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Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot

gedeeltelijke gegrondverklaring en gedeeltelijke ongegrondverklaring van de bezwaren

gericht tegen zijn besluit van 13 november 2003, kenmerk 2973/265

1. Bij besluit van 13 november 2003 (“het bestreden besluit” ) heeft de directeur-generaal van de

Nederlandse Mededingingsautoriteit (“d-g NMa”) vastgesteld dat BOVAG TWB en de

Nederlandse Christelijke Bond van Rijwiel- en Motorhandelaren (“NCBRM”) artikel 6, eerste

lid, van de Mededingingswet (“Mw”) hebben overtreden door het nemen van besluiten

betreffende (onderdelen van) prijzen in de periode van 1998 tot en met 2002. Voor het

begaan van deze overtredingen heeft de d-g NMa aan BOVAG een boete opgelegd van

EUR 125.000 en aan NCBRM in liquidatie een boete opgelegd van EUR 30.000.

2. Tegen het bestreden besluit hebben BOVAG en NCBRM gemotiveerd bezwaar aangetekend.

3. De d-g NMa heeft de bezwaren tegen het bestreden besluit voor advies voorgelegd aan de

Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet (“de Adviescommissie”).

4. Op 29 april 2004 zijn zowel BOVAG als NCBRM alsook de d-g NMa naar aanleiding van de

ingediende bezwaren door de Adviescommissie gehoord. Van dit horen is een verslag

opgemaakt, dat op 14 juni 2004 aan betrokkenen is toegestuurd.

5. Op 12 juli 2004 heeft de Adviescommissie haar advies uitgebracht ( “Advies”). Het Advies is

aan dit besluit gehecht en maakt hiervan integraal onderdeel uit.



Openbaar

2                                                  Openbaar

6. Het Advies van de Adviescommissie luidt als volgt:

87. De Adviescommissie adviseert de d-g NMa zijn besluit te heroverwegen op de navolgende

onderdelen.

88. De bezwaren van BOVAG met betrekking tot het mededingingsbeperkende karakter van het

besluit van de ondernemersvereniging BOVAG TWB – die volgens de d-g NMa een advies

inzake de verhoging van het werkplaatsuurtarief inhouden – dienen naar het oordeel van de

Adviescommissie gegrond te worden verklaard. Overeenkomstig de overwegingen in de

randnummers 53 tot en met 55 van dit Advies kan ten eerste de inhoud van de verschafte

gegevens naar zijn aard niet als mededingingsbeperkend worden beschouwd. In de tweede

plaats is – daargelaten de ongelukkige woordkeuze in de kop van de brochure – de betekenis

die aan die tekst wordt gegeven door de d-g NMa een te sterke, indien de inhoud van de

brochure in zijn geheel wordt beoordeeld.

89. De Adviescommissie adviseert de d-g NMa overeenkomstig de voorgaande conclusie te

besluiten en daarbij het aan BOVAG opgelegde boetebedrag met een evenredig deel te

verminderen.

90. Voor het overige dienen de bezwaren ongegrond te worden verklaard.

7. De d-g NMa beslist conform het Advies en verwijst in zoverre ter motivering van dit besluit,

conform het bepaalde in artikel 3:49 Awb, naar het Advies.

8. De d-g NMa is van oordeel dat van de in het bestreden besluit vastgestelde overtredingen van

BOVAG TWB het advies inzake de verhoging van het werkplaatsuurtarief voor het jaar 2000

met 3,5% de minst zware overtreding vormt. Gelet op randnummer 89 van het Advies,

verlaagt de d-g NMa de boete voor BOVAG met EUR 15.000, een naar zijn oordeel evenredige

vermindering van het aan BOVAG opgelegde boetebedrag.
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Besluit

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit:

a) neemt het Advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften Mededingingswet van

12 juli 2004 over;

b) verklaart het bezwaar van BOVAG met betrekking tot het mededingingsbeperkende karakter

van het advies van BOVAG TWB inzake de verhoging van het werkplaatsuurtarief voor het jaar

2000 met 3,5% gegrond;

c) legt met toepassing van artikel 62 van de Mededingingswet in bezwaar aan BOVAG een boete

op van EUR 110.000;

d) verklaart voor het overige de bezwaren tegen zijn besluit van 13 november 2003 ongegrond;

e) handhaaft de in voornoemd besluit aan NCBRM in liquidatie opgelegde boete.

Datum:28 september 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

bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht,

Postbus 50 951, 3007 BM Rotterdam.


