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1 Inleidfng

1. Bij besluit in de zin van artikel 62, eerste lid, Mededingingswet, van 13 november
2003 in zaaknummer 2973 stelde de directeur-generaal van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (hierna te noemen: "d-g NMa") een inbreuk vast op het verbod
van artikel 6, eerste lid, Mededingingswet door de hierna genoemde
ondernemersverenigingen door het nemen van besluiten inzake (onderdelen van) prijzen
in de periode van 1998 tot en met 2002:

® Bovag Tweewielerbedrijven (hierna: Bovag TWB)
® Nederlandse Christelijke Bond van Rijwiel- en Motorhandelaren (hierna:

NCBRM)

2. De overtreding van Bovag TWB wordt toegerekend aan Bovag. Aan Bovag is een
boete opgelegd van EUR 125.000. Aan NCBRM is een boete opgelegd van EUR 30.000.

2 Procedure

3. Tegen het bestreden besluit werd op 19 december 2003 een bezwaarschrift op nader
aan te voeren gronden ingediend namens Bovag en NCBRM. Bij brief van 8 januari 2004
heeft de d-g NMa Bovag en NCBRM in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 3 maart
2004 aanvullende gronden van bezwaar aan te voeren. Bij brief van 27 februari 2004
heeft de d-g NMa Bovag en NCBRM in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 10 maart
2004 aanvullende gronden van bezwaar aan te voeren. Op 10 maart 2004 diende mw. mr.
I. van Wijngaarden als gemachtigde van Bovag en NCBRM aanvullende gronden van
bezwaar in.

4. Op 16 april 2004 heeft de d-g NMa de Adviescommissie een schriftelijke
toelichting doen toekomen op het standpunt van de d-g NMa ter zake van het door Bovag
en NCBRM ingediende bezwaarschrift.

5. Op 29 april 2004 vond de hoorzitting van de Adviescommissie bezwaarschriften
Mededingingswet plaats ten kantore van de NMa, waarbij bovengenoemde
ondernemingsverenigingen (hierna: bezwaarden) aanwezig waren. De subcommissie
bestond in deze zaak uit mw. mr. M.C.M. van Dijk (voorzitter), prof. mr. F.O.W.
Vogelaar en prof. dr. J.A.H. Maks (leden), bijgestaan door mr. W.T. Algera (secretaris).
Van deze hoorzitting is een verslag gemaakt dat op 14 juni 2004 aan Bovag, NCBRM en
de d-g NMa is rondgestuurd.

6. Voor wat betreft de procedure voor de totstandkoming van het besluit wordt
verwezen naar het besluit.

3 Bestreden besluit

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

8. De Adviescommissie bespreekt en beoordeelt de hiernavolgende onderdelen op
basis van het besluit, het aan de Adviescommissie ter beschikking gestelde dossier, de

bezwaarschriften van bezwaarden en de schriftelijke zienswijze van de d-g NMa, alsmede
naar aanleiding van hetgeen ter hoorzitting mondeling naar voren is gebracht namens
bezwaarden en de d-g NMa, zoals neergelegd in het verslag en de bijlagen. Voor de
volledige weergave van de standpunten verwijst de Adviescommissie naar genoemde
documenten.

9. Ten aanzien van de feiten en de gedragingen van Bovag TWB en NCBRM op basis
waarvan hieronder beoordeling van de ingebrachte bezwaren plaatsvindt, wordt uitgegaan
van de weergave daarvan zoals opgenomen in het besluit in de randnummers 47 tot en
met 71 voor zover niet gemotiveerd bestreden door bezwaarden of de Adviescommissie

anders uit de onderliggende stukken is gebleken.

10. In deze paragraaf (4) worden per onderwerp de kern van het besluit en de essentie
van de bezwaren van Bovag en NCBRM weergegeven. Hierop volgt de beoordeling van
de Adviescommissie. De bezwaren concentreren zich op (i) in het besluit niet ingaan op
argumenten van bezwaarden, (ii) de omvang van het onderzoek, (iii) de toepassing van
het leerstuk besluit van een Ondernemersvereniging in het algemeen en op de gedragingen
van beide ondernemersverenigingen in het bijzonder, (iv) het mededingingsbeperkende
karakter van de gedragingen, alsmede de merkbaarheid ervan en (v) de Verwijtbaarheid
van de overtredingen en de mogelijkheid af te zien van een boete.

11. Bezwaarden zijn van mening dat door de d-g NMa in het besluit niet op alle
onderdelen van hun schriftelijke zienswijze naar aanleiding van het rapport is ingegaan,
hetgeen door de d-g NMa wordt betwist.

1
 Bezwaarden verwijzen in hun bezwaarschrift

naar (onderdelen van) de door hen ingediende schriftelijke zienswijzen naar aanleiding
van het rapport. De Adviescommissie is van oordeel dat op specifieke punten het
bezwaarschrift kan worden gestaafd met een verwijzing naar de zienswijze naar
aanleiding van het rapport. Een algemene verwijzing is evenwel onvoldoende specifiek
om door de Adviescommissie als bezwaar te worden beoordeeld.

2
 Ter hoorzitting voor de

Adviescommissie werd door bezwaarden alleen de verwijzing naar de bezwaren in de
hoofdstukken 2, 4 en 5 van hun zienswijze naar aanleiding van het rapport gehandhaafd.
De Adviescommissie zal deze bezwaren, voor zover voldoende specifiek, meenemen in
zijn beoordeling.

12. In par. 4.1 volgt de beoordeling van enkele procedurele bezwaren. In paragraaf 4.2
worden de vastgestelde inbreuken uiteengezet. In paragraaf 4.3 komt de beoordeling van
de bezwaren met betrekking tot de kwalificatie van de gedragingen als besluit(en) van
(een) ondernemersverenigingen) aan de orde. Daarop volgt in paragraaf 4.4 de
beoordeling van de bezwaren betreffende de mededingingsbeperking en de merkbaarheid

daarvan. In paragraaf 4.5 zullen de bezwaren rond de Verwijtbaarheid van de gedragingen

1
 Schriftelijke toelichting, randnr. 3.

2
 GvEA, arrest van 16 december 2003, gev. zaken T-5/00 en T-6/00, PEG, nng., RO 100-101.
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worden beoordeeld, alsmede omtrent het niet afzien van het opleggen van een boete,
waarna in paragraaf 4.6 zal worden ingegaan op de bezwaren met betrekking tot de
hoogte van de opgelegde boete.

4.1 Enige procedurele bezwaren

4.1.1 Rapport

13. In het besluit volgt de d-g NMa de overwegingen van bezwaarden dat het rapport
niet voldoet aan de eisen uit art. 59, tweede lid, aanhef en onder a, Mw niet.3 De feiten
zijn in de randnummers 22 tot en met 124 van het rapport opgenomen. Bovendien bevat
voornoemde bepaling geen uitdrukkelijke verph'chting tot het opnemen van een
omschrijving van de relevante markt en is daartoe in onderhavige zaak ook geen
noodzaak, aldus de dg NMa.

14. Bovag en NCBRM stellen zich op het standpunt dat de d-g NMa door in het besluit
louter te verwijzen naar de feiten in het rapport, zonder daar inhoudelijk op in te gaan niet
aan zijn motiveringsplicht heeft voldaan. Voor Bovag en NCBRM blijven de navolgende
bezwaren uit hun schriftelijke zienswijze naar aanleiding van het rapport ook na het
besluit bestaan, waardoor het besluit onzorgvuldig tot stand is gekomen.

15. Ten eerste ontbreekt naar hun oordeel de afbakening van de relevante markt. De
verwijzing naar het besluit paragraaf 3.2.4 'Mededingingsbeperking' (meer in het
bijzonder randnummer 116) volstaat niet. Ten tweede zou het rapport onzorgvuldig zijn,
omdat niet nader wordt ingegaan op de bevindingen bij de beschrijving van de
fietsenbranche. In het bijzonder wordt de merkbaarheid in het rapport niet nader
onderzocht. Dat zou nodig zijn, als gevolg van het feit dat 15% van de fietsen op
alternatieve wijze aan de consument wordt verkocht en als gevolg van het feit dat er
tussen de rijwielhandelaren een onderscheid zou bestaan in zogenaamde "ambachtelijken"
en "ondernemers". Enkele van de adviezen zijn specifiek gericht op de ambachtelijken,
terwijl juist hun marktaandeel terugloopt.

16. Ten derde zou het rapport onzorgvuldig tot stand zijn gekomen, omdat het nergens
ingaat op de problematiek rond de marge. De vakhandel kan namelijk geen invloed
uitoefenen op die marge als gevolg van de consumentenadviesprijs. In de vierde plaats
gelden de minimale marge van 25% en de consumentenadviesprijs als basis voor de
berekening van de marge als belangrijke uitgangspunten. Zij maken deel uit van de
economische en juridische context. Die afweging heeft evenwel niet plaats gehad. Ten
vijfde zijn in het rapport de activiteiten van NFP en van VCC Brabant niet in hun
economische context bezien. Het rapport is ten onrechte niet ingegaan op hun sterke rol
aan de vraagkant van de markt ten opzichte van de rijwielhandelaren.

17. Ten slotte stellen bezwaarden zich op het standpunt dat zij in hun rechten van
verdediging zijn geschaad doordat zij geen inzicht hebben gekregen in de vertrouwelijke
bedrijfsgegevens van NFP.

