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Advies van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet in de zaak 
6091, Zwembadchloor 
 
Subcommissie van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet 
bestaande uit: mr J.P. Fokker (voorzitter), dr J.F. Appeldoorn, prof. dr E.E.C. van 
Damme, mr S.M. Evers en prof. mr F.O.W. Vogelaar. De subcommissie werd 
bijgestaan door dr I.E. Wendt (secretaris). 
 
1. Inleiding en procedure 
 

1. Bij besluit van 12 november 2009 in zaaknummer 6091 (hierna: het besluit) 
stelde de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
(hierna: de Raad) vast dat Vivochem B.V. (hierna: Vivochem), H.Fr.H. 
Breusted Chemie B.V., H.Fr.H. Breustedt Beheer B.V. en S3 Beheer B.V. 
(hierna tezamen: Breustedt), Caldic Nederland B.V. en Caldic B.V. (hierna 
tezamen Caldic), Quaron Wormerveer B.V. (hierna: Quaron), IMCD Benelux 
B.V. en IMCD Group B.V. (hierna tezamen IMCD), Chemproha Chemiepartner 
B.V. en Brenntag Nederland B.V. (hierna tezamen: Brenntag) inbreuk hebben 
gemaakt op artikel 6, eerste lid, Mededingingswet (hierna: Mw) en artikel 81, 
eerste lid, EG.1 

  
2. Daarbij zijn aan Vivochem, Breusted, Caldic, Quaron en IMCD boetes 

opgelegd van respectievelijk € 119.000, € 1.440.000, € 1.034.000, € 463.000, 
€ 51.000. Aan Brenntag is geen boete opgelegd.  

  
3. Tegen het besluit werd op 21 december 2009 door Caldic een bezwaarschrift 

ingediend.2  
 

4. Tegen het besluit werd op 22 december 2009 door Breustedt een 
bezwaarschrift ingediend. Op 10 februari 2010 heeft Breustedt haar 
bezwaarschrift weer ingetrokken.3 

 
5. Bij brief van 1 februari 2010 is aan de partijen en de zaakbehandelaars bij de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) medegedeeld dat op 
5 maart 2010 een hoorzitting zou plaatsvinden door de Adviescommissie 
bezwaarschriften Mededingingswet (hierna: Adviescommissie).4 Op 5 maart 
2010 vond deze hoorzitting plaats waarbij de partijen en vertegenwoordigers 
van de NMa werden gehoord door de subcommissie van de Adviescommissie. 

 
6. Het verslag van de hoorzitting werd op 22 april 2010 aan partijen 

rondgestuurd. 
 
2. Besluit 
 

7. Het besluit is als bijlage aan dit advies gehecht. 
 

                                                 
1
 Prismanummer 6091_1/192.  

2
 Prismanummer 6091_1/211.  

3
 Prismanummers 6091_1/212 en 6091_1/230. 

4
 Prismanummers 6091_1/220. 
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3. Bezwaar Caldic en beoordeling bezwaar Caldic 
 
Ernst van de overtreding  
 

8. Caldic maakt bezwaar tegen de vermenigvuldigingsfactor (ook wel aangeduid 
als ‘ernstfactor’) die in het besluit is vastgesteld in het kader van de 
boeteoplegging. Zij stelt dat de Raad daarbij zijn discretionaire bevoegdheid 
heeft overschreden. Dit bezwaar valt uiteen in de volgende onderdelen, die 
zich voor gezamenlijke bespreking lenen. 

 
9. Caldic stelt dat de Raad bij het vaststellen van de vermenigvuldigingsfactor 

rekening heeft gehouden met aspecten die niet de vermenigvuldigingsfactor 
betreffen, maar de boetegrondslag of de zwaarte van de overtreding. 

 
10. Caldic stelt dat een lagere vermenigvuldigingsfactor dan 2,5 vastgesteld had 

moeten worden. In andere zaken die eveneens als ‘zeer zware overtredingen’ 
werden gekwalificeerd, werd niet eerder dezelfde factor vastgesteld, met 
uitzondering van de zaak 5210 Roosters. Het verschil tussen de onderhavige  
zaak en de zaak Roosters is dat die zaak een drievoudige horizontale 
kartelafspraak betrof (marktverdeling, prijsafspraken, verdeling van 
opdrachten en informatie-uitwisseling) tegenover een enkelvoudige afspraak 
(marktverdeling) met een (volgens Caldic) passief karakter in de onderhavige 
zaak. 

 
11. Caldic stelt voorts dat een boeteverlagende omstandigheid aanwezig is, 

namelijk het zelfstandige beëindigen van de overtreding vóór het instellen van 
het onderzoek door de NMa in combinatie met de bijzondere omstandigheid 
van een ‘langdurige impliciete goedkeuring’ door het Ministerie van 
Economische Zaken. 

 
Beoordeling 

 
12. Allereerst stelt de Adviescommissie vast dat Caldic niet heeft bestreden dat de 

overtreding in de onderhavige zaak (marktverdeling) een zeer zware 
overtreding van de mededingingsbepalingen is en dat daarom de 
boetegrondslag op basis van randnummer 28 van de Boetecode van de 
Nederlandse mededingingsautoriteit wordt vermenigvuldigd met een factor die 
ligt tussen 1,5 en 3. 

