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Besluit op bezwaar van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het 

bezwaar gericht tegen het besluit van 12 november 2009 met kenmerk 6091_1/204. 

 

1. Het ontstaan en het verloop van de procedure 

 

1. Bij besluit van 12 november 2009 (‘het bestreden besluit’) heeft de Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit (‘de Raad’) aan Caldic Nederland B.V. en Caldic B.V. 

(‘Caldic’) een boete ten bedrage van EUR 1.034.000 opgelegd wegens overtreding van artikel 

6, eerste lid, van de Mededingingswet (‘Mw’) en artikel 81, eerste lid, EG-Verdrag, thans, na 

wijziging, artikel 101, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie (‘VWEU’). 

 

2. In het bestreden besluit heeft de Raad vastgesteld dat in totaal zes ondernemingen, 

waaronder Caldic, in de periode van 1 januari 1998 tot en met 12 april 2005 zich schuldig 

hebben gemaakt aan horizontale marktverdelingsafspraken.1 Deze ondernemingen zijn alle 

actief op het gebied van de distributie van natriumhypochloriet (zwembadchloor) aan 

zwembaden in Nederland. Zij nemen 90% van alle leveringen van natriumhypochloriet aan 

zwembaden in Nederland voor hun rekening. Deze ondernemingen hebben het verbod van 

artikel 6, eerste lid, Mw en artikel 101, eerste lid, VWEU overtreden als gevolg van een 

overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging die was gericht op het in 

stand houden van een klantenverdeling op het gebied van de distributie van 

natriumhypochloriet aan zwembaden in Nederland. 

 

3. In paragraaf 3.4 van het bestreden besluit heeft de Raad onder andere aan de hand van door 

karteldeelnemers afgelegde verklaringen en van notulen van de Bond Landelijke Zwembaden 

(BLZ) en van het verbond Milieuoverleg Zwembaden (MLZ) vastgesteld dat de 

karteldeelnemers, waaronder Caldic, teneinde voornoemde klantenverdeling in stand te 

                                                           
1 Ten aanzien van een van de zes ondernemingen heeft de Raad vastgesteld dat haar deelname aan het kartel plaatsvond in 
de periode van 1 januari 1998 tot en met 23 oktober 2003. 
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houden niet actief wierven bij elkaars klanten. Daartoe werd onder andere een zogeheten 

Zwembadlijst gehanteerd aan de hand waarvan de karteldeelnemers wisten wie gerechtigd 

was om welk zwembad te beleveren. Voorts werd in voorkomende gevallen een hoge prijs 

neergelegd bij offerteaanvragen van zwembaden bij wie men volgens de klantenverdeling 

niet gerechtigd was te leveren, het zogeheten defensief offreren. In gevallen dat problemen 

ontstonden die de klantenverdeling in gevaar brachten, bespraken de karteldeelnemers deze 

problemen en werd, al dan niet in de marge van periodieke BLZ/MOZ-bijeenkomsten, naar 

een oplossing gezocht. 

 

4. De gedragingen van het kartel vormen een bestendiging van een ruim vóór 1 januari 1998 

ontstane vaste praktijk tussen de karteldeelnemers. De gedragingen vormen een overtreding 

van artikel 6, eerste lid, Mw en artikel 101, eerste lid, VWEU, waarvoor aan onder andere 

Caldic een boete is opgelegd. 

 

5. Tegen het bestreden besluit is door Caldic tijdig een bezwaarschrift ingediend. De Raad stelt 

vast dat Caldic in haar bezwaarschrift uitsluitend gronden heeft aangevoerd gericht tegen de 

in het bestreden besluit toegepaste ernstfactor. 

 

6. In overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 92, eerste lid, juncto 62, eerste lid, 

Mw heeft de Raad het bezwaar van Caldic voorgelegd aan de Adviescommissie 

bezwaarschriften Mededingingswet (‘Adviescommissie’). 

 

7. Op 5 maart 2010 is Caldic, alsook de Raad, naar aanleiding van het ingediende bezwaar door 

deze Adviescommissie gehoord. Van dit horen is een verslag opgemaakt, dat op 22 april 

2010 aan Caldic en de Raad is toegezonden.2 

 

 

 

2. De gronden van het bezwaar 
 

8. Volgens Caldic heeft de Raad met het hanteren van een ernstfactor van 2,5 voor onderhavige 

overtreding zijn discretionaire marge overschreden. In de visie van Caldic bieden de in 

randnummer 214 van het bestreden besluit weergegeven argumenten geen basis voor een 

dermate hoge ernstfactor. Tevens zijn er volgens Caldic redenen om juist een lagere 

ernstfactor vast te stellen. Daartoe wordt het volgende aangevoerd. 

