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Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in 

artikel 62 van de Mededingingswet tot wijziging van het besluit van de Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit van 12 november 2009, met kenmerk 6091_/192. 

 

1. Bij besluit van 12 november 2009 met kenmerk 6091_1/192 heeft de Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) aan H.Fr.H. Breustedt Chemie B.V. 

(hierna: Breustedt), statutair gevestigd te Apeldoorn, een boete opgelegd van EUR 1.440.000 

voor overtreding van artikel 6, eerste lid, Mededingingswet en artikel 81, eerste lid, van het 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (thans artikel 101, eerste lid van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Deze overtreding is mede 

toegerekend aan H.Fr.H. Breustedt Beheer B.V. en aan S3 Beheer B.V. 

 

2. De Raad is in het besluit van 12 november 2009 overgegaan tot het schatten van de 

betrokken omzet van Breustedt – gelet op de omstandigheid dat Breustedt geen inzicht heeft 

verschaft in haar betrokken omzetcijfers.  

 

3. Breustedt heeft op 22 december 2009 bezwaar gemaakt tegen het besluit van de Raad van 12 

november 2009. Breustedt heeft haar bezwaarschrift vergezeld doen gaan van een door Ernst 

& Young Accountants opgesteld ‘Rapport van feitelijke bevindingen inzake NMa-onderzoek’, 

gedateerd 21 december 2009. In dat rapport is geconcludeerd dat Breustedt in de periode 

van 1 januari 1998 tot 12 april 2005 met de verkoop van natriumhypochloriet aan zwembaden 

in Nederland een omzet heeft behaald van EUR 1.699.433.  

 

4. De Raad ziet – gelet op het voorgaande – aanleiding het bij besluit met kenmerk 6091_1/192 

opgelegde boetebedrag ten aanzien van Breustedt te herzien.  

 

5. De Raad stelt thans de betrokken omzet van Breustedt vast op een bedrag ter hoogte van 

EUR 1.699.433. Gelet daarop bedraagt de boetgrondslag EUR 169.943 en stelt de Raad het 

boetebedrag van Breustedt vast op EUR 424.857. 
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6. Dit boetebedrag wordt naar beneden afgerond op een veelvoud van EUR 1.000. 

 

7. Dit resulteert in een boete van EUR 424.000. 
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BESLUIT 

 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit wijzigt het besluit van 12 

november 2009 met kenmerk 6091_1/192 ten aanzien van de hoogte van de boete van H.FrH. 

Breustedt Chemie B.V. en legt aan H.Fr.H. Breustedt Chemie B.V., statutair gevestigd te 

Apeldoorn, een boete op van EUR 424.000. 

 

H.Fr.H. Breustedt Beheer B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, is mede aansprakelijk voor een 

bedrag van EUR 348.891.  

S3 Beheer B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, is mede aansprakelijk voor een bedrag van  

EUR 75.109. 

 

 

Datum: 11 februari 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 bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na 

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 grond 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. 


