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

artikel 5:52 Algemene wet bestuursrecht tot vaststelling van een overtreding van artikel 34 van de 

Mededingingswet en tot oplegging van een boete op grond van artikel 74, onder 1˚, van de 

Mededingingswet. 

 

 

1  Verloop van de procedure 
 

1. Op 23 december 2009 ondertekenden Soprol S.A.S. (hierna: Soprol) als koper en Bunge 

Holdings France S.A.S. (hierna: Bunge) als verkoper een akte waarbij de overdracht 

plaatsvond van 33,34% van de aandelen in Saipol S.A.S. (hierna: Saipol). Soprol is een 

dochteronderneming van Sofiprotéol S.A. (hierna: Sofiprotéol). Bunge is een 

dochteronderneming van Koninklijke Bunge B.V. (hierna: KBBV). Sofiprotéol en KBBV 

waren medeondertekenaars van de akte van de aandelenoverdracht (hierna: de 

transactie).  

 

2. Op 19 februari 2010 nam Sofiprotéol contact op met de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) met de mededeling dat zij, middels Soprol, met 

Bunge en KBBV (hierna tezamen ook: de Bunge-groep) een concentratie tot stand had 

gebracht die gemeld had moeten worden. 

 

3. Op 12 april 2010 ontving de Raad van Bestuur van de NMa (hierna: de Raad) van 

Sofiprotéol de melding van de transactie.1  

 

4. Op 10 mei 2010 besloot de Raad dat het tot stand brengen van de concentratie waarop 

de melding betrekking had, geen vergunning vereiste.2  

 

                                                           
1 Dossierstuk met prismanummer 6905/6. 
2 Dossierstuk met prismanummer 6905/7. 
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5. Op 1 oktober 2010 is ingevolge artikel 77, eerste lid, Mw juncto artikel 5:48 van de 

Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) een rapport opgemaakt inzake een 

overtreding van artikel 34 Mw (hierna: het Rapport). Het Rapport is op diezelfde dag 

toegezonden aan de partijen aan wie de overtreding is toegerekend, te weten Soprol, 

Bunge, Sofiprotéol en KBBV (hierna tezamen ook: partijen).3  

 

6. Bij brief van 6 oktober 2010 zijn partijen overeenkomstig het bepaalde in afdeling 5.4.2 

Awb uitgenodigd om desgewenst schriftelijk dan wel mondeling hun zienswijze naar 

voren te brengen omtrent het Rapport.4  

7. Bij brieven van 3 en 4 november 2010 hebben partijen schriftelijk hun zienswijzen naar 

voren gebracht.5  

 

8. Op 8 november 2010 heeft ten kantore van de NMa een hoorzitting plaatsgevonden 

waaraan alleen de Bunge-groep heeft deelgenomen. Van deze hoorzitting is een verslag 

gemaakt dat bij brief van 30 november 2010 aan de Bunge-groep is toegezonden.6 

 

  2 Het Rapport 

9. Het Rapport is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5:48, tweede lid, Awb, 

opgemaakt met het oog op mogelijke door de Raad op grond van artikel 74 Mw te 

nemen maatregelen wegens het in strijd met artikel 34 Mw tot stand brengen van een 

concentratie. 

 

10. Met betrekking tot de tot stand gebrachte concentratie wordt in het Rapport gesteld dat 

vóór de transactie Bunge – voorheen Céréol S.A.7 (hierna: Céréol) – en Sofiprotéol, 

middels Soprol (hierna tezamen ook: de Sofiprotéol-groep), gezamenlijke zeggenschap 

hadden in Saipol. Na de transactie is de Sofiprotéol-groep de enige aandeelhouder in 

Saipol en beschikt zij over uitsluitende zeggenschap in Saipol. De transactie heeft 

derhalve, aldus het Rapport, de verkrijging van uitsluitende zeggenschap in Saipol tot 

gevolg.  

 

11. In de melding van 12 april 2010 deelde de Sofiprotéol-groep mee dat zij, middels Soprol, 

ná de transactie, uitsluitende zeggenschap verkreeg over Saipol, in de zin van artikel 27, 

                                                           
3 Dossierstukken met prismanummers 6905/16-24. 
4 Dossierstukken met prismanummers 6905/27-28. 
5 Dossierstukken met prismanummers 6905/42-43. 
6 Dossierstuk met prismanummer 6905/54. 
7 De Bunge-groep verkreeg in 2002 uitsluitende zeggenschap in Bunge, destijds Céréol. Zie het besluit van de Europese 
Commissie, COMP/M.2886 – Bunge/Céréol, 20 september 2002. 
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eerste lid, onder b, Mw. Hierdoor is sprake van een tot stand gebrachte concentratie in 

de zin van artikel 34 Mw. 8 

 

12. Soprol, Bunge, Sofiprotéol en KBBV worden in het Rapport aangemerkt als overtreders in 

de zin van artikel 5:1, tweede lid, Awb.   