 

                                                           
2 Dossierstuk 6091_1/250. 



 

 

3                                                   

9. Volgens Caldic vormt de sterke positie op de markt een aspect dat al wordt meegewogen bij 

het bepalen van de boetegrondslag op grond van de betrokken omzet. Dit aspect dient 

volgens Caldic dus geen rol te spelen bij het vaststellen van de ernstfactor. 

 

10. Voorts is volgens Caldic een kartel met een gezamenlijk hoog marktaandeel dat artikel 6, 

eerste lid, Mw overtreedt, vrijwel altijd bij uitstek geschikt om onzekerheden over 

voorgenomen marktgedrag weg te nemen met beperking van de mededinging tot gevolg. 

Aan de overweging van de Raad in het bestreden besluit komt volgens Caldic dan ook geen 

betekenis toe, aangezien het volgens Caldic om een automatisme gaat dat al in andere 

factoren is verwerkt terwijl zij voorts geen relevant element vormt in randnummer 31 van de 

NMa Boetecode 2007 (‘Boetecode’).3 

 

11. Caldic stelt tevens dat hoewel de constatering van de Raad juist kan zijn dat afnemers door 

het kartel zijn beperkt in hun keuzevrijheid, die beperking een evident kenmerk is van iedere 

horizontale marktverdelingsafspraak die enkel betrekking zou moeten hebben op de zwaarte 

van de overtreding. Zij vormt bovendien geen element van randnummer 31 van de 

Boetecode. Caldic is daarbij van mening dat de zwembaden uit de door hen beantwoorde 

vragenlijsten juist blijk hebben gegeven van een passieve houding terwijl voorts op geen 

enkele wijze een beeld naar voren komt dat zij (de zwembaden) zich beperkt hebben 

gevoeld in hun keuzevrijheid. 

 

12. Voorts kan naar de mening van Caldic de omstandigheid dat sprake was van een langdurige 

en geïnstitutionaliseerde klantenverdeling geen rol spelen bij het bepalen van de zwaarte 

van de overtreding en de ernstfactor. De duur van de overtreding is namelijk een aspect dat 

reeds is meegenomen bij het bepalen van de boetegrondslag, terwijl het institutionele 

karakter slechts een voortvloeisel is van een regeling die in 1972 bij het ministerie van 

Economische Zaken was gemeld. Bovendien, aldus Caldic, heeft dat ministerie in de jaren 

na de formele beëindiging van de Chloorbleekloog Zwembaden Conventie 1987, geen 

bezwaar gemaakt tegen de feitelijke voortzetting van die Conventie. Het was volgens Caldic 

dan ook niet zo vreemd dat de karteldeelnemers niet wisten dat hun afspraak verboden was. 

Deze impliciete goedkeuring levert volgens Caldic dan ook tevens grond op voor een lagere 

ernstfactor. 

 

13. In de visie van Caldic is het door de karteldeelnemers bewust laten prevaleren van de 

kartelafspraken boven het nemen van concurrentierisico’s, een bepalende factor voor de 

zwaarte van de overtreding en niet zozeer voor de ernstfactor. 

 

                                                           
3 NMa Boetecode 2007, zoals gewijzigd bij besluit van 9 oktober 2008 in verband met de Wet van 28 juni 2007, houdende 
wijziging van de Mededingingswet als gevolg van evaluatie van die wet, Stb. 2007, 284 (Stcrt. 29 juni 2007, nr. 123; Stcrt. 
10 oktober 2007, nr. 196). 
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14. Voorts betoogt Caldic dat in de sector juist een historische status quo is ontstaan in plaats 

van een institutioneel karakter, hetgeen volgens Caldic grond oplevert voor een lagere 

ernstfactor. 

 

15. De in de visie van Caldic beperkte omvang van de markt is volgens haar eveneens grond 

voor het vaststellen van een lagere ernstfactor. Dit geldt tevens voor de omstandigheid dat 

de overtreding slechts zeer indirect nadelige effecten heeft voor de consument, gelet op de 

marginale invloed van de kosten van natriumhypochloriet op de totale kosten van een 

zwembad. 

