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1. Feitelijke achtergrond 

 

1.1. Het verloop van de procedure 

 

1. De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (“d-g NMa”) heeft 

ambtshalve een onderzoek ingesteld naar een mogelijke overtreding van artikel 6, 

eerste lid, van de Mededingingswet (“Mw”) door ondernemingen en 

ondernemersverenigingen die actief zijn op de Nederlandse markt voor productie en 

verkoop van fietsen. 

 

2. Het onderzoek heeft zich onder meer geconcentreerd op mogelijke 

mededingingsbeperkende gedragingen van Batavus B.V. (“Batavus”), Koga B.V. 

(“Koga”) , Sparta B.V. (“Sparta”), Giant Europe B.V. (“Giant”), Union B.V. (“Union”) 

en Koninklijke Gazelle B.V. (“Gazelle”). 

 

3. In het kader van het onderzoek heeft de NMa een externe studie laten uitvoeren. 

Marktonderzoekbureau Decisio heeft in haar rapport (“Decisio-rapport” ) de 

marktstructuur en de werking van de Nederlandse fietsenbranche beschreven. 

 

4. Uit het onderzoek is een redelijk vermoeden gerezen dat artikel 6, eerste lid, Mw is 

overtreden door Batavus, Koga, Sparta, Gazelle, Giant en Union. 

 

5. Na afloop van het onderzoek heeft de d-g NMa op 27 november 2002 een rapport als 

bedoeld in artikel 59, eerste lid, Mw (“rapport” ) doen opmaken, dat op 28 november 

2002 aan Accell Group N.V. (“Accell” ), Gazelle, Giant en Larcom Life Cycles 

International B.V. (“Larcom”) is toegezonden. Het rapport is op 22 mei 2003 

toegezonden aan de curator van Union en op 21 juli aan Batavus, Koga en Sparta. De 

behandeling van deze zaak is na het opmaken van het rapport overgedragen aan de 

Juridische Dienst van de NMa. 

 

6. Gelet op het bepaalde in artikel 60, eerste lid, Mw hebben Accell, Batavus, Koga, 

Sparta, Gazelle, Giant en Larcom ieder afzonderlijk een schriftelijke zienswijze omtrent 

het rapport ingediend. Eveneens overeenkomstig artikel 60, eerste lid, Mw, hebben 

Accell, Gazelle, Giant en Larcom op 12 augustus 2003 en Batavus, Koga en Sparta op  

15 augustus 2003 ten kantore van de NMa mondeling hun zienswijzen naar voren 

gebracht omtrent het rapport.  

 

7. Union, althans de curator van Union, heeft geen gebruik gemaakt van de haar in artikel 

60, eerste lid, Mw geboden mogelijkheden om haar zienswijze naar voren te brengen. 

 



Openbaar 

 

4                                                  Openbaar 

8. Van beide hoorzittingen zijn ingevolge artikel 61, tweede lid, Mw verslagen gemaakt die 

op 18 september 2003 aan betrokkenen zijn toegezonden. 

 

1.2. De betrokken partijen 

 

1.2.1. Accell Group 

 

9. Accell Group N.V., opgericht op 1 oktober 1998, is een naamloze vennootschap naar 

Nederlands recht, is statutair gevestigd te Heerenveen en is een beursgenoteerde 

onderneming. Accell is actief in het ontwerpen, de productie, de marketing en de 

verkoop van fietsen en fietsaccessoires.1 

 

10. Batavus B.V., Koga B.V. en Sparta B.V. zijn 100%-dochterondernemingen van Accell. 

 

11. Batavus B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, is statutair 

gevestigd te Heerenveen en is actief op het gebied van de productie van en de handel 

in fietsen. Batavus is sinds de oprichting van Accell een 100%-dochteronderneming 

van Accell. 

 

12. Koga B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, is statutair gevestigd te 

Heerenveen en is actief op het gebied van de productie van en de handel in fietsen. 

Koga is sinds de oprichting van Accell een 100%-dochteronderneming van Accell. 

 

13. Sparta B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, is statutair gevestigd 

te Apeldoorn en is actief op het gebied van de productie van en de handel in fietsen. 

Sparta is op 30 september 1999 overgenomen door Accell en is sindsdien een 100%-

dochteronderneming van Accell.  

 

1.2.2. Gazelle 

 

14. Koninklijke Gazelle B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, is 

statutair gevestigd te Dieren en is actief op het gebied van de productie van en de 

handel in fietsen. Ten tijde van de aanvang van het onderzoek was Gazelle een 100%-

dochteronderneming van Derby Cycle Corporation. Gazelle is op 19 juli 2001 

overgenomen door Gazelle Holding en is vanaf die datum een 100%-

dochteronderneming van Gazelle Holding.2 

 

                                                           
1 Jaarverslag 2002 van Accell Group N.V., p.3. 

2 Besluit van de d-g NMa van 26 juli 2001 in zaak 2545, Gilde – Gazelle.  
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1.2.3. Giant 

 

15. Giant Europe B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, is statutair 

gevestigd te Lelystad en is actief op het gebied van de handel in fietsen. De – 

gedeeltelijk middellijke – houdster van de aandelen in Giant Europe is Giant 

Manufacturing Co Ltd. Taichung, Taiwan. Giant Europe produceert of assembleert niet 

zelf fietsen, maar handelt uitsluitend in fietsen die worden vervaardigd door andere tot 

de Giant-groep behorende vennootschappen.3  

 

1.2.4. Union 

 

16. Union B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en statutair gevestigd 

te Nieuwleusen. De rechtbank te Zwolle heeft op 20 november 2001 het faillissement 

van Union uitgesproken.4 Union was actief op het gebied van de productie van en de 

handel in fietsen. 

 

1.2.5. Larcom Life Cycles International 

 

17. Larcom Life Cycles International B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands 

recht en is statutair gevestigd te Nieuwleusen. De aandelen van Larcom Life Cycles 

International worden - via De Swaluwe B.V. en Larcom Holding B.V. – gehouden door 

de Stichting Larcom. 

 

18. De Stichting Larcom is een sociale werkvoorziening en verricht activiteiten in het kader 

van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. 

 

19. De Stichting Larcom heeft blijkens de “Overeenkomst verkoop van activa”5 bepaalde 

activa overgenomen van het gefailleerde Union (althans van de curator in het 

faillissement van Union). Larcom Life Cycles International is na deze overname 

opgericht. 

 

 

 

 

                                                           
3 Waar in het vervolg wordt gesproken van “ fietsfabrikanten” worden daaronder ook verstaan verkopers van fietsen aan de 

detailhandel die zelf geen fietsen produceren of assembleren. 

4 Beslissing van de rechtbank te Zwolle d.d. 20 november 2001, F 01/290,  Union B.V. 

5 Schriftelijke zienswijze Larcom d.d. 4 juli 2003, bijlage 1, 1615/483. 
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1.3. Kenmerken van de markt 

 

1.3.1. Het product 

 

20. In Nederland geldt de fiets traditioneel als een veel gebruikt vervoermiddel voor korte 

afstanden. Juist het dagelijks gebruik zorgt in Nederland voor een grote vraag naar dit 

product. Nederland is dan ook het land met de hoogste fietsdichtheid ter wereld, met 

meer fietsen dan inwoners.6 

 

21. De markt voor productie en verkoop van fietsen in Nederland heeft een aanzienlijke 

omvang, namelijk circa EUR 737 miljoen in 2002.7 

 

1.3.2. De ondernemingen 

 

22. Op de markt voor productie en verkoop van fietsen in Nederland is een beperkt aantal 

grote aanbieders actief, te weten Accell – via haar dochterondernemingen Batavus, 

Koga en Sparta –, Gazelle en Giant. Daarnaast kent de markt diverse kleinere 

aanbieders. Gemeten naar omzet is het marktaandeel van genoemde drie grote 

aanbieders:  

 

Marktaandelen (gemeten naar omzet) betrokken partijen8  

 1998 1999 2000 2001 2002 

Accell Ca. 35% Ca. 32% Ca. 31% n.b. n.b. 

Gazelle Ca. 26 % Ca. 30% Ca. 32% n.b. n.b. 

Giant Ca. 9% Ca. 10% Ca. 12% n.b. n.b. 

 

23. De verkoop van fietsen aan de consument geschiedt grotendeels door de vakhandel 

(ook wel rijwielhandel genoemd). Een beperkt deel van de verkoop vindt plaats via 

andere kanalen, zoals warenhuizen, discountzaken, postorderbedrijven en Internet. 

 

24. Nu sinds 1 januari 1995 een fiscale regeling voor bedrijfsfietsen van kracht is, die onder 

meer ten doel heeft het fietsgebruik in het woon-werkverkeer te bevorderen9, zijn er 

                                                           
6 Decisio-rapport, 1615/149, p. 1. 

7 Bron: Mobiliteit in cijfers 2003, een uitgave van de Stichting Bovag-Rai, geraadpleegd op www.bovagrai.nl, het aantal 

verkochte fietsen in 2002, te weten 1.324 .000, is vermenigvuldigd met het gemiddelde aankoopbedrag in euro’s, te weten 

EUR 557. 

8 Bronnen: 1615/67 en E.1.2.20. 
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diverse aanbieders van bedrijfsfietsenplannen op de markt gekomen. Zij stimuleren 

werkgevers hun werknemers de mogelijkheid te bieden een bedrijfsfiets aan te schaffen 

en verzorgen in dat kader onder meer de administratie en facturering, de voorziening 

van informatie aan de werkgever en de contacten met fietsproducenten en 

rijwielhandelaren. Werknemers kunnen bij een rijwielhandelaar een fiets naar keuze 

uitzoeken, mits deze rijwielhandelaar met de desbetreffende aanbieder van het 

bedrijfsfietsenplan een contract heeft gesloten of alsnog sluit. 

 

25. Aanbieders van bedijfsfietsenplannen in Nederland zijn onder meer Nationale 

Fietsprojecten B.V. (“NFP”) en Bedrijfsfietsen Nederland B.V. (“BFN”).  

 

26. NFP is één van de grootste aanbieders van bedrijfsfietsenplannen in Nederland. NFP is 

in 1995 opgericht en heeft inmiddels met meer dan 2.100 rijwielhandelaren, die 

doorgaans A-merken voeren, samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Sinds eind 

1999 biedt NFP rijwielhandelaren de mogelijkheid fietsen uit eigen voorraad te leveren. 

Dit betekent dat de rijwielhandelaar de fiets eerder bij de fabrikant heeft besteld of 

alsnog een bestelling bij de fabrikant plaatst. Indien de rijwielhandelaar niet uit eigen 

voorraad kan of wenst (te) leveren, plaatst NFP een bestelling bij de desbetreffende 

fabrikant. 

 

27. De Stichting Selling-Out Monitor Fietsenbranche (“SOM-F”) is een mede door een 

aantal fietsfabrikanten op 19 maart 1998 opgerichte stichting die zich ten doel stelt het 

beheren van marktgegevens over de rijwielbranche en het zorgdragen voor de goede 

bewaring van de op te bouwen backdata. SOM-F tracht dit doel te bereiken door het 

verlenen van opdrachten aan één of meer bureau(s) voor marktonderzoek. 

 

28. GfK Benelux Marketing Services B.V. (“GfK”) is een marktonderzoekbureau. In 

opdracht van SOM-F doet GfK marktonderzoek in de rijwielbranche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
9 De regeling is opgenomen in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, Stcrt 2000, nr. 251, p. 23. 
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1.3.3. De ontwikkeling van de markt, de consumentenadviesprijzen en de verkoopcondities 

 

29. Enkele kerngegevens van de markt zijn: 

 

Aantal verkochte fietsen en gemiddelde aankoopbedrag (EUR)10 

 1998 1999 2000 2001 2002 

Aantal verkochte fietsen 1.350.000 1.445.000 1.517.000 1.365.000 1.324.000 

Gemiddeld aankoopbedrag 400 442 481 530 557 

Gemiddeld aankoopbedrag 

bij vakhandel  

423 460 506 554 596 

 

Wijze van verkoop aan de consument11   

 1998 1999 2000 2001 2002 

Vakhandel 87% 85% 87% 91% 87% 

Overig 13% 15% 13% 9%  13% 

 

30. Het fietsseizoen vangt traditiegetrouw aan op 1 september van een bepaald jaar en 

duurt tot en met 31 augustus van het jaar daaropvolgend. Bij de aanvang van een nieuw 

fietsseizoen presenteren de fietsfabrikanten/ importeurs die in Nederland actief zijn 

hun nieuwe collectie fietsen. Deze presentaties vinden veelal plaats door middel van 

een dealershow. Verder wordt de nieuwe collectie fietsen gepresenteerd in de bij 

aanvang van het nieuwe fietsseizoen uit te geven verkoopbrochures, waarin per type 

fiets tevens de consumentenadviesprijs is opgenomen. 

 

31. Bij de onderhandelingen tussen fietsfabrikanten en rijwielhandelaren vormen de door de 

fabrikanten vastgestelde consumentenadviesprijzen12, die zijn opgenomen in hun 

verkoopbrochures en waarover distributeurs en consumenten kunnen beschikken, het 

uitgangspunt. De fietsfabrikanten stellen doorgaans aan de hand van een korting op de 

consumentenadviesprijs inkoopprijzen voor de rijwielhandelaren voor. De hoogte van deze 

                                                           
10 Bron: Mobiliteit in cijfers 2003, een uitgave van de Stichting Bovag-Rai, geraadpleegd op www.bovagrai.nl.  

11 Bron: Mobiliteit in cijfers 2003, een uitgave van de Stichting Bovag-Rai, geraadpleegd op www.bovagrai.nl.  

12 De consumentenadviesprijzen worden vastgesteld door de fietsfabrikanten aan de hand van de kosten voor grondstoffen 

en halffabrikaten (met name de kosten voor onderdelen) en daarnaast op basis van andere kostenposten, zoals 

afschrijvingen, loonkosten, marketingkosten, vermeerderd met de brutowinstmarge van de fabrikant en de brutomarge van 

de afnemers. 
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korting is afhankelijk van het aantal door de rijwielhandelaar af te nemen fietsen en ligt 

tussen de 25 en 37,5 procent.13 Dit wil zeggen dat de afnemer de fietsen bij de betrokken 

fietsfabrikanten inkoopt tegen 62,5 tot 75% van de consumentenadviesprijzen. De marge van 

de rijwielhandelaar hangt niet alleen af van deze inkoopkorting, maar ook van de prijs die de 

rijwielhandelaar hanteert bij de verkoop van een fiets aan de consument. 

 

32. In beginsel verhogen de fietsfabrikanten jaarlijks bij aanvang van een nieuw fietsseizoen de 

consumentenadviesprijzen. Tussentijdse verhogingen van de consumentenadviesprijzen, 

dat wil zeggen na aanvang van het fietsseizoen op 1 september van een bepaald jaar, komen 

in beginsel niet voor. Op 1 januari 2000 en 1 januari 2001 zijn echter wel tussentijdse 

prijsverhogingen doorgevoerd.  

 

33. De fietsfabrikanten hanteren in relatie tot hun afnemers bepaalde verkoopcondities, zoals 

betalingskortingen (inclusief winterkortingen) en margestaffels. 

 

34. De fietsfabrikanten verlenen aan hun afnemers betalingskortingen op de inkoopprijzen 

wanneer zij binnen een bepaald aantal dagen aan hun betalingsverplichting voldoen. 

 

35. “Winterkortingen” zijn betalingskortingen die de fietsfabrikanten gedurende de maanden 

september tot en met februari van een bepaald jaar hanteren. De periode september tot en 

met februari is zowel voor de fietsfabrikanten als voor hun afnemers de slechtste periode om 

fietsen te verkopen. De fietsfabrikanten geven hun afnemers tijdens deze periode hogere 

betalingskortingen dan gedurende de periode van maart tot en met augustus. Op deze 

manier proberen de fietsfabrikanten hun afnemers te stimuleren om gedurende de 

wintermaanden fietsen af te nemen. 

 

36. Uit door de betrokken fietsfabrikanten overgelegde documenten blijkt dat de hoogte van de 

betalingskortingen grote gelijkenis vertoont, met name die van Batavus, Koga, Gazelle en 

Giant. Verder blijkt uit deze documenten dat de betrokken fietsfabrikanten in de 

fietsseizoenen 1998 tot en met 2001 allemaal hogere betalingskortingen hanteren gedurende 

de maanden september tot en met februari dan in de overige maanden. Batavus en Koga 

hebben tijdens het fietsseizoen 2001 hun betalingskortingen voor de maanden september 

tot en met december verlaagd. In de fietsseizoenen 1998 tot en met 2001 hebben de 

betrokken fietsfabrikanten gedurende de maanden maart tot en met augustus een zelfde 

betalingskorting gehanteerd. 

 

 

                                                           
13 Zie onder meer 1615/62, 1615/123 (Batavus en Koga), 1615/72 (Gazelle), 1615/66, 1615/119 (Giant), 1615/88, 1615/107, 

1615/124 (Union).     
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1.4. Het rapport 

 

37. Het rapport van 27 november 2002 is opgemaakt, omdat uit het onderzoek een redelijk 

vermoeden is gerezen dat artikel 6, eerste lid, Mw is overtreden. 

 

38. Het rapport vermeldt – kort en zakelijk weergegeven – de volgende bevindingen uit het 

onderzoek. 

 

39. Volgens het rapport hebben Batavus, Sparta, Gazelle, Giant en Union deelgenomen 

aan een systeem van uitwisseling van informatie. 

 

40. Batavus, Koga, Gazelle en Giant hebben daarnaast deelgenomen aan een 

overeenkomst dan wel onderling afgestemde feitelijke gedraging met betrekking tot de 

gemiddelde verhoging van de consumentenadviesprijzen voor fietsen voor het 

fietsseizoen 2001. 

 

41. Het rapport vermeldt voorts dat Batavus, Koga, Gazelle en Giant hebben deelgenomen 

aan een overeenkomst dan wel onderling afgestemde feitelijke gedraging met 

betrekking tot het wijzigen van de betalingskortingen voor rijwielhandelaren ten minste 

voor de maanden september tot en met december 2000. 

 

42. Verder hebben Batavus, Gazelle en Giant volgens het rapport deelgenomen aan een 

overeenkomst dan wel onderling afgestemde feitelijke gedraging met betrekking tot de 

te hanteren maximummarge ten aanzien van NFP. 

 

43. Wat het systeem van uitwisseling van informatie betreft, vermeldt het rapport dat het 

systeem tot gevolg heeft dat de mededinging merkbaar wordt beperkt en derhalve een 

inbreuk vormt op artikel 6, eerste lid, Mw.  

 

44. De overeenkomsten dan wel onderling afgestemde feitelijke gedragingen met 

betrekking tot de gemiddelde verhoging van de consumentenadviesprijzen voor fietsen 

voor het fietsseizoen 2001, het wijzigen van de betalingskortingen voor 

rijwielhandelaren ten minste voor de maanden september tot en met december 2000 

en de te hanteren maximummarge ten aanzien van NFP strekken er volgens het 

rapport naar hun aard toe de mededinging te beperken, beperken de mededinging 

merkbaar en vormen derhalve een inbreuk op artikel 6, eerste lid, Mw. 

 

45. Volgens het rapport is de overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw, inhoudende 

deelname aan een systeem van uitwisseling van informatie begaan door Batavus, 
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Sparta, Gazelle, Giant en Union en moet deze overtreding worden toegerekend aan 

Accell (zijnde de moeder van Batavus en Sparta), Gazelle, Giant en Larcom (zijnde de 

onderneming die bedrijfsactiviteiten van het gefailleerde Union heeft overgenomen).  

