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1 Inleiding
1.1 Het verloop van de procedure
1.

Op 22 februari 2008 is de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) een
onderzoek begonnen naar een mogelijke overtreding van artikel 6, eerste lid,
Mededingingswet (hierna: Mw) en artikel 101, eerste lid, van het Verdrag omtrent de werking
van de Europese Unie (hierna: VWEU)1 door ondernemingen die actief zijn op het gebied van
de productie van meel en bloem en de verkoop hiervan aan afnemers in Nederland (hierna
ook: meelproducenten).

2.

In de loop van het onderzoek hebben Wilh. Werhahn KG2, Grain Millers GmbH & Co. KG3 en
Meneba Holding B.V.4, mede namens de andere vennootschappen in hun groep, een
clementieverzoek ingediend in de zin van de Richtsnoeren Clementie.5 Het clementieverzoek
van Wilh. Werhahn KG is op 27 februari 2008, kort na de start van het onderzoek, door de
NMa ontvangen. Het clementieverzoek van Grain Millers GmbH & Co. KG is op
29 oktober 2008, na enkele maanden onderzoek, door de NMa ontvangen. Tegen het eind
van het onderzoek, op 17 april 2009, is het clementieverzoek van Meneba door de NMa
ontvangen.

3.

Gedurende het onderzoek heeft de NMa vanaf 15 april 2008 aangekondigd en
onaangekondigd onderzoek verricht op bedrijfslocaties van de Nederlandse
meelproducenten Meneba Holding B.V., Ranks Meel B.V. en Ranks Beheer B.V., Koopmans
Koninklijke Meelfabrieken B.V. en Krijger Meelfabriek Renesse B.V., evenals bij derden.6, 7

4.

De Belgische mededingingsautoriteit heeft op verzoek van de NMa8 – en conform artikel 22
van Verordening (EG) 1/20039 – vanaf 15 april 2008 onderzoek verricht op bedrijfslocaties
van de Belgische meelproducenten Dossche Mills N.V., Ceres N.V. en Brabomills N.V.

1

Op dat moment nog artikel 81 Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.
[VERTROUWELIJK].
3
[VERTROUWELIJK].
4
[VERTROUWELIJK].
5
Richtsnoeren Clementie met betrekking tot het niet opleggen of verminderen van geldboeten in zaken ingevolge de
artikelen 5L, 56, eerste en vierde lid, 57, 62, 88 en 89 van Mededingingswet in kartelzaken, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van de Raad van Bestuur van de NMa van 9 oktober 2007 en gepubliceerd in Stcrt. 10 oktober 2007, nr. 196.
6
Gebr. Van der Zande B.V., Handelsmaatschappij Stef van der Zande B.V., Van der Zande Maas en Waal Beheer B.V.,
Troostwijk Veilingen B.V. en de Nederlandse Vereniging van Meelfabrikanten.
7
Van deze onderzoekshandelingen zijn verslagen van ambtshandelingen opgemaakt. Zie daarvoor dossierstukken 7 tot en
met 12, 49, 126 en 145.
8
Zie dossierstuk 3 en dossierstuk 72, verzoeken om bijstand aan de Belgische mededingingsautoriteit.
9
Verordening nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de
artikelen 81 en 82 van het Verdrag, Pb. 2003, L 001, p. 1.
2
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5.

Gedurende het onderzoek heeft de NMa schriftelijke inlichtingen en inzage in bescheiden
verzocht bij diverse meelproducenten en bij derden.10 Gedurende het onderzoek heeft de
NMa voorts mondelinge verklaringen afgenomen van bestuurders, oud-bestuurders en
werknemers van diverse meelproducenten, evenals van derden.11

6.

Op verzoek van de NMa12 – en conform artikel 22 Verordening (EG) 1/2003 – hebben de
Belgische, Duitse en Luxemburgse mededingingsautoriteit bij diverse Belgische, Duitse en
Luxemburgse meelproducenten om schriftelijke inlichtingen verzocht, evenals bij derden.13
Op verzoek van de NMa14 – en conform artikel 22 Verordening (EG) 1/2003 – hebben de
Belgische en de Duitse mededingingsautoriteit voorts mondelinge verklaringen afgenomen
van personen die direct betrokken waren bij gedragingen van Belgische en Duitse
meelproducenten.15

7.

Op basis van de op voornoemde wijze vergaarde informatie is een redelijk vermoeden
gerezen dat diverse Nederlandse, Belgische en Duitse meelproducenten in de periode van
12 september 2001 tot en met 16 maart 2007 artikel 6, eerste lid Mw en artikel 101, eerste lid
VWEU hebben overtreden door – in wisselende samenstellingen – deel te nemen aan
multilaterale en bilaterale contacten waarin het gedrag met betrekking tot de verkoop van
meel aan afnemers in Nederland werd gecoördineerd. In dit kader ondervingen diverse
meelproducenten voorts ad hoc problemen die de stabiliteit van de marktverhoudingen in
gevaar brachten.

10
Meneba, Ranks, Koopmans, Krijger, Werhahn, Grain Millers en/of hun groepsonderdelen, Rassers Advocaten en
Notarissen, ABN Amro Bank N.V., Hekkelman Advocaten, Cargill B.V., Bühler AG (bijkantoor), Troostwijk Veilingen B.V.,
J.M.N.R. Zegger, Nederlandse Vereniging van Meelfabrikanten, Ahold, BakeFive B.V., Bakkerij Bart, Bakkerij Braas, Bakkerij
Faber B.V., Bakkerij Nanning, Bakkerijonderneming Bolletje Ter Beek B.V., Bakkersland B.V., Continental Bakeries, Heinz
Food Company, Hoogvliet Bakkerijen, Market Food Group B.V., Peijnenburg’s Koekfabrieken B.V., United Biscuits, Van der
Breggen Bakkers, Damco, De lekkere dingen bakker, Hema Bakkerij, Jos Poell Weert, Smilde Bakery, Unifine Food & Bake
Ingredients Nederland, V&D, Wessanen Nederland B.V., Fromatech en het Hoofdproduktschap Akkerbouw, Kadaster en
de Belastingdienst.
11
De heer [VERTROUWELIJK] (Meneba), de heer [VERTROUWELIJK] (Meneba), de heer [VERTROUWELIJK] (Werhahn), de
heer [VERTROUWELIJK] (Werhahn), de heer [VERTROUWELIJK] (Werhahn), de heer [VERTROUWELIJK] (Ranks); de heer
[VERTROUWELIJK] (ex-Meneba), de heer [VERTROUWELIJK] (ex-Meneba), de heer [VERTROUWELIJK] (ex-Meneba), de
heer [VERTROUWELIJK] (ex-Ranks), de heer [VERTROUWELIJK] (ex-curator UNO, Rassers Advocaten en Notarissen), de
heer [VERTROUWELIJK] (ABN Amro), de heer [VERTROUWELIJK], de heer [VERTROUWELIJK] (ex-UNO), de heer
[VERTROUWELIJK] (Gebr. Van der Zande), de heer [VERTROUWELIJK] (Gebr. Van der Zande), de heer [VERTROUWELIJK]
(Bühler).
12
Zie dossierstukken 31, 86, 104, 105, 106, 127, 149, 194, 210, 264 en 265, verzoeken om bijstand aan de Belgische en de
Duitse mededingingsautoriteit.
13
Dossche, Brabomills, Ceres, Watermolens NV (onderdeel van Ceres NV), Bloemmolens van Geel NV, Geyskens
Bloemmolens NV, Molens ’t Kindt NV, Joosen-Luyckx NV, Moulins de Statte SA, Etabl. Joseph Soubry NV, VK Mühlen,
Bremer Rolandmühle, Milser Mühle, Okermühle, Gebr. Engelke, Flechtorfer, Saalemühle, Südhannoversche Mühlenwerke,
Hemelter Mühle Dr. Cordesmeyer GmbH, Frieβinger Mühle GmbH, Magdeburger Mühlenwerke GmbH & Co. KG.,
Moulins de Kleinbettingen SA en Moulin J.P. Dieschbourg S.à.r.l.
14
Zie dossierstukken 72, 86, 156 en 164, verzoeken om bijstand aan de Belgische en de Duitse mededingingsautoriteit.
15
De heer [VERTROUWELIJK] (Dossche), de heer [VERTROUWELIJK] (Brabomills), de heer [VERTROUWELIJK] (Dossche),
de heer [VERTROUWELIJK] (ex-Ceres), de heer [VERTROUWELIJK] (Grain Millers), de heer [VERTROUWELIJK] (Grain
Millers), de heer [VERTROUWELIJK] (VK Mühlen) en de heer [VERTROUWELIJK] (VK Mühlen).
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8.