 

16. Tot slot betoogt Caldic, onder verwijzing naar de in voetnoot 189 van het bestreden besluit 

genoemde jurisprudentie, dat bij het zelfstandig stoppen van het kartel vóór het instellen 

van het onderzoek door de NMa wél sprake sprake is van bijzondere omstandigheid, te 

weten eerdergenoemde langdurige impliciete goedkeuring van het ministerie. 

 

17. Uit het voorgaande volgt volgens Caldic dat niet kan worden volgehouden dat sprake is van 

een zeer zware overtreding waarvoor een ernstfactor van 2,5 vastgesteld moet worden. 
 

3. Het advies van de Adviescommissie 

 

18. Op 27 april 2010 heeft de Adviescommissie haar advies (‘Advies’) vastgesteld en uitgebracht 

aan de Raad. Het Advies is aan dit besluit gehecht en maakt hiervan integraal onderdeel uit. 

 

19. De Adviescommissie heeft in (randnummer 14 van) haar Advies overwogen dat het voor het 

gegrond verklaren van het bezwaar van Caldic noodzakelijk moet worden geacht dat de Raad 

bij het vaststellen van de boete de grenzen van zijn beleidsvrijheid heeft overschreden. De 

Adviescommissie heeft in het betoog van Caldic dergelijke gronden niet aanwezig geacht. 

 

20. Het Advies van de Adviescommissie luidt dat de Raad het bezwaar van Caldic dient te 

verwerpen. De Adviescommissie geeft de Raad daarbij in overweging duidelijker en 

uitgebreider te motiveren op grond waarvan, bezien in het licht van de eerdere 

beschikkingenpraktijk van de Raad, een rekenfactor van 2,5 is gehanteerd. 

 

21. De Raad heeft zich ervan vergewist dat het Advies zorgvuldig tot stand is gekomen. 

 

22. De Raad zal besluiten conform het Advies. Ter motivering van dit besluit verwijst de Raad, 

artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht in aanmerking nemende, naar (de 

beoordeling in) het Advies, zulks met een nadere motivering zoals opgenomen in de 

hiernavolgende paragraaf. 
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4. Nadere motivering door de Raad 

 

23. In haar Advies geeft de Adviescommissie de Raad ter overweging duidelijker en uitgebreider 

te motiveren waarom hij, in het licht van zijn eerdere besluiten, in onderhavige zaak een 

ernstfactor van 2,5 gerechtvaardigd acht. 

 

24. De Raad hecht eraan te benadrukken dat elke zaak waarin hij al dan niet tot boeteoplegging 

besluit, op zijn eigen merites wordt beoordeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de 

specifieke omstandigheden van die zaak. De mogelijkheid tot en de geschiktheid van het 

vergelijken van zaken is om die reden beperkt, nog daargelaten het antwoord op de vraag of 

de Raad gehouden is een dergelijke vergelijking te maken.4 Voor de Raad geldt als 

uitgangspunt dat ingeval van overtreding van de Mededingingswet een voor die specifieke 

overtreding passende boete moet volgen. 

 

25. Ter verduidelijking van de motivering voor het vaststellen van een ernstfactor van 2,5 volgt 

onderstaand een nadere, en uitgebreidere, uiteenzetting. 

 

26. Voor het bepalen van de ernstfactor van een overtreding wordt, zo volgt uit randnummer 26 

van de Boetecode, de zwaarte van de overtreding bezien in samenhang met de economische 

context waarin de overtreding heeft plaatsgevonden. De elementen waaraan – onder meer – 

betekenis toekomt bij beoordelen van de economische context zijn opgesomd in 

randnummer 31 van de Boetecode. 

 

27. Bij de vaststelling vervolgens van de ernstfactor, onderscheidt de Raad drie typen 

overtredingen: zeer zware, zware en minder zware overtredingen (randnummer 27 van de 

Boetecode). 

 

28. Op grond van randnummer 32 van de Boetecode wordt een vermenigvuldigingsfactor in 

acht genomen: ten hoogste factor 1 bij een minder zware overtreding, ten hoogste factor 2 

bij een zware overtreding en een factor gelegen tussen 1,5 en 3 bij een zeer zware 

overtreding. 