Besluit, randnr. 72.
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Beoordeling

18. De Adviescommissie volgt deze bezwaren niet. Naar haar oordeel bestaat over de
afbakening van de markt geen verschil van mening tussen bezwaarden en de d-g NMa.
Gezien de aard en omvang van de verweren van bezwaarden is daarbij niet in te zien hoe
betrokkenen zijn geraakt in hun verdediging. Voor zover geklaagd wordt over
afwezigheid van de afbakening van de markt, heeft de d-g NMa zich aangesloten bij de
afbakening die bezwaarden hebben gegeven in paragraaf 2.2.3 van hun schriftelijke
zienswijze naar aanleiding van het rapport.4 Voor een van deze afwijkende afbakening
zijn door bezwaarden onvoldoende feiten gesteld.

19. Het rapport voldoet naar het oordeel van de Adviescommissie ook overigens aan de
eisen die art. 59, tweede lid, Mw in de daar genoemde elementen stelt, waarop door de d-
g NMa in het besluit in voldoende mate wordt ingegaan. De behandeling van de
inhoudelijke bezwaren ten aanzien van deze elementen komt nader aan de orde in de
navolgende onderdelen van het Advies.

20. Met betrekking tot de door bezwaarden verlangde inzage in de omzetgegevens van
NFP volgt de Adviescommissie de bezwaren evenmin. Krachtens art. 60, derde lid, Mw
en art. 3:11, tweede lid, Awb is art. 10 Wet openbaarheid van bestuur van
overeenkomstige toepassing, waarmee het verstrekken van informatie achterwege blijft,
indien sprake is van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Uit het aan haar ter beschikking
gestelde dossier leidt de Adviescommissie af dat door NFP is verzocht de bedoelde
gegevens als bedrijfsvertrouwelijk te behandelen.5 Omzetgegevens kwalificeren naar het
oordeel van de Adviescommissie als dergelijke bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Daarmee
is aan de wettelijke vereisten voor vertrouwelijke behandeling van deze gegevens
voldaan.

4.1.2 Qmvang van het onderzoek

21. De d-g NMa stelt zich op het standpunt dat bij de bedrijfsbezoeken gericht is
gezocht naar bewijzen van inbreuken op artikel 6, eerste lid, Mw, naar aanleiding van
aanwijzingen dat sprake was van horizontale afstemming c.q. overleg over de prijsstelling
van fietsen en de marge voor de rijwielhandel. Bovendien is de sterke organisatie van de
rijwielhandel in Bovag TWB en NCBRM bekend. Tijdens de bedrijfsbezoeken werd
gezocht naar bewijzen voor afstemming over de marge voor de rijwielhandel en over de
detailhandelsprijzen. Naar aanleiding van de meegenomen stukken zijn door ambtenaren
verklaringen afgenomen en nadere verzoeken om informatie gedaan. Deze handelingen
leverden aanwijzingen op van overtredingen van artikel 6, eerste lid, Mw met betrekking
tot het verstrekken van adviezen op het gebied van service en onderhoud, hetgeen
vervolgens in het onderzoek is betrokken.

6
 Ten aanzien van de verzoeken van bezwaarden

om inzage in het dossier in de zaak 1615/Fietsenfabrikanten - vanwege veronderstelde
samenhang - stelt de d-g NMa zich op het standpunt dat inzage slechts is toegestaan aan
belanghebbenden in de zin van art. 60, tweede lid, Mw. Splitsing van de dossiers heeft

Schriftelijke toelichting, randnr. 21.
5
 Prismanr. 2973/195.

6 Besluit, randnrs. 76-78.
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plaatsgevonden, omdat het redelijke vermoedens van andere overtredingen van de
Mededingingswet betreft, gepleegd door andere partijen.

7

22. Bovag en NCBRM stellen zich op het standpunt dat de d-g NMa zijn
bevoegdheidsgrenzen en met name art. 5:13 Awb (evenredigheid bij toezichthandelingen)
heeft overschreden door een zogenaamde "fishing expedition". Naar hun mening was de
directe aanleiding van het onderzoek beperkt en had deze slechts betrekking op
horizontale afstemming/overleg over de prijsstelling van fietsen en de marge voor de
rijwielhandel. Dat ziet volgens Bovag en NCBRM op gedragingen van
fietsenproducenten en niet van detaillisten. De adviezen zouden later bij het onderzoek
zijn betrokken. Deze bevoegdheidsoverschrijduig blijkt verder uit de splitsing in twee
dossiers (1615/fietsenproducenten) en (2973/Bovag-NCBRM). Deze laatste zaak is eerst
geopend naar aanleiding van documenten die zijn gevonden in het eerste onderzoek.

23. Daarbij zijn bezwaarden (evens van mening de d-g NMa aan hen inzage had moeten
verlenen in de dossiers uit het eerste onderzoek, hetgeen hij heeft geweigerd.

Beoordeling

24. Naar het oordeel van de Adviescommissie treffen de bezwaren geen doel. In de
eerste plaats is geen sprake van een zogenaamde "fishing expedition". De bevindingen
van NMa-ambtenaren tijdens bedrijfsbezoeken vallen binnen het doel waarmee de
onderzoekingen gerechtvaardigd werden. De reden voor de onderzoekingen betrof
aanwijzingen dat zich op de rijwielmarkt onregelmatigheden met betrekking tot het
mededingingsrecht hebben voorgedaan. Dat eerst naar aanleiding van die onderzoekingen
aanwijzingen voor aanvullende overtredingen van de Mededingingswet werden
vastgesteld, staat er niet aan in de weg dat die gedragingen zijn betrokken in het
onderzoek naar prijsafspraken op de rijwielmarkt. Gegeven het feit dat een deel van de
betrokken gedragingen is verricht door (rechts)personen die opereren op een ander niveau
van of buiten de bedrijfskolom lag splitsing van beide dossiers voor de hand.

25. De weigering door de d-g NMa om bezwaarden inzage te verlenen in de dossiers uit
het onderzoek naar de fietsenfabrikanten is naar het oordeel van de Adviescommissie niet
ten onrechte. Het dossier in onderhavige zaak op basis waarvan het sanctiebesluit is
genomen, dient geheel zelfstandig dat besluit te kunnen dragen. De Adviescommissie is
van oordeel dat daarvan in dit geval sprake is. De bezwaren treffen dan ook geen doel.

4.2 Vastgestelde inbreuken

26. In het besluit wordt Bovag TWB en NCBRM een aantal gedragingen verweten. Het

besluit van de d-g NMa luidt:8

*De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit:
a) stelt vast dat Bovag TWB en NCBRM artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet

hebben overtreden door het nemen van besluiten inzake (onderdelen van) prijzen in de
periode van 1998 tot en met 2002, zoals beschreven in het onderhavige besluit;

b) [...]'

7
 Besluit, randnrs. 79-80.

8
 Besluit, dictum, onder a.
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27. In het besluit heeft de d-g NMa de navolgende gedragingen als besluit(en) van (een)
ondernemersvereniging(en) aangemerkt.

9

I. Adviezen van Bovag TWB en NCBRM ten aanzien van VCC Brabant en NFP,

Bovag TWB en NCBRM hebben hun leden door tniddel van brieven d.d. 19 en 25 april
2000 en 29 en 30 augustus 2000 het advies gegeven niet in te gaan op aanbiedingen van
VCC Brabant en NFP om deel te nemen aan bedrijfsfietsenacties, vanwege te lage

winstmarges en betalingsrisico's.
10

H. Advies van Bovag TWB inzake de verhoging van het werkplaatsuurtarief voor

2000 met 3,5%,
'Bovag TWB heeft haar leden, door toezending van de brochure "Informatie voor Leden"
van 23 September 1999, geadviseerd over de berekening van de stijging van het

werkplaatsuurtarief voor het jaar 2000.'
u

HI. Advies van Bovag TWB inzake tarieven voor service en onderhoud,

'Bovag TWB heeft haar leden, door middel van service- en onderhoudsboekjes, te
verstrekken aan de consument bij de verkoop van een fiets, vanaf in ieder geval 1 januari
1998 tot begin 2002, tarieven voor service- en onderhoudsbeurten geadviseerd [...]'

12

IV. Advies van NCBRM ten aanzien van in het tarief van de werkplaats op te

nemen percentages voor rentekosten en winstopslag.
'NCBRM adviseert haar leden vanaf april 2001, door middel van de Leidraad
Werkplaatsuurkosten, in het tarief van de werkplaats op te nemen percentages voor

rentekosten en winstopslag [...]'
13

28. In de navolgende paragrafen zal het besluit voor ieder van deze gedragingen door
de Adviescommissie worden getoetst in het licht van de door Bovag TWB en NCBRM

aangevoerde bezwaren.

4.3 Besluiten van ondernemersverenigingen

29. In deze paragraaf volgt beoordeling van de bezwaren met betrekking tot de
kwalificatie van de gedragingen als besluiten van een Ondernemersvereniging.

4.3.1 Ondernemersvereniging

30. Naar het oordeel van de d-g NMa kwalificeren Bovag TWB en NCBRM als
ondernemersverenigingen. Beide zijn een vereniging naar Nederlands recht waarvan de
leden economische activiteiten verrichten en derhalve ondernemingen zijn.14 Deze
kwalificaties worden door bezwaarden niet bestreden. In dit Advies wordt dan ook van

deze kwalificaties uitgegaan.

