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1                                                  Openbaar 

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 17 augustus 

2012 als bedoeld in artikel 74, onder 1˚  en a, van de Mededingingswet, gelezen in samenhang 

met artikel 6:18, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

1. Bij besluit van 17 december 2010 (hierna: het besluit) heeft de Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) aan Soprol S.A.S. (hierna: Soprol) en 

aan Sofiprotéol S.A. (hierna: Sofiprotéol) een boete opgelegd van EUR 677.000 wegens 

overtreding van artikel 34 van de Mededingingswet. 

 

2. De Raad heeft, overeenkomstig artikel 10 van de Boetebeleidsregels 2009, bij het bepalen 

van de boete in het besluit een ernstfactor gehanteerd. De Raad heeft, met het oog op de 

ratio van de Boetebeleidsregels 2009 om overtredingen zwaarder te beboeten, ernstfactor 2 

passend geacht.1   

 

3. Soprol en Sofiprotéol hebben tegen het besluit bezwaar gemaakt. Onder verwijzing naar de 

toelichting bij artikel 3 van de Boetebeleidsregels 2009 hebben zij aangegeven dat de 

ernstfactor hoogstens 1 zou mogen bedragen. Een hogere ernstfactor dan 1 zou alleen dan 

mogen worden gehanteerd indien – gelet op de omstandigheden van het geval – de ernst 

van de overtreding onvoldoende tot uitdrukking komt in de categorie-indeling. Van dergelijke  

specifieke omstandigheden, die aanleiding vormen voor hantering van een hogere 

ernstfactor dan 1, is naar hun oordeel in de onderhavige zaak geen sprake.2 

 

4. De betreffende passage in de toelichting bij artikel 3 van de Boetebeleidsregels 2009 luidt: 

“In de boetesystematiek voor overige overtredingen komt de zwaarte van een overtreding in 

beginsel tot uitdrukking in de indeling in één van de zes boetecategorieën. De ernstfactor dient er 

in deze systematiek toe het op basis van de categorie-indeling vastgestelde boetebedrag bij te 

                                                           
1 Zie randnummer 52 van het besluit en de Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van  
  bestuurlijke boetes door de NMa 2009, Staatscourant 2009, nr. 14079. 
2 Bezwaarschrift van 26 januari 2011, aangevuld op 10 april 2012. 
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kunnen stellen als de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. Dit betekent dat de 

ernstfactor 1 wordt vastgesteld als de ernst van de overtreding, gelet op de omstandigheden van 

het geval, naar het oordeel van de raad al voldoende tot uitdrukking komt in de categorie-indeling. 

Door een ernstfactor te hanteren die een hoogte bedraagt variërend van 0 tot 5, kunnen de 

omstandigheden van het geval zowel een verhogend als een verlagend effect hebben op het op 

basis van de categorie-indeling vastgestelde boetebedrag.”  

 

5. De Raad ziet hierin aanleiding om de ernstfactor te herzien. Aangezien de omstandigheden 

met betrekking tot het niet melden van de concentratie door Soprol en Sofiprotéol geen 

aanleiding geven tot verhoging of verlaging van het op basis van de categorie-indeling 

vastgestelde boetebedrag, stelt de Raad de ernstfactor vast op 1.3    

 

6. In het besluit is de boetegrondslag vastgesteld op EUR 484.087.4 Gelet op het hanteren van 

een ernstfactor van 1 en de toegekende boetevermindering van 30% stelt de Raad het 

boetebedrag vast op EUR 338.860. Dit boetebedrag wordt conform artikel 19 van de 

Boetebeleidsregels 2009 afgerond op een veelvoud van EUR 1000. Dit resulteert in een boete 

van EUR 338.000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Zie ook de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 21 juni 2012 in procedurenummer AWB 11/4067, LHV/ NMa, r.o. 
7.6, LJN: BW9126, waarin de rechtbank heeft geoordeeld dat gelet op de toelichting bij artikel 3 van de Boetebeleidsregels 
2009  voor overige overtredingen een ernstfactor van 1 gehanteerd zal moeten worden, tenzij - gelet op de 
omstandigheden van het geval -  naar het oordeel van de NMa de ernst van de overtreding onvoldoende tot uitdrukking 
komt in de categorie-indeling.  
4 Zie randnummer 48 van het besluit. 
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Besluit    

 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit:  

    

I wijzigt het besluit van 17 december 2010 met kenmerk 6905/63, 

                            gericht aan Soprol S.A.S. en Sofiprotéol  S.A., beide statutair gevestigd                                       

                            te Parijs, Frankrijk;  

 

II  legt een boete op van EUR 338.000 aan Soprol S.A.S. en Sofiprotéol  

                            S.A., beide statutair gevestigd te Parijs, Frankrijk, en stelt beide 

                                    hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van deze boete. 

 

 

 

Datum: 17 augustus 2012 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze, 

 

W.g. 

 

Henk Don 

Lid van de Raad van Bestuur  

 
 
 
 
 
 
 

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

dag vanbekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur 

van deTegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag 

van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.  

In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, 

de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij 

de administratieve rechter.Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH 

Den Haag 