De geconstateerde overtredingen van artikel 6, eerste lid, Mw inzake het prijsbeleid van 

het fietsseizoen 2001 zijn volgens het rapport begaan door Batavus, Koga, Gazelle en 

Giant en moeten deze overtredingen worden toegerekend aan Accell (zijnde de moeder 

van Batavus en Koga), Gazelle en Giant. 

 

 

2. Vaststelling van de feiten 

 

2.1. Inleiding 

 

46. Op grond van de zienswijzen van Accell, Batavus, Koga, Sparta, Gazelle en Giant 

concludeert de d-g NMa dat partijen een aantal van de in het rapport weergegeven 

feiten betwisten, alsook de juridische kwalificatie hiervan. Daar waar partijen de feiten 

betwisten zal dit worden aangegeven. De mededingingsrechtelijke kwalificatie is 

opgenomen in hoofdstuk 3.  

 

2.2. Kenmerken van de markt 

 

47. In het rapport is ervan uitgegaan dat de betrokken productmarkt die voor fietsen is. De 

relevante geografische markt omvat volgens het rapport Nederland. Gazelle suggereert dat 

als productmarkten zouden moeten worden onderscheiden die voor stadsfietsen, 

sportfietsen, racefietsen, mountainbikes/ATB’s, kinderfietsen en overige fietsen. Voor de 

stadsfiets zou sprake zijn van een geografische markt die Nederland en (grens)delen van 

Duitsland en Vlaanderen in België omvat. Voor de overige typen moet volgens Gazelle een 

internationale dan wel Europese, althans meerdere nationale markten omvattende definitie 

van de geografische markt worden aangehouden. Giant is van mening dat sprake is van twee 

relevante markten, de nationale groothandelsmarkt14 voor fietsen voor dagelijks gebruik en 

kinderfietsen en de internationale groothandelsmarkt voor fietsen voor sportief gebruik en 

ATB’s.  

 

48. De d-g NMa merkt over de afbakening van de markt in de eerste plaats op dat de omvang 

van de markt of het al dan niet onderling substitueerbare karakter van producten geen 

gevolgen heeft voor het mededingingsbeperkende karakter van de prijsafspraken tussen 

concurrenten. Een nader gemotiveerde analyse van de markt is met name vereist in het geval 

                                                           
14 Giant verstaat onder “groothandelsmarkt”  de markt waarop producenten, importeurs en grossiers als aanbieders 

optreden en de detailhandel (zowel vakhandel als warenhuizen, discounters, postorderbedrijven en dergelijke) als vragers. 
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van gedragingen die een mededingingsbeperkend effect hebben. Zo een vereiste geldt in 

mindere mate indien sprake is van gedragingen die ertoe strekken de mededinging te 

beperken, zoals prijsafspraken, waarvan in casu sprake is (zie hierna, paragraaf 3.2.4) Een 

gedetailleerde afbakening van de relevante markt kan derhalve achterwege blijven. 

 

49. Ook wijst de d-g NMa erop dat de marktafbakening in besluiten van de NMa op het terrein 

van de concentratiecontrole niet betekent dat in andere dan concentratiecontroleprocedures 

automatisch van dezelfde markt wordt uitgegaan. Overigens is, anders dan Gazelle en Giant 

suggereren, in eerdere NMa-besluiten met betrekking tot de concentratiecontrole in het 

midden gelaten of al dan niet een onderscheid moet worden gemaakt naar verschillende 

soorten fietsen en of de markt nationaal is of gedeelten van Duitsland en België of geheel 

Europa omvat.15  

 

50. Voorts is in casu van belang dat de besprekingen tussen de fietsfabrikanten betrekking 

hadden op alle in Nederland te verkopen fietsen, waarbij geen onderscheid werd gemaakt 

naar type fiets. De marktinformatie van GfK heeft betrekking op de fietsverkopen, etc. in 

uitsluitend Nederland, waarbij tevens diverse onderverdelingen worden gemaakt.   

 

51. Wat de relevante productmarkt betreft, wijst de d-g NMa erop dat van vaste segmenten geen 

sprake is. Voor zover onderscheid zou kunnen worden gemaakt tussen fietsen voor dagelijks 

gebruik en fietsen voor sportief/ recreatief gebruik, bestaat hiertussen een overlapping, zodat 

dit niet leidt tot aparte productmarkten. Overigens verkopen de betrokken fietsfabrikanten 

fietsen uit beide categorieën. Voor de consument speelt, naast functionaliteit en prijs, ook 

het merk van de fiets een belangrijke rol.16   

 

52. Ook in het licht van mogelijke aanbodsubstitutie is het reëel om geen onderscheid te maken 

naar verschillende soorten fietsen, zoals reeds gesuggereerd in bovenvermelde eerdere 

NMa-besluiten. Zo is het, bezien vanuit de aanbodzijde, mogelijk om zonder aanzienlijke 

investeringen over te schakelen van de assemblage van het ene type fiets op het andere type 

fiets. Een aanwijzing voor de flexibiliteit van het productieproces is dat kleine en nieuwe 

spelers zich niet concentreren op één specifiek segment, maar dat zij diverse typen, zoals 

stadsfietsen, hybrides en mountainbikes, produceren.17  

 

53. Op grond van het bovenstaande concludeert de d-g NMa dat de verschillende soorten 

fietsen in casu als één markt moeten worden beschouwd.  

                                                           
15 Besluit van de d-g NMa 2 november 1999, zaak 1550, Accell/Sparta en besluit van de d-g NMa 20 juni 2003, zaak 3506, 

Gilde/Euretco.  

16 Decisio, p.11.  

17 Decisio, p.12.  
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54. Wat de relevante geografische markt betreft, verschillen de afzetkanalen in het buitenland 

van die in Nederland en worden in het buitenland meer B- dan A-merken aangeboden, terwijl 

in Nederland een sterke voorkeur voor A-merken bestaat. Tevens beschikt Nederland over 

een goede fietsinfrastructuur en neemt de fiets als vervoermiddel in Nederland een 

prominente plaats in.   

 

55. De d-g NMa concludeert hieruit dat de mededingingsvoorwaarden in Nederland voldoende 

homogeen zijn en zich voldoende onderscheiden van die van aangrenzende gebieden om 

het grondgebied van Nederland als de relevante geografische markt aan te merken.  

 

56. Voor zover partijen het met andere punten van de sectoromschrijving in het rapport niet 

eens zijn, is onderhavig besluit hierop niet gebaseerd, zodat deze punten geen verdere 

bespreking behoeven. 

 

2.3. De gedragingen van partijen 

 

2.3.1. Samenwerking in het kader van SOM-F 

 

57. De stichting Selling-Out Monitor Fietsenbranche (“SOM-F” of “de Stichting”) is op 

19 maart 1998 opgericht en is statutair gevestigd te Veenendaal. 

 

58. Ingevolge artikel 3 van de statuten heeft SOM-F18 onder meer ten doel het beheren van 

marktgegevens over de rijwielbranche en het zorgdragen voor de goede bewaring van 

de op te bouwen backdata. SOM-F tracht dit doel te verwezenlijken door het verlenen 

van opdrachten aan één of meerdere bureau(s) voor marktonderzoek. 

 

59. SOM-F heeft aan het marktonderzoekbureau GfK Benelux Marketing Services B.V. 

(“GfK”) de opdracht verleend voor het doen van marktonderzoek. 

 

60. De samenwerking tussen SOM-F en GfK is geformaliseerd in een 

samenwerkingsovereenkomst en heeft ten doel het gezamenlijk inkopen van 

marktinformatie door de deelnemers in SOM-F.19 

 

61. Het bestuur van SOM-F bestond bij de aanvang van SOM-F uit negen deelnemers, 

waaronder de fietsfabrikanten Batavus, Sparta, Gazelle, Giant en Union.20 Na de 

                                                           
18 Stuk 1615/42. 

19 Paragraaf 1 van de samenwerkingsovereenkomst tussen SOM-F en GfK, juli 1997, 1615/121, bijlage 50. 

20 Artikel 4 en artikel 18, eerste lid, van de statuten van SOM-F, 1615/42. 
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overname van Sparta door Accell op 2 november 1999 is de deelname van Sparta in 

SOM-F beëindigd. Als gevolg van het faillissement van Union op 20 november 2001 is 

ook de deelname van Union in SOM-F beëindigd.  

 

62. Het totaalbedrag dat de negen deelnemers gezamenlijk moeten voldoen aan GfK 

bedraagt NLG […] per jaar voor de contractperiode 1998-1999. Na afloop van dit eerste 

contract is wederom een contract afgesloten tussen SOM-F en GfK. Dit tweede 

contract besloeg drie jaar, te weten de periode 2000-2002. Voor dit laatste contract 

geldt een totaalbedrag van NLG […] per jaar.21 Dit bedrag is lager dan het eerste 

totaalbedrag, omdat SOM-F en GfK hebben afgesproken dat GfK minder gedetailleerde 

informatie zou leveren.22 

 

63. In het geval een niet-deelnemer van SOM-F bij GfK een aanvraag doet tot verkrijging 

van bovenvermeld marktonderzoek moet GfK dit melden bij SOM-F. Ingevolge 

paragraaf 4.2 van de samenwerkingsovereenkomst heeft SOM-F inspraak over de 

toetreding van nieuwe deelnemers. Het Huishoudelijk Reglement van SOM-F bevat de 

vereisten voor toetreding tot SOM-F. 

 

64. Ten eerste moet de hoofdactiviteit van de (potentiële) deelnemer zijn de productie 

en/of verkoop van fietsen en/of fietsonderdelen.23 Daarnaast moet een nieuwe 

toetreder meebetalen aan de in de tijd opgebouwde backdata (NLG […]). De 

opbrengsten hieruit worden via de verdeelsleutel […] verdeeld tussen SOM-F en GfK.24 

Ten slotte betalen nieuwe deelnemers een eenmalige toetredingsfee van NLG […] onder 

andere voor te maken notariskosten.25 De financiële opbrengst van de nieuwe 

deelnemer zal volgens de verdeelsleutel […] worden verdeeld tussen SOM-F en GfK, 

zowel voor de entreegelden als de onderzoekscontracten.26 

 

65. Batavus, Sparta en Giant betwisten in hun schriftelijke zienswijzen dat een (potentiële) 

nieuwe toetreder alle backdata van voorafgaande jaren dient te kopen.27 Tijdens de 

hoorzitting van 12 augustus 2003 heeft de gemachtigde van Giant aangegeven dat 

                                                           
21 Brief d.d. 28 juni 2000 van SOM-F aan GfK, contract tussen SOM-F en GfK d.d. 16 mei 2000, leveringsvoorwaarden mei 

2000, 1615/220.  

22 Brief d.d. 17 april 2000 van SOM-F aan GfK, 1615/220. 

23 Artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement van SOM-F, 1615/121, bijlage 8. 

24 Artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement van SOM-F, 1615/121, bijlage 8. 

25 Artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement van SOM-F, 1615/121, bijlage 8. 

26 Paragraaf 4.2 van de Samenwerkingsovereenkomst tussen SOM-F en GfK, juli 1997, 1615/121, bijlage 50. 

27 Schriftelijke zienswijze resp. Batavus, 1615/548, p. 25, Sparta, 1615/547 p. 24, en Giant, 1615/537, p. 64. 
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artikel 3 van het Huishoudelijk reglement van SOM-F een keuzemogelijkheid bevat, 

namelijk de toetreder kan kiezen voor backdata van één, twee of drie jaar terug.28 

 

66. Hoewel Peugeot, Masita en SRAM belangstelling hebben getoond om tot SOM-F toe te 

treden en AGU door SOM-F is benaderd voor deelname, zijn sinds de oprichting van 

SOM-F geen nieuwe deelnemers toegetreden. 

 

67. Batavus, Sparta, Gazelle en Giant betwisten dat de deelnemers van SOM-F de 

toetredingscriteria, zoals neergelegd in het Huishoudelijk reglement van SOM-F, niet in 

acht nemen bij de beoordeling van een aanvraag tot toetreding van een (potentiële) 

nieuwe deelnemer aan SOM-F. Zij stellen dat Peugeot zelf is afgehaakt vanwege de aan 

de toetreding tot SOM-F verbonden kosten.29 

 

68. Teneinde de verkopen in de fietsenbranche te monitoren heeft GfK – op verzoek van de 

deelnemers van SOM-F – een panel van ongeveer 150 rijwielhandelaren (het zgn. bike-

panel) samengesteld. In ruil voor hun deelname aan het panel ontvangen de 

panelleden geaggregeerde marktinformatie.  

 

69. De deelnemers aan SOM-F krijgen allen dezelfde informatie aangeleverd van GfK. De 

door GfK aangeleverde informatie betreft de individuele fietsfabrikanten en is niet 

geanonimiseerd. Het marktonderzoek heeft ook betrekking op fietsfabrikanten die niet 

deelnemen aan SOM-F, doch betreft niet alle fietsfabrikanten die op de Nederlandse 

markt voor productie en verkoop van fietsen actief zijn. Zo heeft het marktonderzoek 

geen betrekking op (het merk) Peugeot. 

 

70. De door GfK rechtstreeks aan de deelnemers van SOM-F aangeleverde informatie geeft 

per merk, type fiets, kleur en dergelijke onder andere aan de verkopen, het 

marktaandeel en de gemiddelde prijs. 

 

71. GfK levert de door haar verzamelde informatie eens per twee maanden, met een 

vertraging van zes tot acht weken, aan de deelnemers aan SOM-F.  

 

72. Het belang van het marktonderzoek is volgens partijen met name gelegen in het in 

kaart kunnen brengen van de eigen marktpositie. Verder wordt het marktonderzoek 

gebruikt in verband met de planning, de productontwikkeling en de marketing. Batavus 

en Sparta gaven in hun respectievelijke schriftelijke zienswijzen aan dat het nut van de 

                                                           
28 Verslag van de hoorzitting d.d. 12 augustus 2003, 1615/584, p. 5. 

29 Schriftelijke zienswijze resp. Batavus, 1615/548, p. 25-26, Sparta, 1615/547, p.24, Gazelle, 1615/538, p.61 en Giant, 

1615/537, p. 66-67. 
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GfK-gegevens verschillend is voor de intrabrand- dan wel interbrand-concurrentie. Wat 

de intrabrand-concurrentie betreft, merken Batavus en Sparta op dat informatie over de 

vraag in de voorafgaande twee maanden kan worden gebruikt om de toekomstige vraag 

te voorspellen en de productieplannen aan te passen. Met betrekking tot de interbrand-

concurrentie merken Batavus en Sparta op dat hoe beter de producenten de 

voorkeuren van de consumenten kunnen voorspellen, hoe groter de kans dat zij die 

modellen produceren die het beste op de vraag aansluiten. Fietsmodellen zijn niet het 

enige wat de fabrikanten kunnen imiteren. Een nieuw soort reclamecampagne kan 

bijvoorbeeld ook worden geïmiteerd, aldus Batavus en Sparta. Verkoopcijfers maken 

het voor de concurrenten gemakkelijker om te oordelen of de nieuwe praktijken 

succesvol waren en of het de moeite waard is om deze te imiteren (‘benchmarking’). 

 

73. Gazelle geeft in haar schriftelijke zienswijze aan dat de door GfK verzamelde en 

aangeleverde informatie als nuttig wordt ervaren en ook wordt gebruikt. Het belang van 

de informatie is met name gelegen in het ‘spotten’ van trends als onderdeel van het 

proces van productontwikkeling. De door GfK aangeleverde informatie geeft inzicht in 

algemene trends, bevordert de mogelijkheid om trends te spotten en het assortiment 

voor het komende seizoen te bepalen. 

 

74. Ook Giant geeft aan dat het belang van de door GfK aangeleverde informatie met name 

is gelegen in en bedoeld is als ‘trendwatch’, waardoor de aanbieders van fietsen beter 

in staat zijn in te spelen op de wensen van consumenten. Giant geeft in haar 

schriftelijke zienswijze aan de informatie te gebruiken voor ‘trendspotting’ als 

onderdeel van het proces van productontwikkeling. 

 

75. De door GfK verzamelde marktinformatie wordt vertrouwelijk behandeld en is niet 

toegankelijk voor niet-deelnemers aan SOM-F. Zoals hiervoor is aangegeven, 

ontvangen de aan het bike-panel deelnemende rijwielhandelaren een geanonimiseerd 

en puur landelijk handelsbericht. Verder verkoopt GfK – in overleg met SOM-F en met 

een bepaalde vertraging – aan het blad Tweewieler algemene retailinformatie.  

 

76. Na het uitbrengen van het rapport van de d-g NMa van 27 november 2002 zijn de tot 

en met 31 december 2002 lopende contracten tussen SOM-F en GfK en de individuele 

fietsfabrikanten en GfK, met uitzondering van Batavus, niet verlengd. Batavus heeft 

tijdens de hoorzitting van 15 augustus 2003 aangegeven dat Batavus met GfK een 

nieuw contract heeft opgesteld dat aansluit op het voorgaande contract.30 

 

                                                           
30 Verslag hoorzitting d.d. 15 augustus 2003, 1615/585, p.14. 
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77. Tijdens de hoorzittingen van 12 en 15 augustus 2003 hebben partijen aangegeven dat 

de stichting SOM-F is opgeheven. In antwoord op vragen hiernaar tijdens deze 

hoorzittingen, hebben partijen vervolgens documenten verstrekt waaruit blijkt dat zij 

akkoord gaan met de opheffing van SOM-F.31 

 

2.3.2. Het prijsbeleid van het fietsseizoen 2001  

 

2.3.2.1. Bijeenkomst d.d. 13 juni 2000 te Zwolle  

 

78. Op 13 juni 2000 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in het Postiljon hotel te Zwolle 

tussen Accell, Batavus, Koga, Gazelle en Giant. Aanwezig waren de algemeen directeur 

van Accell, tevens interim algemeen directeur van Batavus, de commercieel directeur 

van Batavus, de directeur van Koga, de commercieel directeur van Gazelle en de 

general manager van Giant Holland B.V. 32 Gesproken is over onder meer de verhoging 

van de consumentadviesprijzen voor fietsen voor het fietsseizoen 2001 en over de 

wijziging van de betalingskorting voor rijwielhandelaren. 

 

79. Een verslag van deze bijeenkomst is aangetroffen bij Gazelle.33 Dit verslag bevat de 

volgende passages: 

 

“13 juni 2000, Zwolle 

 

(…) 

 

 Betalingskorting. Batavus gaat de betalingskorting van 5% verlagen naar 4%. Dat  

         betekent: 1 – 9 tot en met 31 – 12     4% 

         31 – 12 tot en met 28 –2     3% 

         vanaf 1 – 3                          2% 

 

       Koga verlaagt de betalingskorting eveneens van 5 naar 4 % 

       Dat betekent: 1 – 9     4% 

                              1 – 1      2% (was 4% tot en met 28 – 2)  

                                                           
31 Brief d.d. 2 september 2003 van Giant aan de NMa, 1615/573, fax d.d. 12 september 2003 van Houthoff Buruma aan de 

NMa, 1615/581 en brief van 10 oktober 2003 van Van Doorne aan de NMa, 1615/591 bijlagen 3 en 4. 

32 Tot 20 december 1999 was Giant Holland B.V. (“Giant Holland”) een 100% dochteronderneming van Giant. Op deze 

datum heeft een juridische fusie plaatsgevonden tussen Giant Holland en Giant. Hoewel Giant Holland als afzonderlijke 

rechtspersoon is opgehouden te bestaan, bleef de general manager van Giant Holland verantwoordelijk voor het 

commerciële beleid van Giant op de Nederlandse markt. 