In opdracht van de Raad van Bestuur van de NMa (hierna: de Raad) is vanwege dit redelijk
vermoeden van overtreding van de mededingingsregels op 10 december 2009 een rapport
als bedoeld in artikel 59, eerste lid, Mw, (hierna: het Rapport) opgemaakt. Het Rapport is
opgemaakt met het oog op een eventueel aan de betrokken meelproducenten op te leggen
sanctie. Op 17 december 2009 is het Rapport aan deze meelproducenten toegezonden.

9.

Ingevolge artikel 60, tweede lid, Mw (oud)16 heeft de NMa op 8 en 9 april 2010 de op de zaak
betrekking hebbende stukken aan belanghebbenden, zijnde de in het Rapport betrokken
meelproducenten, toegezonden, met uitzondering van de verslagen van enkele mondeling
afgelegde clementieverklaringen. Onder de voorwaarden genoemd in randnummer 27 van de
Richtsnoeren Clementie hebben de belanghebbenden deze verslagen vanaf 12 april 2010 ten
kantore van de NMa kunnen inzien.

10. De op de zaak betrekking hebbende stukken zijn deels in de Nederlandse taal, deels in de
Duitse taal, deels in de Franse taal en deels in de Engelse taal gesteld. Bij brieven van 8 en
9 april 2010 zijn de Nederlandse en Belgische belanghebbenden in de gelegenheid gesteld
om gemotiveerd aan te geven van welke stukken zij ten behoeve van hun verdediging een
Nederlandse vertaling wensten. Bij brieven van dezelfde data zijn de Duitse
belanghebbenden, voor zover zij door een Nederlandse gemachtigde werden
vertegenwoordigd, in de gelegenheid gesteld om gemotiveerd aan te geven van welke
stukken zij ten behoeve van hun verdediging een Duitse vertaling wensten. Op 20 april 2010
is aan de Duitse belanghebbenden zonder Nederlandse gemachtigde een vertaling van een
uitgebreide inventarislijst (van de op de zaak betrekking hebbende stukken) toegezonden,
teneinde ook hen in de gelegenheid te stellen gemotiveerd aan te geven van welke stukken
zij ten behoeve van hun verdediging een Duitse vertaling wensten. Aan de vervolgens
ontvangen verzoeken om vertaling is gehoor gegeven voor zover de stukken naar het oordeel
van de NMa voor de verdediging noodzakelijk waren, met uitzondering van in de Engelse
taal gestelde stukken.
11. Bij brieven van 10 en 11 juni 2010 is aan belanghebbenden een vertaling toegezonden van
(onderdelen van) de op de zaak betrekking hebbende stukken waarnaar in het Rapport
expliciet wordt verwezen en die dienen als bewijs van de aan hen verweten overtreding,
evenals de (onderdelen van) stukken die op hun eigen verzoek zijn vertaald.
12. Ingevolge artikel 60, eerste lid, Mw (oud) is aan belanghebbenden bij brieven van 8 en

16

Gelet op het bepaalde in artikel IV, eerste lid, van de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht is artikel 60 Mw,
hoewel vervallen per 1 juli 2009, in de onderhavige procedure nog van toepassing.
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9 april 2010 de mogelijkheid geboden om schriftelijk – en in hun eigen taal – hun
zienswijzen omtrent het Rapport naar voren te brengen. Voor de Duitse belanghebbenden
zonder Nederlandse gemachtigde heeft de NMa de termijn voor het indienen van de
zienswijze laten starten bij verzending van de vertaalde stukken op 10 en 11 juni 2010. Vrijwel
alle belanghebbenden hebben schriftelijk hun zienswijzen naar voren gebracht.17
13. Ingevolge artikel 60, eerste lid, Mw (oud) is voorts op 7 en 8 september 2010 aan
belanghebbenden de mogelijkheid geboden om mondeling – en in hun eigen taal – hun
zienswijzen omtrent het Rapport naar voren te brengen. Ingevolge artikel 60, vierde lid, Mw
(oud) heeft de NMa ten behoeve van de Duitse belanghebbenden voor bijstand door een
tolk zorg gedragen. Vrijwel alle belanghebbenden hebben (ook) mondeling hun zienswijzen
naar voren gebracht.18
14. Van de voornoemde hoorzitting is een verslag opgemaakt dat op 29 oktober 2010 aan alle
belanghebbenden is toegezonden.

1.2 De betrokken ondernemingen
15. Het onderhavige besluit heeft, in navolging van het Rapport, betrekking op de volgende
ondernemingen.
Brabomills
16. Brabomills N.V., tevens handelend onder de naam Paniflower, is een naamloze
vennootschap naar Belgisch recht en gevestigd in Merksem (Antwerpen), België. Brabomills
N.V. houdt zich blijkens de Kruispuntbank van Ondernemingen onder andere bezig met
vervaardiging van maalderijproducten.19 De aandelen van Brabomills N.V. worden thans
gehouden door Vanobake N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd
in Ninove, België.20 In de periode van de hierna beschreven gedragingen waren de aandelen
van Brabomills N.V. in handen van twaalf aandeelhouders, die ieder maximaal [een

17

Uitsluitend Dossche Mills N.V. en Dossche Invest N.V. en Flechtorfer Mühle Verwaltungs GmbH en Flechtorfer Mühle
Walter Thönebe GmbH hebben van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Ruim na het verstrijken van de gestelde
termijn en nadat zij mondeling haar zienswijze naar voren had gebracht, heeft Dossche Mills N.V. nog wel een nadere
schriftelijke zienswijze ingediend. De Raad heeft acht geslagen op deze zienswijze en vastgesteld dat deze geen wezenlijk
andere argumenten bevat dan de zienswijzen die eerder al door Dossche Mills N.V. en andere belanghebbenden naar
voren waren gebracht. Met de beoordeling van deze zienswijzen in het navolgende acht de Raad derhalve ook de nadere
zienswijze van Dossche Mills N.V. in aanmerking genomen.
18
Benando B.V., Saalemühle Alsleben GmbH en Bindewald und Gutting Verwaltungs-GmbH, Gebr. Engelke Groβe Mühle
Hasede-Hildesheim KG, de heer [VERTROUWELIJK] en de heer [VERTROUWELIJK] en Friedrich Wilhelm Borgstedt Milser
Mühle GmbH, Borgstedt GmbH & Co. KG en Borgstedt Verwaltungs GmbH hebben van deze mogelijkheid geen gebruik
gemaakt.
19
Dossierstuk 271, Afdruk Kruispuntbank nummer 0403.722.116 Brabomills N.V.
20
Dossierstuk 271, Afdruk Kruispuntbank nummer 0412.382.632 Vanobake N.V.
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minderheid] van de aandelen bezaten.21 Bovengenoemde partijen worden in dit besluit
aangeduid als “Brabomills”.
Ceres
17. Ceres N.V. houdt zich blijkens de Kruispuntbank van Ondernemingen onder andere bezig
met vervaardiging van maalderijproducten.22 Société Meunière d’Investissement SA (tevens
handelend onder de naam S.M.I.), een voormalige dochter van Ceres N.V., is op
31 december 2009 opgegaan in Ceres N.V. De meerderheid van de aandelen in Ceres N.V.
wordt gehouden door Sceaux International B.V.23, die volgens eigen opgave beslissende
zeggenschap heeft in Ceres N.V.24 Alle aandelen in Sceaux International B.V. worden
gehouden door S.A.S. Silos Soufflet, gevestigd in Nogent sur Seine, Frankrijk.25
Bovengenoemde partijen worden in dit besluit aangeduid als “Ceres”.
Dossche
18. Dossche Mills N.V. (voorheen genaamd Dossche Mills & Bakery N.V. en tevens bekend
onder de naam “Molens van Deinze”), is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht en
gevestigd in Deinze, België. Dossche Mills N.V. houdt zich blijkens de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder andere bezig met vervaardiging van maalderijproducten.26 De
meerderheid van de aandelen in Dossche Mills N.V. wordt gehouden door Dossche Invest
N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd in Deinze, België.27
Dossche Invest N.V. heeft beslissende zeggenschap in Dossche Mills N.V.28
Bovengenoemde partijen worden in dit besluit aangeduid als “Dossche”.
Gebr. Engelke
19. Gebr. Engelke Groβe Mühle Hasede-Hildesheim KG, een Kommanditgesellschaft naar Duits
recht en gevestigd in Hasede, Duitsland, is een producent van meel en meelproducten.29
Gebr. Engelke Groβe Mühle Hasede-Hildesheim KG wordt in dit besluit aangeduid als
“Gebr. Engelke”.
Flechtorfer
21