9
 Zie onder meer besluit, randnrs. 158-162.

10
 Besluit, randnrs. 52-62.

11
 Besluit, randnrs. 63-65.

12
 Besluit, randnrs. 66-68.

13
 Besluit, randnrs. 69-71.

14
 Besluit, randnrs. 83-85.
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4.3.2 Besluit van een Ondernemersvereniging

Overwegingen van de d-g NMa

31. Volgens de d-g NMa hanteert het HvJ EG ten aanzien van het begrip "besluit van

een Ondernemersvereniging" een functionele benadering.
15

'Het is niet van doorslaggevend belang hoe men een bepaalde afspraak juridisch gezien
kwalificeert.

16 Volgens vaste jurisprudentie omvat dit begrip juridisch bindende
beslissingen, beslissingen die, hoewel niet juridisch bindend, wel door betrokkenen worden
gevolgd als ook niet-bindende beslissingen, die de getrouwe uitdrukking vormen van de wil
van de leden van een Ondernemersvereniging om zich op de markt overeenkomstig de
bewoordingen van de aanbeveling te gedragen. Er is, met andere woorden, ook sprake van
een "besluit van een Ondernemersvereniging", indien dit slechts wordt gepresenteerd als een
"aanbeveling", voor zover het de bedoeling c.q. de wil van de betrokken
Ondernemersvereniging is dat het door de leden wordt opgevolgd. 7>

32. Naar het oordeel van de d-g NMa vormen de hiervoor in paragraaf 4.2 onder I t/m
IV genoemde gedragingen besluiten van een ondememersvereniging, hetgeen de d-g

NMa onderbouwt met de navolgende feiten en omstandigheden:

® Bovag TWB en NCBRM zijn gezaghebbende brancheorganisaties, met ongeveer
57% van de rijwielhandelaren als lid bij Bovag TWB en 24% bij NCBRM.

18
 De

tweewielerdetailhandel kent geen andere brancheorganisaties.
19

• De leden hebben een gemeenschappelijk commercieel belang hun gedragingen te
coordineren en de adviezen op te volgen.

20
 Dergelijke belangen zijn volgens de

d-g NMa marges en tarieven en winst, alsmede klantenbinding.
21

® Voor de kwalificatie van de adviezen als besluit is niet van belang in hoeverre de

adviezen zijn opgevolgd.
22

33. Per afzonderlijke gedraging voert de d-g NMa aanvullende argumenten aan:

/. Adviezen van Bovag TWB en NCBRM ten aanzien van VCC Brabant en NFP
23

• De adviezen zijn door de secretarissen van de beide verenigingen in het kader
van hun bevoegdheden als officiele wilsuiting aan de leden voorgelegd. Er is
derhalve sprake van een statutair voorziene en naar behoren tot stand gekomen

wilsuiting van de beide ondernemersverenigingen.

® De adviezen zijn in dwingende bewoordingen gesteld.

® De voorbereiding van de adviezen en de overige gedragingen bevestigen de
bedoeling het gedrag van hun leden te coordineren. Daarbij wijst de d-g NMa op
de verzending van de adviezen na de verontrustende readies van de leden, op

15
 Besluit, randnr. 86.

16 HvJ EG, zaak 71/74, Frubo, Jur. 1975, p. 563, RO 30.
17

 HvJ EG, Verband der Sachversicherer vs. Commissie, RO 32.
18

 Commissiebeschikking van 12 december 1988, Net Book Agreements, Pb 1989, L 22/12, randnr. 48.
19

 Besluit, randnr. 88.
20 Commissiebeschikking van 5 juni 1996, FENEX, Pb. 1996, L 181/28, randnr. 40; Commissiebeschikking
van 26 oktober 1999, PEG en TU, Pb 2000, L 39/1, randnr. 100.
21

 Besluit, randnr. 89.
22 Besluit, randnr. 90; HvJ EG, arrest van 11 juli 1989, zaak 246/86, Belasco, Jur. 1989, p. 2117, RO 15;
Commissiebeschikking FENEX, reeds aangehaald, randnrs. 72-73.
23 Besluit, randnrs. 91-102.
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publicaties in de verenigingsbladen, op de initiatieven voor en het aangaan van
een compromisgesprek met NFP, op correspondentie en uitingen van de
secretaris van Bovag TWB en een bestuurslid van NCBRM, alsmede op de
notulen van de vergadering van de 'Commissie Fiets' gehouden op 4 September
2000.

• Voor de kwalificatie van de adviezen als besluit is, anders dan bezwaarden
suggereren met de stelling dat zij slechts hun leden wilden waarschuwen, niet
vereist dat de leden werden gedwongen om samenwerking met VCC Brabant en
NFP te weigeren.

II. Advies van Bovag TWB inzake de verhoging van het werkplaatsuurtarief voor
2000 met 3,5%™

• Het advies is opgenomen in e'en van de officiele communicatiemiddelen van de
vereniging.

® De bewoordingen van het advies met het kopje: '"Berekening stijging
werkplaatsuurtarief 'en de eerste zin ' "Zoals ieder jaar heeft BOVAG berekend
hoeveel het werkplaatsuurtarief gemiddeld zou moeten stijgen om de
kostenstijgingen te compenseren." '.

• Verklaring van de secretaris van Bovag TWB, dat op basis van vooral de
verwachte inflatie en loonstijging op basis van de CAO het werkplaatsuurtarief
pakweg 3% hoger moet zijn.

• Dat de tekst niet in alle opzichten eenduidig is en de secretaris zijn uitspraken in
de verklaring vervolgens nuanceert, doet niet af aan de wil tot coordinatie.

///. Advies van Bovag TWB inzake tarieven voor service en onderhoud
 K

® Er is geen sprake van een incidentele activiteit, want van tijd tot tijd wordt van
de service en onderhoudsboekjes een nieuwe druk uitgebracht met — tot begin
2002 - vaste tarieven voor service- en onderhoudsbeurten.

• Bij een nieuwe druk worden alle leden op de hoogte gesteld. Nieuwe leden
ontvangen een geldend exemplaar. Leden kunnen extra exemplaren tegen
kostprijs bestellen.

• In publicaties van Bovag TWB wordt deze bedoeling bevestigd.

• In een brief van de secretaris aan de leden d.d. 13 november 1998 worden de
boekjes aangeprezen als een van de voordelen van het Bovag TWB-
lidmaatschap.

• Het niet altijd up-to-date zijn van de boekjes en de handelingsvrijheid van de
leden doet hieraan niet af.

IV. Advies van NCBRM ten aanzien van in het tarief van de werkplaats op te nemen

percentages voor rentekosten en winstopslag
26

• De 'Leidraad Werkplaatsuurkosten' is in dwingende bewoordingen gesteld.

• De aankondiging in 'NCBRM Branchenieuws', een van de officiele
communicatiemiddelen, dat op aanvraag de leidraad kan worden besteld.

• Bericht in datzelfde schrijven over een voorbeeldberekening van het tarief.

26

Besluit randnrs. 103-106.
Besluit, randnrs. 107-110.
Besluit, randnrs. 111-114.
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® Toevoeging van de leidraad aan NCBRM Branchenieuws en begeleidend
schrijven.

• Dat NCBRM de leden slechts een service wilde verlenen en dat opvolging van
de leidraad afhankelijk is van een groot aantal variabele factoren doet hieraan

niet af.

Bezwaren van Bovag en NCBRM

34. Bovag en NCBRM stellen zich op het standpunt dat de d-g NMa in het besluit het
concept "besluit van een Ondernemersvereniging" op onjuiste wijze heeft gedefinieerd en
heeft toegepast met de conclusie, dat

'[...] ook sprake [is] van een "besluit van een Ondernemersvereniging", indien dit slechts
wordt gepresenteerd als een "aanbeveling", voor zover het de bedoeling is c.q. de wil van de
betrokken Ondernemersvereniging is dat het door de leden wordt opgevolgd.' Volgens
bezwaarden gaat het er '[...] niet om of het de bedoeling c.q. de wil van de
Ondernemersvereniging is dat de betreffende aanbeveling door de leden wordt opgevolgd,
maar of de aanbeveling door de leden wordt opgevolgd (ii) of dat de leden zich op de markt
overeenkomstig de aanbeveling wensen te gedragen (Hi).'

35. De verwijzingen in het besluit naar rechtspraak van het HvJEG en beschikkingen
van de Commissie worden voorts door bezwaarden als onjuist of als niet relevant
beschouwd.

27
 Bezwaarden betwisten tevens de kwalificatie als gezaghebbende

brancheorganisaties in de zin van een autoriteit uit de Commissiebeschikking Net Book

Agreements
2
* en de aanwezigheid van een gemeenschappelijk en commercieel belang,

welke louter met algemene economische stellingen is onderbouwd. Verder stellen
bezwaarden zich op het standpunt dat de gedragingen niet tot doel hadden het gedrag van
de leden te coordineren, omdat de adviezen slechts ter informatie waren bedoeld en het de
leden vrij staat om op de adviezen en aanbevelingen in te gaan.