 

 

3  Zienswijzen van partijen en beoordeling door de Raad 
 

3.1  Geen concentratie 

3.1.1  Zienswijze partijen 

13. De Bunge-groep stelt dat zij naar aanleiding van het Rapport de 

aandeelhoudersovereenkomst tussen partijen van 2 juli 2003 (hierna: AHO 2003), die 

van kracht was op het moment van de transactie in december 2009, nogmaals heeft 

beoordeeld en, bij nader inzien, concludeert dat ten tijde van de transactie geen sprake 

meer was van gezamenlijke zeggenschap van Bunge en Soprol, maar van uitsluitende 

zeggenschap van Soprol. Dat betekent, aldus de Bunge-groep, dat er in 2009 geen 

overgang plaatsvond van gezamenlijke naar uitsluitende zeggenschap, en er dus op dat 

moment geen concentratie heeft plaatsgevonden.  

 

14. Onder verwijzing naar artikel [vertrouwelijk] van de AHO 2003, de zogenaamde deadlock 

bepaling, stelt de Bunge-groep dat in bepaalde gevallen van een mogelijk 

meningsverschil tussen de aandeelhouders een beslissing binnen [vertrouwelijk] weken 

kan worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, door de Sofiprotéol-

groep alleen. Volgens de Bunge-groep leidt dit tot de situatie waarin de Sofiprotéol-groep 

de Bunge-groep kan overstemmen en daarmee haar wil kan doordrukken. Deze 

mogelijkheid betekent naar de mening van de Bunge-groep – nu, achteraf gezien – dat 

de Sofiprotéol-groep de uitsluitende zeggenschap over Saipol had sinds het sluiten van 

de AHO 2003. 

 

15. De Bunge-groep wijst erop dat wanneer de Sofiprotéol-groep van de mogelijkheid 

gebruikt zou hebben gemaakt haar wil door te drukken, de Bunge-groep het recht zou 

hebben gehad om, krachtens artikel [vertrouwelijk] van de AHO 2003, een putoptie uit te 

oefenen. Dit doet echter volgens de Bunge-groep geen afbreuk aan haar standpunt. 

Betreffende putoptie houdt in dat de Bunge-groep gerechtigd is om, onder bepaalde 

omstandigheden, haar aandelen in Saipol te verkopen aan Soprol in geval de Sofiprotéol-

groep ten aanzien van een of meer in de AHO 2003 omschreven beslissingen haar wil 

doordrukt. De Bunge-groep geeft, onder verwijzing naar paragraaf 82 van de 

                                                           
8 Dossierstuk met prismanummer 6905/6. 
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Geconsolideerde Mededeling van de Europese Commissie9, aan dat deze putoptie maar 

een beperkt bereik heeft en objectief gezien geen grote financiële belemmering voor de 

Sofiprotéol-groep is.  

 

16. De Bunge-groep stelt voorts dat de schadevergoedingsclausule in de AHO 2003 ook 

geen grote financiële belemmering voor de Sofiprotéol-groep vormt, omdat indien de 

Sofiprotéol-groep haar wil zou doordrukken zij – naar Frans recht – slechts in beperkte 

mate aansprakelijk kan worden gesteld voor schadevergoeding jegens de Bunge-groep.  

 

17. De Bunge-groep wijst er op dat de beslissing van de Europese Commissie over een 

transactie van Soprol, Saipol en Céréol10 niet aan haar standpunt afdoet. De Commissie 

heeft de AHO 2003 volgens de Bunge-groep niet expliciet beoordeeld. De Bunge-groep 

geeft aan dat partijen destijds naar eer en geweten hun positie hebben uitgelegd en de 

Commissie niet hebben misleid. De Bunge-groep komt echter nu tot een ander – 

volgens haar legitiem – oordeel over de AHO 2003. 

 

18. De Sofiprotéol-groep geeft aan dat partijen er altijd van zijn uitgegaan dat sprake was 

van gezamenlijke zeggenschap. Volgens de Sofiprotéol-groep zou de gezamenlijke 

zeggenschap (pas) in 2009 door de transactie zijn overgegaan naar uitsluitende 

zeggenschap. Zij verwijst onder andere naar de beslissing van de Europese Commissie 

uit 200511 waarin eveneens staat vermeld dat de Sofiprotéol-groep en de Bunge-groep 

gezamenlijke zeggenschap uitoefenden over Saipol. Ook wijst de Sofiprotéol-groep op 

het meldingsformulier van de concentratie bij de Commissie van 6 januari 2003 waar op 

meerdere plekken staat dat de nieuwe aandeelhoudersovereenkomst, de AHO 2003 dus, 

de eerder bestaande gezamenlijke zeggenschap over Saipol niet veranderde, zodat die 

gezamenlijke zeggenschap voortduurde. 