33 Document E.1.1.4. 
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       Giant had nog geen beslissing genomen, vond de verlaging te gortig. 

       Wil nu: 1 – 9 tot en met 31 – 10     5% 

                    1 – 11 tot en met 31 – 12    4% 

 

Batavus gaat deze condities vanaf 17 – 9, aanvang show, toepassen. 

 

 Prijsverhoging: volgens Batavus zou de prijsverhoging op kostprijsbasis tussen de  

12 en 16 % uitkomen. Men is uitgegaan van fl. 2,50 voor een dollar. Verhogingen 

worden per 1 – 9 doorgevoerd. Het uitgangspunt van [Accell/Batavus] is alle 

kostenverhogingen volledig doorberekenen. Koga zal dienovereenkomstig verhogen. 

Giant was daar minder duidelijk in. [Giant] kondigde wel een behoorlijke verhoging aan. 

 

 Diversen: 

(…) 

Bedrijfsfietsen via NFP blijft een zorg in verband met de lage (17,5 – 20%) dealermarge. 

[Batavus] wilde, als wij het ook doen, ‘de stekker eruit trekken’ bij NFP. (…). 

(…) 

Het is duidelijk dat Batavus meer marge wil!”  

 

80. De prijsverhogingen en de betalingskortingen waaraan in bovenstaan document wordt 

gerefereerd, hebben betrekking op het fietsseizoen 2001. Onderstaand zal de d-g NMa 

aangeven in hoeverre de afzonderlijke fietsfabrikanten daadwerkelijk hun gemiddelde 

fietsprijzen voor het fietsseizoen 2001 hebben verhoogd en/of de betalingskorting voor 

de maanden september tot en met december 2001 hebben gewijzigd. 

 

81. Uit het verslag van de bespreking van 13 juni 2000 te Zwolle blijkt dat Batavus en Koga 

een prijsverhoging van 12 tot 16% hebben aangekondigd. Batavus en Koga hebben hun 

gemiddelde fietsprijzen voor het fietsseizoen 2001 ten opzichte van het fietsseizoen 

2000 verhoogd op de wijze zoals zij tijdens de bespreking van 13 juni 2000 te Zwolle 

hebben medegedeeld. 

 

82. Bij aanvang van het fietsseizoen 2001 heeft Gazelle haar consumentenadviesprijzen 

met gemiddeld 5 tot 10% verhoogd. Uit het verslag van de bespreking van 13 juni 2000 

te Zwolle blijkt niet dat Gazelle tijdens deze bespreking heeft aangegeven haar fietsprijs 

met een bepaald percentage te gaan verhogen.  

 

83. Blijkens het verslag van de bespreking van 13 juni 2000 te Zwolle heeft Giant – zonder 

concrete percentages te noemen – een behoorlijke prijsverhoging aangekondigd. Dit 

blijkt ook uit de door Giant op 15 februari 2002 afgelegde verklaring: “Met betrekking tot 
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de prijsverhoging heb ik alleen aangekondigd dat de prijzen verhoogd zouden worden, maar 

dat ik nog niet wist met hoeveel. Dat was afhankelijk van de inkoopprijs.” 34 De gemiddelde 

stijging van de consumentenadviesprijs van de collectie 2001 van Giant ten opzichte 

van de collectie 2000 van Giant heeft [10 tot 15%] bedragen, aldus Giant in haar 

schriftelijke zienswijze.35  

 

84. Wat de wijziging van de betalingskortingen betreft, hebben Batavus en Koga de 

betalingskorting verlaagd op de wijze zoals medegedeeld tijdens de bespreking van  

13 juni 2000 te Zwolle. 

 

85. Uit het verslag van de bespreking van 13 juni 2000 te Zwolle kan niet worden 

opgemaakt dat Gazelle uitlatingen heeft gedaan over de wijziging van de 

betalingskorting. Gazelle heeft verklaard: “Het feit dat er over betalingskortingen werd 

gesproken is wel iets nieuws en daar was ik ook verbaasd en verrast over. Dat ze daar over 

begonnen. Op een gegeven moment zeiden ze we gaan de betalingskortingen van 5 naar 4% 

terugbrengen. Ik heb gezegd dat weet ik niet. Ik doe daar geen uitspraken over op dit 

moment. Ik moet hierover nadenken. Wij hebben dat dus niet gedaan. Ik heb dat voor 

kennisgeving aangenomen en onze betalingskortingen zijn niet gewijzigd.”36  

 

86. Giant heeft tijdens de bespreking – blijkens het verslag ervan – aangegeven wat haar 

standpunt is met betrekking tot de door haar te hanteren betalingskorting. In 

tegenstelling tot hetgeen is opgenomen in het verslag van de bespreking van 

13 juni 2000 te Zwolle, heeft de vertegenwoordiger van Giant – ingevolge de door Giant 

afgelegde verklaring – tijdens de bespreking gezegd “ Ik blijf op 5% winterkorting zitten, 

wat jullie doen moeten jullie zelf weten, ik wil de NMa niet op mijn dak.”37 In haar 

schriftelijke zienswijze bevestigt Giant dat zij altijd dezelfde winterkorting heeft 

gehanteerd.38  

 

87. Op grond van bovenstaande feiten en het onderliggende dossier concludeert de d-g NMa 

dat in het Postiljon Hotel te Zwolle op 13 juni 2000 een bijeenkomst heeft plaatsgevonden 

tussen Batavus, Koga, Accell (zijnde de moederonderneming van onder andere Batavus en 

Koga), Gazelle en Giant, dat daar door hen is gesproken over de verhoging van de 

consumentenadviesprijzen voor fietsen voor het fietsseizoen 2001 en over de wijziging van 

de betalingskortingen voor rijwielhandelaren (ten minste) gedurende de maanden 

                                                           
34 Verklaring van de general manager van Giant Holland d.d. 15 februari 2002, 1615/181 (1615/163 c.q. 165). 

35 Schriftelijke zienswijze Giant, 1615/537, p. 91. 

36 Verklaring van de commercieel directeur van Gazelle d.d. 20 februari 2002, 1615/183 (1615/160). 

37 Verklaring van de general manager van Giant Holland d.d. 15 februari 2002, 1615/181 (1615/163 c.q. 165). 

38 Schriftelijke zienswijze Giant, 1615/537, p. 89. 
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september tot en met december 2000 en dat (deels) uitvoering is gegeven aan het 

besprokene. 

 

2.3.2.2. Bijeenkomst d.d. 17 augustus 2000 te Vierhouten, gemeente Nunspeet 

 

88. Op 17 augustus 2000 heeft in Vierhouten, gemeente Nunspeet een overleg 

plaatsgevonden tussen Batavus, Gazelle en Giant enerzijds en NFP anderzijds. 

Aanwezig waren de commercieel directeur van Batavus, de commercieel directeur van 

Gazelle, de general manager van Giant Holland, de directeur van NFP en een adviseur 

van NFP (directeur van een adviesbureau).   

 

89. Voorts heeft op 17 augustus 2000 – voorafgaand aan de bespreking met NFP – een 

vooroverleg plaatsgevonden tussen de commercieel directeur van Batavus, de 

commercieel directeur van Gazelle en de general manager van Giant Holland. Batavus 

ontkent niet dat een vooroverleg heeft plaatsgevonden. Gazelle weet niet meer of 

vooroverleg heeft plaatsgevonden. Giant ontkent het vooroverleg niet, maar stelt dat 

niet is gesproken over het hanteren van een maximummarge van 34% ten aanzien van 

NFP. 

 

90. Voorafgaand aan het (voor)overleg van 17 augustus 2000 heeft Gazelle op 21 juli 2000 

een fax verstuurd aan Batavus en Giant.39 Deze fax bevat de volgende passages: 

 

“Beste [Batavus] en [Giant], 

 

Op 17 augustus hebben wij afgesproken om met NFP te spreken. 

 

Wellicht is het goed om voor dit gesprek de standpunten helder te hebben. 

Zoals reeds eerder gemeld en ook door jullie ondervonden, krijgen wij veel klachten over NFP. 

Met name de lage marge 17,5 + 2,5 en het vele verkoopwerk dat dealers moeten doen zijn 

belangrijke oorzaken. Zelfs wil NFP 20% korting van de dealer als de fiets niet meer door de 

leverancier kan worden geleverd en uit de voorraad van de dealer moet komen. 

 

Naar mijn mening kunnen we [NFP] alleen in het gareel krijgen indien wij met zijn drieën 

een eensluidend standpunt hebben. 

 

Wij hebben [NFP] reeds de wacht aangezegd d.w.z. dat wij geëist hebben dat: 

1. de dealer 25% margevergoeding ontvangt. 

2. [NFP] niet meer korting krijgt dan maximaal bij ons en jullie gebruikelijk is d.w.z. 34%. 

                                                           
39 Document E.2.9. 
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Voordat we bij elkaar komen wil ik graag jullie mening vernemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

KONINKLIJKE GAZELLE BV 

 

[…]”  

 

91. De marge van 25% waarnaar in bovengeciteerde fax wordt verwezen heeft betrekking 

op de vergoeding die rijwielhandelaren willen krijgen wanneer zij fietsen leveren aan 

NFP. De vergoeding van 20% van de consumentenadviesprijzen die door NFP in het 

jaar 2000 daadwerkelijk is uitgekeerd aan de rijwielhandelaren is voor de te verrichten 

diensten die zij moeten uitvoeren voor het NFP, namelijk het bevorderen van de 

verkoop van een fiets aan een werknemer, het rijklaar maken van een fiets en het 

verrichten van een nastelbeurt.  

 

92. Niet gebleken is dat Batavus en/of Giant hebben gereageerd op de fax van Gazelle. 

 

93. Op de vraag of op 17 augustus 2000, voorafgaand aan de bespreking met NFP, een 

vooroverleg heeft plaatsgevonden tussen Batavus, Gazelle en Giant, zijn door Batavus, 

Gazelle en Giant geen eensluidende verklaringen afgelegd. 

 

94. Batavus heeft verklaard “Gazelle heeft de uitnodiging gestuurd, waarin [Gazelle] aangaf 

wat hij wilde bespreken. Ik was wat laat, ik heb niet zoveel voor besproken. Ik heb vooraf 

nog een korte resumé van [Gazelle] gehad van wat er was voor besproken. Wij hadden 

echter niet zoveel belang bij wat hij wilde. Achteraf heb ik van hem nog een verslagje 

gehad.” 40  

 

95. Gazelle heeft op de vraag of er een vooroverleg heeft plaatsgevonden geantwoord zich 

dat niet meer te kunnen herinneren.41   

 

96. Ingevolge de agenda van Gazelle42 zou Gazelle om 9.00 uur aanwezig zijn in 

Vierhouten. Gazelle heeft hierover verklaard: “Dus dan zal ik daar eerder aanwezig zijn 

geweest. Maar nogmaals niets is daar inhoudelijk besproken voor 10 uur. De afspraak om 

wat te doen is in feite op 13 juni in Zwolle afgesproken.”  

 

                                                           
40 Verklaring van de commercieel directeur van Batavus d.d. 28 september 2001, 1615/246, p. 22. 

41 Verklaring van de commercieel directeur van Gazelle d.d. 20 februari 2002, 1615/183 (1615/160). 

42 Document E.2.1. 
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97. Giant heeft met betrekking tot de bespreking van 17 augustus 2000 verklaard: “ Ik was 

inderdaad aanwezig op 17 augustus 2000. We hebben de klacht van de dealers besproken 

over de marge die zij ontvangen van NFP en BFN. NFP en BFN betalen circa 20% marge 

aan de dealers. NFP en BFN verzorgden eerst voorlichting aan de klant. Hiermee zijn zij 

gestopt, waardoor de dealers de consument moeten voorlichten. De dealers hebben geklaagd 

dat zij, als zij ook de informatieverstrekking op zich moeten nemen, dat de door NFP en 

BFN betaalde marge te laag is.”  

 

98. In haar schriftelijke zienswijze geeft Giant aan dat op 17 augustus 2000 te Vierhouten 

niet is gesproken over het hanteren van een maximummarge van 34% ten aanzien van 

NFP.43 

 

99. NFP heeft op de vraag van de NMa waar het gesprek heeft plaatsgevonden, het 

volgende verklaard: “Dat weet ik zo niet, dat moet uit mijn agenda blijken, daar zal ook 

wel een telefoonnummer bij staan. Wat ik mij wel herinner is dat ik kort ervoor een gesprek 

heb gehad bij Batavus. Na eerst een gesprek met [Batavus] te hebben gehad, heb ik 

gesproken met [Batavus], hij is volgens mij hoofd verkoop Nederland. Die vertelde dat de 

vakhandel erg ontevreden was en dat hij van veel dealers klachten had gehoord dat die 

vergoeding zo laag was. Daar moest wat aan gebeuren. Toen is ook gezegd dat ze daar 

binnenkort over moesten praten. De drie fabrikanten zouden daar eerst met elkaar over 

praten en daarna met ons. Ze hebben er volgens mij ook over gepraat, maar bij ons is nooit 

bekend geworden wat het resultaat van dit gesprek is geweest. Dat hadden wij zullen horen 

als [adviseur van NFP] het briefpapier van de NMa niet had laten zien. Het gesprek heeft op 

hun voorstel plaatsgevonden in Het Rode Hert te Nunspeet. In een afgeschermd hoekje van 

het restaurant aan een grote ronde tafel. Toen [adviseur NFP] en ik kwamen, zaten de 

andere drie, [Batavus], [Gazelle] en [Giant], er al. Kennelijk hadden ze een voorbespreking 

gehad, want er stonden lege kopjes voor hun, dus ze zaten er al een tijdje. Wij kwamen 

ongeveer 9.50 uur en werden om 10.00 uur opgehaald. Ik weet niet meer wie ons heeft 

opgehaald, ze zaten een stukje verder op.” 44 

 

100. Over de inhoud van het overleg van 17 augustus 2000 heeft Gazelle verklaard: “Van  

17 augustus 2000 te Vierhouten kan ik mij nog alles herinneren. Dat gesprek heeft precies 

drie minuten geduurd. [Batavus], [Giant] en ik waren erbij en [NFP] en die had een soort 

adviseur meegenomen. Ik weet niet precies hoe laat we afgesproken hadden maar we 

kwamen nagenoeg op hetzelfde moment binnen. Het ging in feite over het verhaal in 

Zwolle. Het ging in feite om klachten uit de markt van dealers die het niet eens waren over 

de vergoedingen die ze van NFP kregen. We hebben er ontzettend veel klachten over gehad. 

                                                           
43 Schriftelijke zienswijze Giant, 1615/537, p. 102. 

44 Verklaring van de directeur van NFP d.d. 21 mei 2001, 1615/148, p.8. 
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Die adviseur had een mapje bij zich en uit dat mapje kwam een brief van de NMa. En toen 

dacht ik nou moet ik toch heel erg oppassen want dat is niet goed. Ik besefte toen dit kan 

niet. Kennelijk heb ik toen gedacht die man zit hier met andere bedoelingen dan om over 

zijn business te praten. Hij zit hier om ons aan de paal te nagelen. Op het moment dat wij 

met zijn drieën tegen die man zeggen [NFP] als u dit doet dan stoppen we ermee, dat is 

machtsmisbruik, dat kan natuurlijk niet. En dat hebben we dus ook niet gedaan. Ik heb 

tegen [NFP] gezegd dat we nog al wat klachten hadden ontvangen vanuit de markt. En ik 

heb tegen [NFP] gezegd zou u misschien eens kunnen kijken of u daar misschien iets aan kan 

doen. En toen ben ik opgestapt en was de vergadering voorbij.” 45 

 

101. NFP, de adviseur van NFP en Batavus hebben desgevraagd aangegeven dat het 

zichtbaar worden van het NMa-briefpapier de reden was waarom het overleg van  

17 augustus 2000 te Vierhouten zo kort heeft geduurd.46 

 

102. De d-g NMa concludeert op grond van het bovenstaande en het onderliggende dossier 

dat Gazelle, ter voorbereiding op de bespreking van 17 augustus 2000 tussen Gazelle, 

Batavus en Giant enerzijds en NFP anderzijds, op 21 juli 2000 een fax heeft verzonden 

aan Batavus en Giant, inhoudende de te verlenen maximumkorting van 34% aan NFP 

en de margevergoeding die de dealer van NFP dient te ontvangen. Voorts concludeert 

de d-g NMa dat voorafgaand aan de bespreking met NFP een vooroverleg heeft 

plaatsgevonden tussen Batavus, Gazelle en Giant. Het gegeven dat Batavus wat laat 

was, doet hier niet ter zake daar Batavus voor de bespreking met NFP middels een kort 

resumé van Gazelle op de hoogte is gebracht van hetgeen er was voorbesproken 

tussen Gazelle en Giant. Ten slotte concludeert de d-g NMa dat de bespreking tussen 

Batavus, Gazelle en Giant enerzijds en NFP anderzijds daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden, zij het dat deze na korte tijd is afgebroken. 

                                                           
45 Verklaring van de commercieel directeur van Gazelle d.d. 20 februari 2002, 1615/183 (1615/160). 

46 Verklaring van de directeur van NFP d.d. 21 mei 2001, 1615/148, p. 5, 8 en 9, verklaring van de adviseur van NFP  d.d. 7 

september 2001, 1615/91 en verklaring van de commercieel directeur van Batavus d.d. 28 september 2001, 1615/246, p.22. 
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3. Juridische beoordeling 

 

(i) Formele aspecten 

 

3.1. Artikel 6 EVRM, artikel 59 Mw en algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

 

3.1.1. Terinzagelegging van het dossier 

 

103. De d-g NMa volgt partijen niet in hun stelling dat zij in hun verdediging zijn geschaad 

en dat er in strijd met artikel 6 EVRM en artikel 60 Mw is gehandeld doordat, naar door 

partijen wordt gesteld, niet alle op de zaak betrekking hebbende stukken (geheel) ter 

inzage zijn gelegd. 

 

104. Blijkens de Memorie van Toelichting bij de Mededingingwet (“MvT”) bij artikel 60 Mw 

dienen alle voor de zaak relevante stukken ter inzage te worden gelegd.47 In het geval 

waarin een bestuurlijke boete aan de orde is, dient inzage te worden verleend in de 

gegevens en bescheiden waarop de conclusie dat sprake is van een inbreuk op de 

Mededingingswet en de opgelegde sanctie is of zal worden gebaseerd. Indien daartoe 

aanleiding bestaat, kunnen bepaalde stukken geheel of gedeeltelijk als vertrouwelijk 

worden aangemerkt. 

 

105. In onderhavige zaak zijn alle stukken die relevant zijn voor de bewijsvoering conform 

het bepaalde in artikel 60 Mw ter inzage gelegd. Dat die stukken niet allemaal in hun 

geheel ter inzage zijn gelegd, doet daaraan niet af. Artikel 60 Mw dwingt niet tot het 

integraal ter inzage leggen van een op de zaak betrekking hebbend stuk. De d-g NMa 

kan, zo volgt uit artikel 60 Mw, in verband met artikel 3:11, tweede lid, Awb voor 

bepaalde gedeelten het vertrouwelijke karakter laten prevaleren. Deze als vertrouwelijk 

aangemerkte (delen van) stukken kunnen in dat geval ten aanzien van de partijen die 

de inhoud van deze informatie niet kennen, niet dienen ter staving van de conclusie dat 

sprake is van een inbreuk op de Mededingingswet; van de voor partijen wel 

inzichtelijke informatie kan ten aanzien van partijen wel gebruik worden gemaakt. Deze 

wijze van toepassen van artikel 60 Mw is naar het oordeel van de d-g NMa in 

overeenstemming met de vereisten van artikel 6 EVRM. Voorts is op juiste wijze 

toepassing gegeven aan artikel 10, tweede lid, Wob. Ten aanzien van alle als 

vertrouwelijk aangemerkte (delen van) stukken is door de d-g NMa de in genoemd 

artikel vereiste belangenafweging gemaakt.  

