van de Visserij 

U.A. (“PO West”), Coöperatieve Producentenorganisatie Texel U.A. (“PO Texel” ) 

(“Nederlandse Producentenorganisaties”), Danske Fiskeres Producent Organisation (“PO 

Danske Fiskeres”), drie Duitse (verenigingen van) Producentenorganisaties, alsmede door 

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

garnalenhandelaren.  

 

                                                           
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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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 

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 onderhavige besluit naar aanleiding van de uitspraak van de 

Rechtbank Rotterdam op 19 juli 2006 (zie randnummer 17) slechts opnieuw dient te 

beslissen op (een deel van) de bezwaren van PO Vissersbond, PO Delta Zuid (voorheen PO 

West; zie randnummer 12), PO Texel, PO Wieringen en PO Danske Fiskeres (hierna tezamen 

ook: “de Nederlandse en Deens 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 de PO Vissersbond, PO West, PO Texel, PO Wieringen en PO Danske 

Fiskeres zijn boetes opgelegd van EUR 909.000 respectievelijk EUR 396.000 respectievelijk 

EUR 48.000 respectievelijk EUR 522.000 respectievelijk EUR 365.000. 

 

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

aangetekend.  

 

6. PO Vissersbond, PO West en PO Texel hebben op 24 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. PO Wieringen heeft op 17 februari 2003 een pro forma bezwaarschrift ingediend en heeft op 

27 maart 2003 de gronden van bezwaar aangevuld. In verband met aan andere partijen 

verleend uitstel heeft de d-g NMa PO Wieringen in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 18 

april 2003 nadere schriftelijke opmerkingen in te dienen. PO Wieringen heeft hiervan geen 

gebruik gemaakt. 

 

8. PO Danske Fiskeres heeft op 24 februari 2003 een pro forma bezwaarschrift ingediend en 

heeft, na daartoe door de d-g NMa in de gelegenheid te zijn gesteld, op 30 april 2003 de 

gronden van bezwaar aangevuld.  

 

9. 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 bestreden besluit voor advies voorgelegd aan 

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

zijn alle bezwaarmakende partijen naar aanleiding van de 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”).  

 

11. 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.  

 

12. 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 Nederlandse en Deense Producentenorganisaties opgelegde 

boetes zijn verlaagd.2 Aan de PO Vissersbond, PO Delta Zuid3, PO Texel, PO Wieringen en 

PO Danske Fiskeres zijn boetes opgelegd van EUR 797.000 respectievelijk EUR 374.000 

respectievelijk EUR 35.000 respectievelijk EUR 425.000 respectievelijk EUR 257.000.  

 

13. Tegen het besluit van 28 december 2004 hebben de PO Vissersbond, PO Delta Zuid en PO 

Texel op 7 februari 2005, PO Wieringen op 31 januari 2005 en PO Danske Fiskeres op 4 

februari 2005 beroep ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam (“de Rechtbank”).  

 

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

Mededingingsautoriteit (“Raad”), als opvolger van de d-g NMa,4 verweerschriften ingediend.  

 

15. 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 

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

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 Per 31 december 2003 is de Coöperatieve Producentenorganisatie Van de Visserij U.A.  (PO West) gesplitst. De 

verkrijgende coöperaties zijn (i) Coöperatieve Producentenorganisatie West U.A., statutair gevestigd te Den Helder, en (ii) 

Coöperatieve Producentenorganisatie Delta Zuid U.A., statutair gevestigd te Breskens (hierna: PO Delta Zuid). De leden-

garnalenvissers van PO West zijn overgegaan naar PO Delta Zuid. Voor het opleggen van een boete dienden derhalve in de 

beslissing op bezwaar van 28 december 2004 de gedragingen die in het sanctiebesluit van 14 januari 2003 zijn 

toegerekend aan PO West te worden toegerekend aan PO Delta Zuid. 

4 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. 
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Producentenorganisaties hebben ingediend afzonderlijk te behandelen van de beroepen die 

andere partijen tegen het besluit van 14 januari 2003 hebben ingesteld. Op de zitting van 13 

februari 2006 zijn – voor zover hier van belang – de beroepen van de Nederlandse en 

Deense Producentenorganisaties behandeld.  

 

16. Op 7 maart 2006 heeft de Rechtbank beslist dat de beroepszaken van de Nederlandse en 

Deense Producentenorganisaties (evenals die van de overige partijen) dienden te worden 

heropend en bepaald dat de correspondentie van de Raad met de Duitse en Deense 

mededingingsautoriteiten aan de Rechtbank diende te worden gezonden. De Raad heeft bij 

brief van 27 maart 2006 de gevraagde aanvullende op de zaak betrekking hebbende stukken 

aan de Rechtbank gezonden. Op 18 april 2006 heeft een tweede zitting plaatsgevonden.  