Dit blijkt uit een brief van Brabomills van 12 mei 2010, die eerst na de ter inzage legging van op de zaak betrekking
hebbende stukken – via de Belgische mededingingsautoriteit – is toegezonden in antwoord op vragen van de NMa. De
brief is bij de NMa geregistreerd onder nummer 6306_1/512.
22
Dossierstuk 271, Afdruk Kruispuntbank nummer 0438.953.506 Ceres N.V.
23
Dossierstuk 271, Kamer van Koophandel nummer 33215818 Sceaux International B.V. en gedeponeerde jaarrekening
2006.
24
Dossierstuk 269, brief Ceres via advocaat Freshfields, 23 november 2009.
25
Dossierstuk 269, brief Ceres via advocaat Freshfields 23 november 2009 en Dossierstuk 271: Registre du Commerce et
des Sociétés de Troyes nummer 334 076 056 S.A.S. Silos Soufflet
26
Dossierstuk 271, Afdruk Kruispuntbank nummer 0400.771.039 Dossche Mills N.V.
27
Dossierstuk 271, Afdruk Kruispuntbank nummer 0464.350.876 Dossche Invest N.V. en Dossierstuk 269: brief Dossche,
18 november 2009, bijlage 1. De overige aandelen worden gehouden door Elbay s.a., Dossche Sp.z.o.o. en Veemaal B.V.
28
Dossierstuk 269, brief Dossche, 18 november 2009, bijlage 1.
29
Dossierstuk 271, Handelsregister Hildesheim nummer HRA 850 Gebr. Engelke Groβe Mühle Hasede-Hildesheim en
afdruk website.
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20. Flechtorfer Mühle Walter Thönebe GmbH is een vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Duits recht en gevestigd in Lehre, Duitsland.30 Flechtorfer Mühle
Walter Thönebe GmbH is met ingang van 25 augustus 2009 de rechtsopvolgster van
Flechtorfer Mühle Walter Thönebe GmbH u. Co. KG, een Kommanditgesellschaft naar Duits
recht en eveneens gevestigd in Lehre, Duitsland. Flechtorfer Mühle Walter Thönebe GmbH
u. Co. KG is een producent van meel en meelproducten.31 Flechtorfer Mühle Verwaltungsgesellschaft mbH, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits
recht en ook gevestigd in Lehre, Duitsland, was beherend vennoot (Komplementär) van
Flechtorfer Mühle Walter Thönebe GmbH u. Co. KG.32 Bovengenoemde partijen worden in
dit besluit aangeduid als “Flechtorfer”.
Grain Millers
21. Grain Millers GmbH & Co. KG is een Kommanditgesellschaft naar Duits recht en gevestigd
in Bremen, Duitsland. Grain Millers GmbH & Co. KG houdt zich bezig met deelnemingen in
ondernemingen, in het bijzonder in graanmolens, alsook het leiden en ontwikkelen van deze
deelnemingen.33 Grain Millers Verwaltungs-GmbH, een vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Duits recht en eveneens gevestigd in Bremen, Duitsland, is beherend
vennoot (Komplementär) van Grain Millers GmbH & Co. KG.34 Grain Millers GmbH & Co.
KG is ontstaan op 20 januari 2004 door samenvoeging van een drietal meelproducenten,
waaronder Bremer Rolandmühle Erling GmbH & Co. KG en Mills United Hovestadt &
Münstermann GmbH. Sinds 6 mei 2008 maakt ook Ranks Meel B.V. in haar geheel deel uit
van deze groep. Grain Millers GmbH & Co. KG en Grain Millers Verwaltungs-GmbH worden
in dit besluit aangeduid als “Grain Millers”.
Bremer Rolandmühle
Bremer Rolandmühle Erling GmbH & Co. KG (voorheen Erling GmbH & Co. KG) is een
Kommanditgesellschaft naar Duits recht en gevestigd in Bremen, Duitsland. Bremer
Rolandmühle Erling GmbH & Co. KG (voorheen Erling GmbH & Co. KG) is een producent
van meel en meelproducten.35 De beherend vennoot (Komplementär) van Bremer
Rolandmühle Erling GmbH & Co. KG (voorheen Erling GmbH & Co. KG) is Erling
Verwaltungs-GmbH, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht en
eveneens gevestigd in Bremen, Duitsland.36 De aandelen van deze beherend vennoot worden
op haar beurt weer gehouden door Bremer Rolandmühle Erling GmbH & Co. KG (voorheen
30

Dossierstuk 271, Handelsregister Braunschweig nummer HRB 201962 Flechtorfer Mühle Walter Thönebe GmbH.
Dossierstuk 271, Handelsregister Braunschweig nummer HRA 100668 Flechtorfer Mühle Walter Thönebe GmbH u. Co.
KG en afdruk website.
32
Dossierstuk 271, Handelsregister Braunschweig nummer HRA 100881 Flechtorfer Mühle – Verwaltungsgesellschaft
mbH.
33
Dossierstuk 271, Handelsregister Bremen nummer HRA 23264 Grain Millers GmbH & Co. KG.
34
Dossierstuk 271, Handelsregister Bremen nummer HRB 21794 Grain Millers Verwaltungs-GmbH.
35
Dossierstuk 271, Handelsregister Bremen nummer HRA 11016 Bremer Rolandmühle Erling GmbH & Co. KG (voorheen
Erling GmbH & Co. KG) en afdruk website.
36
Dossierstuk 271, Handelsregister Bremen nummer HRB 14478 Erling Verwaltungs-GmbH.
31
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Erling GmbH & Co. KG).37 Bremer Rolandmühle Erling GmbH & Co. KG (voorheen Erling
GmbH & Co. KG ) heeft per 8 januari 2008 de activiteiten voortgezet van Bremer
Rolandmühle Erling GmbH & Co. KG (HRA 22385), een Kommanditgesellschaft naar Duits
recht en ook gevestigd in Bremen, Duitsland.38 Erling Geschäftsführungs-GmbH39 en
[VERTROUWELIJK] waren (deels) samen beherend vennoten van Bremer Rolandmühle
Erling GmbH & Co. KG (HRA 22385). Erling Geschäftsführungs-GmbH was dit van 16
september 2005 tot 8 januari 2008 en [VERTROUWELIJK] was dit tot 13 december 2006.
Bovengenoemde partijen worden in dit besluit aangeduid als “Grain Millers” of als “Bremer
Rolandmühle”.
Grain Millers GmbH & Co. KG is enig commanditair vennoot van zowel Bremer
Rolandmühle Erling GmbH & Co. KG (voorheen Erling GmbH & Co. KG) als haar
voorgangster Bremer Rolandmühle Erling GmbH & Co. KG (HRA 22385). Grain Millers
GmbH & Co. KG verklaart zelf over haar positie dat zij de “Operational parent company” van
de Grain Millers groep is.40
Mills United
Mills United Hovestadt & Münstermann GmbH is een vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Duits recht en gevestigd in Recklinghausen, Duitsland. Mills United
Hovestadt & Münstermann GmbH houdt zich onder andere bezig met de exploitatie van
maalderijen, in het bijzonder de vervaardiging van meelproducten.41 De aandelen van Mills
United Hovestadt & Münstermann GmbH worden sinds 20 januari 2004 gehouden door
Grain Millers GmbH & Co. KG.42 Mills United Hovestadt & Münstermann GmbH wordt in
dit besluit aangeduid als “Grain Millers” of als “Mills United”.
Ranks
Ranks Beheer B.V. (voorheen Ranks Meel B.V.) is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht en statutair gevestigd in Ameide. Ranks Beheer B.V.
(voorheen Ranks Meel B.V.) hield zich in ieder geval tot 21 juli 2007 bezig met onder andere
het fabriceren van en/of handel in meel, bloem, granen, meelpoeder etc.43 De aandelen in
Ranks Beheer B.V. worden gehouden door Ranks Meel B.V. (voorheen Ranks Foods B.V.),
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht en
eveneens statutair gevestigd in Ameide.44 Ranks Meel B.V. (voorheen Ranks Foods B.V.) was
37