 

 

 

 

3.1.2  Beoordeling door de Raad 

19. Artikel 34 bepaalt dat het verboden is een concentratie in de zin van de Mededingingswet 

tot stand te brengen voordat het voornemen daartoe aan de Raad is gemeld en 

vervolgens vier weken zijn verstreken. 

 

                                                           
9 Geconsolideerde mededeling van de Europese Commissie over bevoegdheidskwesties op grond van Verordening (EG) 
nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen(2008/C 95/01), paragraaf 82. 
10 Besluit van de Europese Commissie, COMP/M.3039, Soprol/Céréol-Lesieur, 30 januari 2003. 
11 Besluit van de Europese Commissie, COMP/M.3876 Diester Industries/Bunge/JV, 30 september 2005, randnummer 5. 
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20. Artikel 27, eerste lid, onder b, Mw bepaalt, voor zover van belang, dat onder een 

concentratie als voornoemd mede wordt verstaan het direct of indirect verkrijgen van 

zeggenschap door een of meer ondernemingen over een of meer andere 

ondernemingen, of delen daarvan door middel van verwerving van 

vermogensbestanddelen, uit hoofde van een overeenkomst of op enigerlei andere wijze.  

 

21. Het betoog van de Bunge-groep dat de zeggenschapsverandering al eerder heeft 

plaatsgevonden, namelijk bij het sluiten van de aandeelhoudersovereenkomst in 2003 

(AHO 2003), treft naar het oordeel van de Raad geen doel. Zowel het besluit van de Raad 

van 10 mei 201012 als de beschikkingen van de Europese Commissie13 zijn (mede) op 

basis van de AHO 2003 tot stand gekomen, waarbij gezamenlijke zeggenschap van 

partijen over Saipol is aangenomen.  

 

22. Ook weegt naar het oordeel van de Raad zwaar dat partijen zelf steeds van gezamenlijke 

zeggenschap zijn uitgegaan en dit ook zo aan de NMa en de Europese Commissie 

hebben voorgelegd. Voorts staat, zoals ook aangegeven door de Sofiprotéol-groep, op 

meerdere plekken in het meldingsformulier van de concentratie bij de Commissie van     

6 januari 2003 dat (het concept van) de AHO 2003 niet de eerder bestaande 

gezamenlijke zeggenschap over Saipol veranderde, maar dat de gezamenlijke 

zeggenschap voortduurde. In dit meldingsformulier wordt duidelijk zichtbaar wat de 

intenties en de wil van partijen ten aanzien van de zeggenschapssituatie waren. De 

Commissie heeft op basis daarvan vastgesteld dat sprake is van gezamenlijke 

zeggenschap.  

 

23. Voorts ziet de Raad de putoptie van artikel [vertrouwelijk] van de AHO 2003 in 

samenhang met de schadevergoedingsclausule van artikel [vertrouwelijk] van de AHO 

2003 als een duidelijke belemmering voor de Sofiprotéol-groep om haar wil door te 

kunnen drukken ten aanzien van strategische beslissingen die kenmerkend zijn voor 

zeggenschap. Artikel [vertrouwelijk] van de AHO 2003 bevat de volgende clausule: 

[vertrouwelijk]. Hieruit blijkt naar het oordeel van de Raad dat wanneer de Sofiprotéol-

groep haar wil zou hebben doorgedrukt ten aanzien van een strategische beslissing, dit 

als een contractbreuk zou moeten worden beschouwd die de Sofiprotéol-groep 

aansprakelijk zou doen zijn voor door Céréol geleden schade.  