 

                                                           
47 Kamerstukken II, 1995/96, 24 707, nr 3 (MvT), p.91.  
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106. Het beroep van betrokken partijen op de arresten van het Europese Hof van de 

Rechten van de Mens (“EHRM”) inzake Edwards vs United Kingdom48 en Rowe and 

Davis vs United Kingdom49 treft geen doel. Partijen hebben inzage gehad in alle op de 

zaak betrekking hebbende stukken op basis waarvan de d-g NMa tot een oordeel komt 

omtrent de feiten en omstandigheden als vermeld in het rapport. Voorts hebben 

partijen de gelegenheid gehad om (ontlastende) stukken aan het dossier toe te voegen. 

Dergelijke stukken maken vervolgens evenzeer deel uit van het dossier op basis 

waarvan de d-g NMa tot voornoemd oordeel komt. 

 

107. De d-g NMa volgt betrokken partijen ten slotte niet in hun klacht dat het ter inzage 

gelegde dossier niet conform artikel 60, tweede lid, Mw vier weken ter inzage heeft 

gelegen. De terinzagelegging van het dossier is aangevangen op 4 juni 2003. Vanaf 

deze datum lag het dossier ter inzage ten kantore van de NMa. Op verzoek van partijen 

heeft de d-g NMa een kopie van het ter inzage gelegde dossier op 4 juni 2003 

toegezonden aan de gemachtigden van Accell en Giant en op 17 juni 2003 aan de 

gemachtigde van Gazelle. Ter completering van het dossier heeft de d-g NMa op 3, 25 

en 28 juli 2003 een aantal stukken aan partijen toegestuurd. De d-g NMa is van mening 

dat door het toezenden van het ter inzage gelegde dossier is voldaan aan de termijn 

van vier weken uit artikel 60, tweede lid, Mw. Dat de NMa op 3, 25 en 28 juli 2003 nog 

aanvullende stukken aan partijen heeft gezonden, doet hier niet aan af. De d-g NMa 

neemt hierbij in aanmerking, dat partijen ter hoorzitting van 12 en 15 augustus 2003 de 

mogelijkheid hadden, welke zij ook hebben benut, om hun schriftelijke zienswijze (met 

betrekking tot deze stukken) mondeling aan te vullen. Daarenboven zijn partijen in de 

gelegenheid gesteld alsnog schriftelijk te reageren op de aanvullende stukken. Hierbij 

is, conform artikel 60, tweede lid, Mw, een termijn van vier weken aangehouden. 

Partijen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. 

 

3.1.2. Verbod op vooringenomenheid en onschuldpresumptie 

 

108. Naar aanleiding van de stelling van partijen – onderbouwd met arresten van het EHRM 

– dat de NMa door het uitbrengen van het persbericht in onderhavige zaak op  

28 november 2002 en hetgeen met betrekking tot onderhavige zaak is opgenomen in 

het gepubliceerde Jaarverslag 2002 van de NMa de presumptie van onschuld en het 

verbod van vooringenomenheid heeft geschonden, merkt de d-g NMa het volgende op. 

Hetgeen door de NMa in deze zaak ten aanzien van betrokken partijen naar buiten is 

gebracht betreft niet meer dan het redelijk vermoeden waartoe het onderzoek en het 

naar aanleiding daarvan opgestelde rapport een basis bieden. Na het uitbrengen van 

                                                           
48 EHRM 16 december 1992. 

49 EHRM 16 februari 2000. 
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het rapport wordt het dossier inclusief het rapport overgedragen aan de Juridische 

Dienst van de NMa en nemen de werkzaamheden in verband met uitvoering van de 

artikelen 60, 61 en 62 Mw een aanvang. De ambtenaren die bij deze werkzaamheden 

betrokken zijn, en in dit opzicht verschilt onderhavige zaak wezenlijk ten opzichte van 

de door partijen aangevoerde arresten van het EHRM, zijn niet betrokken geweest bij 

het opstellen van het rapport en het daaraan voorafgaande onderzoek, hetgeen ook 

blijkt uit een in het dossier opgenomen verklaring ex artikel 3, tweede lid, Mw.50 

Hiermee is een waarborg tegen partijdigheid en vooringenomenheid gegeven.  

 

109. Het feit dat via de media en het jaarverslag 2002 van de NMa communicatie 

plaatsvindt over de bevindingen van de NMa naar aanleiding van het onderzoek, doet 

daaraan niet af. De NMa geeft in haar communicatie met de media steeds aan in welk 

stadium van het proces een zaak zich bevindt. Met betrekking tot rapporten wordt 

vermeld, dat het gaat om een redelijk vermoeden van een overtreding, dat partijen nog 

worden gehoord en dat de NMa nog geen definitief oordeel heeft gegeven over de in 

het rapport geconstateerde overtreding(en) en de eventueel op te leggen sanctie. In het 

jaarverslag 2002 van de NMa is aangegeven dat in 2002 het onderzoek van de NMa 

naar overtredingen van de Mededingingswet resulteerde in negen rapporten – 

waaronder het rapport zoals opgemaakt in onderhavige zaak – waarin het redelijke 

vermoeden van de overtreding is vastgelegd.51  

 

110. De d-g NMa is, gezien het voorgaande, van oordeel dat de presumptie van onschuld en 

het verbod van vooringenomenheid in onderhavige zaak niet zijn geschonden en ziet 

zich hierin gesteund door de uitspraak door de rechtbank ’s-Gravenhage van 3 maart 

2004 met betrekking tot een door Accell tegen de NMa aangespannen civiele 

procedure.52 

 

3.1.3. Redelijke termijn  

 

111. De d-g NMa volgt Accell, Batavus, Koga en Sparta, Giant en Gazelle niet in hun stelling 

dat het beginsel van de eerbiediging van de redelijke termijn, als bedoeld in artikel 6 

van het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden (“EVRM”), in de administratieve procedure van onderhavige 

zaak zou zijn geschonden. 

 

                                                           
50 Zie stuk 1615/420. 

51 Jaarverslag 2002 van NMa en DTe, p. 93. 

52 Rechtbank ’s-Gravenhage 3 maart 2004, Accell Groep N.V. vs. Staat der Nederlanden, IB/A 

rolnummer: 03/1384. 
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112. De redelijkheid van de termijn moet worden beoordeeld met inachtneming van de 

specifieke omstandigheden van elke zaak afzonderlijk en in het bijzonder met 

inachtneming van het belang ervan voor de betrokkene, de ingewikkeldheid van de zaak 

en het gedrag van de verzoeker (in casu de betrokken partijen) en de bevoegde 

autoriteiten (in casu de NMa).53 De lijst van deze criteria is niet uitputtend en het is 

niet vereist dat de zaak stelselmatig in het licht van al deze criteria wordt gehouden, 

wanneer de duur van de procedure volgens één van de criteria is gerechtvaardigd.54  

 

113. Overeenkomstig de communautairrechtelijke praktijk moet bij het bepalen van de 

redelijke termijn van een ex officio sanctieprocedure de administratieve procedure in 

twee perioden worden verdeeld en moet per periode de redelijkheid van de termijn 

worden beoordeeld. De eerste procedurefase loopt in dit geval van het moment van de 

eerste bedrijfsbezoeken tot de bekendmaking van het rapport. De tweede 

procedurefase begint met de bekendmaking van het rapport en eindigt met de 

vaststelling van het sanctiebesluit.55  

 

114. Accell, Batavus, Koga, Sparta en Gazelle stellen dat bij het bepalen van de redelijke 

termijn in de zin van artikel 6 EVRM de zogenoemde “Marijnissen-norm” dient te 

worden gevolgd, volgens welke norm de termijn van een procedure(fase) niet langer 

dan twee jaar zou mogen duren. Deze norm zou zijn geformuleerd door het Comité 

van Ministers van de Raad van Europa en nadien zijn overgenomen door het EHRM in 

het arrest Abdoella vs Nederland56 en het arrest B. vs Oostenrijk.57 

 

115. In 1985 heeft het Comité van Ministers in een resolutie58 naar aanleiding van het 

rapport van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens in de zaak 

Marijnissen verklaard dat Nederland artikel 6 EVRM had geschonden, “whereas the 

                                                           
53 Onder meer EHRM 23 april 1996, zaak 17869/91, Phocas v. Frankrijk, r.o. 71; HvJ EG 17 december 1998, zaak C-185/95P, 

Baustahlgewebe GmbH v. Commissie van de Europese Gemeenschappen, Jur. 1998, p. I-8417, r.o. 29. 

54 HvJ EG 15 oktober 2002, gevoegde zaken C-238, C-244, C-245, C-247, C-250-252 en C-254/99 P, Limburgse Vinyl 

Maatschappij NV, DSM NV en DSM Kunststoffen BV, Montedison SpA, Elf Atochem SA, Degussa AG. Enichem SpA, 

Wacker-Chemie GmbH en Hoechst AG en Imperial Chemical Industries plc v. Commissie van de Europese 

Gemeenschappen, Jur. 2002, p. I-8375, r.o. 188. 

55 GvEA EG 20 april 1999, gevoegde zaken T-305-307, T-313-316, T-318, T-325, T-328, T-329 en T-335/94, Limburgse Vinyl 

Maatschappij NV, Elf Atochem SA, BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV en DSM Kunststoffen 

BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst AG, Société artésienne de vinyle, Montedison SpA, Imperial Chemical Industries plc, 

Hüls AG en Enichem SpA v. Commissie van de Europese Gemeenschappen, Jur. 1999, p. II-931, r.o. 124-135. 

56 EHRM 25 november 1992, zaak 12728/87. 

57 EHRM 28 maart 1990, zaak 11968/86. 

58 Resolutie van het Comité van Ministers van de Raad van Europa, 25 januari 1985 (DH (85) 4). 
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Commission […] found that in the circumstances of the case the period of more than 

two years between the filing of the applicant’s appeal and the hearing in that appeal 

amounted to a delay which was not in line with the requirements of Article 6 […]” . 

 

116. In tegenstelling tot hetgeen partijen in hun zienswijzen beweren, wordt in het arrest 

B. vs Oostenrijk in het geheel niet verwezen naar de vorenbedoelde resolutie van het 

Comité van Ministers. In het arrest Abdoella wordt de resolutie genoemd bij de 

bespreking van het voor die zaak relevante nationaalrechtelijke kader. Bij de 

beoordeling van de redelijkheid van de termijn in de zaak Abdoella heeft het EHRM 

echter niet verwezen naar de zogenoemde “Marijnissen norm”, maar heeft het de duur 

van de betrokken procedure getoetst aan de in de rechtspraak van het EHRM 

uiteengezette criteria, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden van 

de zaak. 

 

117. De d-g NMa is van oordeel dat het beginsel van de redelijke termijn zowel in de eerste 

als in de tweede fase van de procedure in onderhavige zaak niet is geschonden. De 

eerste procedurefase, welke is begonnen met de eerste bedrijfsbezoeken op 6 en  

7 september 2000 en is geëindigd met de bekendmaking van het rapport op  

27 november 2002, heeft ongeveer 26 maanden geduurd. Deze periode wordt 

gerechtvaardigd door de complexiteit van deze zaak. In dit verband mag worden 

gewezen op het aantal ondernemingen dat bij deze zaak is betrokken, het verrichte 

externe marktonderzoek, de verschillende door de fietsfabrikanten verrichte 

gedragingen en de omvang van het dossier. Voorts blijkt uit het dossier dat gedurende 

de hele procedure steeds met relatief korte tussenpozen met de betrokken 

ondernemingen is gecorrespondeerd. 

 

118. De tweede procedurefase, die is begonnen op het moment van bekendmaken van het 

rapport op 27 november 2002 en heden eindigt, heeft 17 maanden geduurd. De d-g 

NMa is van oordeel dat het beginsel van de redelijke termijn ook in deze procedurefase 

niet is geschonden. Hiertoe neemt de d-g NMa naast de bovengenoemde factoren die 

ook in deze fase een rol spelen, in aanmerking de procedurele verwikkelingen die 

hebben plaatsgevonden. Zo noopten de verschillende door partijen ingediende 

verzoeken, klachten en bezwaren mede gezien (hetgeen ten grondslag ligt aan) het 

bepaalde in artikel 6 EVRM, tot een reactie van de zijde van de NMa, welke aanleiding 

gaven tot een voortdurende correspondentie tussen Gazelle en Giant enerzijds en de 

NMa anderzijds. 

 

119. Gezien het voorgaande concludeert de d-g NMa dat het beginsel van de redelijke 

termijn noch in de eerste, noch in de tweede procedurefase is geschonden. 
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3.1.4. Termijn voor de hoorzitting en het indienen van de schriftelijke zienswijzen 

 

120. De betrokken ondernemingen Accell, Gazelle en Giant hebben in de schriftelijke 

zienswijzen, in nadien aan de NMa verzonden stukken en tijdens de hoorzitting van  

12 en 15 augustus 2003 bedenkingen geuit tegen het door de NMa eenzijdig bepalen 

van een datum voor de hoorzittingen, de termijn voor het schriftelijk en mondeling 

uitbrengen van hun zienswijze en tegen de beperkte tijd ter voorbereiding van de 

hoorzitting. Zij hebben voorgesteld de hoorzitting uit te stellen. 

 

121. Wat deze door partijen geuite bedenkingen betreft en het door de NMa niet instemmen 

met het uitstellen van de hoorzitting, is de d-g NMa van oordeel dat hij niet 

onbehoorlijk heeft gehandeld. Hiertoe neemt de d-g NMa het volgende in aanmerking.  

 

122. De d-g NMa stelt voorop dat het rapport ruim zes maanden voor het begin van de 

zienswijzenprocedure aan onder meer Accell, Gazelle en Giant is toegezonden, zodat 

zij vroegtijdig op adequate wijze met de voorbereiding van hun verdediging konden 

beginnen. Voorts heeft de NMa vier maanden voor de aanvang van de terinzagelegging 

van het dossier in onderhavige zaak een kopie van de niet-vertrouwelijke versie van het 

Decisio-rapport aan Accell, Gazelle en Giant toegezonden. Daarenboven is de 

vastgestelde datum voor de hoorzitting (12 augustus 2003) tijdig aan betrokken 

partijen meegedeeld, namelijk op 22 mei 2003.  

 

123. Op 4 juni 2003 is de terinzagelegging aangevangen, opdat vanaf die datum het dossier 

kon worden ingezien ten kantore van de NMa.  

 

124. De d-g NMa heeft, nadat de terinzagelegging een aanvang had genomen, betrokken 

ondernemingen een redelijk geachte termijn van circa negen weken gegeven voor het 

indienen van een schriftelijke zienswijze.  

 

125. Ondanks de korte periode tussen het toezenden van het rapport aan Batavus, Koga en 

Sparta en de hoorzitting, die voldoet aan de wettelijke inzagetermijn, is de d-g NMa 

van oordeel dat Batavus, Koga en Sparta niet in hun verdediging zijn geschaad, daar de 

gemachtigde van Batavus, Koga en Sparta reeds sinds september 200259 optreedt als 

gemachtigde voor de moederonderneming, te weten Accell, en in die hoedanigheid het 

dossier reeds vanaf 4 juni 2003 in zijn bezit had.  

 

                                                           
59 Zie brief d.d. 20 september 2002 van Houthoff Buruma aan de NMa (1615/271). Overigens heeft genoemd kantoor al op 

18 april 2002 met de NMa gecorrespondeerd met betrekking tot Koga, één van de dochters van Accell (1615/200) en op 30 

mei 2002 met betrekking tot Batavus, een andere dochter van Accell (1615/221).  
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(ii) Materiële aspecten  

 

3.2. Artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet 

 

3.2.1. Het verbod op mededingingsafspraken 

 

126. Artikel 6, eerste lid, Mw verbiedt overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van 

ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van 

ondernemingen die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de 

Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Blijkens de 

parlementaire geschiedenis van de Mw sluit artikel 6, eerste lid, Mw zoveel mogelijk aan bij 

artikel 81, eerste lid, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (“EG”). 

Ten aanzien van de toepasselijkheid van het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw dient 

derhalve aansluiting te worden gezocht bij de beschikkingenpraktijk van de Europese 

Commissie (“Commissie”) en de jurisprudentie van het Gerecht van Eerste Aanleg 

(“Gerecht”  en “GvEA”) en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (“Hof”  en 

“HvJEG”). 

 

3.2.2. Ondernemingen  

 

127. De betrokken fietsfabrikanten verrichten economische activiteiten en zijn derhalve 

ondernemingen in de zin van artikel 1, aanhef en onder f, Mw. 

 

3.2.3. Samenwerking in het kader van SOM-F 

 

128. De betrokken partijen hebben op verschillende gronden het in het rapport uitgesproken 

vermoeden aangevochten, dat het inwinnen van informatie over elkaars verkopen via SOM-F 

en GfK een op basis van artikel 6, eerste lid, Mw verboden informatie-uitwisseling vormt.  

 

129. Om te beginnen stellen zij dat de kenmerken van de markt door de NMa niet goed zijn 

onderzocht dan wel niet goed zijn beoordeeld, zodat het rapport ten onrechte concludeert 

dat de uitgewisselde gegevens onder de gegeven marktstructuur en omstandigheden konden 

worden benut om tot een afstemming van gedrag te komen waarmee de onderlinge 

mededinging kon worden beperkt. Partijen stellen dat de van GfK verkregen gegevens 

daarentegen juist worden gebruikt om beter en sneller aan de wensen van de consument te 

kunnen voldoen; met andere woorden, om scherper te concurreren. Met betrekking tot het 

aspect van verdoken concurrentie wordt opgemerkt dat in de praktijk niet blijkt van inertie of 

een gebrek aan innoverend gedrag in de sector. Ten onrechte zijn in het rapport de 
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maatstaven gehanteerd die zijn neergelegd in onder meer de UK Tractor-beschikking van de 

Commissie60 en de daarover gewezen arresten van het Gerecht61 en het Hof.62 

 

130. Voorts stellen partijen dat geen sprake is van uitwisseling van informatie, maar van 

(gezamenlijke) inkoop via SOM-F bij GfK. In dit verband wordt de beschikking van de 

Commissie inzake Wirtschaftsvereinigung Stahl63 aangehaald. De gegevens worden immers 

uit het publieke domein betrokken en zijn niet afkomstig van de betrokken fietsfabrikanten 

zelf, aldus partijen. 

 

131. De d-g NMa acht het allereerst van belang dat uit het onderzoek niet is gebleken dat de 

gegevens waarover de betrokken fietsfabrikanten via SOM-F en GfK de beschikking kregen, 

door hen werden benut om de nakoming van eventuele tussen hen bestaande prijs-, 

productie- of marktverdelingsafspraken of andere verboden mededingingsbeperkende 

afspraken te controleren. Het vermoeden van overtreding in het rapport betreft een stelsel 

van informatie-uitwisseling als op zich zelf staande mededingingsbeperking. 