Beoordeling

36. Naar het oordeel van de Adviescommissie dienen de bezwaren te worden
verworpen. De stelling van bezwaarden dat voor de vaststelling van de reikwijdte van het
begrip "besluit van een Ondernemersvereniging" niet relevant is of het de bedoeling of de
wil van de Ondernemersvereniging is dat de betreffende aanbeveling door de leden wordt
opgevolgd - wat daar ook van zij - kan niet afdoen aan de vaststelling dat met betrekking
tot voornoemde vier adviezen sprake is van een besluit van een Ondernemersvereniging,
dan wel van besluiten van meerdere ondernemersverenigingen. Niet kan worden gevolgd
de stelling van bezwaarden dat onder het begrip "besluit van een Ondernemersvereniging"
niet zouden vallen gedragingen van een Ondernemersvereniging, waarvan niet tevens
wordt aangetoond dat de leden het besluit hebben opgevolgd of dat het opvolgen van het

besluit in de bedoeling van de leden/ondernemingen ligt.

37. Zoals de d-g NMa terecht vaststelt, wordt onder het begrip "besluit van een
ondernemingsvereniging" mede verstaan een aanbeveling, ongeacht hoe zij juridisch

precies moet worden gekwalificeerd, die de getrouwe weergave vormt van verzoekers wil

27 HvJ EG, Verband der Sachversicherer, reeds aangehaald, RO 32; Commissiebeschikking, Net Book
Agreements, reeds aangehaald, randnr. 48; Commissiebeschikking FENEX, reeds aangehaald, randnr. 40;
Commissiebeschikking PEG, reeds aangehaald, randnr. 100; HvJ EG, Belasco, reeds aangehaald, RO 15.
28 Reeds aangehaald.
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om het gedrag van zijn leden overeenkomstig de aanbeveling te coordineren.
29

 In het
besluit heeft de d-g NMa vastgesteld dat 'ook sprake [is] van een "besluit van een
Ondernemersvereniging", indien dit slechts wordt gepresenteerd als een "aanbeveling",
voor zover het de bedoeling c.q. de wil van de betrokken Ondernemersvereniging is dat
het door de leden wordt opgevolgd.'

30
 In zijn schriftelijke toelichting stelt de d-g NMa dat

hij met deze zinsnede niet heeft beoogd een ander criterium te hanteren dan door het Hof
is aangelegd. Hij voegt daaraan toe dat hij in het vervolg van het besluit ook steeds de
terminologie heeft gehanteerd die door het HvJEG in voornoemde rechtspraak is

gehanteerd.

38. Niet valt in te zien dat de d-g NMa in het besluit met de door hem gehanteerde
motivering een andere toets heeft gehanteerd dan het HvJEG in de zaak Verband der
Sachversicherer of dat hij de elementen uit de door hem aangehaalde rechtspraak
dienaangaande onjuist of onzorgvuldig heeft toegepast. Daarbij dient voorop te worden
gesteld dat uit de door het Hof gehanteerde, hiervoor aangehaalde definitie blijkt dat de
wil van de Ondernemersvereniging juist een doorslaggevende rol speelt.

39. Daarbij valt niet uit het voornoemde arrest af te leiden dat de wil tot coordinatie van
de Ondernemersvereniging dient te zijn gebaseerd op de wens van de leden zich volgens
de aanbeveling te gedragen. Daarmee zou een Ondernemersvereniging niet meer zijn dan
een platform voor overleg waarbinnen ondernemingen een afspraak zouden maken. Een
dergelijke interpretatie vormt een miskenning van de realiteit van brancheverenigingen en
ondernemersverenigingen. Met hun lidmaatschap van een Ondernemersvereniging dragen
ondernemingen een deel van hun handelingsvrijheid over aan de vereniging. Zij gaan
(financiele) verplichtingen aan zich volgens de regels van de vereniging te gedragen
waartegenover zij op hun beurt bepaalde voordelen en rechten terugontvangen. De
wilsovereenstemming voor bevoegdheidsverdeling blijkt doorgaans uit formele statuten,
waarmee de leden bij intreding in de vereniging hebben ingestemd, maar zij is daartoe
niet beperkt. De reikwijdte van een besluit van een Ondernemersvereniging is dan ook niet
beperkt tot beslissingen die worden genomen volgens de procedures die in de statuten zijn
opgenomen. Zoals bezwaarden ook tijdens de hoorzitting hebben toegelicht is de
overdracht van taken en bevoegdheden aan een Ondernemersvereniging geen statische
maar een evoluerende.

31
 Zo is Bovag TWB in de loop van de tijd een steeds

professionelere organisatie geworden, die wordt geleid door medewerkers in dienst van
de vereniging. Van de relatie tussen de vereniging en de leden dient om die reden dan ook
niet alleen een juridische verenigingsrechtelijke analyse te worden gemaakt, maar ook een
concrete economische. Zo werden de adviezen betreffende de bedrijfsfietsenplannen
geinitieerd en in effect versterkt door de interventie van leden die met hun verontruste
reacties handelend optreden van de beide verenigingen verlangden. Verenigingen, zoals
Bovag TWB en NCBRM waarbij een groot deel van de in de bedrijfstak actieve
ondernemingen is aangesloten dienen daarbij extra prudent te werk te gaan.

Verband der Sachversicherer, reeds aangehaald, RO 32.
29

30
 Besluit, randnr. 86.

31 Toelichting van de heer Koopmans [vertrouwelijk]. Zie het verslag van de hoorzitting voor de
Adviescommissie d.d. 29 april 2004, p. 2.
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40. Ten slotte is de voorgestelde beperkte uitleg door bezwaarden van het begrip
"besluit van een Ondernemersvereniging" reeds geen realistische, omdat het ieder
coordinerend optreden door een Ondernemersvereniging zou vrijwaren van het
mededingingsrecht, zolang de vereniging maar vooraf stelt dat het aan de leden is om te
bepalen wat zij met de adviezen doen.

41. Naar het oordeel van de Adviescommissie is derhalve het begrip besluit van een
Ondernemersvereniging door de d-g NMa in het bestreden besluit op correcte wijze
toegepast. Ten aanzien van ieder van de gedragingen van Bovag TWB en NCBRM is de
Adviescommissie van oordeel dat zij adviezen zijn die de getrouwe weergave vormen van
de wil van bezwaarden om het gedrag van de leden overeenkomstig de aanbeveling te
coordineren. De Adviescommissie onderschrijft deze vaststelling door de d-g NMa met
name gelet op de toon van de adviezen, op de wijze waarop zij zijn opgesteld en verspreid
onder de leden, en op de overige bewijsmiddelen die door de d-g NMa zijn aangevoerd,
zoals hierboven opgesomd. De door bezwaarden in algemene bewoordingen aangevoerde
gronden zijn naar het oordeel van de Adviescommissie onvoldoende om de
aannemelijkheid van die wil tot coordinatie weg te nemen. De gedragingen vormen
daarmee naar het oordeel van de Adviescommissie besluiten van een
Ondernemersvereniging.

4.4 Mededingingsbeperking en merkbaarheid

42. In het besluit stelt de d-g NMa vast dat de gedragingen ertoe strekken de
mededinging op het gebied van prijzen te beperken. De besluiten van de
ondernemersverenigingen zien op: I. het niet verlenen van kortingen en het hanteren van
minimaal benodigde marges, EL aanbeveling met betrekking tot verhoging van prijzen,
HE. aanbeveling met betrekking tot kortingen en IV. adviezen over calculatieschema's met
bedragen of percentages bij posten. Deze besluiten hebben alle betrekking op onderdelen
van prijzen en vormen volgens de d-g NMa naar hun aard een beperking van de
(prijs)concurrentie.32

43. De d-g NMa concludeert tevens dat de mededinging merkbaar is beperkt.
33

 'Het
geheel van besluiten - en tevens elk besluit op zich - leidt tot een merkbare
mededingingsbeperking.'

34
 Vanwege het karakter van de gedragingen die ertoe strekken

de mededinging te beperken, dienen zij in beginsel als merkbaar mededingingsbeperkend
te worden aangernerkt. Daartoe acht de d-g NMa een gedetailleerde beschrijving van de
markt niet vereist.

35
 Dit zou slechts anders zijn, indien de gedraging de markt slechts in

geringe mate kan beinvloeden gezien de zwakke positie van bezwaarden. Vanwege de

32
 Besluit, randnrs. 115-125. Zie met name HvJ EG, 17 oktober 1972, zaak 8/72, VCH, RO 15-25; HvJ EG,

Verband der Sachversicherer, reeds aangehaald, RO 34-43; Commissiebeschikking FENEX, reeds
aangehaald, randnrs. 45-74; Commissiebeschikking FEG, reeds aangehaald, randnrs. 111-121; Rb.
Rotterdam, vonnis van 23 oktober 2001, MEDED 00/910-SJMO, Centrale Organisatie voor de
Vleesgroothandel. Richtsnoeren Samenwerking Bedrijven van de d-g NMa van 29 mei 2001, Stscr.
2001/108, randnr. 25.
33 Besluit, randnrs. 126-132.
34 Besluit, randnr. 131.
35 Besluit, randnr. 116; GEA, arrest van 6 juli 2000, zaak T-62/98, Volkswagen, RO 230-231.
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percentages van bij Bovag TWB (57 %) en NCBRM (24 %) aangesloten leden is daarvan
geen sprake.