 

24. Op grond van bovenstaande kan derhalve niet worden aangenomen dat de Sofiprotéol-

groep al vanaf 2003 over uitsluitende zeggenschap beschikte. Het argument dat de 

                                                           
12 Dossierstuk met prismanummer 6905/7. 
13 Besluiten van de Europese Commissie: COMP/M.2886, Bunge/Céréol, 20 september 2002,-COMP/M.3039, 
Soprol/Céréol-Lesieur, 30 januari 2003 en COMP/M.3876 Diester Industries/Bunge/JV, 30 september 2005; besluit van de 
Raad van Bestuur van de NMa, 10 mei 2010, dossierstuk met prismanummer 6905/7. 
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Bunge-groep thans aanvoert, brengt de Raad dan ook niet tot een ander oordeel dan dat 

in zijn besluit van 10 mei 2010.14 

 

25. De Raad concludeert dat de Sofiprotéol-groep op 23 december 2009 uitsluitende 

zeggenschap heeft verworven over Saipol, waardoor op die datum een concentratie in de 

zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mw tot stand is gebracht. Door het voornemen 

daartoe niet aan de Raad te melden en vervolgens vier weken te wachten, is artikel 34 

Mw overtreden. 

 

3.2  Meldingsplicht verkoper 

3.2.1  Zienswijze Bunge-groep 

26. De Bunge-groep zet uiteen waarom naar haar mening artikelen 34 en 74 Mw niet van 

toepassing zijn op een verkopende partij en zij dus niet verplicht is om de concentratie 

te melden. Zij geeft aan dat een sanctie op grond van de Mededingingswet is te 

kwalificeren als een strafrechtelijke boete. De NMa is volgens de Bunge-groep verplicht 

om in overeenstemming met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

(hierna: EVRM) te handelen. De NMa kan ingevolge het legaliteitsbeginsel, dat is 

neergelegd in artikel 7 EVRM geen boete opleggen, zonder dat er een wettelijke basis 

voor het strafbaar feit is (nulla crimen sine lege) en zonder dat deze boete (straf) is 

omschreven in de wet (nulla poena sine lege). Artikel 7 EVRM eist een heldere en 

expliciete bepaling.  

 

27. De Bunge-groep geeft aan dat de letterlijke tekst van artikel 34 en 74 Mw in het licht van 

artikel 7 EVRM niet volstaat. De Memorie van Toelichting (hierna: MvT) bij het 

betreffende artikel is evenmin duidelijk.15 De MvT noemt de verkoper niet. Volgens de 

Bunge-groep blijkt uit het besluit in zaak Pacton/Nooteboom16 dat de NMa toegeeft dat 

betreffende artikelen niet duidelijk aangeven dat de verkoper ook aansprakelijk is. De 

Bunge-groep geeft aan dat de Raad in Pacton/Nooteboom stelt dat artikel 34 Mw niet 

noopt tot een restrictieve uitleg. 17 Dat volstaat naar het oordeel van de Bunge-groep niet. 

Als artikel 34 Mw niet noopt tot een restrictieve uitleg, dan is het een artikel dat niet 

voldoet aan de vereisten van artikel 7 EVRM, aldus de Bunge-groep. Ook de stelling van 

de Raad in Pacton/Nooteboom dat bij een letterlijke uitleg van artikel 34 Mw een verkoper 

niet buiten artikel 34 Mw valt,18 volstaat volgens de Bunge-groep niet. Het moet duidelijk 

zijn dat een onderneming juist wel onder het betreffende artikel valt.  

 

                                                           
14 Dossierstuk met prismanummer 6905/7. 
15 Kamerstukken II 1995/1996, 24 707, nr. 3, p. 76. 
16 Besluit op bezwaar van de Raad van Bestuur van de NMa, 30 september 2009, zaak 6286/Nooteboom-Pacton, 
randnummer 19.  
17 Idem.  
18 Idem.  
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28. De Bunge-groep stelt voorts dat de passage uit de MvT bij artikel 34 Mw waar de NMa 

zich op beroept, achterhaald is omdat inmiddels een praktijk is ontstaan waarin het 

gebruikelijk is dat de verkrijger (van zeggenschap in een onderneming) de melding voor 

zijn rekening neemt, hetgeen ook in de EG-Concentratieverordening19 wordt erkend. De 

Bunge-groep is van mening dat als een Nederlandse rechter, liefst de hoogste, had 

gezegd dat artikel 34 Mw helder genoeg is en zeer expliciet bepaalt dat een verkoper een 

boete opgelegd kan worden, de Bunge-groep dat argument had aanvaard. De NMa is 

echter een administratieve instelling, en is niet een rechter en niet de wetgever, aldus de 

Bunge-groep. Het feit dat de NMa het artikel herhaaldelijk op deze manier heeft 

geïnterpreteerd, betekent naar mening van de Bunge-groep dat de NMa het herhaaldelijk 

fout heeft gedaan en zij moet terugkomen op deze praktijk. 

 

3.2.2  Beoordeling door de Raad 

29. Het betoog van de Bunge-groep, dat zij niet (mede) kan worden aangemerkt als degene 

die de overtreding van artikel 34 Mw heeft begaan, faalt naar het oordeel van de Raad. 