Dossierstuk 266, e-mail Grain Millers via advocaat Stibbe, 20 november 2009, onder punt 1.3.
Dossierstuk 271, Handelsregister Bremen nummer HRA 22385 Bremer Rolandmühle Erling GmbH & Co. KG
(opgeheven).
39
Dossierstuk 271, Handelsregister Bremen nummer HRB 19631 Erling Geschäftsführungs-GmbH.
40
Dossierstuk 266, e-mail Grain Millers via advocaat Stibbe, 20 november 2009, onder punt 1.1.
41
Dossierstuk 271, Handelsregister Recklinghausen HRB 5832 Mills United Hovestadt & Münstermann GmbH.
42
Dossierstuk 270, e-mail Grain Millers via advocaat Stibbe, 27 november 2009, onder punt 2. Voor januari 2004 werden
de aandelen gehouden door enkele natuurlijke personen.
43
Dossierstuk 271, Kamer van Koophandel nummer 23069496 Ranks Beheer B.V.
44
Dossierstuk 271, Kamer van Koophandel nummer 23076063 Ranks Meel B.V.
38
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in de periode van de hierna beschreven gedragingen een houdster- en
financieringsmaatschappij.
Tot 3 mei 2004 werd 100% van de aandelen in Ranks Meel B.V. (voorheen Ranks Foods
B.V.) gehouden door Benando B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Kropswolde, gemeente
Hoogezand-Sappemeer.45 Op 3 mei 2004 verkocht Benando B.V. haar aandelen in Ranks
Meel B.V. (voorheen Ranks Foods B.V.) aan Farina Beteiligungs-GmbH, een venootschap
met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht, gevestigd in Bremen, Duitsland.46 Van die
aandelen werd 49% direct op 3 mei 2004 aan Farina Beteiligungs-GmbH geleverd. De
overige 51% werd op 27 juni 2007 (26%) en 6 mei 2008 (25%) geleverd.47 Sinds die laatste
datum is Farina Beteiligungs-GmbH derhalve enig aandeelhouder van Ranks Meel B.V.
Bovengenoemde partijen worden in dit besluit aangeduid als “Ranks”.
De aandelen van Farina Beteiligungs-GmbH worden gehouden door Grain Millers GmbH &
Co. KG.48
Koopmans
22. Koopmans Meel B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Nederlands recht en statutair gevestigd in Leeuwarden. Koopmans Meel B.V. houdt zich
onder meer bezig met fabricage van en het handeldrijven in bloem, meel en andere
bakkerswaren.49 De aandelen van Koopmans Meel B.V. worden gehouden door Koopmans
Koninklijke Meelfabrieken B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, eveneens
statutair gevestigd in Leeuwarden.50 Koopmans Koninklijke Meelfabrieken B.V. houdt zich
bezig met vervaardiging van meelproducten. Bovengenoemde partijen worden in dit besluit
aangeduid als “Koopmans”.
Krijger
23. Krijger Meelfabriek Renesse B.V. is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht en statutair gevestigd in Renesse. Krijger
Meelfabriek Renesse B.V. is een maalderijbedrijf en groothandel in granen, bloem en

45

Dossierstuk 271, Kamer van Koophandel nummer 34088986 Benando B.V.
Dossierstuk 271, Handelsregister Bremen nummer HRB 19720 Farina Beteiligungs-GmbH. Dossierstuk 266, e-mail
Grain Millers via advocaat Stibbe, 17 november 2009, onder punt 1.5. Dossierstuk 137, verklaring [VERTROUWELIJK],
pagina 2. Dossierstuk [VERTROUWELIJK], clementieverzoek Grain Millers, eerste verklaring Grain Millers/Ranks,
[VERTROUWELIJK], pagina 1.
47
Dit blijkt uit een brief van Grain Millers van 6 mei 2010, die eerst na de ter inzage legging van op de zaak betrekking
hebbende stukken is toegezonden in antwoord op vragen van de NMa. De brief is bij de NMa geregistreerd onder nummer
6306_1/491.
48
Dossierstuk 27, Handelsregister Bremen nummer HRA 23264 Grain Millers GmbH & Co. KG.
49
Dossierstuk 271, Kamer van Koophandel nummer 01057569 Koopmans Meel B.V.
50
Dossierstuk 271, Kamer van Koophandel nummer 01006828 Koopmans Koninklijke Meelfabrieken B.V.
46
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veevoeder.51 De aandelen van Krijger Meelfabriek Renesse B.V. worden gehouden door
Krijger Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Nederlands recht en eveneens statutair gevestigd in Renesse.52 De aandelen van Krijger
Holding B.V. worden sinds 27 mei 2004 gehouden door Krijger Beheer B.V., een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht en ook statutair
gevestigd in Renesse.53 Bovengenoemde partijen worden in dit besluit aangeduid als
“Krijger”.
Meneba
24. Meneba Meel B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Nederlands recht en gevestigd in Rotterdam. Meneba Meel B.V. hield zich tot
27 december 2004 bezig met exploitatie van meelfabrieken en handel in graan, meel en
meelproducten.54 De activiteiten zijn vanaf dat moment voortgezet onder de naam Meneba
B.V. (thans Rotterdam Brielselaan B.V.).55 Vanaf 9 mei 2007 zijn de activiteiten voortgezet
door Meneba B.V., voorheen Rotterdam Brielselaan B.V., een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht en eveneens statutair gevestigd in
Rotterdam.56 De aandelen van deze vennootschappen zijn gedurende de looptijd van de
hierna beschreven gedragingen, middellijk of onmiddellijk, volledig in handen geweest van
Meneba Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en ook
statutair gevestigd in Rotterdam57. Bovengenoemde partijen worden in dit besluit aangeduid
als “Meneba”.
Milser Mühle
25. Friedrich Wilhelm Borgstedt Milser Mühle GmbH is een vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Duits recht en gevestigd in Bielefeld, Duitsland. Friedrich Wilhelm
Borgstedt Milser Mühle GmbH houdt zich onder andere bezig met de productie van meel en
maalderijprodukten.58 De aandelen in Friedrich Wilhelm Borgstedt Milser Mühle GmbH
51