36

44. Bovag en NCBRM stellen zich ten aanzien van de algemene overwegingen over de
vaststelling van een merkbare mededingingsbeperking op het standpunt, dat de door de d-
g NMa gehanteerde verwijzingen naar de rechtspraak van het HvJEG en de
Commissiebeschikkingen ten behoeve van het tot een mededingingsbeperking strekkende
karakter van de gedragingen niet relevant zijn, dan wel tot andere conclusies leiden. Uit
deze zaken volgt volgens bezwaarden juist dat wel degelijk een nauwkeurig onderzoek
dient te worden gedaan naar het mededingingsbeperkende effect van een gedraging, ook
in het geval van een strekkingsbeding. Daartoe dient een gedetailleerde afbakening van de
relevante markt te worden gemaakt. Volgens bezwaarden is de kennelijke redenering van
de d-g NMa, dat de mededingingsbeperkende strekking van besluiten van
ondernemersverenigingen reeds uit het onderwerp blijkt, onjuist. Het besluit is daarmee
volgens hen onvoldoende zorgvuldig vastgesteld en onvoldoende gemotiveerd.

45. Meer in het bijzonder voeren bezwaarden voor ieder van de gedragingen
navolgende argumenten aan:

/. Adviezen van Bovag TWB en NCBRM ten aanzien van VCC Brabant en NFP

46. De gedraging betrof een vrijblijvend advies, op basis van een te hanteren marge die
reeds bij ieder in de markt bekend was. Volgens bezwaarden is het marktaandeel van de
bedrijfsfietsen op het totaal slechts 0,6% is en heeft de gedraging dus weinig tot geen
effect heeft gehad. De d-g NMa had dit behoren nader te onderzoeken.

37

//. Advies van Bovag TWB inzake de verhoging van het werkplaatsuurtarief voor 2000

met 3,5%

47. Het advies heeft geen betrekking op het werkplaatsuurtarief, maar op een stijging
van de kosten in het algemeen met 3,5%. Bedoeld werd dat de kosten voor de
rijwielhandelaar als gevolg van loonkostenstijgingen en inflatie zouden stijgen. De d-g
NMa maakt in het besluit ten onrechte geen onderscheid tussen kosten en uurtarief. De
verwijzing naar het arrest Verband der Sachversicherer en naar de
Commissiebeschikking FENEX bieden geen onderbouwing.

38
 In de eerstgenoemde zaak

had de bestreden aanbeveling tot doel de financiele situatie van de leden te saneren,
hetgeen afwijkt van onderhavige zaak. De tweede genoemde zaak handelt over het gevaar
dat aanbevolen tarieveu navolging zouden sorteren in de markt, wat iets anders is dan de
verspreiding van inlichtingen door Bovag die het voor ondernemingen eenvoudiger maakt
de eigen kostprijsstructuur te berekenen en aldus zelfstandig de verkoopprijzen vast te
stellen.

36
 Rb. Rotterdam, 18 juni 2003, MEDED 01/621-RIP, Bredase Notarissen; HvJ EG, arrest van 9 juli 1969,

zaak 5/69, Volk v. Vervaecke, Jur. 1969, p. 295, RO 7.
37 HvJ EG, arrest van 29 oktober 1980, gev. zaken 209-215 en 218/78, Van Landewijck, Jur. 1980, p. 3125,
RO 92-164; HvJ EG, Belasco, reeds aangehaald, RO 12; GvEA, arrest van 19 maart 2003, zaak T-213/00,
CMA COM, Jur. 2003, p. H-913, RO 171-185.
38 Reeds aangehaald.
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///. Advies van Bovag TWB inzake tarieven voor service en onderhoud

48. Bovag stelt zich op het standpunt dat de boekjes slechts als service naar de
consument zijn bedoeld. Volgens Bovag hebben de boekjes tevens veel minder effect
gehad dan de gedragingen uit de zaak FENEX, die veel langer duurden. Daarbij waren de
boekjes doorgaans verouderd. Tevens stelt Bovag te hebben aangetoond dat weinig leden
de boekjes daadwerkelijk hebben gekocht wat tot een zeer beperkt effect heeft geleid. Dit
had de d-g NMa behoren te onderzoeken. Ook het gegeven dat het aantal
"ambachtelijken" fors teragloopt (zie dit Advies par. 4.1.1) heeft de d-g NMa ten
onrechte niet in zijn beoordeling betrokken.

IV. Advies van NCBRM ten aanzien van in het tarief van de werkplaats op te nemen

percentages voor rentekosten en winstopslag

49. NCBRM heeft met de Leidraad slechts inzicht willen verschaffen in de kosten van
de werkplaatsuurtarieven, die gedeeltelijk al bekend waren. Bovendien is het middel
ongeschikt vanwege de variabele factoren, waardoor de totale kosten voor ieder lid anders
uitpakken. Voorspelling van het marktgedrag van andere leden is derhalve niet mogelijk.

Beoordeling

50. De Adviescommissie beoordeelt deze bezwaren als volgt:

/. Adviezen van Bovag TWB en NCBRM ten aanzien van VCC Brabant en NFP

51. De stelling van bezwaarden dat het advies met betrekking tot deelname aan de
bedrijfsfietsenplannen vrijblijvend was en er niet toe strekte de mededinging te verstoren,
wordt door de Adviescommissie niet gevolgd. De minimale marges die BOVAG TWB en
NCBRM als brancheverenigingen nastreefden en de vrijheid om op aanbiedingen in te
gaan, vormen bij uitstek afwegingen die door een individuele ondernemer dienen te
worden gemaakt. Met de brieven van de beide ondernemersverenigingen inzake de
bedrijfsfietsenplannen van VCC Brabant en NFP zijn de beide verenigingen in die
beslissingsruimte van de individuele ondernemingen getreden.39 Zij beperkten daarmee de
vrije mededinging. De stelling dat deze adviezen vrijblijvend waren en slechts
waarschuwingen betroffen, miskent dat individuele ondernemingen zich met die besluiten
gesterkt voelen een afweging te maken die zij binnen de normale onzekerheid op de
markt niet zouden hebben gemaakt. Bovendien versterkt het feit, dat de beide
ondernemersverenigingen over een groot aantal leden bescbikken en daarbij ook hebben
samengewerkt, naar het oordeel van de Adviescommissie het mededingingsbeperkende

karakter van de gedragingen.

52. Betreffende de merkbaarheid van de mededingingsbeperking hebben bezwaarden
tijdens de hoorzitting voor de Adviescommissie aangegeven, dat - anders dan hun
bezwaarschrift vermeld - het marktaandeel van bedrijfsfietsen niet op 0,6%, maar op 8%
dient te worden gewaardeerd. Dit percentage kan niet als een beperkte positie op de markt
worden gezien als bedoeld in het arrest Volk v. Vervaecke.*

0 Daargelaten dat dit

39
 Brieven namens NCBRM resp. Bovag TWB d.d. 19 en 25 april (VCC Brabant) en 29 en 30 augustus

(NFP), prismanrs. 2973/36, 2973/48, bijl. nr. 9 en 10, verificatiestuk G.I.5.
40 Reeds aangehaald.
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percentage de positie van de verenigingen en hun leden op de bijzondere markt voor
bedrijfsfietsen - voor zover daarvan kan worden gesproken - niet raakt, kan het
percentage ook op de totale fietsenmarkt een dergelijk beroep niet rechtvaardigen.

II. Advies van Bovag TWB inzake de verhoging van het werkplaatsuurtarief voor 2000
met 3,5%

53. De bezwaren van Bovag met betrekking tot de beoordeling door de d-g NMa van
het advies van Bovag TWB als mededingingsbeperkend advies inzake de verhoging van
het werkplaatsuurtarief worden door de Adviescommissie gevolgd. Een eerste lezing van
het bericht aan de leden rechtvaardigt inderdaad een vermoeden van een kartelafspraak.
Echter, daargelaten de niet gelukkige woordkeuze door het gehruik van de term "tarief -
waar wellicht beter "doorberekening kostenverhoging werkplaats" had kunnen worden
gehanteerd - komt het de Adviescommissie voor dat met het bericht slechts informatie
wordt gegeven die van algemene aard is en breed toegankelijk. Het betreft geen eigen
aannames van Bovag TWB, waarmee Bovag TWB zou trachten de tarieven op te
waarderen, maar een percentage dat is gebaseerd op openbare kostenindicatoren. De
inhoud van de verschafte gegevens kan daarmee niet naar zijn aard als
mededingingsbeperkend worden gezien.

54. Daaraan voegt de Adviescommissie nog toe dat behoudens het kopje van de
brochure de overige inhoud van de brochure in zeer voorzichtige bewoordingen is
opgesteld. Weliswaar behoeft een stijging van de kosten niet voor alle ondernemingen
noodzakelijkerwijs te resulteren in een tarief stijgmg - omdat ook kan worden mgezet op
verlaging van de winstmarge en op een efficiencyverbetering - de Adviescommissie acht
dienaangaande evenwel, mede gezien het voorgaande, een te sterke betekenis aan de
enkele zinsnede toegekend. Dat geldt zeker als met de d-g NMa wordt geconcludeerd dat
de brochure in zijn geheel dient te worden beoordeeld en niet de afzondelijke zinsneden.