 

132. Voorts merkt de d-g NMa op dat, voor zover de fietsfabrikanten zich voor de bepaling van 

hun gedrag op de betrokken markt door de – nauwkeurige, gedetailleerd uitgesplitste en 

tamelijk actuele – gegevens over elkaars individuele verkoopcijfers laten leiden, het 

economisch gezien in wezen niet uitmaakt uit welke bron die gegevens worden geput en of 

hierbij intermediairs in het spel zijn. Indien op een geconcentreerde, oligopolistische markt 

de marktdeelnemers over en weer verkoopgegevens van elkaar verkrijgen, langs welke weg 

dan ook, vermindert dit de onzekerheid bij elk van hen omtrent marktposities en strategieën 

van de concurrenten. 

 

133. Of, gelet op de aard van de desbetreffende gegevens en de kenmerken van de betrokken 

markt, de in het rapport omschreven mededingingsbeperkende gevolgen zich inderdaad 

hebben voorgedaan of hadden kunnen voordoen, kan evenwel in het midden blijven. Voor de 

beoordeling van het gedrag in het licht van de verbodsnorm van artikel 6, eerste lid, Mw 

doen de herkomst en wijze van verkrijging van de desbetreffende gegevens namelijk wel ter 

zake.  

 

134. In dit verband heeft de Commissie in haar beschikking inzake Wirtschaftsvereinigung Stahl 

opgemerkt dat het bij studies van gespecialiseerde instituten, die enquêtes houden in 

verkooppunten, niet gaat om overeenkomsten over de uitwisseling van informatie tussen 

                                                           
60 Beschikking van 17 februari 1992, PB L 68/19. 

61 Arrest van 27 oktober 1994, Jur. 1994, II-957. 

62 Arrest van 28 mei 1998, Jur. 1998, I-3111. 

63 Beschikking van 26 november 1997, Pb 1998 L 1/10.  
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concurrenten waarmee artikel 81 EG wordt geschonden. De gegevens worden door de 

enquêtebureaus verkocht en niet uitgewisseld tussen concurrenten, aldus de Commissie. 

Hoe nauwkeurig dergelijke enquêtes ook mogen zijn, het gaat hier om dienstverlening door 

derden en niet om overeenkomsten die eventueel onder artikel 81 EG vallen.64 

 

135. In het arrest TACA stelt het Gerecht: ”Since the content of the essential terms is published, 

communication between the parties of the availability and content of their individual service 

contracts constitutes an exchange of public information. It has been held that such a system 

for exchanging information cannot infringe the Treaty competition rules (see inter alia Case 

T-35/92 John Deere v Commission [1994] ECR II-957, paragraph 81, upheld on appeal in Case 

C-75/95 P John Deere v Commission [1998] ECR I-3111, paragraphs 89 en 90).”65 In de 

laatstgenoemde zaak was sprake van uitwisseling (via de UK Agricultural Tractor 

Registration Exchange) van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. 

 

136. In de onderhavige zaak betrokken de in SOM-F samenwerkende ondernemingen – 

waaronder ook andere dan fietsfabrikanten, bijvoorbeeld Vredestein Banden – de gegevens 

van een onafhankelijk marktonderzoekbureau, GfK. GfK betrok haar informatie van een 

representatief panel van rijwielhandelaren (in ruil waarvoor aan hen beperkte, door GfK 

bewerkte, geaggregeerde marktinformatie werd verstrekt, een op geld waardeerbare 

tegenprestatie derhalve). In beginsel staat het een ieder vrij om op vergelijkbare wijze 

informatie over fietsverkopen in Nederland te vergaren. Andere marktonderzoekbureaus en 

ook de (individuele) fietsfabrikanten zelf moeten daartoe in staat worden geacht.  

 

137. Het gaat te ver om te stellen dat de GfK-gegevens “uit het publieke domein”  afkomstig zijn, 

aangezien er geen sprake is van openbare toegankelijkheid of (verplichte) publicatie, zoals in 

de zaak TACA aan de orde was. Wel zijn de gegevens bij anderen dan de betrokken 

fabrikanten zelf, namelijk bij de rijwielhandelaren, “ te koop” en kunnen zij derhalve niet in de 

zin van de UK Agricultural Tractor Registration Exchange -zaak als bedrijfsgeheimen van de 

fabrikanten worden beschouwd. Het feit dat de gegevens, afkomstig van de rijwielhandelaren 

en vergaard en bewerkt door GfK een zekere waarde hebben in het economische verkeer en 

om die reden niet ter beschikking mogen worden gesteld aan derden, doet aan de 

constatering dat de gegevens niet als bedrijfsgeheimen van de fabrikanten kunnen worden 

beschouwd, niet af. 

 

138. Uit het onderzoek is voorts niet gebleken dat de rijwielhandelaren bij het verstrekken, c.q. 

verkopen aan GfK of anderen van verkoopgegevens zoals de onderhavige jegens de 

                                                           
64 Beschikking van 26 november 1997, Pb 1998, L 1/10, punt 58. 

65 GvEA 30 september 2003, gevoegde zaken T-191/98 en T-212–214/98, Atlantic Container Line AB e.a. vs. Commissie 

(Trans-Atlantic Conference Agreement), nog niet gepubliceerd, r.o. 1154; cursivering toegevoegd. 
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fabrikanten aan enigerlei contractuele beperkingen zijn onderworpen. Het onderzoek heeft 

bijvoorbeeld geen aanwijzingen opgeleverd dat de rijwielhandelaren gebonden zouden zijn 

de desbetreffende gegevens uitsluitend aan GfK te verstrekken. Evenmin is gebleken van 

overeenkomsten krachtens welke de rijwielhandelaren voor het leveren van de 

verkoopgegevens toestemming zouden moeten vragen van de betrokken fietsfabrikanten (of 

van SOM-F). Ten slotte is niet gebleken dat de fietspanels en GfK als ‘doorgeefluik’ worden 

gebruikt om gegevens te verspreiden die in feite niet van de rijwielhandelaren zelf, maar van 

de fietsfabrikanten afkomstig zijn, waardoor feitelijk sprake zou zijn van uitwisseling in de 

strikte zin van het woord. 

 

139. Gelet op het bovenstaande vormt de inkoop van de desbetreffende verkoopgegevens door 

individuele fietsfabrikanten op zichzelf geen inbreuk op het kartelverbod van artikel 6, eerste 

lid, Mw.  

 

140. De vraag die vervolgens dient te worden beantwoord, is of de gezamenlijke inkoop van de 

desbetreffende gegevens, via SOM-F, bij GfK, wel in strijd met artikel 6 Mw is. Daarbij dient 

acht te worden geslagen op zowel de overeenkomsten waarop deze bijzondere constructie is 

gebaseerd als op haar werking in de praktijk (zie hierover paragraaf 2.3.1). 

 

141. Daar er sprake is van exclusiviteit – GfK mag de desbetreffende gegevens alleen aan SOM-F 

c.q. aan de bij SOM-F aangesloten ondernemingen leveren en SOM-F beslist zelf over 

toetreding van nieuwe deelnemers – dient met name te worden bezien of sprake kan zijn van 

een ongewenst uitsluitingseffect op de markt.  

 

142. De d-g NMa merkt dienaangaande allereerst op dat partijen geen bevredigende verklaring 

hebben gegeven waaruit de noodzaak van de SOM-F-constructie zou blijken, afgezien 

wellicht van de allereerste fase, waarin een zekere bundeling van de vraag het voor GfK 

rendabel maakte om de markt te gaan onderzoeken. In feite levert GfK de marktgegevens 

zonder tussenkomst van SOM-F aan de deelnemers en het argument dat er anders geen 

eigenaar van de backdata zou zijn, is niet overtuigend. Door partijen is erop gewezen dat er 

op tal van markten sprake is van marktonderzoek in opdracht van de marktdeelnemers en 

dat bureaus als GfK daarin hun bestaansgrond vinden; het tussenschuiven van een instantie 

als SOM-F is echter geenszins een gangbare praktijk.  

 

143. De in SOM-F participerende fietsfabrikanten hebben gezamenlijk reeds een marktaandeel 

(gemeten in omzet in 2000) van circa 75%. Hoewel de formele toetredingscriteria objectief 

gerechtvaardigd lijken, is van toetreding gedurende het bestaan van SOM-F geen sprake 

geweest. Wat de aanvraag tot toetreding door Peugeot betreft, biedt het onderzoeksdossier 

onvoldoende aanknopingspunten om met voldoende zekerheid te stellen dat deze op 

willekeurige of discriminatoire wijze werd buitengesloten, maar is de gang van zaken bij de 
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beoordeling van de toetreding weinig transparant te noemen. Onafhankelijk is het oordeel 

over toetreding evenmin. 

 

144. De hierboven genoemde feiten roepen bedenkingen op met betrekking tot een mogelijk 

nadeel voor de concurrentiepositie van (kleinere) niet-participerende fietsfabrikanten die op 

de Nederlandse markt actief zijn of willen worden. Niettemin blijft twijfel bestaan of dit 

nadeel voldoende substantieel is om te kunnen spreken van een toetredingsbeperking of 

uitsluitingseffect op de betrokken markt. Zo blijken niet-participanten zich goed op de markt 

te kunnen handhaven, hetgeen het economische voordeel van deelname relativeert. 

Bovendien zijn, zoals reeds eerder aangegeven, de gegevens waarover de SOM-F-

deelnemers beschikken voor niet-participanten ook op andere wijze te vergaren, zij het 

mogelijk tegen hogere kosten. Om deze redenen dient in de onderhavige sanctieprocedure 

het voordeel van de twijfel aan partijen te worden gegeven. 

 

145. Ten slotte hecht de d-g NMa belang aan het feit dat de samenwerking binnen SOM-F per 

31 december 2002 afliep en niet is verlengd.  

 

146. Op grond van het bovenstaande stelt de d-g NMa voor de duur van het bestaan van SOM-F 

geen overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw vast. 

 

3.2.4. Het prijsbeleid voor het fietsseizoen 2001 

 

3.2.4.1. Overeenkomst, dan wel onderling afgestemde feitelijke gedraging 

 

147. Ingevolge artikel 1, aanhef en onder e, Mw wordt (in deze wet en de daarop berustende 

bepalingen) onder “overeenkomst”  verstaan een overeenkomst in de zin van artikel 81, 

eerste lid, EG. In de parlementaire geschiedenis van de Mededingingswet is aangegeven dat 

de vorm waarin de afspraken zijn neergelegd niet bepalend is voor de beantwoording van de 

vraag of sprake is van een overeenkomst in de zin van artikel 81 EG. Het Hof en de 

Commissie hanteren ook een ruimere omschrijving van het begrip overeenkomst dan de 

omschrijving in het Burgerlijk Wetboek. Zo hoeft er geen sprake te zijn van de mogelijkheid 

afspraken rechtens af te dwingen.66 Een mondelinge afspraak kan volstaan.67 Wel moet er 

sprake zijn van wilsovereenstemming tussen economisch onafhankelijke ondernemingen 

om rekening te houden met elkaars belangen en zich te onderwerpen aan economische, 

                                                           
66 HvJEG 16 december 1975, gev. zaken 40-48, 50, 54-56, 111, 113 en 114/73, Suiker Unie e.a. vs Commissie, Jur. 1975, 

p. 1663, r.o. 173. 

67 Kamerstukken II, 1995/96, 24 707, nr 3 (MvT), p. 57, waarin het arrest van het HvJEG 20 juni 1978, zaak 28/77, Tepea vs. 

Commissie , Jur. 1978, 141 wordt aangehaald. 
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sociale of morele druk.68 Van belang is met name dat de betrokken ondernemingen hun 

gezamenlijke wil hebben weergegeven om zich op de markt op een welbepaalde manier te 

gedragen.69  

 

148. Wanneer een onderneming heeft deelgenomen aan vergaderingen waarin 

mededingingsbeperkende activiteiten zijn beraamd, dan volstaat dit voor het bewijs van haar 

deelneming aan die activiteiten, voor zover aanwijzingen van het tegendeel ontbreken.70  

 

149. Ingevolge artikel 1, aanhef en onder h, Mw worden onder “onderling afgestemde feitelijke 

gedragingen” verstaan onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de zin van artikel 81, 

eerste lid, EG. Een onderling afgestemde feitelijke gedraging is een vorm van coördinatie 

tussen ondernemingen, die, zonder dat het tot een eigenlijke overeenkomst komt, de risico’s 

van de onderlinge concurrentie welbewust vervangt door een feitelijke samenwerking.71 De 

termen coördinatie en samenwerking dienen te worden verstaan in het licht van de in de EG-

Verdragsbepalingen inzake de mededinging besloten voorstelling, dat iedere ondernemer 

zelfstandig moet bepalen welk beleid hij op de gemeenschappelijke markt zal voeren. Deze 

zelfstandigheidseis ontneemt de ondernemer niet het recht zijn beleid intelligent aan het 

vastgestelde of te verwachten marktgedrag van de concurrenten aan te passen. Daarentegen 

staat deze eis echter wel onverbiddelijk in de weg aan enigerlei al dan niet rechtstreeks 

contact tussen ondernemers, waardoor hetzij het marktgedrag van een bestaande of 

potentiële concurrent wordt beïnvloed, hetzij die concurrent op de hoogte wordt gebracht 

van het aangenomen of voorgenomen marktgedrag, wanneer dat contact tot doel of ten 

gevolge heeft dat mededingingsvoorwaarden ontstaan die, gelet op de aard van de 

producten of verleende diensten, de grootte en het aantal van de ondernemingen en de 

omvang van de relevante markt, niet met de normaal te achten voorwaarden van die markt 

overeenkomen.72 Het begrip onderling afgestemde feitelijke gedraging vereist, behalve 

                                                           
68 Kamerstukken II, 1995/96, 24 707, nr 3 (MvT), p. 11. 

69 HvJEG 15 juli 1970, zaak 41/69, ACF Chemiefarma, Jur. 1970, p. 661, ov. 112; HvJEG 29 oktober 1980, gevoegde zaken 

209/78 en 218/78, Heintz van Landewyck, Jur. 1980, p. 3125, ov. 86; beschikking van de Commissie van 7 juni 2000, 

Aminozuren, PbEG van 7 juni 2001, nr. L 152, p. 24, punt 185.  

70 HvJEG van 7 januari 2004, gev. zaken C-204/00P, C-205/00P, C-211/00P, C-213/00P, C-217/00P en C-219/00P, n.n.g., 

r.o. 79 e.v; GvEA van 10 maart 1992, zaak T-14/89, Montedipe, Jur. 1992, II-1155, r.o. 129 en 144; GvEA van 11 maart 1999, 

zaak T-141/94, Thyssen, Jur. 1999, II-347, ov. 177. 

71 HvJEG 14 juli 1972, zaak 48/69, Imperial Chemical Industries vs Commissie, r.o.64, HvJEG 16 december 1975, gevoegde 

zaken 40-48, 50, 54-56, 111 en 113-114/73, Suiker Unie e.a. vs Commissie, r.o.26, HvJEG 31 maart 1993, zaak C-89, 104, 114, 

116-117 en 125-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e.a. vs Commissie, r.o.63, HvJEG 8 juli 1999, zaak C-49/92 P, Commissie vs 

Anic Partecipazioni (Polypropyleen), r.o.115.   

72 HvJEG 16 december 1975, gevoegde zaken 40-48, 50, 54-56, 111 en 113-114/73, Suiker Unie e.a. vs Commissie, r.o.173-174, 

HvJEG 14 juli 1981, zaak 172/80, Züchner vs Bayerische Vereinsbank, r.o.13-14, HvJEG, Alhström Osakeyhtiöe e.a. vs 
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afstemming tussen de ondernemingen en een daarop volgend marktgedrag, een oorzakelijk 

verband tussen beide. 

 

150. Door hantering van de begrippen “overeenkomst tussen ondernemingen” én “onderling 

afgestemde feitelijke gedraging” wordt voorkomen dat ondernemingen de toepassing van de 

mededingingsregels ontlopen door in het geheim, zonder dat het tot een eigenlijke 

overeenkomst komt, op een concurrentieverstorende manier samen te werken door 

(bijvoorbeeld) elkaar vooraf van hun beleidsintenties in kennis te stellen, zodat ieder van hen 

haar commercieel gedrag kan bepalen in de wetenschap dat zijn concurrenten zich op 

dezelfde wijze zullen gedragen.73 Voor de mededingingsrechtelijke beoordeling is de precieze 

vorm van de heimelijke afspraken derhalve niet relevant.74 

 

De bespreking d.d. 13 juni 2000 te Zwolle 

 

151. De d-g NMa stelt vast dat in het Postiljon Hotel te Zwolle op 13 juni 2000 een bijeenkomst 

heeft plaatsgevonden tussen Batavus, Koga, Accell (zijnde de moederonderneming van 

onder andere Batavus en Koga), Gazelle en Giant. 

 

152. De d-g NMa stelt op grond van de feiten verder vast dat tijdens de bijeenkomst te Zwolle is 

gesproken over de verhoging van de consumentenadviesprijzen voor fietsen voor het 

fietsseizoen 2001 en over de wijziging van de betalingskortingen voor rijwielhandelaren (ten 

minste) gedurende de maanden september tot en met december 2000. 

 

153. Uit de in paragraaf 2.3.2.1 weergegeven feiten concludeert de d-g NMa dat van de bij de 

bijeenkomst in Zwolle op 13 juni 2000 aanwezige fietsfabrikanten niemand zich van het 

besprokene heeft gedistantieerd.75 

 

154. De in paragraaf 2.3.2.1 weergegeven feiten wijzen op het bestaan van een overeenkomst dan 

wel onderling afgestemd feitelijk gedrag tussen de op 13 juni 2000 op de bijeenkomst 

aanwezige fietsfabrikanten. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de verhoging van de 

consumentenadviesprijzen voor fietsen en over de wijziging van de betalingskortingen voor 

                                                                                                                                                                  

Commissie, r.o.63, HvJEG 28 mei 1998, zaak C-7/95 P, John Deere vs Commissie (UK Agricultural Tractor Registration 

Exchange), r.o.86-87, HvJEG 8 juli 1999, zaak C-49/92 P, Commissie vs Anic Partecipazioni (Polypropyleen), r.o.116-117.   

73 Beschikking van de Commissie van 21 oktober 1998, Kartel voor voorgeïsoleerde buizen, Pb. L024, p.1, punt 130. 

74 Beschikking van de Commissie van 27 juli 1994, PVC, PB L239, p.14, punt 34, Richtsnoeren Samenwerking Bedrijven van 

de d-g NMa van 29 mei 2001, Stcrt 2001, nr. 108, p.28, randnummer 22 (ook gepubliceerd op de website van de NMa: 

www.nmanet.nl).  

75 Zie hiertoe ook HvJEG 8 juli 1999, zaak C-49/92 P, Commissie vs Anic Partecipazioni (Polypropyleen), r.o. 95;  

GvEA 20 maart 2002, zaak T-23/99, LR AF 1998 A/S (Kartel voorgeïsoleerde buizen), r.o. 39, 47, 87 en 342. 
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rijwielhandelaren. Er is derhalve contact geweest tussen concurrenten strekkende tot 

wederzijdse onthulling van voorgenomen marktgedrag en beïnvloeding van elkaars 

marktgedrag.  

 

155. De betrokken fietsfabrikanten hebben aangegeven dat zij hun prijsgedrag op de markt 

onafhankelijk van het besprokene op de bijeenkomst van 13 juni 2000 hebben bepaald en 

dat, voor zover er een zekere mate van gelijkheid tussen het gedrag van hen kon worden 

geconstateerd, dit was toe te schrijven aan het normale gedrag van de fietsfabrikanten. 