Dossierstuk 271, Kamer van Koophandel nummer 22037917 Krijger Meelfabriek Renesse B.V.
Dossierstuk 271, Kamer van Koophandel nummer 22008953 Krijger Holding B.V.
53
Dossierstuk 271, Kamer van Koophandel nummer 22055178 Krijger Beheer B.V.
54
Dossierstuk 271, Kamer van Koophandel nummer 24124444 Rotterdam Brielselaan B.V. (voorheen Meneba Meel B.V. en
Meneba B.V.).
55
Dossierstuk 271, Kamer van Koophandel nummer 24124444 Rotterdam Brielselaan B.V. (voorheen Meneba Meel B.V. en
Meneba B.V.).
56
Dossierstuk 271, Kamer van Koophandel nummer 24412411 Meneba B.V. (voorheen Rotterdam Brielselaan B.V.).
57
Dossierstuk 271, Kamer van Koophandel nummer 24369618 Meneba Holding B.V.; Kamer van Koophandel nummer
27168553 Meneba Subholding B.V.; Kamer van Koophandel nummer 27165199 Meneba Beheer B.V.; Kamer van
Koophandel nummer 27079637 Maxeres N.V.
De aandelen van Meneba Meel B.V. en Meneba B.V. werden gehouden door Maxeres N.V., de aandelen van Maxeres N.V.
op haar beurt door Meneba Subholding B.V., de aandelen van Meneba Subholding B.V. door Meneba Beheer B.V. en de
aandelen van Meneba Beheer B.V. door Meneba Holding B.V.
De aandelen van Meneba B.V. werden na bovenstaande situatie een periode rechtstreeks door Meneba Beheer B.V.
gehouden, van wie de aandelen in het bezit waren van Meneba Holding B.V. In een periode die hierop volgde werden de
aandelen van Meneba B.V. rechtstreeks door Meneba Holding B.V. gehouden.
De aandelen van Meneba B.V., voorheen Rotterdam Brielselaan B.V., worden gehouden door Meneba Beheer B.V. De
aandelen van Meneba Beheer B.V. zijn in het bezit van Meneba Holding B.V.
58
Dossierstuk 271, Handelsregister Bielefeld nummer HRB 33504 Friedrich Wilhelm Borgstedt Milser Mühle GmbH.
52
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worden sinds 1 januari 200459 gehouden door Borgstedt GmbH & Co. KG, een
Kommanditgesellschaft naar Duits recht en eveneens gevestigd in Bielefeld, Duitsland.60
Borgstedt Verwaltungs GmbH61, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Duits recht en ook gevestigd in Bielefeld, Duitsland, is beherend vennoot (Komplementär)
van Borgstedt GmbH & Co. KG. Bovengenoemde partijen worden in dit besluit aangeduid
als “Milser Mühle”.
Okermühle
26. Hedwigsburger Okermühle GmbH is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Duits recht en gevestigd in Kissenbrück, Duitsland. Hedwigsburger Okermühle GmbH
houdt zich bezig met de productie van onder andere voedingsmiddelen.62 De aandelen van
Hedwigsburger Okermühle GmbH worden gehouden door V. Nordeck Holding GmbH &
Co. KG, een Kommanditgesellschaft naar Duits recht, gevestigd in Hannover, Duitsland.63
V. Nordeck Verwaltungs-GmbH64, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Duits recht en eveneens gevestigd in Hannover, Duitsland, is beherend vennoot
(Komplementär) van V. Nordeck Holding GmbH & Co. KG. Bovengenoemde partijen
worden in dit besluit aangeduid als “Okermühle”.
Saalemühle
27. Saalemühle Alsleben GmbH is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits
recht en gevestigd in Alsleben, Duitsland. Saalemühle Alsleben GmbH houdt zich onder
andere bezig met de verwerking van graan.65 De aandelen in Saalemühle Alsleben GmbH
worden gehouden door Bindewald und Gutting Verwaltungs-GmbH, een vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht en eveneens gevestigd in Alsleben, Duitsland.66
Bovengenoemde ondernemingen worden in dit besluit aangeduid als “Saalemühle”.
VK Mühlen
28. VK Mühlen AG is een Aktiengesellschaft naar Duits recht en gevestigd in Hamburg,
Duitsland. VK Mühlen AG houdt zich onder andere bezig met de exploitatie van maalderijen
en de verwerking van graan tot meel en bijproducten.67 VK Mühlen AG wordt in dit besluit
aangeduid als “VK Mühlen”.

59
Dit blijkt uit een brief van Milser Mühle van 20 mei 2010, die eerst na de ter inzage legging van op de zaak betrekking
hebbende stukken – via de Duitse mededingingsautoriteit – is toegezonden in antwoord op vragen van de NMa. De brief
is bij de NMa geregistreerd onder nummer 6306_1/604.
60
Dossierstuk 271, Handelsregister Bielefeld nummer HRA 8953 Borgstedt GmbH & Co. KG.
61
Dossierstuk 271, Handelsregister Bielefeld nummer HRB 38042 Borgstedt Verwaltungs GmbH.
62
Dossierstuk 271, Handelsregister Braunschweig nummer HRB 8287 Hedwigsburger Okermühle GmbH.
63
Dossierstuk 271, Handelsregister Hannover nummer HRA 26025 V. Nordeck Holding GmbH & Co. KG.
64
Dossierstuk 271, Handelsregister Hannover nummer HRB 58017 V. Nordeck Verwaltungs-GmbH.
65
Dossierstuk 271, Handelsregister Stendal nummer HRB 11393 Saalemühle Alsleben GmbH.
66
Dossierstuk 271, Handelsregister Stendal nummer HRB 10406 Bindewald und Gutting Verwaltungs-GmbH.
67
Dossierstuk 271, Handelsregister Hamburg nummer HRB 45659 VK Mühlen Aktiengesellschaft.
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Kampffmeyer
Kampffmeyer Mühlen GmbH is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Duits recht en gevestigd in Hamburg, Duitsland. Kampffmeyer Mühlen GmbH houdt zich
onder andere bezig met de exploitatie van ondernemingen voor vervaardiging van onder
andere voedingmiddelen door vermaling van graan.68 De aandelen in Kampffmeyer Mühlen
GmbH worden gehouden door VK Mühlen AG.69 Kampffmeyer Mühlen GmbH wordt in dit
besluit aangeduid als “VK Mühlen” of als “Kampffmeyer”.
Werhahn
29. Werhahn Mühlen GmbH & Co. KG (voorheen Werhahn Mühlen KG) is een
Kommanditgesellschaft naar Duits recht en gevestigd in Neuss, Duitsland. Werhahn Mühlen
GmbH & Co. KG (voorheen Werhahn Mühlen KG) is een producent van meel voor industrie
en bakkerijen en van bakproducten.70 Werhahn Mühlen Verwaltungs-GmbH, een
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht en eveneens gevestigd in
Neuss, Duitsland, is sinds 4 april 2007 beherend vennoot (Komplementär) van Werhahn
Mühlen GmbH & Co. KG.71 De aandelen van Werhahn Mühlen Verwaltungs-GmbH worden
gehouden door Wilh. Werhahn KG, een Kommanditgesellschaft naar Duits recht en ook
gevestigd in Neuss, Duitsland.72 Voor 4 april 2007 was Wilh. Werhahn KG beherend vennoot
(Komplementär) van Werhahn Mühlen GmbH & Co. KG.73 Bovengenoemde ondernemingen
worden in dit besluit aangeduid als “Werhahn”.
Mühle Rüningen
Mühle Rüningen GmbH & Co. KG is een Kommanditgesellschaft naar Duits recht en
gevestigd in Braunschweig, Duitsland. Mühle Rüningen GmbH & Co. KG is een producent
van meel en meelproducten.74 Mühle Rüningen Verwaltungsges. mbH, een vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht en eveneens gevestigd in Braunschweig,
Duitsland, is beherend vennoot (Komplementär) van Mühle Rüningen GmbH & Co. KG.75
Bovengenoemde partijen worden in dit besluit aangeduid als “Werhahn” of als “Mühle
Rüningen”.