 

30. De Bunge-groep valt als verkoper van aandelen waardoor zeggenschap in een 

onderneming overgaat onder het verbod van artikel 34 Mw. Dit blijkt uit de 

bewoordingen en letterlijke uitleg van artikel 34 Mw alsmede de wetshistorie bij dit 

artikel. Artikel 34 Mw bepaalt in zijn algemeenheid dat “het verboden is” een 

concentratie “tot stand te brengen” (“voordat het voornemen daartoe aan de raad is 

gemeld” en “vervolgens vier weken zijn verstreken”). Bij een letterlijke uitleg van artikel 

34 Mw valt een verkoper binnen de reikwijdte van deze bepaling. Een verkoper van 

aandelen brengt namelijk (met de koper) een concentratie tot stand: hij doet door de 

overdracht de verkrijging van zeggenschap – dat wil zeggen een concentratie in de zin 

van artikel 27 Mw – ontstaan (aan de zijde van de koper).  

 

31. Ook de wetshistorie wijst erop dat de verkoper niet buiten het verbod van artikel 34 Mw 

valt. Volgens de MvT bij artikel 34 Mw richt dit artikel immers zich: “(…) tot degene die 

een concentratie tot stand brengt. Daaronder valt ieder der bij een concentratie 

betrokken partijen. Niet is aangegeven wie van hen de melding moet doen, maar in de 

rede ligt dat het hierbij doorgaans zal gaan om een gezamenlijk initiatief. Heeft een der 

partijen de melding verricht dan kunnen ook de andere zich daarop beroepen; heeft geen 

melding plaatsgevonden dan kan dat alle partijen worden aangerekend” 

(onderstrepingen NMa). 

 

32. Het gebruik van de meervoudsvorm “partijen” en de woorden “van hen”, “gezamenlijk 

initiatief”, “ieder”, “de andere” en “alle” verzet zich naar het oordeel van de Raad tegen 

                                                           
19 Verordening(EG) Nr. 139/2004, Raad van de Europese Unie, 20 januari 2004, PB L. 24 van 29.1.2004, p. 1. 
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de door de Bunge-groep voorgestane restrictieve uitleg dat zij als verkoper niet onder het 

verbod valt en dat bij overnames dit verbod alleen tot de koper – één partij – is gericht.  

 

33. De Raad is van oordeel dat, in tegenstelling tot wat de Bunge-groep beweert, er geen 

strijd is met artikel 7 EVRM. Het door haar aangehaalde strafrechtelijke beginsel ‘nullum 

crimen sine praevia lege criminali, nulla poena sine praevia lege poenali’ – geen strafbaar feit 

en geen straf zonder voorafgaande wettelijke bepaling – volgt uit artikel 7 EVRM. Dit 

zogenoemde legaliteitsbeginsel geldt in beginsel ook voor bestuurlijke sancties en is 

gecodificeerd in artikel 5:4, tweede lid, Awb. Artikel 74 Mw is duidelijk: een overtreding 

van het verbod van artikel 34 Mw kan beboet worden. De omstandigheid dat de tekst van 

artikel 34 Mw niet uitdrukkelijk de verkoper noemt, staat niet in de weg aan beboeting 

van de verkoper. Zoals de Raad in voorgaande randnummers aangeeft, heeft de wetgever 

het verbod van artikel 34 Mw zo geredigeerd dat het gericht was tot alle partijen en heeft 

geen partij willen uitsluiten. De norm zich richt tot iedereen. Naar het oordeel van de 

Raad is derhalve duidelijk en kenbaar voor iedere onderneming/partij bij een 

concentratie dat hij onder de norm valt. Daarvoor hoeft de wetgever niet alle mogelijke 

partijen in de wetsbepaling op te sommen.  

 

34. Gelet op het voorgaande verwerpt de Raad de door de Bunge-groep naar voren gebrachte 

argumenten. De Raad concludeert dat Bunge, als verkoper van aandelen waardoor 

zeggenschap in een onderneming overgaat, valt onder het verbod van artikel 34 Mw. 

 

35. De overtreding van artikel 34 Mw is naar het oordeel van de Raad, overeenkomstig het 

Rapport, begaan door Soprol, Bunge, Sofiprotéol en KBBV.  