 

                                                           
4 Verwezen zij naar EU-rechtelijke jurisprudentie waarin is uitgemaakt – samengevat – dat de beschikkingspraktijk van de 
Commissie geen rechtskader vormt voor de vaststelling van de hoogte van geldboeten op het gebied van mededinging, 
aangezien de Commissie op dit gebied over een ruime beoordelingsvrijheid beschikt bij de uitoefening waarvan zij niet is 
gebonden door haar eerdere beoordelingen. HvJ EU 3 september 2009, zaak C-534/07 P, Prym en Prym v. Cie, r.o. 98. 
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29. De Raad heeft in het bestreden besluit vastgesteld, hetgeen in bezwaar niet wordt bestreden, 

dat Caldic zich schuldig heeft gemaakt aan horizontale marktverdelingsafspraken 

(randnummer 212 van het bestreden besluit). In randnummer 28 van de Boetecode worden 

dergelijke afspraken als zeer zware overtredingen aangemerkt. 

 

30. Voor de vaststelling dat horizontale marktverdelingsafspraken als zeer zware overtredingen 

kunnen worden gekwalificeerd, heeft de Raad, randnummer 28 van de Boetecode in 

aanmerking nemende, de karakteristieken van de kartelafspraken en de omstandigheden 

waaronder die zijn gemaakt mede in zijn beoordeling betrokken. 

 

31. In randnummer 214 van het bestreden besluit volgt een opsomming van elementen (of 

factoren) die de ernst van de overtreding onderstrepen. Dat zijn aldus elementen die zowel 

bepalend zijn voor de zwaarte van de overtreding als waaraan betekenis toekomt bij het 

beoordelen van de economische context. 

 

32. Ten aanzien van die opsomming hecht de Raad eraan te benadrukken dat – anders dan 

Caldic lijkt te betogen – niet elk element afzonderlijk moet leiden tot de vaststelling van een 

ernstfactor van 2,5. Het gaat om een weging van die elementen, waarbij aan sommige 

elementen een hoger gewicht kan toekomen. De opgesomde elementen dienen alle, tot slot, 

in samenhang te worden bezien hetgeen ook volgt uit eerdergenoemd randnummer 26 van 

de Boetecode. 

 

Geïnstitutionaliseerde en systematische wijze van afstemming 

33. Zoals de Raad in paragraaf 3.3 van het bestreden besluit heeft vastgesteld, was in 

onderhavig kartel sprake van een geïnstitutionaliseerde en systematische wijze afstemming. De 

wijze van afstemming kwam tot uitdrukking in de gedragingen van de karteldeelnemers, 

voor een uitgebreide weergave waarvan de Raad verwijst naar paragraaf 3.4 van het 

bestreden besluit.  

 

34. In dat kader wijst de Raad erop dat die gedragingen mede werden gefaciliteerd door het 

institutionele karakter van het kartel. De Raad doelt daarbij op de wijze waarop het kartel 

was georganiseerd en op de rol en de functie die de BLZ/MOZ-bijeenkomsten daarbij 

innamen.  

 

35. Zo stonden de bijeenkomsten onder leiding van een onafhankelijk voorzitter die de 

vergaderingen organiseerde, die verantwoordelijk was voor het opstellen van de agenda en 

van de notulen en die verspreidde (ook naar de privé-adressen van de vertegenwoordigers 

van de karteldeelnemers). Deze voorzitter trad voorts op als neutrale persoon en als 

bemiddelaar indien er problemen waren ontstaan tussen de ondernemingen, terwijl hij 

tevens verantwoordelijk was voor het opstellen en bijhouden van eerdergenoemde 
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Zwembadlijst. De deelnemende ondernemingen, op hun beurt, zochten binnen de 

BLZ/MOZ afstemming, waren verplicht jaarlijks contributie te betalen en namen zitting in 

de kascommissie die de financiële rapportage opstelde en goedkeurde. Het BLZ/MOZ-

verbond was dan ook bij uitstek een geschikt en professioneel georganiseerd forum voor de 

karteldeelnemers om een succesvolle strategie te voeren, gericht op het in standhouden van 

de klantenverdeling. 