68

Dossierstuk 271, Handelsregister Hamburg nummer HRB 23707 Kampffmeyer Mühlen GmbH.
Dossierstuk 271, Handelsregister Hamburg nummer HRB 45659 VK Mühlen Aktiengesellschaft.
70
Dossierstuk 271, Handelsregister Neuss nummer HRA 4986 Werhahn Mühle GmbH & Co. KG en afdruk website.
71
Dossierstuk 271, Handelsregister Neuss nummer HRB 14093 Werhahn Mühlen Verwaltungs-GmbH.
72
Dossierstuk 271, Handelsregister Neuss nummer HRA 4096 Wilh. Werhahn KG en dossierstuk 267, e-mail Werhahn via
advocaat Hengeler Mueller, bijlage Excelsheet.
73
Dossierstuk 271, Handelsregister Neuss nummer HRA 4986 Werhahn Mühle GmbH & Co. KG.
74
Dossierstuk 271, Handelsregister Braunschweig nummer HRA 10300 Mühle Rüningen GmbH & Co. KG en afdruk
website.
75
Dossierstuk 271, Handelsregister Braunschweig nummer HRB 5176 Mühle Rüningen Verwaltungsges. mbH.
69

13

Openbaar

Openbaar

De aandelen van Mühle Rüningen Verwaltungsges. mbH worden gehouden door Werhahn
Mühlen GmbH & Co. KG.76
Plange
Georg Plange GmbH & Co. KG is met ingang van 21 augustus 2008 de rechtsopvolger van
Georg Plange KG, een Kommanditgesellschaft naar Duits recht en gevestigd in Neuss,
Duitsland. Georg Plange GmbH & Co. KG is een producent van meel en meelproducten.77
Bovengenoemde partijen worden in dit besluit aangeduid als “Werhahn” of als “Plange”.
Werhahn Mühlen GmbH & Co. KG is beherend vennoot (Komplementär) van Georg Plange
GmbH & Co. KG en haar voorganger Georg Plange KG.78
30. Hieronder is schematisch weergegeven welke (groepen van) meelproducenten in dit besluit
betrokken zijn en onder welke (handels)namen deze (ook) aan de orde komen.
Meelproducenten (groepen)
Meneba
Krijger
Koopmans
Grain Millers

Dossche
Brabomills
Ceres
Werhahn
Flechtorfer
VK Mühlen
Gebr. Engelke
Okermühle
Milser Mühle
Saalemühle

Bedrijfsonderdelen /
Handelsnamen

Ranks
Bremer Rolandmühle
Mills United
(Molens van) Deinze
Paniflower
S.M.I.
Mühle Rüningen
Plange
Kampffmeyer

76
Dossierstuk 271, Handelsregister Neuss nummer HRA 4986 Werhahn Mühle GmbH & Co. KG en dossierstuk 267, email Werhahn via advocaat Hengeler Mueller, bijlage Excelsheet.
77
Dossierstuk 271, Handelsregister Neuss nummer HRA 4990 Georg Plange GmbH & Co. KG. en afdruk website.
78
Dossierstuk 271, Handelsregister Neuss nummer HRA 4986 Werhahn Mühle GmbH & Co. KG.
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2 Feiten en omstandigheden
2.1 Marktomstandigheden
31. Het onderhavige besluit heeft betrekking op gedragingen van ondernemingen die actief zijn
op het gebied van de productie van meel en/of bloem en de verkoop hiervan aan afnemers in
Nederland (hierna kortheidshalve ook wel ‘de meelmarkt’ genoemd). De meelmarkt wordt
gekenmerkt door homogeniteit van het betreffende product, een beperkt aantal producenten,
een structurele overcapaciteit bij deze producenten, een natuurlijke geografische verdeling
van de markt, een beperkt aantal afnemers en een gemiddeld stabiele vraag. In het
navolgende zal de Raad hier – aan de hand van een beschrijving van het product, van de
producenten en van de afnemers – nader op ingaan.

2.1.1 Het product
32. Meel en bloem worden gemaakt door vermaling van graan, voornamelijk tarwe,79 en zijn
homogene producten. Meel waarin de kiemen en delen van de schil van de graankorrel niet
meer met het blote oog waarneembaar zijn, wordt bloem genoemd.80 Hierna zal
kortheidshalve steeds de term ‘meel’ worden gebruikt waar ‘meel en/of bloem’ wordt
bedoeld.

2.1.2 De producenten
33. Meelfabrieken beschikken over vrijwel identieke productieprocessen.81 Machines die bij de
productie van meel worden gebruikt, zijn uitsluitend daarvoor geschikt. De machines hebben
een levensduur van vele decennia: van veel meelproducenten zijn de machines ouder dan
30-40 jaar.82 De technologie voor het malen van meel is basaal. Technologische innovatie is
de afgelopen decennia beperkt gebleven of slechts beperkt toegepast. Voorbeelden van
innovaties zijn de introductie 10-15 jaar geleden van een efficiëntere wals (om te malen), die
heden ten dage nog door weinig meelproducenten wordt gebruikt;83 het vergroten van de
hygiëne door een andere indeling van het fabrieksgebouw, wat slechts door een enkele
meelproducent is doorgevoerd;84 het efficiënter mengen van granen door doseersoftware;85
en het vergroten van de traceerbaarheid van het product.86
79

Tarwe is veruit de meest gangbare graansoort voor de productie van meel. Andere graansoorten vereisen andere
machines dan tarwe.
80
Warenwetbesluit Meel en Brood, artikel 1 onder a (definitie van meel) en b (definitie van bloem).
81
Dossierstuk 117, brief Koopmans, 6 november 2008, vraag 7.
82
Dossierstuk 121, verklaring de heer [VERTROUWELIJK], p. 3.
83
Dossierstuk 168, verklaring de heer [VERTROUWELIJK], p. 15.
84
Dossierstuk 168, verklaring de heer [VERTROUWELIJK], p. 11.
85
Dossierstuk 168, verklaring de heer [VERTROUWELIJK], p. 7.
86
Dossierstuk 168, verklaring de heer [VERTROUWELIJK], p. 11; Dossierstuk [VERTROUWELIJK], p. 5.
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34. De bouw van een meelfabriek is een kostbare aangelegenheid87 en vormt als zodanig een
hoge toetredingsdrempel voor de meelmarkt.
35. Voor de inkoop van grondstoffen begeven de meelproducenten zich op de graanmarkten.
Tot enige jaren geleden waren de inkoopprijzen voor meelproducenten redelijk stabiel en
transparant. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Commissie
garandeerde Europese graanproducenten aanvankelijk een prijs voor hun product (de
interventieprijs) die, tot in het jaar 2001, (beduidend) hoger lag dan de prijzen op de
wereldgraanmarkt. Doordat bij de inkoop van graan op die wereldgraanmarkt – buiten
Europa – een invoerheffing zou moeten worden betaald, was de graanprijs voor de
meelproducenten destijds de interventieprijs plus de transportkosten vanuit bijvoorbeeld
Duitsland, waar het graan voor een belangrijk deel werd ingekocht. In de afgelopen jaren
hebben de meelproducenten met een steeds grotere volatiliteit op hun inkoopmarkt te
maken gekregen, vanwege een forse toename van de vraag uit bijvoorbeeld China en India,
een daling van het aanbod uit bijvoorbeeld de VS en mislukte oogsten.88
36. Enkele meelproducenten geven aan dat de voornoemde ontwikkelingen vooral vanaf 200689
voor hoge en volatiele graanprijzen hebben gezorgd, hetgeen onder meer tot gevolg had dat
grote klanten op meer onregelmatige tijdstippen begonnen meel in te kopen, rekening
houdend met de hoogte van die graanprijzen.90 De transparantie op de markt nam hierdoor
sterk af.91
37. De inkoopprijs van graan bepaalt een groot deel van de kostprijs van meel. Volgens diverse
meelproducenten kan de graanprijs, ook afhankelijk van de hoogte ervan, 60 tot 80% van de
kostprijs voor meel vormen.92 De overige kosten bestaan onder meer uit transport- en
productiekosten.
38. Transportkosten zijn belangrijke variabele kosten voor meelproducenten, deze hebben een
grote invloed op de winstgevendheid van leveranties.93 Dit heeft gevolgen voor de afstand
waarover meel rendabel getransporteerd kan worden. De maximale rendabele
transportafstand ligt volgens marktpartijen tussen 150 en 300 km.94 De gemiddelde afstand
87