41

55. Vanwege het voorgaande behoeft op de merkbaarheid van de gedraging niet nader
te worden ingegaan.

///. Advies van Bovag TWB inzake tarieven voor service en onderhoud

56. De bezwaren van Bovag dienen te worden verworpen. Met de d-g NMa is de
Adviescommissie van oordeel dat de in de service- en onderhoudsboekjes genoemde
tarieven naar hun aard een beperking van de mededinging inhouden. Dat deze boekjes
volgens Bovag TWB slechts als service aan de klant zijn bedoeld, kan daaraan niet
afdoen. Het gaat hier niet om een eenmalige (kortings-)actie, maar om een gedraging van
structurele aard. De boekjes worden immers al tientallen jaren uitgegeven en worden door
de vereniging als voordeel van verenigingslidmaatschap aangeprezen. Aan elk nieuw
Bovag TWB-lid wordt een geldend exemplaar toegestuurd. Een bijgewerkte versie van
het boekje wordt aan de leden gecommuniceerd. De in de boekjes genoemde tarieven
leggen dankzij dit structurele karakter een bodem in de prijsstelling in markt en vormen
naar hun aard een inbreuk. Dat deze boekjes niet jaarlijks worden bijgewerkt doet aan dat
structurele karakter en daarmee de minimale prijsstelling niet af.

41
 Verslag van de hoorzitting voor de Adviescommissie d.d. 29 april 2004, p. 9.
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57. Gezien het karakter van de gedraging die ertoe strekt de mededinging te beperken,
is de merkbaarheid van de mededingingsbeperking in beginsel gegeven en behoeft deze
geen nadere onderbouwing. Dat volgens Bovag slechts weinig leden de boekjes zelf
hebben gekocht en dat het aantal fietsenhandelaren waarop de boekjes specifiek waren
gericht afneemt, doet daaraan dan ook niet af. Reeds vanwege de door Bovag gestelde
percentages, waardoor haar positie op de markt niet als beperkt kan worden aangemerkt,
is geen sprake van een situatie als in Volk v. Vervaecke.*

1

IV. Advies van NCBRM ten aanzien van in het tarief van de werkplaats op te nemen

percentages voor rentekosten en winstopslag

58. De bezwaren van de zijde van NCBRM dienen te worden verworpen. De
Adviescommissie is met de d-g NMa van oordeel dat met calculatievoorschriften in
beginsel niets mis is zolang geen arbitrate percentages of vaste bedragen worden
gecommuniceerd.43 Het opnemen van een enkel voorbeeld kan daarbij instructief zijn.
Van dergelijke arbitraire percentages is in de leidraad naar het oordeel van de
Adviescommissie wel sprake. De vraag of de in de leidraad opgenomen onderdelen
betreffende de rente van de leningen en de winstopslag concurrentiebeperkend zijn, dient
positief te worden beantwoord. Zelfs een beperking op een onderdeel van de
kostprijsberekening leidt tot deze vaststelling.44 De Adviescommissie is van oordeel dat
dat in de onderhavige situatie onverminderd geldt bij een meer economisch georienteerde
toepassing van het mededingingsrecht.45 De voorgestelde percentages en tarieven zullen
op de betrokken onderdelen gaan functioneren als de minimale kostprijs (bodem in de
markt), zelfs indien de beperking minder effect zou sorteren, omdat op de overige
onderdelen wel concurrentie zou blijven bestaan. Het mededingingsbeperkende karakter
van deze informatie wordt nog versterkt door de dwingende voorschriften waarmee en de
officiele kanalen waarlangs zij werd gecommuniceerd.

59. Gezien het karakter van de gedraging die ertoe strekt de mededinging te beperken,
is de merkbaarheid van de mededingingsbeperking in beginsel gegeven en behoeft deze
geen nadere onderbouwing.

4,5 Verwijtbaarheid, afzien van een boete

60. In het besluit acht de d-g NMa geen ruimte voor het afzien van een boete.46

'De stelling dat, nu aan ANKO geen boete is opgelegd, dit ook voor BOVAG zou moeten
gelden, is onjuist. De d-g NMa beschikt op grond van art. 56 Mw over beleids- en
beoordelingsvrijheid bij het opleggen van sancties, Het feit dat de NMa bepaalde inbreuken
in het verleden niet heeft beboet, doet geen afbreuk aan haar bevoegdheid om later in een
volgend geval wel een boete op te leggen.'

47

Reeds aangehaald.
43 Zie in dat verband de Richtsnoeren Samenwerking Bedrijven, reeds aangehaald, randnr. 56.
44 Commissiebeschikking, VOTOB, Commissie Mededingingsverslag 1992, p. 114-116.
45

 Rechtbank Rotterdam, Bredase notarissen, reeds aangehaald. In hoger beroep CBB, 12 maart 2004, AWB
03/916 en 03/946 9500.
46 Besluit, randnr. 157.
47 Besluit, randnr. 154. HvJ EG, arrest van 12 juli 1979, gev. zaken 32/78 en 36-82/78, BMW Belgium, Jur.
1979, p. 2435, RO 53; GEA, arrest van 14 juli 1994, zaakT-77/92, Parker Pen, Jur. 1994, p. D-549, RO 86.
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61. Daarenboven zijn de beide zaken volgens de d-g NMa verre van identiek. ANKO

heeft na een eerste waarschuwing (die voor haar in het rapport besloten lag) haar
mededingingsbeperkende gedragingen aangepast.

48
 Dat geldt niet voor Bovag TWB. Zij

heeft niet, dan wel niet zelfstandig, haar beleid gewijzigd. Bovag TWB heeft weliswaar

naar aanleiding van het bedrijfsbezoek van 7 September 2000 contact gezocht met de
NMa over de huidige en toekomstige naleving van de Mw, maar:

® Bovag TWB was al rond de verzending op 29 augustus 2000 bekend geraakt met
het mededingingsbeperkende karakter van de NFP-brief. Die brief is evenwel
niet gerectificeerd of teruggenomen,

en

® Bovag TWB heeft ook pas begin 2002 (naar aanleiding van een bezoek van
NMa-ambtenaren d.d. 26 november 2001) een nieuw service- en
onderhoudsboekje zonder prijzen uitgebracht.

• Het verzoek aan de leden tot gebruikmaking van dat nieuwe boekje is pas in
augustus en oktober 2002 gedaan.

Van verregaande medewerking was evenmin sprake. Ook zijn de gedragingen van Bovag

TWB, die betrekking hebben op onderdelen van prijzen, niet minder ernstig dan de
gedragingen van ANKO en blijkt voorts de geschonden norm duidelijk uit de wet en de
Europese beschikkingenpraktijk en jurisprudentie.

49

4.5.1 Verwijtbaarheid

62. Bovag en NCBRM zijn bo venal van mening dat zij met hun gedragingen niet
beoogden de mededinging te beperken.

Beoordeling

63. Deze argumenten kunnen niet worden gevolgd. Het al dan niet bewust overtreden
van de mededingingsregels kan niet afdoen aan de Verwijtbaarheid van de gedragingen en

de bevoegdheid tot het opleggen van een boete.
50

4.5.2 Afzien van een boete

64. Bovag en NCBRM zijn van oordeel dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden.

Volgens hen zou van een vergelijkbare situatie sprake zijn als in de zaak ANKO en enkele
andere zaken waarin de d-g NMa heeft afgezien van het opleggen van een boete.

51
 Ten

eerste gaat volgens bezwaarden het argument van de beleids- en beoordelingsvrijheid niet
op. De door de d-g NMa genoemde zaken Parker Pen en BMW Belgium hebben volgens

bezwaarden een andere strekking.
52

 Bovendien is er anders dan in die zaken geen sprake
van een beleidswijziging (van de d-g NMa). De beleidsvrijheid ter zake van de d-g NMa

wordt beperkt door het gelijkheidsbeginsel.
53

 Tevens stellen bezwaarden dat

overeenkomstig het gelijkheidsbeginsel de hoogte van geldboeten aan ondernemingen die

48 D-g NMa, besluit van 31 december 2001, zaak 2234/ANKO.
49

 Besluit, randnrs. 155-156.
50

 HvJ EG, arrest van 25 maart 1996, zaak C-137/95P, SPO, Jur. 1996, p. 1-1611, RO 53-57.
51

 NMa, besluit van 23 mei 2001, zaak 2228/Taxi Rotterdam; NMa besluit van 14 September 1999, zaak
952/Notarissen, NMa; besluit van 27 augustus 1998; zaak 379/KNMvD, ANKO, reeds aangehaald.
52 Reeds aangehaald.
53 GEA, arrest van 4 mei 1998, zaak T-311/94,BPB De Eendracht, Jur. 1998, p. H-l 129, randnr. 309.
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art. 81, eerste lid, EG hebben geschonden, wordt bepaald volgens een en dezelfde
methode, tenzij een objectieve rechtvaardiging wordt gegeven daarvan af te wijken.

54

65. Ten tweede stellen bezwaarden zich op het standpunt dat de d-g NMa een onzuivere
vergelijkingsmethode tussen de zaak ANKO en onderhavige zaak hanteert door het
moment van eerste waarschuwing anders te kiezen. In de zaak ANKO was dat het moment
van uitbrengen van het rapport en in onderhavige zaak het moment van het eerste
bedrijfsbezoek. In verschillende besluiten van de d-g NMa is wel het rapport als
uitgangspunt genomen, ook al waren de desbetreffende partijen al eerder op de hoogte.
Zie de besluiten KNMvD, Taxi Rotterdam, Bredase Notarissen.

55
 Het staat volgens

bezwaarden vast dat in ieder geval voorafgaand aan het uitbrengen van het rapport de
gedragingen waren beeindigd.