 

17. Bij uitspraak van 19 juli 2006, registratienummers 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, heeft de Rechtbank het beroep van de Nederlandse en Deense 

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 Nederlandse en Deense Producentenorganisaties met 

betrekking tot de hoogte van de aan hen opgelegde boetes dient te nemen.5  

 

18. Bij brief van 7 augustus 2006 is door PO Wieringen hoger beroep ingesteld bij het College 

van Beroep voor het bedrijfsleven tegen de uitspraak van de Rechtbank van 19 juli 2006; dit 

is geregistreerd onder procedurenummer AWB 06/631 KM.  

 

19. Bij brief van 28 augustus 2006 is door PO Vissersbond, PO Delta Zuid en PO Texel hoger 

beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen de uitspraak van de 

Rechtbank van 19 juli 2006; dit is geregistreerd onder procedurenummer AWB 06/673 KM.  

  

20. Bij brief van 29 augustus 2006 is door PO Danske Fiskeres hoger beroep ingesteld bij het 

College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen de uitspraak van de Rechtbank van 19 juli 

2006; dit is geregistreerd onder procedurenummer AWB 06/671 KM.  

 

21. Door de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit is tegen de uitspraak 

van de Rechtbank van 19 juli 2006 geen hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep 

voor het bedrijfsleven.  

                                                           
5 In het beroep van de Duitse (vereniging) van Producentenorganisaties heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan 

op 20 juni 2006 (MEDED 05/528 KNP); de Rechtbank kwam daarin tot overeenstemmende conclusies. Op de bezwaren 

van de Duitse (vereniging van) Producentenorganisaties wordt door de Raad opnieuw beslist in een separaat besluit.  
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22. Bij brief van 3 november 2006 is PO Wieringen nogmaals in de gelegenheid gesteld gegevens 

over de omzet van de leden te verstrekken. PO Wieringen heeft aan dit verzoek geen gehoor 

gegeven.  

 

23. 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 Nederlandse en 

Deense Producentenorganisaties met betrekking tot de hoogte van de aan hen opgelegde 

boetes een nieuwe beslissing op bezwaar genomen.  

 

2 Uitspraak van de Rechtbank  

 

24. De Rechtbank heeft het beroep van de Nederlandse en Deense 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 Nederlandse en Deense 

Producentenorganisaties vergoedt.  

 

25. De Rechtbank heeft bij uitspraak van 19 juli 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 de betrokken PO’s met betrekking tot hun betrokkenheid bij 

het Trilateraal Overleg gekwalificeerd dienen te worden als een zeer zware overtreding echter 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 de betrokken PO’s 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 de betrokken PO’s 

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 deze PO’s 

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 de betrokken PO’s een plicht rustte om te onderzoeken in hoeverre de afspraken 

die zij maakten over vangstbeperkingen en prijzen geoorloofd waren. De betrokken PO’s dienden 

er mee bekend te zijn dat dergelijke afspraken gewoonlijk op vergaande wijze de concurrentie 
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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 de Nederlandse PO’s en de Deense PO, voor zover betrekking hebbende op hun 

betrokkenheid bij het Trilateraal Overleg beschouwd moeten worden als een zware overtreding als 

bedoeld in de Richtsnoeren boetetoemeting van verweerder.  

 

26. Voor het overige heeft de Rechtbank het beroep van de Nederlandse en Deense 

Producentenorganisaties ongegrond verklaard.  

 

3 Boetetoemeting in verband met de afspraken in het kader van het Trilateraal 

Overleg 

 

27. Voor PO Vissersbond, PO Delta Zuid, PO Texel en PO Danske Fiskeres gaat de Raad bij de 

berekening van de betrokken omzet wederom uit van de eerder in de procedure gegeven 

eigen opgave van door de leden aangelande garnalen, hetzij in kilogrammen, hetzij in 

waarde, of beide.  

 

28. De Rechtbank heeft bij uitspraak van 19 juli 2006 ten aanzien van de betrokken omzet van 

PO Wieringen het volgende overwogen: “Verweerder mocht naar het oordeel van de Rechtbank 

de betrokken omzet van PO Wieringen schatten in de onderhavige zaak. Nu verweerder PO 

Wieringen naar aanleiding van het advies van de Adviescommissie uitdrukkelijk meerdere malen 

in de gelegenheid heeft gesteld om de juiste gegevens toe te sturen en deze organisatie aan dit 

verzoek niet volledig gehoor heeft gegeven en alleen de gegevens die verband houden met de 

verkopen in de haven van Den Oever heeft overgelegd, kon verweerder niets anders doen dan een 

schatting van de omzet maken. In dat verband acht de Rechtbank het van belang dat uit niets 

blijkt waarom het voor PO Wieringen niet mogelijk zou zijn om de overige gegevens bij haar leden 

op te vragen.  