Zie bijvoorbeeld dossierstuk 21, waaruit blijkt dat meelproducent UNO, in het navolgende nog te bespreken, voor de
bouw van haar fabriek eind jaren ’90 een bankkrediet van – omgerekend – bijna EUR 20 miljoen kreeg, naast de naar
schatting USD 14 miljoen die zij zelf inbracht.
88
Dossierstuk 178, informatie Productschap Akkerbouw. [VERTROUWELIJK].
89
[VERTROUWELIJK].
90
Dossierstuk [VERTROUWELIJK], onder “Discussion of Prices and Volumes (Example: Bakkersland).” Dossierstuk
[VERTROUWELIJK], p. 40.
91
Dossierstuk 162, p. 3.
92
Dossierstuk 108, brief Krijger, antwoord op vraag 13. Dossierstuk 124, brief Grain Millers, antwoord op vraag 13.
Dossierstuk 129, brief Werhahn, onder 2.8. Dossierstuk 130, brief Ceres, antwoord op vraag 14. [VERTROUWELIJK].
93
Zie bijvoorbeeld dossierstuk [VERTROUWELIJK], verklaring de heer [VERTROUWELIJK], p. 4, of dossierstuk
[VERTROUWELIJK], p. 5.
94
[VERTROUWELIJK]. Dossierstuk 257: brief VK Mühlen via advocaat Raupach & Wollert-Elmendorf, 2 juli 2009,
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tussen meelproducent en afnemer is aanzienlijk lager.95 Deze afstanden zijn overigens groot
genoeg om de ‘klantengebieden’ van de diverse in Nederland leverende meelproducenten te
laten overlappen. Dat meel maar tot een bepaalde afstand rendabel kan worden
getransporteerd, sluit concurrentie tussen meelproducenten bij de levering aan Nederlandse
afnemers derhalve geenszins uit.
39. Nederlandse afnemers van meel worden beleverd door een relatief beperkt aantal
producenten. Ten tijde van de hierna beschreven gedragingen was Meneba duidelijk
marktleider (en zij is dat overigens nog steeds). Uit overzichten van Meneba blijkt dat zij – in
elk geval naar haar inschatting in de periode van september 2003 tot en met februari 2006 –
ongeveer [40 tot 45]% van het aan Nederlandse afnemers geleverde volume van meel voor
haar rekening nam. Kleinere Nederlandse partijen waren en zijn Koopmans (ca. [5-10]%),
Ranks (ca. [5-10]%) en Krijger (ca. [0-5]%). Daarnaast waren en zijn op de Nederlandse markt
Belgische meelproducenten actief, evenals Duitse meelproducenten waarvan de
productielocaties zich relatief dichtbij de Nederlandse grens bevinden. Belgische
meelproducenten leverden ca. [10-20]% van het aan Nederlandse afnemers geleverde
volume van meel (Dossche ca. [5-10]%, Brabomills ca. [5-10]%, Ceres ca. [0-5]%). Voor de
Duitse meelproducenten was dat ca. [5-15]%, waarbij Gebr. Engelke met ca. [0-5]%, Werhahn
met ca. [0-5]% en Grain Millers met ca. [0-5]% de grootste waren.96 Uit de overzichten van
Meneba volgt dat de marktaandelen in elk geval in de voornoemde periode van september
2003 tot en met februari 2006 redelijk stabiel waren.97
40. Nederlandse meelproducenten zijn slechts in zeer beperkte mate actief op de Duitse markt.
Doordat in Duitsland veel graan wordt verbouwd en transportkosten ook bij graan belangrijk
zijn, kunnen Duitse producenten goedkoper de grondstof inkopen dan Nederlandse
producenten. De prijs voor meel ligt om die reden in Duitsland lager dan in Nederland, wat
export vanuit Nederland naar Duitsland minder rendabel maakt.98
41. Op de meelmarkt is al lange tijd sprake van overcapaciteit.99 Werhahn verklaart dat deze naar
haar verwachting ook zal blijven bestaan, omdat de grote meelproducenten hun
productiecapaciteit ieder jaar kunnen uitbreiden door het oplossen van knelpunten in het

pagina 4. Dossierstuk 135: antwoorden van meerdere Duitse meelproducenten. Dossierstuk 130: antwoorden van Belgische
meelproducenten Ceres en Brabomills. Dossche doet geen opgave. Dossierstuk 112: brief Meneba, 3 november 2008.
Dossierstuk 117: brief Koopmans, 6 november 2008. Dossierstuk 108: e-mail Krijger, 28 oktober 2008. Dossierstuk 120: fax
Ranks via advocaat Stibbe, 7 november 2008.
95
Op basis van klantgegevens van [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] heeft de NMa berekend dat circa 75% van de
klanten op maximaal 100 km afstand van de betreffende productielocaties is gevestigd.
96
Zie dossierstuk 7, p. 06306020016101 tot en met 6104. De weergegeven marktaandelen komen min of meer overeen
met schattingen van Grain Millers. [VERTROUWELIJK].
97
Daarbij geldt alleen voor Ceres dat haar tot en met augustus 2005 redelijk constante aandeel van [0-5]% in februari 2006
verdubbelt naar [5-10]%.
98
Hetzelfde geldt voor Belgische meelproducenten, zie verklaring Brabomills in dossierstuk 229, p. 1.
99
Zie bijvoorbeeld dossierstuk 168, verklaring de heer [VERTROUWELIJK], p. 10 [VERTROUWELIJK].
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productieproces. Deze uitbreidingen alleen – die dus zonder grote investeringen in
bijvoorbeeld additionele productielijnen of een nieuwe fabriek tot stand kunnen worden
gebracht – zijn volgens Werhahn al groter dan de productiecapaciteit die van de markt
verdwijnt door het sluiten van kleinere molens.100

2.1.3 De afnemers
42. Naar schatting is de totale afname van meel door afnemers in Nederland in de periode 2001
tot 2007 constant ongeveer 950.000 tot 1 miljoen ton per jaar geweest.101 De vraag is
constant doordat de consumptie van producten waarin meel is verwerkt, redelijk stabiel is.
Uit overzichten van Meneba blijkt dat – in elk geval naar haar inschatting in de periode van
september 2003 tot en met februari 2006 – circa 45% van het totale volume wordt geleverd
aan industriële bakkerijen, circa 20% wordt verkocht aan ambachtelijke bakkerijen en circa
35% aan de voedingsmiddelenindustrie.102 Een kenmerkend verschil tussen industriële
bakkerijen en ambachtelijke bakkerijen is dat industriële bakkerijen gebruik maken van een
bandoven, dat wil zeggen een lopende band waarop brood wordt gebakken, en ambachtelijke
bakkerijen gebruik maken van een schietoven, waarbij het brood stilstaat in de oven totdat
het klaar is.103
43. Kenmerkend voor de vraagzijde van de meelmarkt is de hoge concentratiegraad.
Meelproducenten hebben met een beperkt aantal (zeer) grote en middelgrote afnemers te
maken.
44. Ten tijde van de hierna beschreven gedragingen waren er drie grote industriële bakkerijen:
Bake Five, Bakkersland en Quality Bakers (ook: Kamps).104 Gezamenlijk namen zij – althans,
naar inschatting van Meneba in de periode van januari 2000 tot en met maart 2005 –
ongeveer 80% af van het totale volume dat door industriële bakkerijen werd afgenomen.105
45. Het aantal ambachtelijke bakkerijen is aanzienlijk groter dan het aantal industriële
bakkerijen, maar zij nemen (met name per bakkerij, maar ook gezamenlijk) aanzienlijk lagere
volumes af. Ambachtelijke bakkerijen zijn echter voor een belangrijk deel verenigd in
inkoopcombinaties of doen hun inkopen via distributeurs. Volgens de heer
[VERTROUWELIJK], voormalig directeur van Meneba, wordt de inkoop van ambachtelijke
100