Daarnaast betogen Batavus en Koga dat de stijging van de consumentenadviesprijzen in het 

fietsseizoen 2001 goed is te verklaren uit de ongunstige wisselkoersveranderingen tussen de 

Euro en de Dollar/Yen. Naar het oordeel van de d-g NMa doen de aangedragen verklaringen 

niet af aan de betekenis van het overleg tussen de fietsfabrikanten, waardoor van 

onafhankelijk gedrag juist geen sprake meer was.  

 

156. Partijen zien eraan voorbij dat de afstemming tussen de op de bijeenkomst van 13 juni 2000 

aanwezige fietsfabrikanten volgt uit het feit dat zij elkaar te kennen hebben gegeven de 

bedoeling te hebben de consumentenadviesprijzen te verhogen en de betalingskortingen 

voor rijwielhandelaren te verlagen. Een en ander blijkt uit het hiervoor in paragraaf 2.3.2.1 

weergegeven document en de daar geciteerde verklaringen. In die situatie kunnen de 

fietsfabrikanten niet volstaan met het geven van een alternatieve uitlegging voor gelijklopend 

marktgedrag, maar dienen zij de door de d-g NMa aan de hand van verklaringen en 

documenten aangetoonde afstemming gemotiveerd te weerleggen.76  

 

157. Voorts wordt gesteld dat al vóór de bijeenkomst van 13 juni 2000 bekend zou zijn dat Accell 

de consumentenadviesprijzen zou aanpassen wegens de koersschommelingen van de Yen 

en de Dollar ten opzichte van de Euro. In dit verband geeft Accell aan dat het feit dat zij de 

consumentenadviesprijzen zou aanpassen niets nieuws was voor de bij de bijeenkomst 

aanwezigen, omdat Accell reeds bij verschillende publieke aangelegenheden een mogelijke 

prijsverhoging voor het fietsseizoen 2001 als gevolg van de valutakoersstijgingen had 

aangekondigd.  

 

158. Ook dit betoog kan geen stand houden. De d-g NMa is van oordeel dat het enkele feit dat uit 

persberichten reeds kon worden opgemaakt dat Accell/Batavus voornemens was de 

consumentenadviesprijzen aan te passen wegens gestegen kosten als gevolg van 

koersschommelingen van de Dollar en de Yen, niet afdoet aan het feit dat 

bedrijfsvertrouwelijke informatie is gedeeld. Een in mededelingen aan de pers 

bekendgemaakt algemeen voornemen, dat het publiek moet voorbereiden op de 

                                                           
76 GvEA 20 april 1999, gevoegde zaken, T-305-307, 313-316, 318, 325, 328, 329 en 335/94, PVC, r.o. 726-728,  

HvJEG 8 juli 1999, zaak C-49/92 P, Commissie vs Anic Partecipazioni, r.o. 121-128. 
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mogelijkheid van een prijsverhoging, sluit geenszins uit dat er tussen concurrenten 

onzekerheid blijft bestaan met betrekking tot het gedrag van Accell. Door het delen van dit 

voornemen tijdens de bijeenkomst, waarbij specifieke percentages zijn genoemd waartussen 

de prijsverhoging op kostprijsbasis zal uitkomen en is uitgegaan van een specifiek 

aangegeven waarde van de Dollar, alsmede het tijdstip waarop aan het besprokene 

uitvoering zal worden gegeven, heeft wel degelijk een (begin van) afstemming 

plaatsgevonden. Als gevolg van het mededelen van dit voornemen is de onzekerheid ten 

aanzien van het gedrag van in ieder geval Accell bij de concurrenten weggenomen. 

 

159. De stelling van Batavus en Koga dat dergelijke “eenzijdige” mededelingen geen waarde 

hebben,77 onder meer omdat geen sprake is van een sanctiemechanisme, en derhalve niet 

kunnen duiden op afstemming, gaat mede gezien hetgeen hiervoor is overwogen niet op. 

Ook bij gebreke aan een sanctiemechanisme kan heel wel sprake zijn van een overeenkomst 

of onderling afgestemd feitelijk gedrag in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw. Het bestaan 

van een overeenkomst dan wel afstemming kan uitdrukkelijk of impliciet blijken uit het 

gedrag van de ondernemingen. Voorts zijn er geen vormvereisten en contractuele sancties 

nodig en zijn handhavingsmaatregelen evenmin verplicht.78 

 

160. Voor zover er geen sprake is van een overeenkomst in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw, is 

de d-g NMa van oordeel dat de betrokken gedragingen moeten worden aangemerkt als 

onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw. Met 

mededelingen die door hooggeplaatste functionarissen worden gedaan in een besloten 

bijeenkomst hebben de betrokken ondernemingen elkaar een niet mis te verstaan signaal 

over hun voorgenomen beleid gegeven, waarmee zij wederzijds hun voordeel konden doen. 

Een latere afwijking van het aangekondigde beleid zou gemakkelijk aan het licht zijn getreden 

en zelfs indien een onmiddellijke mogelijkheid van represaille zou ontbreken, betekent dit 

nog niet dat een dergelijke misleidende opstelling op langere termijn lonend zou zijn 

geweest.   

 

De bespreking d.d. 17 augustus 2000 te Vierhouten, gemeente Nunspeet 

 

161. Op grond van de feiten stelt de d-g NMa vast dat, ter voorbereiding op de bespreking van  

17 augustus 2000 tussen Gazelle, Batavus en Giant enerzijds en NFP anderzijds, Gazelle op 

21 juli 2000 een fax heeft verzonden aan Batavus en Giant. Deze fax had onder meer 

                                                           
77 In het SEOR ECRI rapport d.d. 7 augustus 2003, opgesteld in opdracht van Accell, Batavus, Koga en Sparta, wordt dit 

ook wel aangeduid als ‘cheap talk’, gedefinieerd als een eenzijdige mededeling die verder geen gevolgen heeft, omdat een 

partij altijd de mogelijkheid heeft iets anders te doen dan dat hij heeft gezegd.  

78 Beschikking van de Commissie van 10 juli 1986, 86/398, Polypropyleen, Pb L 230/1, punt 81. 
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betrekking op de te verlenen maximumkorting van 34% aan NFP en de margevergoeding die 

de dealer van NFP dient te ontvangen.  

 

162. Op grond van de in paragraaf 2.3.2.2 vermelde feiten stelt de d-g NMa vast dat voorafgaand 

aan de bespreking met NFP vooroverleg heeft plaatsgevonden tussen Batavus, Gazelle en 

Giant. 

 

163. De d-g NMa stelt voorts vast dat op 17 augustus 2000 te Vierhouten, gemeente Nunspeet 

een bespreking heeft plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Gazelle, Batavus en 

Giant enerzijds en een vertegenwoordiger van NFP anderzijds. De vertegenwoordiger van 

NFP liet zich vergezellen door een adviseur. 

 

164. De feiten wijzen op het bestaan van een overeenkomst dan wel een onderling afgestemde 

feitelijke gedraging tussen de op 17 augustus 2000 op de bijeenkomst in Vierhouten, 

gemeente Nunspeet aanwezige fietsfabrikanten om NFP onder druk te zetten, enerzijds met 

betrekking tot de margevergoeding die de dealer van NFP ontvangt en anderzijds met 

betrekking tot de door NFP van de fietsfabrikanten te ontvangen maximale korting. Er is 

derhalve contact geweest tussen concurrenten strekkende tot wederzijdse onthulling van 

voorgenomen marktgedrag en beïnvloeding van elkaars marktgedrag ten opzichte van NFP. 

 

165. Voor zover het betoog van partijen, onder verwijzing naar het arrest in de zaak Adalat79, erop 

neer komt dat sprake is van eenzijdig handelen van de zijde van Gazelle dan wel dat geen 

sprake is van een overeenkomst en/of een onderling afgestemde feitelijke gedraging, volgt 

de d-g NMa dit betoog niet.  

 

166. De d-g NMa merkt allereerst op dat een overeenkomst tot stand kan komen door 

stilzwijgende aanvaarding. Hiervan is sprake indien de wilsuitdrukking van één van de 

betrokkenen die is gericht op het verstoren van de mededinging, een – expliciete of 

impliciete – uitnodiging vormt aan de andere partijen om dit doel gezamenlijk te 

verwezenlijken.80  

 

167. Voorts is de d-g NMa van oordeel dat, omdat de in de van Gazelle afkomstige fax vervatte 

informatie duidelijk was gericht op afstemming van het gedrag van Batavus, Gazelle en 

Giant, het handelen van Gazelle geen eenzijdige actie is. Daarenboven staat vast dat 

Batavus, Gazelle en Giant aanwezig waren bij de bespreking met NFP en dat voorafgaand 

aan deze bespreking een vooroverleg heeft plaatsgevonden. De d-g NMa is van oordeel dat 

uit de aanwezigheid van Batavus en Giant bij het vooroverleg en de bespreking met NFP 

                                                           
79 GvEA 26 oktober 2000, zaak T-41/96, Bayer AG vs Commissie, Jur. 2000, p. II-3383. 

80 HvJEG 6 januari 2004, gevoegde zaken C-2/01 P en C-3/01 P, Bayer, n.n.g., r.o. 102. 
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voortvloeit dat zij de door Gazelle meegedeelde informatie konden benutten en conform 

deze informatie wilden handelen jegens NFP, onder meer vanwege de onder hun afnemers 

heersende ontevredenheid over de opstelling van NFP.  

 

168. Het enkele feit dat niet is komen vast te staan dat Batavus en/of Giant hebben gereageerd 

op de fax van Gazelle toont niet aan dat geen sprake is van een overeenkomst of onderling 

afgestemd feitelijk gedrag, nu zij kennis hebben genomen van deze fax én aanwezig waren 

bij de bijeenkomst van 17 augustus 2000 te Vierhouten. Kennelijk doel van de fax en de 

bijeenkomst was om een machtsblok te vormen tegen NFP en zo NFP onder druk te zetten.81 

De spoedige beëindiging van de bespreking, kort nadat, naar zeggen van partijen, NMa-

briefpapier zichtbaar werd, doet niet af aan het kennelijke doel ervan. 

 

169. Daarenboven blijkt dat reeds tijdens het overleg te Zwolle d.d. 13 juni 2000 is gesproken 

over NFP. Tevens kan uit de feiten worden opgemaakt dat tijdens dit overleg is afgesproken 

om op 17 augustus 2000 met NFP te spreken over de aan NFP te verlenen maximale korting 

en over de klachten die de betrokken fietsfabrikanten van dealers (hebben) ontvangen met 

betrekking tot NFP.  

 

170. Op grond van het bovenstaande is de d-g NMa van oordeel dat een overeenkomst dan wel 

onderling afgestemde feitelijke gedraging tussen Batavus, Gazelle en Giant in de zin van 

artikel 6, eerste lid, Mw tot stand is gekomen met betrekking tot het hanteren van een 

maximummarge ten aanzien van NFP en de (minimale) margevergoeding die de 

rijwielhandelaar van NFP dient te ontvangen. 

 

3.2.4.2. Mededingingsbeperking  

 

171. Het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw is van toepassing op een overeenkomst of onderling 

afgestemde feitelijke gedraging wanneer zij ertoe strekt of ten gevolge heeft dat de 

mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of 

vervalst. 

 

172. Artikel 6, eerste lid, Mw sluit zoveel mogelijk aan bij artikel 81, eerste lid, EG-Verdrag. Dit 

geldt ook voor de in artikel 81, eerste lid, sub a, EG-Verdrag gegeven voorbeelden van 

verboden concurrentiebeperkende gedragingen.82 Uit de Europese rechtspraak volgt dat 

                                                           
81 Zie in dit verband het gespreksverslag van afgevaardigden van de NMa en vertegenwoordigers van Gazelle (waaronder 

de algemeen directeur en de commercieel directeur) d.d. 23 januari 2001 ten kantore van de NMa, 1615/158, p. 14-15. 

82 De voorbeelden zijn niet overgenomen in artikel 6, eerste lid, Mw, maar zijn blijkens het gestelde in de parlementaire 

geschiedenis van de Mededingingswet naar analogie van toepassing. Zie Kamerstukken II, 1995-1996, 24 707, nr. 3 (MvT), 

p.61. 
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overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen met betrekking tot het 

vaststellen van prijzen naar hun aard een beperking van de concurrentie zoals bedoeld in 

artikel 81, eerste lid, EG-Verdrag vormen.83 Hetzelfde geldt voor het op andere wijze 

beperken van prijsconcurrentie, zoals onderlinge afstemming van data en omvang van 

prijswijzigingen met inbegrip van afstemming over kortingen, heffingen en marges.84 

Dergelijke overeenkomsten kunnen slechts in het kader van een ontheffing op eventueel 

beweerde gunstige gevolgen voor de mededinging worden beoordeeld.85 

 

173. In casu is sprake van een horizontale overeenkomst dan wel een onderling afgestemde 

feitelijke gedraging tussen Batavus, Koga, Gazelle en Giant met betrekking tot het verhogen 

van de consumentenadviesprijzen en het wijzigen van de betalingskortingen. Voorts is 

tussen Batavus, Gazelle en Giant sprake van een horizontale overeenkomst dan wel een 

onderling afgestemde feitelijke gedraging met betrekking tot het hanteren van een 

maximummarge ten aanzien van NFP en de (minimale) margevergoeding die de 

rijwielhandelaar van NFP dient te ontvangen. Deze overeenkomsten dan wel onderling 

afgestemde feitelijke gedragingen hadden betrekking op het prijsbeleid van fietsseizoen 2001 

en hadden aldus de strekking de mededinging te beperken. Zij vallen hiermee reeds binnen 

het bereik van artikel 6, eerste lid, Mw, zonder dat onderzoek naar de concrete gevolgen, 

waaronder de mate van opvolging, nodig is.86 Een gedetailleerde afbakening van de relevante 

markt kan dan achterwege blijven.87 

                                                           
83 GvEA 17 december 1991, zaak T-6/89, Enichem Anic vs Commissie (Polypropyleen), r.o.214-215 (zie ook Beschikking van 

de Commissie van 23 april 1986, Polypropyleen, Pb L230/1, punt 89), GvEA 12 juli 2001, gevoegde zaken T-202, 204 en 

207/98, Tate & Lyle e.a. vs Commissie, r.o.42-68, GvEA 20 maart 2002, zaak T-23/99, LR AF 1998 A/S (Kartel voor 

voorgeïsoleerde buizen), r.o.47 (zie ook Beschikking van de Commissie van 21 oktober 1998, Kartel voor voorgeïsoleerde 

buizen, Pb L024/1, punten 146-148). Zie ook Richtsnoeren van de Commissie inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van 

het EG-Verdrag op horizontale samenwerkingsovereenkomsten van 6 januari 2001, Pb C3/2, randnummers 18 en 25 en 

Richtsnoeren Samenwerking Bedrijven van de d-g NMa van 29 mei 2001, Stcrt 2001, nr 108, randnummer 25. Deze laatste 

Richtsnoeren staan ook de website van de NMa: www.nmanet.nl.   

84 HvJEG 14 juli 1972, zaak 48/69, Imperial Chemical Industries vs Commissie, r.o.118, HvJEG 11 juli 1989, zaak 246/86, 

Belasco e.a. vs Commissie, r.o.12, GvEA 21 februari 1995, zaak T-29/92, SPO e.a. vs Commissie, zie onder meer r.o.119-123, 

145-158 en 178-187, GvEA 20 april 1999, gevoegde zaken T-305-307, 313-316, 318, 325, 328-329 en 335/94, PVC, r.o.637-661, 

HvJEG 29 oktober 1980, gevoegde zaken 209-215 en 218/78, Heintz van Landewyck e.a. vs Commissie, r.o.94-112, 

Beschikking van de Commissie van 9 december 1998, Griekse veerdienstmaatschappijen, Pb L109/24, punten 140-142. Zie 

ook Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2001, MEDED 00/910-SIMO, Centrale Organisatie voor de Vleesgroothandel vs. d-g 

NMa.  

85 GvEA 15 september 1998, gevoegde zaken T-374-375, 384 en 388/94, European Night Services e.a. vs Commissie, r.o.136, 

GvEA 18 september 2001, zaak T-112/99, Métropole e.a. vs Commissie, r.o.72-80, Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2001, 

MEDED 00/910-SIMO, Centrale Organisatie voor de Vleesgroothandel vs d-g NMa.   

86 HvJEG 13 juli 1966, gevoegde zaken 56 en 58/64, Consten en Grundig vs Commissie. Zie ook  
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3.2.4.3. Merkbaarheid 

 

174. De overeenkomsten dan wel onderling afgestemde feitelijke gedragingen leiden tot een 

merkbare mededingingsbeperking. Zoals aangegeven strekken de onderhavige 

overeenkomsten dan wel onderling afgestemde feitelijke gedragingen met betrekking tot het 

verhogen van de consumentenadviesprijzen, het wijzigen van de betalingskortingen, het 

hanteren van een maximummarge ten aanzien van NFP en de (minimale) margevergoeding 

die de dealer van NFP dient te ontvangen ertoe de concurrentie op het gebied van prijzen te 

beperken en moeten zij derhalve in beginsel als merkbaar mededingingsbeperkend worden 

aangemerkt. Slechts indien de betrokken gedragingen, wegens de zwakke positie van de 

betrokken partijen op de betrokken markt, de markt slechts in zeer geringe mate kunnen 

beïnvloeden, ontkomen zij aan het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw. Is daarvan geen 

sprake, dan is een onderzoek naar de daadwerkelijke effecten in dergelijke gevallen niet 

noodzakelijk voor de vaststelling dat sprake is van overtreding van de mededingingsregels.88 

Alsdan ligt het op de weg van partijen om aan te tonen dat de betrokken gedragingen 

desondanks niet meer dan in geringe mate afbreuk (kunnen) doen aan de mededinging. 

 

175. Alleen al gezien de deelname aan de mededingingsregelingen van de grootste drie 

fietsfabrikanten in Nederland, te weten Accell, Gazelle en Giant, met een gezamenlijk 

marktaandeel (gemeten naar omzet in 2000) van circa 75%, kan niet worden geoordeeld dat 

sprake is van een dermate zwakke positie van de betrokken ondernemingen dat op grond 

daarvan zou moeten worden aangenomen dat zij slechts een verwaarloosbare invloed 

kunnen uitoefenen op de markt. Hetgeen partijen hebben aangedragen doet aan het oordeel 

dat sprake is van een merkbare mededingingsbeperking niet af. 

 

3.2.4.4. Conclusie met betrekking tot het prijsbeleid voor het fietsseizoen 2001 

 

176. De d-g NMa concludeert dat de betrokken gedragingen, voor zover het de gedragingen 

met betrekking tot het prijsbeleid van fietsseizoen 2001 betreft, de mededinging 

                                                                                                                                                                  

GvEA 15 september 1998, gevoegde zakenT-374-375, 384 en 388/94, European Night Services vs Commissie, r.o. 136, 

HvJEG 15 oktober 2002, gevoegde zaken C-238, 244-245, 247, 250-252 en 254/99 P, PVC, r.o. 491-493 en met betrekking tot 

afgestemd gedrag HvJEG 8 juli 1999, zaak C-49/92, Commissie vs. Anic Partecipazioni (Polypropyleen), r.o.121-123. 