66. Bezwaarden zijn bovendien van oordeel dat de stelling dat zij niet, althans niet
zelfstandig haar beleid heeft gewijzigd, onjuist is. Volgens Bovag is de stelling van de d-g
NMa dat Bovag TWB niet reeds bij de brief van 29 augustus haar beleid heeft gewijzigd
niet relevant. Die brief is verstuurd voordat de eerste waarschuwing in de vorm van het
bedrijfsbezoek was ontvangen. De vraag of een onderneming het mededingingsrecht
bewust of uit onachtzaamheid heeft geschonden is daarbij niet relevant.

56
 Het nadien

achterwege blijven van een rectificatie is gebaseerd op de vrees dat opnieuw de aandacht
op bedrijfsfietsen zou worden gevestigd. Met betrekking tot de service- en
onderhoudsboekjes heeft Bovag TWB onmiddellijk na het bedrijfsbezoek van de NMa
d.d. 26 november 2001 de verzending stopgezet en de opdracht gegeven tot vernietiging
van de resterende voorraad. Vervolgens zijn begin 2002 nieuwe boekjes uitgebracht
zonder prijzen. Bovag is dan ook van oordeel dat Bovag TWB vanaf September 2000 haar
beleid heeft gewijzigd en heeft meegewerkt. Daarnaast is door Bovag TWB actie
ondernomen de boekjes van de rijwielhandelaren terug te kopen. Daarbij hebben de twee
gedragingen die de d-g NMa aanvoert dat de mededingingsbeperkende praktijk is
voortgezet geen betrekking op de andere twee gedragingen. Ook heeft Bovag TWB een
voortrekkersrol gespeeld bij het tot stand komen van zijn Code of Conduct, die door VNO
NCW als voorbeeld zou worden gebruikt. Bovag TWB heeft eerder dan ANKO de NMa
benaderd en zijn beleid aangepast.

67. Bezwaarden blijven ook van oordeel dat de gedragingen in de zaak ANKO van een
ernstiger karakter zijn dan die in onderhavige zaak. Ook de zaken KNMvD, Taxi

Rotterdam en Bredase notarissen waren de gedragingen van een ernstiger karakter
(prijsafspraken en/of marktverdeling).

57
 Bezwaarden stellen zich ten slotte op het

standpunt dat het argument van de d-g NMa dat de geschonden norm duidelijk uit de wet
volgt en uit de Europese jurisprudentie en beschikkingenpraktijk niet alleen hen betreft,

maar ook de reeds genoemde gevallen die geen boete hebben gekregen.

54 GEA, arrest van 28 februari 2002, zaak T-354/94, STORA Kopperbergs Berlags, Jur. 2002, p. 11-843, RO
78; HvJ EG, arrest van 16 november 2000, zaak C-280/98, Weig, Jur. 2000, p. 1-9757, RO 63-68.
55 NMa besluiten inzake KNMvD, Taxi Rotterdam, Bredase Notarissen, reeds aangehaald.
56 SPO, reeds aangehaald.
57 Reeds aangehaald.
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Beoordeling

68. Naar het oordeel van de Adviescommissie dienen deze bezwaren te worden

verworpen. De Adviescommissie is met de d-g NMa van oordeel dat deze over een zekere
mate van beleids- en beoordelingsvrijheid beschikt bij de toepassing van zijn

sanctiebevoegdheden uit art. 56, eerste lid Mw. Zoals de d-g NMa onderkent, is hij als
bestuursorgaan daarbij onder meer gebonden aan het gelijkheidsbeginsel.

58
 Dit beginsel

houdt in dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld en ongelijke gevallen ongelijk naar
de mate waarin zij verschillen, behoudens objectieve rechtvaardiging.

59

'69 Volgens vaste rechtspraak wordt het beginsel van gelijke behandeling slechts
geschonden wanneer vergelijkbare situaties verschillend of verschillende situaties gelijk
worden behandeld, tenzij een dergelijke behandeling objectief gerechtvaardigd is [...]
70 Op het gebied van de bestraffing van inbreuken op de mededingingsregels vereist de
eerbiediging van dit beginsel ongetwijfeld, dat aan ondernemingen die in eenzelfde periode
soortgelijke inbreuken hebben gepleegd, dezelfde wettelijke sancties worden opgelegd,
ongeacht de datum - die noodzakelijkerwijs zal varieren - waarop de beschikking tegen hen
is gegeven. [...]'

69. Anders dan in de zaak ANKO hebben Bovag TWB en NCBRM na de eerste
waarschuwing geen einde gemaakt aan de inbreukmakende gedragingen. Zij hebben
weliswaar contact op genomen met de NMa ter evaluatie van de huidige en toekomstige

naleving van de Mw, maar bezwaarden hebben anders dan in de zaak ANKO niet
zelfstandig alle inbreukgedragingen beeindigd. Bovendien is de Adviescommissie uit de
stukken gebleken dat nog voor het bedrijfsbezoek Bovag TWB bekend was met het
mededingingsbeperkende karakter van de gedragingen, ondanks welks zij toch de brief

aan haar leden d.d. 29 augustus 2000 inzake het bedrijfsfietsenplan van NFP niet heeft

gerectificeerd of heeft herroepen.
60

 Anders dan bezwaarden acht de Adviescommissie de
bewustheid en de mededingingsrechtelijke voorkennis over de gedragingen wel relevant
voor de vaststelling of er ruimte is voor het niet opleggen van een boete dan wel voor het
opleggen van een symbolische boete. Bovag TWB heeft de betrokken brief niet

gerectificeerd. Het argument dat zij niet nogmaals de aandacht wilde vestigen op de brief
— wat daarvan ook zij — kan hieraan niet afdoen.

61
 Ook met betrekking tot de service- en

onderhoudsboekjes is Bovag TWB eerst in het najaar van 2002 overgegaan tot het actief
communiceren aan de leden dat de nieuwe boekjes dienden te worden gebruikt, nadat zij

reeds in het najaar van 2001 door de d-g NMa op de mededingingsrechtelijke bezwaren

van de boekjes was gewezen en inmiddels in het voorjaar van 2002 een nieuwe versie
door Bovag TWB was uitgebracht, waarin de prijzen waren weggelaten.

62
 Daaraan kan

overigens nog worden toegevoegd dat bezwaarden en de fietsenbranche in het verleden
reeds eerder waren geconfronteerd met het mededingingsrecht en van hen een zekere

prudentie op het terrein van het mededingingsrecht mocht worden verwacht.
63

70. De stelling van bezwaarden dat de twee door de d-g NMa aangevoerde gedragingen

geen relatie hadden met de eerdere inbreuken gaat voorbij aan het feit dat nadat Bovag

58
 Besluit, randnr. 167 en schriftelijk toelichting op het besluit, randnr. 47.

59 HvJ EG, arrest van 9 juli 2003, zaak T-224/00, ADM, n.n.g., RO 69-70.
60

 Zie verificatiestuk G 1-24.
61 Vergelijk in die zin NMa besluit van 29 augustus 2002 zaak 2422/AUV en Aesculaap.
62 Prismanr. 2973/261.
63 CBR-beschikking Stscrt. 13 juli 1992, nr. 132/1 en Stscrt. 21 juli 1992, nr. 138, p. 10.
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TWB zijn gedrag zelfstandig heeft aangepast, zoals bezwaarde zelf stelt, opnieuw
mededingingsbeperkende gedrag werd aangetroffen. Ook de door Bovag TWB opgestelde
Code of Conduct kan aan die vaststelling niets afdoen. Het argument dat de gedragingen
in andere zaken een ernstiger karakter hadden dan de gedragingen van Bovag TWB en
NCBRM wordt evenmin door de Adviescommissie gevolgd. Afspraken tussen
ondernemingen of besluiten van een Ondernemersvereniging die zien op (onderdelen van)
prijzen en kostenplaatsen behoren tot de ernstigste vormen van mededingingsbeperking in
de zin van art. 81, eerste lid, sub a, EG. Ook de andere bezwaren van Bovag en NCBRM
treffen geen doel. Van een onzuivere vergelijkingsmethode bij het kiezen van het eerste
moment van waarschuwing is de Adviescommissie - gezien de voornoemde
omstandigheden van de zaak - niet gebleken. Tensions is uit de door bezwaarden
aangevoerde feiten en omstandigheden niet gebleken dat Bovag TWB en NCBRM in
hoge mate hebben bijgedragen aan de onderzoekingen door de NMa, behoudens met
hetgeen waartoe zij reeds krachtens de wet zijn gehouden.

71. Van een gelijke situatie als bedoeld hi het arrest ADM is in onderhavige situatie dan
ook geen sprake.64 De d-g NMa heeft het beginsel van gelijkheid voor de wet naar het
oordeel van de Adviescommissie niet geschonden. Voor zover Bovag en NCBRM zich
op het standpunt stellen dat de feiten en omstandigheden van onderhavige zaak aantonen
dat van een situatie sprake is die evenals in de voornoemde zaken ANKO, Taxi
Rotterdam, Bredase Notarissen ruimte biedt voor het afzien van een boete of rurmte biedt
voor een symbolische boete, acht de Adviescommissie deze stelling onvoldoende
geadstrueerd en voorshands onvoldoende aannemelijk.