 

29. Desalniettemin heeft de Raad uit het oogpunt van zorgvuldige besluitvorming PO Wieringen 

op 3 november 2006 nogmaals in de gelegenheid gesteld nadere gegevens over de omzet 

van de leden te verschaffen (zie randnummer 22).6 PO Wieringen heeft aan dit verzoek geen 

gehoor zal geven.  

 

                                                           
6 De opgave van PO Wieringen beperkte zich tot verkopen van haar leden op visafslag Den Oever. Echter, ook de verkopen 

bij andere Nederlandse visafslagen en buitenlandse havens zijn onderworpen aan de afspraken in het kader van het 

Trilateraal Overleg, vallen krachtens de erkenningsvoorwaarden onder de controle van PO Wieringen, en dienen derhalve 

tot de betrokken omzet te worden gerekend.  
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30. Wat de vaststelling van de betrokken omzet betreft, ziet de Raad derhalve voor geen van de 

Nederlandse en Deense Producentenorganisaties reden om af te wijken van het besluit van 

28 december 2004. 

 

31. 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.  

 

32. De Raad volgt de uitspraak van de Rechtbank als weergegeven bij randnummer 25. 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.  

 

33. 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 2,0.7 

 

34. 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.  

 

35. 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 1,0.8 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.  

 

36. 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 

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

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

8 Zie  het Advies van 11 april 2004, bij randnummers 140-141 en de conclusie bij nummer 156. 
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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. 

 

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

 

OVERTREDING I Betrokken omzet

(euro)

Boetegrondslag 

5%

Effect in Nederland 

40% 

Boete bij Factor 1 

(euro)

PO Vissersbond […] […] […] […]

PO Delta Zuid […] […] […] […]

PO Texel […] […] […] […]

PO Wieringen […] […] […] […]

PO Danske Fiskeres […] […] […] […]

 

 

4 Boetetoemeting in verband met de afspraken tot belemmering van de 

toetreding van een nieuwe handelaar  

 

38. De Rechtbank onderschrijft het oordeel en de motivering in het besluit van 28 december 

2004 op het punt van de boetes die zijn opgelegd aan de Nederlandse 

Producentenorganisaties voor hun deelname aan de tweede overtreding, de afspraken tot 

belemmering van de toetreding van een nieuwe handelaar.9 De Raad ziet dan ook geen 

reden om daarvan thans af te wijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 PO Danske Fiskeres was hierbij niet betrokken. 
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39. Het bovenstaande leidt tot de volgende uitkomst. 

 

OVERTREDING II 
Betrokken omzet

1 oktober 1999 –

16 november 1999

(euro)

Boetegrondslag 

10%

Boete bij Factor 2,0  

(euro) 

 

PO Vissersbond […] […] […] 

PO Delta Zuid […] […] […] 

PO Texel […] […] […] 

PO Wieringen […] […] […] 

 

5 Nieuwe vaststelling van de boetes met inachtneming van evenredigheid 

 

40. 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.  

 

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

 

OVERTREDING  

I + II 

 

Boete voor 

afspraken TO (euro)

Boete voor 

uitsluiting 

handelaar 

(euro)

Totale boete  

(euro) 

Boete na matiging 

met 45% voor PO’s 

(euro)

PO Vissersbond […] […] […] […]

PO Delta Zuid […] […] […] […]

PO Texel […] […] […] […]

PO Wieringen […] […] […] […]

PO Danske Fiskeres […] […] […] […]
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42. De boetebedragen in de laatste kolom worden naar beneden afgerond naar een veelvoud 

van EUR 1.000. 

 

43. De Raad stelt in bezwaar de volgende boetes vast: 

 

–  PO Vissersbond EUR 629.000

–  PO Delta Zuid EUR 301.000

–  PO Texel EUR 27.000

–  PO Wieringen EUR 335.000

–  PO Danske Fiskeres EUR 171.000
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BESLUIT 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

 

I. verklaart de bezwaren van PO Vissersbond, PO Delta Zuid, PO Texel, PO Wieringen en 

PO Danske Fiskeres 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 PO Vissersbond, PO Delta Zuid, PO Texel, PO Wieringen en 

PO Danske Fiskeres 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: 

 

–  PO Vissersbond EUR 629.000

–  PO Delta Zuid EUR 301.000

–  PO Texel EUR 27.000

–  PO Wieringen EUR 335.000

–  PO Danske Fiskeres EUR 171.000

 

IV. Dit besluit is gericht tot: 

- Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond U.A., statutair 

gevestigd te Emmeloord, Nederland; 

- Coöperatieve Producentenorganisatie Delta Zuid U.A., statutair gevestigd te 

Breskens, Nederland;  

- Coöperatieve Producentenorganisatie Texel U.A., statutair gevestigd te Oudeschild, 

Nederland; 

- Coöperatieve Producentenorganisatie Wieringen, statutair gevestigd te Den Oever, 

Nederland; 

- Danske Fiskeres Producent Organisation, statutair gevestigd te Fredericia, 

Denemarken; 
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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.  

 

 