87 Vergelijk GvEA 6 juli 2000, zaak T-62/98, Volkswagen vs Commissie, Jur. 2000, p. II-2707, r.o. 230-231. 

88 HvJEG 9 juli 1969, zaak 5/69, Völk vs. Vervaecke, r.o. 7, Rechtbank Rotterdam 18 juni 2003, MEDED 01/621-RIP, X c.s. vs 

d-g NMa (Bredase notarissen), op dit punt bevestigd door het CBB. Zie CBB d.d. 12 maart 2004, AWB 03/916 en 

AWB 03/946, Rechtbank Rotterdam 13 februari 2004, MEDED 02/309 RIP, Secon Group B.V. en G-Star International B.V. 

vs d-g NMa met als derden partijen Chilly B.V. en Basilicum B.V.  
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merkbaar beperken en derhalve in strijd zijn met het verbod van artikel 6, eerste lid, 

Mw. 

 

3.3. Duur van de overtredingen 

 

De bespreking d.d. 13 juni 2000 te Zwolle 

 

177. De overtreding ten aanzien van hetgeen is besproken tijdens het overleg te Zwolle 

inzake het verhogen van de consumentenadviesprijzen (voor het fietsseizoen 2001) en 

het wijzigen van de betalingskortingen nam voor Batavus, Koga, Gazelle en Giant een 

aanvang op het moment van de bespreking, te weten 13 juni 2000. De afspraken 

hebben betrekking op het fietsseizoen 2001. De d-g NMa gaat er daarom vanuit dat de 

overtreding op 31 augustus 2001 is geëindigd.  

 

178. Gezien de in het rapport vermelde duur van de overtreding gaat de d-g NMa uit van 

1 september 2000 als tijdstip voor de aanvang van de overtreding en van 

31 augustus 2001 als tijdstip voor het einde van de overtreding. De overtreding bestrijkt 

derhalve een periode van één jaar. 

 

De bespreking d.d. 17 augustus 2000 te Vierhouten, gemeente Nunspeet 

 

179. De overtreding ten aanzien van hetgeen is besproken tijdens het overleg te Vierhouten, 

gemeente Nunspeet, inzake NFP, nam voor Batavus, Gazelle en Giant in ieder geval een 

aanvang op het moment van de voorbespreking, te weten 17 augustus 2000. Een 

nauwkeurig tijdstip voor het einde van de overtreding kan moeilijk worden vastgesteld. 

Tussen Batavus, Gazelle en Giant waren onderwerp van bespreking het hanteren van een 

maximummarge ten aanzien van NFP en de margevergoeding die NFP verleent aan de 

rijwielhandelaren. Gezien het feit dat de branche een fietsseizoen kent dat begint op 

1 september van een bepaald jaar en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar, 

gaat de d-g NMa uit van een beperkte geldingsduur van de eenmalig besproken marges, 

namelijk (de duur van) één fietsseizoen. De d-g NMa gaat er daarom vanuit dat de 

overtreding op 31 augustus 2001 is geëindigd.  

 

180. Gezien de in het rapport vermelde duur van de overtreding gaat de d-g NMa uit van 

1 september 2000 als tijdstip voor de aanvang van de overtreding en van 31 augustus 2001 

als tijdstip voor het einde van de overtreding. De overtreding bestrijkt derhalve een periode 

van één jaar. 
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3.4. De ondernemingen die de overtredingen hebben begaan 

 

181. De d-g NMa concludeert dat de overtredingen zijn begaan door Batavus en Koga 

(zijnde dochterondernemingen van Accell), Gazelle en Giant. 

 

3.5. De rechtspersonen aan wie de overtredingen worden toegerekend 

 

182. Ingevolge artikel 56, eerste lid, Mw kan de d-g NMa ingeval van overtreding van artikel 

6, eerste lid, Mw aan de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de overtreding kan 

worden toegerekend een boete en een last onder dwangsom opleggen. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 59, eerste lid, onder d, Mw is in het rapport 

vermeld wie de (rechts)personen zijn waaraan in deze zaak de overtredingen kunnen 

worden toegerekend.  

 

183. De in het rapport geconstateerde overtreding in verband met de samenwerking in het 

kader van SOM-F is toegerekend aan Accell, Gazelle, Giant en Larcom. 

 

184. Ingevolge het oordeel van de d-g NMa over de samenwerking in het kader van SOM-F, 

dat ter zake geen overtreding van de mededingingsregels kan worden vastgesteld, 

behoeven de op dit punt door Accell en Larcom aangevoerde argumenten met 

betrekking tot toerekening geen bespreking.  

 

185. In het rapport zijn de overtredingen in verband met het prijsbeleid voor het 

fietsseizoen 2001 toegerekend aan Accell, Gazelle en Giant. 

 

186. Accell heeft bezwaar gemaakt tegen het feit dat de in het rapport geconstateerde 

overtredingen die zijn begaan door Batavus, aan haar worden toegerekend. Door Accell 

is in haar schriftelijke zienswijze en tijdens de hoorzitting gesteld dat Accell geen 

toerekenbare rechtspersoon is in de zin van artikel 56, eerste lid, juncto artikel 59, 

tweede lid, Mw. Ter ondersteuning van deze stelling wijst Accell op hetgeen in de 

Memorie van Toelichting bij de Mededingingswet is opgemerkt over artikel 56 Mw. 

Accell betoogt dat alleen in het geval een onderneming die de overtreding van de 

mededingingsregels heeft begaan geen rechtspersoonlijkheid heeft, de overtreding kan 

worden toegerekend aan en de sanctie kan worden opgelegd aan een onderneming die 

wel rechtspersoonlijkheid heeft. Daar Batavus eigen rechtspersoonlijkheid heeft, gaat 

deze ratio niet op en kan Accell niet als toerekenbare rechtspersoon worden 

aangemerkt, aldus Accell. Voorts stelt Accell dat de Europese rechtspraak met 

betrekking tot aansprakelijkheid van de moederonderneming ten opzichte van de 

dochterondernemingen buiten de spontane harmonisatie van het materiële 

mededingingsrecht, die de wetgever met de invoering van de Mededingingswet voor 
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ogen stond, valt. In het geval deze Europese rechtspraak wel van toepassing zou zijn, 

moet de d-g NMa, aldus Accell, bewijzen dat Accell daadwerkelijk de feitelijke leiding 

voerde over Batavus.  

 

187. De d-g NMa volgt de zienswijze van Accell niet. De d-g NMa is van oordeel dat de 

Mededingingswet toestaat om van geval tot geval te bezien welke 

rechtspersoonlijkheid bezittende eenheid of eenheden de meest gerede is of zijn om de 

overtreding aan toe te rekenen. Daarbij dient enerzijds recht te worden gedaan aan de 

feitelijke verhoudingen en dient anderzijds de effectiviteit van de handhaving in het oog 

te worden gehouden. 

 

188. In de Memorie van Toelichting bij de Mededingingswet stelde de Minister van 

Economische Zaken in het kader van de toerekening dat een boete alleen kan worden 

opgelegd aan een natuurlijke of rechtspersoon. Vervolgens verwees de Minister van 

Economische Zaken voor overtredingen begaan door ondernemingen binnen een 

concern naar de boetepraktijk van de Commissie.89 De omstandigheid dat een 

dochteronderneming juridisch formeel eigen verantwoordelijkheid bezit, is op grond 

van die boetepraktijk niet voldoende om de mogelijkheid uit te sluiten het gedrag van 

de dochteronderneming toe te rekenen aan de moederonderneming. 

 

189. Uit de Memorie van Toelichting bij de Mededingingswet volgt dat voor de 

beantwoording van de vraag aan wie de overtredingen moeten worden toegerekend het 

Europese mededingingsrecht dient te worden gevolgd.90 Derhalve is ook de Europese 

rechtspraak over aansprakelijkheid van de moederonderneming ten opzichte van de 

dochteronderneming van toepassing. 

 

190. De in het rapport aangegeven en in dit besluit gevolgde toerekening aan Accell is in 

overeenstemming met de Europese praktijk. 

 

191. Zoals hiervoor aangegeven is de omstandigheid dat een dochteronderneming juridisch 

formeel eigen verantwoordelijkheid bezit niet voldoende om de mogelijkheid uit te 

sluiten om het gedrag van de dochteronderneming toe te rekenen aan de 

moederonderneming, met name wanneer de dochtermaatschappij niet zelfstandig haar 

marktgedrag bepaalt, doch in hoofdzaak de haar door de moedermaatschappij 

                                                           
89 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 707, nr. 3 (MvT), p. 86. 

90 Zie ook besluit van de d-g NMa d.d. 21 december 2001, zaak 757, Chilly en Basilicum vs G-Star/Secon Group, advies van 

de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet, punten 118-120; bevestigd door Rechtbank Rotterdam in zijn 

uitspraak van 13 februari 2004 in zaak MEDED 02/309 RIP, Secon Group B.V. en G-Star International B.V. vs d-g NMa met 

als derden-partijen Chilly B.V. en Basilicum B.V., paragraaf 2.4.4. 
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verstrekte instructies volgt.91 Wanneer een moedermaatschappij 100% van de aandelen 

in de dochtermaatschappij bezit, mag ervan worden uitgegaan dat de 

moedermaatschappij metterdaad een beslissende invloed had op het gedrag van haar 

dochter, vooral wanneer de moedermaatschappij zich als enige 

onderhandelingspartner heeft opgesteld ten aanzien van de in het geding zijnde 

inbreuken.92 Onder dergelijke omstandigheden moet de moedermaatschappij een 

dergelijk vermoeden met voldoende bewijzen weerleggen.93 

 

192. Als 100% dochterondernemingen van Accell voeren Batavus en Koga 

noodzakelijkerwijs een politiek die door dezelfde statutaire organen wordt bepaald als 

de politiek van Accell zelf. Derhalve hoeft niet te worden onderzocht of Accell 

daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid de afzet- en prijspolitiek van 

haar dochtermaatschappijen Batavus en Koga op beslissende wijze te beïnvloeden.94  

 

193. Accell beschikt als moedermaatschappij op grond van de verhoudingen binnen het 

concern ten aanzien van haar dochterondernemingen – in casu Batavus en Koga – over 

beslissende zeggenschap. Dit blijkt – naast het gegeven dat Batavus en Koga 100% 

dochterondernemingen zijn – uit de wijze waarop Accell in het bestuur van Batavus en 

Koga is vertegenwoordigd. Ingevolge uittreksels van de Kamer van Koophandel zijn de 

bestuurders van Batavus dezelfde personen als de bestuurders van Accell en bestaat 

het bestuur van Koga naast beide bestuurders van Accell nog uit een andere bestuurder 

die niet tevens bestuurder is van Accell en/of Batavus. Door Accell is naar voren 

gebracht dat haar dochterondernemingen in de praktijk zelfstandig hun marktgedrag 

bepalen. Naar het oordeel van de d-g NMa vindt deze stelling onvoldoende steun in de 

feiten. Ten tijde van het vaststellen van het rapport heeft Accell steeds de 

correspondentie met de NMa gevoerd.95 Daarenboven blijkt uit de feiten en 

                                                           
91 Zie bijvoorbeeld HvJEG 14 juli 1972, 48/69, Imperial Chemical Industries Ltd. vs Commissie, Jur. 1972, p.619 en  

HvJEG 21 februari 1973, 6/72, Continental Can, Jur. 1973, p. 215. 

92 Zie HvJEG 16-11-2000, C-286/98 P, Stora Kopparbergs AB vs. Commissie, Jur. 2000, p. I-9925,  r.o. 28-29. 

93 Rechtbank Rotterdam13 februari 2004, MEDED 02/309 RIP, Secon Group B.V. en G-Star International B.V. vs d-g NMa 

met als derden-partijen Chilly B.V. en Basilicum B.V., paragraaf 2.4.4. 

94 Vergelijk HvJEG 25 oktober 1983, 107/82, Allgemeine Elektricitaets Gesellschaft AEG-Telefunken AG vs Commissie, Jur. 

1983, p. 3151, r.o. 50. 

95 Zie ook de brief d.d. 1 mei 2001 van Koga aan de NMa, waarin Koga aangeeft het verzoek van de NMa tot het toezenden 

van jaarverslagen door te hebben gegeven aan Accell (1615/34) en de brief d.d. 18 mei 2001 van Accell aan de NMa waarin 

Accell opmerkt “Allereerst willen wij u verzoeken in het vervolg alle vragen, inclusief die voor onze dochterondernemingen, 

die betrekking hebben op uw onderzoek altijd te richten aan Accell Group N.V., ter attentie van ondergetekende.”  (1615/45)  
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verklaringen dat Accell invloed heeft op de vaststelling van de prijzen van de fietsen van 

haar dochterondernemingen.96  

 

194. Noch het argument van Accell dat de marges die Batavus en Koga in het algemeen aan 

hun afnemers gunnen substantieel van elkaar verschillen en dat de maximumkortingen 

ten aanzien van NFP aanzienlijk verschillen, noch het argument dat bij Accell slechts 

vijf personen werkzaam zijn die zich daardoor niet kunnen bezighouden met het 

feitelijke leiderschap over een groot aantal ondernemingen leidt tot een ander oordeel. 

Deze argumenten geven geen antwoord op de vraag of de dochterondernemingen 

Batavus en Koga zelfstandig een bepaald marge- en kortingenbeleid hanteren of dat 

zulks is gebeurd op instigatie van Accell.97 De d-g NMa is van oordeel dat Accell niet 

heeft weerlegd dat zij beslissende invloed heeft kunnen uitoefenen op het beleid van 

haar dochterondernemingen Batavus en Koga.  

 

195. Uit een en ander volgt dat het met de mededingingsregels strijdige gedrag van de 

dochtermaatschappijen Batavus en Koga aan Accell kan worden toegerekend. 

 

3.6. Conclusie 

 

196. Batavus, Gazelle en Giant hebben artikel 6, eerste lid, Mw overtreden door met elkaar 

overeenkomsten te sluiten dan wel hun feitelijke gedragingen onderling af te stemmen 

met betrekking tot het prijsbeleid voor het fietsseizoen 2001. Onderwerp van de 

overeenkomsten dan wel de onderling afgestemde feitelijke gedragingen zijn geweest 

de verhoging van de consumentenadviesprijzen, de betalingskortingen, de 

maximumkorting ten aanzien van NFP en de (minimale) margevergoeding die NFP aan 

de rijwielhandelaren dient te verlenen. 

 

197. De d-g NMa concludeert dat de betrokken gedragingen de mededinging merkbaar 

beperken en derhalve in strijd zijn met het in artikel 6, eerste lid, Mw neergelegde 

verbod. 

 

198. De d-g NMa gaat voor de duur van de verboden gedragingen van Batavus, Koga, 

Gazelle en Giant met betrekking tot de verhoging van de consumentenadviesprijs en 

het wijzigen van de betalingskorting uit van een periode van één jaar. De overtreding 

van Batavus, Gazelle en Giant inzake de maximumkorting ten aanzien van NFP en de 

                                                           
96 Verklaring van de commercieel directeur van Batavus d.d. 1 maart 2002, p. 1 en 2, 1615/221 (1615/172); verklaring van de 

algemeen directeur van Accell (tevens interim algemeen directeur van Batavus) d.d. 22 maart 2003, 1615/225, p. 1 en 2. 

97 Vergelijk Besluit van de d-g NMa d.d. 21 december 2001, zaak 757, Chilly en Basilicum vs. G-Star/Secon Group, advies 

van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet, punt 121. 
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(minimale) margevergoeding die NFP aan rijwielhandelaren dient te verlenen betreft 

eveneens een periode van één jaar. In beide gevallen valt de duur van de overtreding 

samen met het fietsseizoen 2001, dat loopt van 1 september 2000 tot en met 

31 augustus 2001.   

 

 

4. Sanctie 

 

4.1. Inleiding 

 

199. Op grond van hetgeen in paragraaf 3.2.3 is overwogen vormt de in het rapport omschreven 

informatie-uitwisseling tussen Batavus, Sparta, Gazelle, Giant en Union geen overtreding 

van artikel 6, eerste lid, Mw en besluit de d-g NMa daarvoor geen sanctie op te leggen. 

 

200. Op grond van hetgeen hierboven is overwogen en geconcludeerd met betrekking tot 

het het prijsbeleid voor het fietsseizoen 2001 besluit de d-g NMa een sanctie op te 

leggen aan Accell, Gazelle en Giant, zijnde de rechtspersonen waaraan de 

desbetreffende overtredingen van artikel 6, eerste lid, Mw worden toegerekend.  

 

201. In aanmerking nemende dat de in casu vastgestelde overtredingen van de 

Mededingingswet met betrekking tot het prijsbeleid voor fietsseizoen 2001 zijn 

beëindigd, besluit de d-g NMa daarvoor geen last onder dwangsom op te leggen.  

 

4.2. Boeterelevante informatie 

 

202. Volgens Accell en Giant bevat het rapport onvoldoende informatie over de hoogte van 

een eventueel op te leggen boete. De rechten van verdediging worden als gevolg 

hiervan geschaad, daar de betrokken ondernemingen niet weten waartegen zij zich 

moeten verweren. In het verlengde hiervan wensen Accell en Giant in een nader stuk 

meer informatie over de grondslagen en andere factoren die van belang zijn voor de 

hoogte van een eventueel op te leggen boete teneinde zich op dat punt te kunnen 

verdedigen alvorens de d-g NMa omtrent de boete beslist. 

 

203. De d-g NMa overweegt met betrekking tot het bovenstaande het volgende. Artikel 59, 

tweede lid, Mw schrijft voor wat het rapport moet vermelden. Daaruit blijkt dat het 

rapport informatie moet bevatten over de overtreding (feiten, omstandigheden, waar, 

wanneer, de betrokken onderneming). Niet is voorgeschreven dat het rapport of een 

nadien uit te brengen stuk ook andere informatie moet bevatten die specifiek van 

belang is voor de bepaling van de hoogte van de boete. Binnen het systeem van de wet 

is het heel wel mogelijk dat eerst bij het besluit tot oplegging van een boete kenbaar 
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wordt wat de hoogte van de boete is en welke gegevens en kwalificaties bij de bepaling 

van de boete een rol hebben gespeeld.  

 

204. Daarenboven is, met het oog op de rechten van de verdediging, van belang dat de d-g 

NMa uit een oogpunt van transparantie op 19 december 2001 de Richtsnoeren 

Boetetoemeting (“Boeterichtsnoeren”)98 heeft vastgesteld, en dat diverse besluiten zijn 

genomen waaruit de praktijk van de boetetoemeting door de d-g NMa blijkt. In 

combinatie met het rapport zijn de betrokken ondernemingen derhalve in staat 

anticiperend hun zienswijze op een eventuele boete-oplegging te geven. Van deze 

mogelijkheid is ook daadwerkelijk gebruik gemaakt. 

 

205. Gezien het bovenstaande, ziet de d-g NMa geen aanleiding tegemoet te komen aan de 

wens van Accell en Giant om een aanvullend rapport met specifieke informatie met het 

oog op een eventueel op te leggen boete. 

 

4.3. Het juridisch kader, de Mededingingswet en de Richtsnoeren Boetetoemeting 

 

206. Ingevolge artikel 56, eerste lid, Mw kan de d-g NMa in geval van overtreding van artikel 

6, eerste lid, Mw of van artikel 24 , eerste lid, Mw een boete opleggen. Krachtens artikel 

57, eerste lid, Mw bedraagt de in artikel 56, eerste lid, onder a, Mw bedoelde boete ten 

hoogste EUR 450.000, of, indien dat meer is, 10% van de omzet van de onderneming 

in het boekjaar voorafgaand aan de beschikking. 

 

207. Met het oog op een transparante toepassing van zijn in artikel 56 Mw neergelegde 

discretionaire bevoegdheid, heeft de d-g NMa de hiervoor genoemde 

Boeterichtsnoeren vastgesteld en bekendgemaakt. 