 

36. Aan de institutionele en systematische wijze van afstemming door het kartel heeft de Raad 

in het bijzonder een hoog gewicht toegekend, mede gelet op het correctiemechanisme dat in 

de BLZ/MOZ-bijeenkomsten besloten lag. Indien namelijk de afgesproken klantenverdeling 

niet werd gerespecteerd of indien daaromtrent problemen ontstonden, werden die 

(zogenoemde “ad hoc”) problemen geagendeerd op BLZ/MOZ-bijeenkomsten. Tijdens die 

bijeenkomsten, zo volgt uit de notulen, werden de ontstane problemen plenair (soms ook 

bilateraal) besproken en werd actief naar een oplossing gezocht.5 

 

37. Bij het voorgaande neemt de Raad in ogenschouw dat het kartel 90 procent van alle 

leveringen van natriumhypochloriet aan zwembaden in Nederland voor zijn rekening nam. 

Tevens neemt de Raad in ogenschouw dat het kartel zelf heeft aangegeven zijn 

kartelafspraken te stoppen, terwijl het die gedragingen niettemin heeft voortgezet. Hierbij 

speelt, tot slot, een rol de omstandigheid dat de wet- en regelgeving vanaf 19946, en zeker 

de invoering van de Mededingingswet per 1 januari 1998, het kartel meer dan voldoende 

aanleiding had moeten geven de kartelafspraken daadwerkelijk te beëindigen.  

 

38. Gelet op het voorgaande acht de Raad het beslist niet onjuist ten aanzien van deze – 

hardcore – kartelafspraken en de daaraan verbonden correctiemechanismen te spreken van 

een geïnstitutionaliseerde en systematische praktijk. Deze praktijk heeft zich bovendien 

gedurende een lange tijd gemanifesteerd. 

 
39. Ook in het licht van eerdere zaken waarin marktverdelelingsafspraken aan de orde waren, 

waaronder de zogenoemde Schilderszaken7, waarnaar in het Advies wordt verwezen, acht de 

Raad een ernstfactor van 2,5 op zijn plaats. Laatstgenoemde zaken onderscheiden zich van 

onderhavige zaak doordat het individuele aanbestedingen betroffen. 

 

                                                           
5 Dossierstuk 6091_2/22 en 6091_3/2. 
6 Besluit van 19 januari 1994, houdende onverbindendverklaring van bepalingen in medededingingsregelingen (Besluit 
marktverdelingsregelingen), Stb. 1994, 56. 
7 Verwezen zij – gelet op randnummer 15 van het Advies van de Adviescommissie – naar de besluiten van de Raad van 
Bestuur van 5 juni 2009, zaak 6429, Kazerne I, van 5 juni 2009, zaak 6431, Kazerne II, van 21 augustus 2009, zaak 6492, De 
Tongelreep, van 21 augustus 2009, zaak 6430, Meiveld, van 11 december 2009, zaak 6624, Boerhaavelaan, en van 29 
december 2009, zaak 6601, Meerhoven. 
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40. Gelet op het voorgaande en onder verwijzing voorts naar zijn in randnummer 214 van het 

bestreden besluit weergegeven motivering, acht de Raad het hanteren van een ernstfactor 

van 2,5 in deze zaak passend.  

 

41. Hiermee is naar het oordeel van de Raad, overeenkomstig het Advies van de 

Adviescommissie, een duidelijker en uitgebreider motivering gegeven voor het vaststellen 

van de ernstfactor in onderhavige zaak. 

 

42. Voorgaande overwegingen leiden voorts tot de conclusie dat het betoog van Caldic, 

weergegeven in de randnummers 11, 12 en 14 van dit besluit, geen doel treft. Het in 

randnummer 16 van dit besluit weergegeven betoog van Caldic treft evenmin doel, voor de 

motivering waarvan zij verwezen naar randnummer 16 van het Advies. 

 

43. Tot slot onderschrijft de Raad ook het in randnummer 14 van haar Advies neergelegde 

oordeel van de Adviescommissie dat Caldic ook overigens niet aannemelijk heeft gemaakt 

dat de Raad de Boetecode verkeerd heeft toegepast. Dat leidt tot de conclusie dat het in 

hoofdstuk 2 van dit besluit (randnummers 9, 10, 13 en 15) opgenomen betoog van Caldic 

faalt. 

 

44. Uit het voorgaande volgt dat het bezwaar van Caldic niet slaagt. De Raad beslist als volgt. 
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BESLUIT 

 
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

 

I.  handhaaft zijn besluit van 12 november 2009 met kenmerk 6091_1/204. 

   
 

Datum: 28 september 2010 
 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze, 
 

 

 

 

w.g. 

P. Kalbfleisch 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, 

sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.Tegen dit besluit kan degene, wiens 

belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag vanbekendmaking van 
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dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van deNederlandse 

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