 

3.3  Verwijtbaarheid 

3.3.1  Zienswijze Bunge-groep 

36. De Bunge-groep stelt dat, in de context van de harmonisatie van de relevante Europese 

regelgeving, de NMa niet transparant is met betrekking tot de regelgeving die uiteindelijk 

kan leiden tot een sanctieoplegging. Zo geeft de NMa op haar website in haar Merger 

Notification and Procedures Template aan: ‘in an aqcuisition case, the acquiring party(ies) 

will be responsible (for notification)’. Volgens de Bunge-groep moet de NMa zich hieraan 

houden, in ieder geval jegens buitenlandse partijen zoals Bunge. De NMa heeft 

nagelaten te voorzien in transparantie zoals in de standaard door het International 

Competition Network is neergelegd. 20 In het onderhavige geval wordt de indruk gewekt 

dat de informatie voldoende en uitputtend is, hetgeen niet het geval is. De Franse 

advocaten die de partijen vertegenwoordigden, konden niet weten dat door de verkoper 

                                                           
20 International Competition Network, Transparency of the Recommended Practices for Merger Notification Procedures, 7 
January 2010, Section VIII. 
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moest worden gemeld. Ten gevolge hiervan kan de Bunge-groep geen verwijt worden 

gemaakt van de overtreding, hetgeen een boeteoplegging in de weg staat.  

 

3.3.2  Beoordeling door de Raad 

37. Artikel 5:41 Awb stelt dat geen bestuurlijke boete wordt opgelegd voor zover de 

overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten.  

 

38. De Raad constateert dat de Merger Notification and Procedures Template onjuiste 

informatie bevat. De Raad wijst echter ook op de aanhef van deze Template: ‘Important 

note: This template is intended to provide initial background on the jurisdiction’s merger 

notification and review procedures. Reading the template is not a substitute for consulting the 

referenced statutes and regulations’. Hiermee wordt duidelijk dat het formulier dient als 

achtergrondinformatie en geen vervanging is voor de raadpleging van de relevante 

wetgeving. De wet is het uitgangspunt en er kunnen naar het oordeel van de Raad dan 

ook geen rechten aan de tekst van de Template worden ontleend. Er is daarmee naar het 

oordeel van de Raad geen sprake van een uitzonderlijke situatie die afwezigheid van 

verwijtbaarheid met zich brengt. 

 

 

4.  Sanctie 
 

4.1  Algemeen 

39. Het overtreden van artikel 34 Mw door een concentratie tot stand te brengen voordat 

deze is gemeld, vormt een ernstige ondermijning van de effectiviteit van het 

concentratietoezicht. De Mededingingswet voorziet in navolging van het communautaire 

concentratietoezicht21 in een preventief concentratietoezicht. Met dit toezicht wordt 

beoogd te voorkomen dat de mededinging wordt beïnvloed en de structuur van de markt 

wordt gewijzigd alvorens een concentratie is getoetst op haar verenigbaarheid met de 

Mededingingswet. Het doel van de boete is dat de overtreder weerhouden wordt van een 

volgende overtreding (speciale preventie) alsmede dat potentiële andere overtreders 

worden afgeschrikt (generale preventie). 

 

40. Ingevolge artikel 74 Mw kan de Raad in geval van een overtreding van artikel 34 Mw een 

boete opleggen van ten hoogste EUR 450.000 of, indien het een onderneming betreft en 

indien dat meer is, ten hoogste 10% van de omzet van de onderneming in het boekjaar 

voorafgaande aan de beschikking.  

 

                                                           
21 Verordening(EG) Nr. 139/2004, Raad van de Europese Unie, 20 januari 2004, PB L. 24 van 29.1.2004, p. 1. 
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41. Op grond van artikel 5:46, tweede lid, Awb stemt de Raad de boete af op de ernst van de 

overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. De Raad 

houdt daarbij zo nodig rekening met de omstandigheden waaronder de overtreding is 

gepleegd. 

 

42. Binnen bovenstaand wettelijk kader geniet de Raad discretionaire bevoegdheid, waarbij 

hij rekening dient te houden met algemene beginselen, zoals het in artikel 3:4 Awb 

neergelegde evenredigheidsbeginsel.  

 

43. Voor het uitoefenen van de bevoegdheid van de Raad tot het opleggen van boetes heeft 

de Minister van Economische Zaken beleidsregels vastgesteld22 (hierna: 

Boetebeleidsregels 2009). Uit het oogpunt van speciale en generieke preventie, 

transparantie en rechtszekerheid neemt de Raad deze boetebeleidsregels in acht bij het 

beslissen omtrent (de hoogte van) de boete in de onderhavige zaak.  

 

4.2 Geen of symbolische boete  

44. De Sofiprotéol-groep brengt naar voren dat de Raad hooguit een symbolische boete 

dient op te leggen, nu de Europese Commissie volgens haar in vergelijkbare gevallen 

geen boetes oplegt. De Raad is van oordeel dat, zoals hiervoor reeds is aangegeven, het 

tot stand brengen van een concentratie zonder dat deze is gemeld een ernstige 

ondermijning van de effectiviteit van het concentratietoezicht vormt. De Raad ziet 

derhalve in het argument van de Sofiprotéol-groep geen reden tot het opleggen van 

slechts een symbolische boete of het geheel afzien van een boete.  