4.6 Boete

72. Op basis van de voorgaande vaststelling dat Bovag en NCBRM art. 6, eerste lid,
Mw hebben overtreden, besluit de d-g NMa er toe over te gaan aan hen een boete op te
leggen.65 De d-g NMa verwijst daarbij naar zijn bevoegdheid tot het opleggen van een
boete op basis van art. 56, eerste lid, Mw. Ten behoeve van de vaststelling van de hoogte
van de boete wijst bij op de criteria ernst en duur van de overtreding (art. 57, tweede lid,
Mw), op andere aanvullende factoren en de noodzaak tot maatwerk, alsmede op de
speciale en generate preventiewerking van de boete.66 Daarbij wijst de d-g NMa tevens op
de richtsnoeren boetetoemeting met de bevoegdheid tot afwijking in het geval van
evidente onbillijkheid.

67

73. Met betrekking tot de ernst van de overtredingen stelt de d-g NMa in het besluit
vast dat de gedragingen zien op (onderdelen van) prijzen en dat zij dientengevolge zijn
aan te merken als ernstige beperkingen van de mededinging.68 Zij dienen daarom ten
minste als zware overtredingen te worden aangemerkt. Ten behoeve van een kwalificatie
als zeer zware overtreding doen zich hi onderhavig geval geen omstandigheden voor.69

Ten behoeve van de bepaling van de ernst van de overtreding gaat de d-g NMa tevens in

64
 Reeds aangehaald.

65
 Besluit, randnr. 158-162.

66 Besluit, randnrs. 163-168.
67 Richtsnoeren boetetoemeting van 21 december 2001, Stcrt. 2001/248, p. 90, randnr. 29.
68 Besluit, randnr. 161.
69 Besluit, randnr. 169.
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op de economische context waarin de overtreding heeft plaatsgevonden. Gezien de
overwegingen betreffende de mededingingsbeperking, de merkbaarheid en het schadelijke
karakter van de verboden gedragingen constateert de d-g NMa dat de daadwerkelijke
schade beperkt is gebleven.

70
 Ten slotte heeft de d-g NMa in aanmerking genomen dat

bezwaarden brancheverenigingen zijn met vele leden waarvan de overtredingen besluiten
betroffen in de vorm van niet bindende beslissingen waarvan het de wil was dat ze door
de leden werden opgevolgd. 'Bij de totstandkoming van de besluiten is de d-g NMa
echter niet gebleken van een formele rol van de leden' of '[...] dat de verenigingen een
forum zouden vormen voor een met het kartelverbod strijdige (directe) onderlinge
afstemming tussen (bepaalde) leden.'71

74. De duur van ieder van de gedragingen heeft de d-g NMa bepaald op:72

I. een(l)jaar,
H. een(l)jaar,
ffl. vier(4)jaar,
TV. een driekwart (1 W) jaar

75. Gezien de overwegingen omtrent de ernst en de duur van de overtreding legt de d-g
NMa onder verwijzing naar het evenredigheidsbeginsel een naar zijn oordeel in omvang
beperkte boete op van € 125.000 voor de gedragingen van BOVAG TWB en € 30.000
voor de gedragingen van NCBRM.73

76. Bovag en NCBRM stellen zich in algemene bewoordingen op het standpunt zich niet
met de opgelegde boete te kunnen verenigen.

77. Bezwaarden stellen zich op het standpunt dat de d-g NMa de ernst van de
overtredingen onvoldoende heeft gemotiveerd. Zo heeft de d-g NMa in randnummer 169
van het besluit onvoldoende gemotiveerd vastgesteld dat er geen omstandigheden zijn de
gedragingen als zeer zware overtredingen aan te merken. Ook de stelling van de d-g NMa
in randnummer 171 van het besluit dat de daadwerkelijke schade beperkt is gebleven,
achten bezwaarden onvoldoende gemotiveerd.

78. Bezwaarden wijzen bovendien op de problematiek rond de marge, waarop de
vakhandel geen invloed zou kunnen uitoefenen als gevolg van de
consumentenadviesprijs. Ook gelden de minimale marge van 25% en de
consumentenadviesprijs als basis voor de berekening van die marge als belangrijke
uitgangspunten. Die afweging heeft binnen de beoordeling van de economische en
juridische context niet plaatsgehad. Ten slotte is de sterke rol aan de vraagkant van de
markt ten opzichte van de rijwielhandelaren (NFP en VCC Brabant) niet in de
economische context betrokken.

74

79. Bezwaarden stellen zich verder op het standpunt dat er boeteverlagende
omstandigheden zijn. Ten eerste is er zoals de d-g NMa vaststelt geen formele rol voor de

70 Besluit, randnrs. 170-171.
7'Besluit randnr. 172.
72 Besluit, randnrs. 168, 160 en 133-143.
73 Besluit, randnrs. 177-175.
74 ,

Zie in dat verband de bezwaren uit par. 4.1.1 van dit Advies.
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leden en vormen de verenigingen evenmin een forum voor met het kartelverbod strijdige
gedragingen. Bezwaarden menen hieraan een boeteverlagende omstandigheid te kunnen
ontlenen. Ten tweede is voordat door de d-g NMa het rapport werd vastgesteld door
Bovag TWB in 2001 een Code of Conduct opgesteld. Dit is ten onrechte niet als
verzachtende omstandigheid meegewogen. Tenslotte menen bezwaarden dat de
overwegingen die naar hun mening zouden moeten leiden tot het afzien van een boete
tenminste tot een verlaging ervan moeten leiden (paragraaf 4.5).

Beoordeling

80. De bezwaren van Bovag en NCBRM dienen te worden afgewezen. Zij zijn ten
aanzien van de vaststelling van de hoogte van de boete naar het oordeel van de
Adviescommissie onvoldoende eenduidig geadstrueerd. Door de d-g NMa is namelijk —
in afwijking van de boeterichtsnoeren - een boete opgelegd die louter is gebaseerd op de
evenredigheid. Daarmee heeft de d-g NMa niet het systeem van de boeterichtsnoeren
gevolgd. De bezwaren richten zich evenwel hoofdzakelijk op de toepassing van het
systeem van de boeterichtsnoeren.

81. Tevens zijn de argumenten, waarop de bezwaren van Bovag en NCBRM zich
richten, naar het oordeel van de Adviescommissie alle meegenomen bij de afweging
betreffende de evenredigheid van de boete. Behoudens de navolgende overweging komt
die afweging van de hoogte van de boete de Adviescommissie allerminst buitensporig en
onevenredig voor, zodat de Adviescommissie hierop verder dan ook niet nader zal ingaan.

82. Met betrekking tot de door de d-g NMa vastgestelde inbreuk aangaande de
verhoging van de werkplaatsuurtarieven is de Adviescommissie van oordeel dat de
beboeting van dit besluit van Bovag TWB niet op zijn plaats is, gezien de overwegingen
in de randnummers 53 tot en met 55 van dit Advies. De Adviescommissie adviseert de d-
g NMa het boetebedrag aan Bovag met een evenredig deel te verminderen.

4,7 Slotoverweging

83. Ten aanzien van de door bezwaarden gestelde schending van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur, verwijst de d-g NMa naar de inhoudelijke
overwegingen in het besluit.75

84. Bovag en NCBRM stellen zich in algemene bewoordingen op het standpunt dat de
d-g NMa de in de schriftelijke zienswijzen aangevoerde schendingen van algemene
beginselen van behoorlijk bestuur onvoldoende heeft weerlegd. De d-g NMa zou in strijd
met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur hebben gehandeld door schending van
de motiveringsplicht, de verplichting tot zorgvuldig onderzoek, en de verplichting tot een
redelijke belangenafweging. Met bovenstaande verwijzing naar de inhoudelijke
overwegingen schendt de d-g NMa volgens bezwaarden de motiveringsplicht.

75
Besluit, randnr. 81.
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Beoordeling

85. De Adviescommissie volgt het standpunt van bezwaarden niet en verwijst met de d-
g NMa naar de inhoudelijke overwegingen in het besluit en naar de opmerkingen

daaromtrent van de Adviescommissie in dit Advies.

86. Voor zover de bezwaren van Bovag en NCBRM niet aan de orde zijn gekomen,

acht de Adviescommissie deze onvoldoende geadstrueerd.

5 Conchisie en Advies

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

88. De bezwaren van Bovag met betrekking tot het mededingingsbeperkende karakter
van het besluit van de Ondernemersvereniging Bovag TWB - die volgens de d-g NMa een

advies inzake de verhoging van het werkplaatsuurtarief inhouden - dienen naar het
oordeel van de Adviescommissie gegrond te worden verklaard. Overeenkomstig de

overwegingen in de randnummers 53 tot en met 55 van dit Advies kan ten eerste de
inhoud van de verschafte gegevens naar zijn aard niet als mededingingsbeperkend worden
beschouwd. In de tweede plaats is - daargelaten de ongelukkige woordkeuze in de kop

van de brochure - de betekenis die aan die tekst wordt gegeven door de d-g NMa een te

sterke, indien de inhoud van de brochure in zijn geheel wordt beoordeeld.

89. De Adviescommissie adviseert de d-g NMa overeenkomstig de voorgaande

conclusie te besluiten en daarbij het aan Bovag opgelegde boetebedrag met een evenredig
deel te verminderen.

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

Mr.
Voorzitter
Subcomissie voor zaak 2973/Bovag-NCBRM van de Adviescommissie bezwaarschriften

Mededingingswet

Mr. W.T. Algera

Secretaris
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