 
13. Ten aanzien van het bepalen van de waarde van die vermenigvuldigingsfactor 

binnen de bandbreedte van 1,5 tot 3 overweegt de Adviescommissie dat de 
Raad daarbij beleidsvrijheid toekomt. Ter zake van de berekeningsmethode 
voor geldboeten beschikt de Raad over beoordelingsvrijheid, en kan hij in het 
kader daarvan rekening houden met een veelvoud aan factoren.5 

 
14. Voor het gegrond verklaren van het bezwaar is het derhalve noodzakelijk dat 

de Raad moet worden geacht bij het vaststellen van de boete de grenzen van 

                                                 
5
 Zie ook Hof van Justitie van de EU, 29 juni 2006, SGL Carbon tegen Commissie, zaak C-308/04 P, 

Jurispr. blz. I-5977, r.o. 46 en 47; Conclusie van AG Mazák, 11 februari 2010, Lafarge SA 
tegen Europese Commissie, zaak C-413/08 P, randnr. 56 ev. 
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zijn beleidsvrijheid te hebben overschreden. Gronden voor een dergelijke 
vaststelling acht de Adviescommissie in het betoog van Caldic niet aanwezig. 
De stelling van Caldic dat de kosten van natriumhypochloriet maar een zeer 
beperkt deel van de totale kosten van een zwembad uitmaken, vormt in ieder 
geval niet een dergelijke grond. In het kader van een horizontaal 
marktverdelingskartel – een hardcore restrictie – speelt bij de beoordeling de 
mate waarin de koopprijs van natriumhypochloriet invloed heeft op de kosten 
van de exploitatie van een zwembad een zodanig ondergeschikte rol dat de 
Adviescommissie  een ernstfactor van 2,5 niet onverenigbaar acht met de 
onderhavige overtreding. Evenmin is de stelling van Caldic in dit kader van 
belang dat de oorsprong van het kartel is gelegen in veiligheidsredenen nu 
naar het oordeel van de Adviescommissie een marktverdeling niet nodig is 
voor het naleven van (wettelijk vastgelegde en dus voor alle leveranciers van 
natriumhypochloriet geldende) veiligheidseisen voor het hanteren en 
transporteren van natriumhypochloriet. Ook overigens heeft Caldic niet 
aannemelijk gemaakt dat de Raad de Boetecode verkeerd heeft toegepast. 

 
15. Niettemin geeft de Adviescommissie ten aanzien van de in het besluit 

gehanteerde vermenigvuldigingsfactor de Raad in overweging om duidelijker 
en uitgebreider te motiveren waarom, in het licht van zijn eerdere besluiten6, in 
de onderhavige zaak een rekenfactor van 2,5 gerechtvaardigd werd geacht.  

 
16. Ten aanzien van het beroep van Caldic op boeteverlagende omstandigheden 

stelt de Adviescommissie allereerst vast dat iedere onderneming gehouden is 
zich te onthouden van handelen dat strijdig is met de Mededingingswet en dat 
het (vrijwillig) beëindigen van de overtreding voor aanvang van het onderzoek 
en voor het uitbrengen van het rapport geen boeteverlagende omstandigheid 
vormt.7 Ook een als eventueel subjectief ervaren ’langdurige impliciete 
goedkeuring’ door een ministerie heeft geen boeteverlagend effect omdat de 
beperking van de mededinging door Caldic haar oorsprong vond in autonome 
gedragingen van de betrokken ondernemingen. Deze gedragingen werden 
noch bij een wettelijke regeling aan de betrokken ondernemingen 
voorgeschreven noch bestond er op het moment van de vastgestelde 
overtreding een rechtskader dat zelf iedere mogelijkheid van concurrerend 
gedrag door Caldic uitsloot.8 Daarbij komt dat het in besluit door de Raad 
vanaf 1 januari 1998 beboete gedrag van Caldic en de andere deelnemers, 
ook reeds voor de inwerkingtreding van de Mededingingswet (op 
1 januari 1998) verboden was op grond van het Besluit 
marktverdelingsregelingen9 en vanaf 1994 derhalve in ieder geval geen 
sprake meer kan zijn van de door Caldic beschreven ‘impliciete goedkeuring’. 

 

                                                 
6
 Bijv. de recente schilderszaken waar een vermenigvuldigingsfactor van 2,0 werd toegepast. 

7
 Zie Rechtbank Rotterdam, 26 juni 2009, De Combi Brabacon B.V., LJN BJ1478, en van 14 mei 

2009, Kindeg B.V., LJN BJ4893. 
8
 Zie Hof van Justitie van de Europese Unie, 11 november 1997, Europese Commissie en Frankrijk 

tegen Ladbroke Racing Ltd, gevoegde zaken C-359/95P en C-379/95P, randnr. 33. 
9
 Besluit van 19 januari 1994, Stb. 56, houdende onverbindendverklaring van bepalingen in 

mededingingsregelingen inzake marktverdelingsregelingen. 
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17. Het bezwaar ten aanzien van de door de Raad gehanteerde 
vermenigvuldigingsfactor voor de vermenigvuldiging van de boetegrondslag 
dient derhalve te worden verworpen. 

 
4. Slotsom en Advies 
 

18. Het bezwaar dient te worden verworpen. 
 

19. De Adviescommissie adviseert de Raad om in het besluit op bezwaar te 
verhelderen op grond van welke overwegingen de Raad, in het licht van zijn 
eerdere praktijk, in de onderhavige zaak een rekenfactor van 2,5 aangewezen 
acht, in voege als voormeld. 

 
 

 
Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet – subcommissie zaak 6091 
 
mr J.P. Fokker        dr I.E. Wendt 
Voorzitter         Secretaris 
 

-/- 