 

45. Evenmin ziet de Raad in het gestelde van de Bunge-groep dat de Merger Notification and 

Procedure Template op de NMa website onjuiste informatie bevatte, aanleiding voor het 

opleggen van een symbolische boete. De in artikel 18 Boetebeleidsregels 2009 

omschreven bijzondere omstandigheden voor het opleggen van een symbolische boete 

zijn naar het oordeel van de Raad hier niet van toepassing.  

 

 

 

4.3  Boetegrondslag 

46. Een overtreding als bedoeld in artikel 74, onder 1˚, Mw wordt in de Boetebeleidsregels 

2009 beschreven onder het hoofdstuk ‘Overige overtredingen’. Een overtreding als 

bedoeld in artikel 74, onder 1˚, Mw valt onder de in artikel 9, tweede lid, 

Boetebeleidsregels 2009 aangeduide categorie V, waar het de koper betreft, en onder 

                                                           
22Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de NMa 2009, 
Staatscourant 2009, nr. 14079. 
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categorie IV, waar het de verkoper betreft. Dit houdt in dat de boetegrondslag voor zulk 

een overtreding, waar het de koper betreft, 7,5‰ is van de totale in Nederland behaalde 

jaaromzet met een vastgestelde minimumboete van EUR 25.000. Waar het de verkoper 

betreft, is dit 2,5‰ van de totale in Nederland behaalde jaaromzet met een vastgestelde 

minimumboete van EUR 15.000. Indien evenwel bedoelde indeling in een boetecategorie 

in het concrete geval naar het oordeel van de Raad geen passende beboeting toelaat, kan 

de Raad overeenkomstig artikel 9, vierde lid, Boetebeleidsregels 2009 de naast hogere of 

lagere boetecategorie hanteren.  

 

47. De Raad stelt de boetegrondslag voor Bunge en KBBV vast op de door hun behaalde 

jaaromzet in 2009 in Nederland. Dit leidt tot een boetegrondslag van 2,5‰ van         

EUR [vertrouwelijk] voor de Bunge-groep, te weten EUR [vertrouwelijk]. 

 

48. De Raad stelt de boetegrondslag voor Soprol en Sofiprotéol vast op de door hun  

behaalde jaaromzet in 2009 in Nederland, zijnde EUR [vertrouwelijk]. Dit leidt tot een 

boetegrondslag van 7,5‰ van EUR [vertrouwelijk], te weten EUR [vertrouwelijk]. 

 

49. De Raad stelt vast dat de overtreding bestond uit het tot stand brengen van een 

concentratie zonder dat het voornemen daartoe vooraf aan de Raad was gemeld. De 

Raad merkt op dat een overtreding van artikel 34 Mw – anders dan de Sofiprotéol-groep 

lijkt te betogen – geen duur kent en hij dus bij het bepalen van de boete daar geen 

rekening mee houdt.  

 

4.4  Ernstfactor   

50. Op onderhavige overtreding is overeenkomstig de Boetebeleidsregels 2009 een 

ernstfactor van ten hoogste 5 van toepassing.  

 

51. De ernstfactor moet volgens de partijen worden vastgesteld op 1, nu er een zeer beperkt 

effect op de Nederlandse markt was, er geen mededingingsrechtelijke bezwaren en 

mededingingsbeperkingen zijn gerezen die de ernst hebben beïnvloed en er een zeer 

korte tijd zat tussen de transactie en de melding.  

 

52. Met het oog op de ratio van de Boetebeleidsregels 2009 om overtredingen zwaarder te 

beboeten, acht de Raad, overeenkomstig artikel 10 van deze beleidsregels een ernstfactor 

van 2 passend. De Raad is van oordeel dat het feit dat de transactie niet op 

mededingingsbezwaren stuitte geen aanleiding vormt om de ernstfactor lager vast te 

stellen. Dit leidt tot een basisboete van EUR [vertrouwelijk] voor de Bunge-groep en een 

basisboete van EUR [vertrouwelijk] voor de Sofiprotéol-groep.  

 

4.5  Boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden 
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53. Ingevolge artikel 12 van de Boetebeleidsregels 2009 kan de Raad boeteverhogende of 

boeteverlagende omstandigheden in aanmerking nemen. De Raad bepaalt in redelijkheid 

de mate waarin de betrokken omstandigheden leiden tot een verhoging of verlaging van 

de basisboete. 