 

208. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete houdt de d-g NMa overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 57, tweede lid, Mw in ieder geval rekening met de ernst en de duur 

van de overtreding. Blijkens de parlementaire geschiedenis van de Mededingingswet 

kunnen afhankelijk van het geval ook andere factoren een rol spelen, zoals mogelijke 

recidive, de bereidheid van de betrokken ondernemers om mee te werken aan het 

beëindigen van de overtreding en het behaalde voordeel. De financiële positie van de 

onderneming speelt daarentegen volgens de Memorie van Toelichting in beginsel geen 

rol bij de vaststelling van de hoogte van de boete. Bij iedere boetebeschikking moet 

worden afgewogen hoe hoog de boete in dat concrete geval moet zijn.99 

                                                           
98 Richtsnoeren boetetoemeting met betrekking tot het opleggen van boetes ingevolge artikel 57 van de Mededingingswet 

van de d-g NMa van 21 december 2001, Stcrt. 2001, nr. 248, p. 90. 

99 Kamerstukken II, 1995/1996, 24 707, nr 3 (MvT), p.88. 
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209. De hoogte van de boete dient te worden afgestemd op de concrete omstandigheden 

van het geval en dient bij te dragen aan een doeltreffende toepassing van de 

Mededingingswet. Als algemene maatstaf daarbij geldt dat de hoogte van de boete in 

ieder geval zodanig dient te zijn, dat deze de overtreder(s) weerhoudt van nieuwe 

overtredingen (speciale preventie) en ook in algemene termen een afschrikwekkende 

werking heeft (generale preventie).100 

 

210. In een voorkomend geval stelt de d-g NMa conform de Boeterichtsnoeren voor de 

betrokken onderneming(en) een (basis-)boete vast die is gebaseerd op een bedrag 

gelijk aan 10% van de betrokken omzet, zoals gedefinieerd in randnummer 15 van de 

Boeterichtsnoeren, vermenigvuldigd met een rekenfactor die wordt bepaald door de 

ernst van de overtreding in het concrete geval. Na vaststelling van de basisboete kan 

het boetebedrag als gevolg van boeteverhogende of boeteverlagende omstandigheden 

naar boven of naar beneden worden bijgesteld.101 Ten slotte geldt dat de d-g NMa van 

de Boeterichtsnoeren kan afwijken, indien onverkorte toepassing van de 

Boeterichtsnoeren tot onbillijkheid zou leiden.102 In alle gevallen acht de d-g NMa zich 

gebonden aan de hierboven genoemde en in de Boeterichtsnoeren opgenomen 

doelstellingen van speciale en generale preventie en de beginselen van behoorlijk 

bestuur, waaronder de beginselen van gelijkheid en evenredigheid.103  

 

4.4. Boetegrondslag 

 

211. Op grond van de Boeterichtsnoeren dient bij de vaststelling van de boetegrondslag te 

worden uitgegaan van de betrokken omzet van de onderneming die de overtreding 

heeft begaan. De boetegrondslag bedraagt 10% van de betrokken omzet. De betrokken 

omzet betreft in het onderhavige geval de omzet die de onderneming heeft behaald 

met de verkoop van fietsmodellen 2001 in Nederland gedurende het fietsseizoen 2001 

(1 september 2000 tot en met 31 augustus 2001).  

 

212. De d-g NMa gaat niet mee in het betoog van Giant dat haar betrokken omzet 

uitsluitend betrekking kan hebben op fietsmodellen waarvan de prijs op 13 juni 2000 

nog niet was vastgesteld. Hiertoe neemt de d-g NMa in aanmerking dat Batavus, Koga, 

Gazelle en Giant tijdens het overleg van 13 juni 2000 hebben gesproken over de 

verhoging van de consumentenadviesprijzen voor fietsen voor het fietsseizoen 2001. 

                                                           
100 Rechtbank Rotterdam d.d. 18 juni 2003, MEDED 01/621-RIP, X vs d-g NMa (Bredase notarissen). 

101 Boeterichtsnoeren, randnummer 16. 

102 Boeterichtsnoeren, randnummer 29. 

103 Boeterichtsnoeren, randnummer 7. 
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Naar aanleiding van het besprokene tijdens dit overleg – waar Batavus en Koga hebben 

aangegeven alle kosten volledig door te berekenen – had Giant kunnen besluiten de 

consumentenadviesprijzen van de fietsmodellen 2001, zo zij die reeds had vastgesteld, 

aan te passen, met name wanneer Giant uit concurrentiële overwegingen in eerste 

instantie niet alle kosten had doorberekend in de consumentenadviesprijs.  

 

213. Evenmin gaat de d-g NMa mee in het betoog van Giant dat haar betrokken omzet 

uitsluitend betrekking kan hebben op fietsmodellen die zij exclusief op de Nederlandse 

markt heeft gebracht. De afspraken hadden betrekking op de fietsmodellen 2001 voor 

de Nederlandse markt. Of deze fietsmodellen slechts in Nederland of ook in andere 

landen op de markt worden gebracht, doet voor de vaststelling van de betrokken omzet 

niet ter zake.   

 

4.5. Ernst van de overtreding 

 

214. De vastgestelde overtredingen van de Mededingingswet zijn horizontaal van aard en 

hebben betrekking op (onderdelen van) prijzen. Dergelijke gedragingen moeten op 

grond van de Boeterichtsnoeren worden aangemerkt als zeer zware overtredingen van 

artikel 6, eerste lid, Mw.104 Voor dit type overtreding geldt met betrekking tot de factor 

waarmee de boetegrondslag dient te worden vermenigvuldigd een bandbreedte van 1,5 

tot 3.105 

 

215. Bij het bepalen van de ernst van de overtreding houdt de d-g NMa, naast de zwaarte 

van de overtreding, rekening met de economische context waarin de overtreding heeft 

plaatsgevonden. In dit verband kan, afhankelijk van het geval, onder andere betekenis 

toekomen aan de aard van de betrokken producten of diensten, de omvang van de 

markt, de grootte van de betrokken onderneming(en) alsmede het (gezamenlijk) 

marktaandeel, de structuur van de markt en de geldende regelgeving. Tevens kan de  

d-g NMa gewicht toekennen aan de (potentiële) schade die als gevolg van de 

overtreding wordt toegebracht aan concurrenten, afnemers en consumenten.106 

 

216. Wat de in aanmerking te nemen economische context betreft, overweegt de d-g NMa 

het volgende.   

 

217. De Nederlandse markt voor productie en verkoop van fietsen heeft, zoals reeds 

aangegeven in paragraaf 1.3.1, een aanzienlijke omvang. De overtredingen hebben 

                                                           
104 Boeterichtsnoeren, randnummer 11. 

105 Boeterichtsnoeren, randnummer 20. 

106 Boeterichtsnoeren, randnummer 14. 
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betrekking op (onderdelen van) prijzen voor alle fietsmodellen 2001 en zijn begaan 

door de grote fietsfabrikanten Accell (via haar dochters Batavus en Koga), Gazelle en 

Giant). Zij vertegenwoordigen op de Nederlandse markt voor productie en verkoop van 

fietsen een gezamenlijk marktaandeel (gemeten naar omzet in 2000) van ongeveer 

75%. Deze waarde impliceert dat sprake is van een hoge mate van concentratie van 

productie en verkoop van fietsen in Nederland. 

 

218. Hoe sterker de markt is geconcentreerd, des te nuttiger is de informatie over prijzen of 

marktstrategie om concurrentiële onzekerheden te verminderen en des te groter wordt 

de stimulans voor partijen om dergelijke informatie uit te wisselen.107 De tijdens de 

bijeenkomst van 13 juni 2000 te Zwolle aanwezige fietsfabrikanten hebben gesproken 

over de verhoging van de consumentenadviesprijzen (voor het fietsseizoen 2001) en 

over het wijzigen van de betalingskortingen. Voorts heeft tussen Batavus, Gazelle en 

Giant schriftelijke en mondelinge communicatie plaatsgevonden over de te hanteren 

maximummarge ten aanzien van NFP en over de (minimum) marge die 

rijwielhandelaren van NFP dienen te ontvangen.  

 

219. Als gevolg van de brochures die de fietsfabrikanten aan het begin van het nieuwe 

fietsseizoen uitbrengen, met daarin opgenomen de consumentenadviesprijzen voor 

fietsen in dit fietsseizoen, is de concurrentie tussen de fietsfabrikanten reeds verflauwd. 

Iedere fietsfabrikant is hierdoor op de hoogte van de adviesprijzen die de concurrent 

voor het desbetreffende fietsseizoen hanteert. Daarbij komt dat fabrikanten erop 

kunnen vertrouwen dat de vakhandel nauwelijks pleegt af te wijken van de 

catalogusprijzen, waarover ook de marge van de handelaren wordt berekend. Het 

voeren van overleg en het (deels) uitvoering geven aan het besprokene door Batavus, 

Koga, Gazelle en Giant – de grootste fietsfabrikanten in Nederland – over het te 

hanteren prijsbeleid voor het fietsseizoen 2001, versterkt de voorspelbaarheid van het 

marktgedrag en doet verder afbreuk aan de prijsconcurrentie tussen fietsfabrikanten en 

handelaren. 

 

220. Wat het argument van partijen betreft dat de (aanzienlijke) verhoging van de 

consumentenadviesprijzen in fietsseizoen 2001 onder meer te maken had met de 

gestegen dollar- en yenkoers ten opzichte van de Europese munteenheid, merkt de d-g 

NMa het volgende op. Het exogene karakter van de kostenstijging, die aanleiding 

vormde voor de verhoging van de consumentenadviesprijzen in fietsseizoen 2001, doet 

op zichzelf niet af aan de schadelijkheid van de overtreding, inhoudende dat Batavus, 

                                                           
107 Richtsnoeren van de Commissie inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag op horizontale 

samenwerkingsovereenkomsten van 6 januari 2001, Pb 2000, C 3/2,punt 150. 
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Koga, Gazelle en Giant met elkaar hebben gesproken over het te hanteren prijsbeleid in 

het fietsseizoen 2001 en hieraan (deels) uitvoering hebben gegeven.  

 

221. Voorts merkt de d-g NMa op dat een verandering van een exogene factor iedere partij 

ertoe noodzaakt de op dat moment gehanteerde prijzen, alsmede de prijsopbouw 

nader te bekijken en eventueel te wijzigen. In een geconcentreerde markt met 

gepubliceerde consumentenadviesprijzen zou een verandering van een exogene factor 

derhalve kunnen leiden tot meer concurrentie tussen de bestaande marktpartijen. Als 

gevolg van het overleg tussen Batavus, Koga, Gazelle en Giant met betrekking tot deze 

exogene factor hebben genoemde fietsfabrikanten op dit punt de (onderlinge) 

concurrentie beperkt. 

 

222. Het bovenstaande neemt niet weg dat aangenomen kan worden dat ook zonder 

afgestemd gedrag de desbetreffende koersfluctuaties in de consumentenadviesprijzen 

voor het fietsseizoen 2001 tot uitdrukking zouden zijn gebracht, al is niet vast te stellen 

in welke mate dat voor ieder van de betrokken ondernemingen het geval zou zijn 

geweest. In zoverre neemt de d-g NMa de betrokken kostenstijging bij de economische 

context van de betrokken gedragingen in aanmerking.  

 

223. De d-g NMa is voorts van oordeel dat de geconstateerde overtreding met betrekking 

tot bedrijfsfietsen slechts een beperkt effect heeft gehad. Hiertoe neemt de d-g NMa in 

aanmerking dat bedrijfsfietsen van het totaal aantal verkochte fietsen relatief gezien 

een klein deel uitmaken. Aan de geconstateerde overtreding is voorts geen nadere 

uitvoering gegeven, daar door het zichtbaar worden van het NMa-briefpapier de 

bespreking tussen Batavus, Gazelle en Giant enerzijds en NFP anderzijds direct werd 

beëindigd.  

 

224. Op grond van het vorenstaande concludeert de d-g NMa dat sprake is van een ernstige 

overtreding, waarvoor een vermenigvuldigingsfactor van 1,5 aangewezen is. 

 

4.6. Vaststelling van de hoogte van de boete 

 

225. Uit de door Accell in het kader van deze procedure verschafte informatie blijkt dat de 

betrokken omzet EUR […] bedroeg. De boetegrondslag is 10% van de betrokken omzet. 

Een en ander resulteert in een boetegrondslag voor Accell van EUR […]. 

 

226. Uit de door Gazelle in het kader van deze procedure verschafte informatie blijkt dat de 

betrokken omzet EUR […] bedroeg. De boetegrondslag is 10% van de betrokken omzet. 

Een en ander resulteert in een boetegrondslag voor Gazelle van EUR […].  
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227. Uit de door Giant in het kader van deze procedure verschafte informatie blijkt dat de 

betrokken omzet EUR […] bedroeg. De boetegrondslag is 10% van de betrokken omzet. 

Een en ander resulteert in een boetegrondslag voor Giant van EUR […]. 

 

228. Hiervóór is reeds vastgesteld dat, gelet op de zwaarte van de overtreding en de 

economische context waarbinnen deze heeft plaatsgevonden, de d-g NMa in casu een 

vermenigvuldigingsfactor van 1,5 aangewezen acht. Een en ander resulteert in de 

navolgende afgeronde (basis-)boetes van: 

 

Accell: EUR  […] 

Gazelle: EUR  […] 

Giant:  EUR  […] 

 

4.7. Boeteverhogende en/of boeteverlagende omstandigheden 

 

229. Overeenkomstig de randnummers 26-28 van de Boeterichtsnoeren kan de d-g NMa bij 

de vaststelling van de boete boeteverhogende of boeteverlagende omstandigheden in 

aanmerking nemen.  

 

Boeteverhogende omstandigheden 

 

230. Ter bepaling van de hoogte van de boete voor Accell, Gazelle en Giant ziet de d-g NMa 

geen aanleiding om boeteverhogende omstandigheden in aanmerking te nemen. 

 

Boeteverlagende omstandigheden 

 

231. Door Accell, Gazelle en Giant zijn boeteverlagende omstandigheden aangevoerd.  

 

232. Gazelle en Giant voeren als boeteverlagende omstandigheid aan dat geen sprake is van 

recidive. Naar het oordeel van de d-g NMa ligt het mede gelet op de aard en ernst van 

de overtredingen niet in de rede het voor de eerste keer overtreden van de 

Mededingingswet te “belonen” met een lagere boete.   

 

233. Wat de bereidheid tot medewerken betreft, zoals aangevoerd door Gazelle en Giant, 

merkt de d-g NMa op dat Gazelle en Giant in het kader van het onderzoek en het 

verdere verloop van de procedure geen verdergaande medewerking aan de NMa 

hebben verleend dan waartoe zij op basis van de wet verplicht waren. De d-g NMa ziet 

daarom geen aanleiding om op deze grond de boete voor (één der) partijen te 

verlagen.  
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234. Giant voert daarnaast als boeteverlagende omstandigheid aan dat zij op geen enkel 

punt een actieve rol heeft gespeeld of het initiatief heeft genomen tot ongeoorloofd 

handelen. Voor zover dit al als boeteverlagend element zou kunnen worden 

aangemerkt, kan Giant hier in dit geval geen beroep op doen, aangezien Giant niet 

alleen op hoog niveau vertegenwoordigd was bij de (voor)besprekingen van 

13 juni 2000 te Zwolle en 17 augustus 2000 te Vierhouten, maar hieraan ook actief 

heeft deelgenomen. 

 

235. Voorts ziet de d-g NMa geen aanleiding de boete voor Gazelle te verlagen vanwege de 

door Gazelle in december 2000 opgestelde “Richtlijnen in verband met de 

Mededingingswet”  (“Richtlijnen”). Het hanteren van een “compliance programme” 

kan weliswaar onder bijzondere omstandigheden als boeteverlagend element worden 

aangemerkt, van dergelijke omstandigheden is in dit geval geen sprake. Het moet dan 

namelijk in ieder geval gaan om een daadwerkelijk geïmplementeerd, werkend en 

voldoende effectief bedrijfscontrolesysteem met scherpe interne procedures om 

naleving van de Mededingingswet te bevorderen. Daarnaast geldt met name dat er bij 

de desbetreffende overtredingen geen hooggeplaatste vertegenwoordigers van de 

onderneming betrokken mogen zijn. In casu is het nu juist een hooggeplaatste 

vertegenwoordiger, de commercieel directeur van Gazelle, die heeft deelgenomen aan 

de besprekingen. In een dergelijke situatie kan bezwaarlijk van een werkend en 

voldoende effectief “compliance programme” worden gesproken. Weliswaar hebben de 

gewraakte besprekingen plaatsgevonden vóór het opstellen van de Richtlijnen, tot het 

beëindigen van de overtredingen hebben de Richtlijnen niet geleid.   

 

236. Tot slot voeren Accell, Gazelle en Giant als boeteverlagende omstandigheid aan dat 

niet is gebleken dat de vermoede overtredingen enig financieel voordeel hebben 

opgeleverd. Dit argument kan niet slagen. De d-g NMa gaat ervan uit dat 

ondernemingen een kartelafspraak maken, omdat zij daarvan voordeel verwachten. In 

de systematiek van de Boeterichtsnoeren is mede om die reden de boete een afgeleide 

van de omzet behaald met de transacties waarmee de overtreding verband houdt.  

 

237. Op grond van het voorgaande ziet de d-g NMa geen aanleiding om bij het vaststellen 

van de boetes boeteverlagende omstandigheden in aanmerking te nemen. 

 

 

 

 

4.8. Vaststelling van de boetes; wettelijk maximum 
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238. Met inachtneming van artikel 57 Mw legt de d-g NMa in het licht van het voorgaande in 

het onderhavige geval de navolgende boetes op, waarbij de bedragen naar beneden zijn 

afgerond op het meest dichtbij zijnde duizendtal.  

 

Accell: EUR 12.809.000 

Gazelle: EUR 12.898.000 

Giant:  EUR   3.978.000 

 

239. Voor Gazelle is de boete beperkt tot het wettelijk maximum van 10% van de omzet van 

de onderneming, zoals vermeld in artikel 57, eerste lid, Mw.  

 

240. Giant heeft aangegeven nog niet in staat te zijn de voor de toetsing aan artikel 57, 

eerste lid, Mw benodigde gegevens over het boekjaar 2003 aan te leveren. Op grond 

van de relevante netto-omzet van Giant in 2002108 ligt het echter geenszins in de rede 

dat ook voor Giant een beperking van de boete tot het wettelijk maximum aan de orde 

zou kunnen zijn. Ook anderszins zijn hiertoe door Giant geen redenen aangedragen. 

                                                           
108 Jaarverslag 2002 van Giant Europe B.V., opgevraagd bij de Kamer van Koophandel en opgenomen als stuk 1615/645.  
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Besluit 

 

I. De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit legt de volgende 

boetes op: 

 

a) aan Accell Group N.V., statutair gevestigd te Heerenveen, een boete van 

EUR 12.809.000, 

b) aan Koninklijke Gazelle B.V., statutair gevestigd te Dieren, een boete van 

EUR 12.898.000, 

c) aan Giant Europe B.V., statutair gevestigd te Lelystad, een boete van EUR 3.978.000. 

 

 

II. De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit legt geen boete of last 

op aan Larcom Life Cycles International B.V., statutair gevestigd te Nieuwleusen. 

 

 

III. Dit besluit richt zich tot ieder van bovengenoemde rechtspersonen afzonderlijk. 

 

 

Datum: 21 april 2004 

 
 
 
W.g. 

Mr. P. Kalbfleisch  

Directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
 
 
 
 
 
 
 

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

dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur-generaal 

van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.  

 