 

54. De Raad overweegt ten aanzien van de door partijen aangedragen omstandigheden als 

volgt. 

 

55. De Raad is van oordeel dat het standpunt van partijen, dat zij niet de intentie hebben 

gehad artikel 34 Mw te overtreden, niet van belang is bij het vaststellen van de hoogte 

van de boete. Evenmin ziet de Raad aanleiding tot boeteverlaging in het door de Bunge-

groep aangevoerde argument, dat zij niet had kunnen weten waar gemeld moest worden, 

aangezien zij geen inzicht had in de geografische omzetverdeling van de koper. De Raad 

overweegt dat uit de MvT bij de Mededingingswet volgt dat ter zake van een overtreding 

van artikel 74 Mw binnen redelijke grenzen sprake is van een objectief vermoeden van 

schuld. Het ontbreken van opzet of het bij omissie niet melden van een concentratie, 

laat bovendien onverlet dat een overtreding van artikel 34 Mw een ernstige ondermijning 

vormt van de effectiviteit van het preventieve concentratietoezicht. Het ontbreken van 

opzet of het bij omissie niet melden van een concentratie kan naar het oordeel van de 

Raad dan ook niet als boeteverlagende omstandigheid in aanmerking worden genomen.  

 

56. De Raad houdt bij de vaststelling van de boete rekening met de omstandigheid dat, 

alhoewel een overtreding van artikel 34 Mw op dat moment feitelijk onvermijdelijk was, 

Sofiprotéol (de Sofiprotéol-groep) de concentratie op eigen initiatief heeft gemeld. 

Daarbij houdt de Raad tevens rekening met de omstandigheid dat zij haar volledige 

medewerking heeft verleend aan het onderzoek in de onderhavige procedure door alle 

benodigde informatie te verstrekken en desgevraagd een en ander te bevestigen. Gelet 

op deze omstandigheden acht de Raad het in het onderhavige geval, mede in 

aanmerking nemend de ratio van de Boetebeleidsregels 2009, passend om de boete met 

30% te verlagen.  

 

57. De Raad beschouwt het feit dat de transactie niet op mededingingsbezwaren stuitte, 

zoals blijkt uit zijn beoordeling middels het verkorte besluit van 10 mei 2010, niet als een 

boeteverlagende omstandigheid. Voor zover dit aspect een rol speelt in de 

boetetoemeting komt dit tot uitdrukking in de ernstfactor.  

 

58. De Raad hecht waarde aan het argument van de Bunge-groep dat de Merger Notification 

and Procedures Template geen correcte informatie bevatte ten aanzien van de 

meldingsplicht voor een verkoper en de Franse advocaten die betrokken waren bij de 

voltrekking van betreffende transactie in Parijs uit die Template niet konden afleiden dat 
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ook door de verkoper moest worden gemeld. De Raad neemt deze omstandigheid in 

aanmerking voor een boeteverlaging van 20% voor de Bunge-groep. 

 

4.6  Conclusie 

59. Op grond van het bovenstaande besluit de Raad tot het opleggen van een boete aan de 

ondernemingen die als overtreders van artikel 34 Mw kunnen worden aangemerkt, te 

weten een boete van EUR [vertrouwelijk] aan de Bunge-groep en een boete van EUR 

[vertrouwelijk] aan de Sofiprotéol-groep.  

 

60. Overeenkomstig artikel 19 Boetebeleidsregels 2009 worden de boetes naar beneden 

afgerond naar duizendtallen. Hierdoor bedraagt de boete voor de Bunge-groep           

EUR 1.730.000 en voor de Sofiprotéol-groep EUR 677.000. 

 

61. Naar het oordeel van de Raad is de hoogte van deze boetebedragen, alle bovenvermelde 

omstandigheden tezamen bezien, passend.  
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Besluit 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

 

I. legt een boete op van EUR 677.000 aan Soprol S.A.S. en Sofiprotéol S.A., beide statutair 

gevestigd te Parijs, Frankrijk, en stelt beide hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van 

deze boete; 

 

II. legt een boete op van EUR 1.730.000 aan Bunge Holdings France S.A.S., statutair 

gevestigd te Saint-Nazaire, Frankrijk, en aan Koninklijke Bunge B.V., statutair gevestigd te 

Rotterdam, en stelt beide hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van deze boete; 

 

Datum: 17 december 2010 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

overeenkomstig het door de Raad van Bestuur genomen besluit,  

namens deze, 

 

 

 

wg. 

P. Kalbfleisch 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 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 verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de 

administratieve rechter.  

 