Dossierstuk [VERTROUWELIJK], verklaring de heer [VERTROUWELIJK], p. 20.
Dossierstuk 120, brief Ranks, antwoord op vraag 17. Dossierstuk 130, brief Ceres, antwoord op vraag 18.
[VERTROUWELIJK]. Het laatste stuk betreft een door Meneba opgesteld overzicht ‘Concurrentieanalyse’, waaruit volgt dat
de totale markt volgens Meneba in ieder geval in de periode van januari 2004 tot en met januari 2007 rond de 950.000 ton
schommelde, met een maximale afwijking van minder dan 3%.
102
Zie dossierstuk 7, p. 06306020016101 tot en met 6104.
103
Zie dossierstuk [VERTROUWELIJK], verklaring de heer [VERTROUWELIJK], p. 8.
104
[VERTROUWELIJK] en het besluit van de Raad van Bestuur van de NMa van 22 september 2008 in zaak 6450,
Bakkersland – Quality Bakers.
105
Zie de overzichten van Meneba als genoemd in de vorige voetnoot.
101
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bakkerijen voor 90% geregeld door inkoopverenigingen Beko en Grobak (voorheen
Baktotaal).106
46. De concentratiegraad onder afnemers in de voedingsmiddelenindustrie is lager. Uit
overzichten van Meneba blijkt dat er – bij Meneba althans – enkele middelgrote afnemers in
de voedingsmiddelenindustrie zijn, maar geen afnemers in de orde van grootte van
bijvoorbeeld Bake Five of Bakkersland.107
47. Grote afnemers van meel betrekken hun meel veelal van meerdere leveranciers. Bij een
aantal grote afnemers is het aantal leveranciers dat hen belevert in de periode van de hierna
beschreven gedragingen wel kleiner geworden, omdat zij daartoe op enig moment
besloten.108
48. Ambachtelijke bakkerijen worden hoofdzakelijk beleverd door Nederlandse
meelproducenten; Duitse en Belgische meelproducenten leveren hun meel in Nederland
voornamelijk aan industriële klanten en afnemers in de voedingsmiddelenindustrie. De
reden voor dit verschil is onder meer dat ambachtelijke bakkerijen kleinere hoeveelheden
afnemen, per levering vaak minder dan een volle vrachtwagen, en bovendien veelal in
zakgoed in plaats van in bulk. Dit heeft tot gevolg dat hiervoor een ander type vrachtwagen is
benodigd en dat bovendien meerdere ambachtelijke bakkerijen tegelijk (dat wil zeggen met
één rit) moeten kunnen worden beleverd. De logistieke kosten zijn daarom hoger.109 Als
gevolg van het voorgaande wordt de actieradius waarin meelproducenten hen winstgevend
kunnen beleveren kleiner.
49. Aanvankelijk was er ook substantiële afzet aan afnemers buiten de EER. Vanaf 1995 zijn
echter buiten Europa nieuwe molens in gebruik genomen, zodat de behoefte aldaar aan in
Europa gemalen meel afnam. De exportmarkt, waar meelproducenten traditioneel hun
overschotten tegen soms aantrekkelijke marges konden kwijtraken, stortte als gevolg hiervan
in.110

2.1.4 Dynamiek op de meelmarkt
50. Meelproducenten kunnen hun overcapaciteit slechts gebruiken voor het produceren van
meel. Omdat meelproducenten daarbij aanzienlijke vaste kosten hebben die moeten worden
106

[VERTROUWELIJK].
Zie dossierstuk 7, p. 06306020010008 tot en met 0023.
108
[VERTROUWELIJK]. Zie ook paragraaf 2.2.4.2 en paragraaf 2.2.4.4 in de hierna beschreven feiten en omstandigheden.
109
Dossierstuk 130, brief Ceres, antwoord op vraag 7 en verder. Dossierstuk [VERTROUWELIJK], p. 7 van de vertaling.
110
Dossierstuk [VERTROUWELIJK], p. 7-8 van de vertaling. Dossierstuk [VERTROUWELIJK], verklaring de heer
[VERTROUWELIJK], p. 3.
107

19

Openbaar

Openbaar

terugverdiend, is het voor hen in beginsel aantrekkelijk – althans op de korte termijn – om
meer te produceren zolang de (totale) opbrengsten groter blijven dan de variabele kosten.
Doordat de vraag naar meel min of meer constant blijft, gaat het vergroten van de afzet wel
rechtstreeks ten koste van de afzet van een concurrent. De meelmarkt is daarom in beginsel
zeer concurrerend: meelproducenten hebben een drijfveer om door het onderbieden van
concurrenten hun capaciteit te vullen.
51. Door de prijs van een concurrent te onderbieden kan – zeker in een transparante markt zoals
de meelmarkt – een kettingreactie van onderbiedingen ontstaan. Dit is het geval als de
concurrent reageert door een nog lagere prijs te bieden, waarop de eerst onderbiedende
meelproducent nog weer een lagere prijs moet bieden om een afnemer over te nemen, en zo
voorts.
52. Vanwege het risico op een dergelijke negatieve prijsspiraal hebben meelproducenten een
prikkel om – door collusie – te trachten het onderbieden van prijzen bij elkaars afnemers te
voorkomen. In de marktomstandigheden zoals hiervoor beschreven, hebben
meelproducenten hier ook mogelijkheden toe. Hoge toetredingsbarrières, een beperkt aantal
spelers, een homogeen product, vergelijkbare kostenstructuren, transparantie, een laag
innovatieniveau en een constante marktvraag zijn alle omstandigheden die de
mogelijkheden voor effectieve collusie vergroten.
53. Die collusie kan stilzwijgend plaats vinden: een meelproducent kan zijn concurrent voor het
overnemen van een afnemer ‘bestraffen’ door hem bij een van zijn eigen afnemers te
onderbieden, teneinde die afnemer van hem te winnen (hetgeen in de praktijk ook
gebeurde111). Door dit een aantal keer te doen – met steeds de negatieve prijsspiraal tot
gevolg – kunnen de concurrenten elkaar disciplineren en stilzwijgend ‘spelregels’
ontwikkelen waar zij zich aan houden. Aldus kunnen zij de markt stabiliseren en de marges
op peil houden.
54. De collusie kan echter ook expliciet, dat wil zeggen door afstemming, plaats vinden. Zeker in
een voor collusie gevoelige markt als de meelmarkt hoeft die afstemming niet uitgebreid te
zijn om tot een verstandhouding te komen. Uit het aan dit besluit ten grondslag liggende
dossier blijkt dat van expliciete collusie op de Nederlandse meelmarkt sprake was. In het
navolgende zal de Raad hier nader op ingaan.

111

Zie bijvoorbeeld dossierstuk [VERTROUWELIJK], verklaring de heer [VERTROUWELIJK], p. 4. Zie ook Dossierstuk 28, email van 7 januari 2001, gevonden bij Dossche, p. 06306010250195: “Wat betreft het terugslaan van Meneba kunnen we
eventueel verwachten dat ze zullen aanvallen, maar dit kan ten eerst pas volgend jaar en ten tweede nooit met deze grootorde.
Anders trekken ze hun eigen marge ook volledig naar beneden en we zijn toch steeds solidair geweest?”
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2.2 De gedragingen
2.2.1 Inleiding
55. In het onderhavige hoofdstuk stelt de Raad vast dat diverse meelproducenten in ieder geval
vanaf 12 september 2001 een afspraak hadden om elkaars positie bij afnemers niet aan te
vallen. Deze afspraak wordt hierna kortweg ook wel als “niet-aanvalspact” aangeduid.
Daarnaast stelt de Raad vast dat diverse meelproducenten bij drie gelegenheden parallel aan
dit niet-aanvalspact afspraken om gezamenlijk de overname van een concurrent te
financieren, om gezamenlijk een concurrent te compenseren voor haar verloren
marktaandeel en om gezamenlijk de fabrieksgebouwen van een potentiële concurrent te
kopen en te ontmantelen. Deze gedragingen worden hierna kortweg als “Van Ooijen”,
“Afkoop Ranks” en “UNO” aangeduid. De Raad stelt voorts vast dat diverse
meelproducenten bij een vierde gelegenheid parallel aan het niet-aanvalspact – hierna
kortweg “Bakkersland” genoemd – trachtten om tot een afspraak te komen over
compensatie voor verloren marktaandeel.
56. De voornoemde gedragingen in hun geheel en in onderlinge samenhang beziend, stelt de
Raad in het onderhavige hoofdstuk vast dat tussen diverse meelproducenten in ieder geval
vanaf 12 september 2001 een verstandhouding heeft bestaan om de markt te stabiliseren. De
verstandhouding tussen de meelproducenten eindigde bij het mislukken van de pogingen
van enkele meelproducenten om bij de gedraging “Bakkersland” tot compensatie van
verloren marktaandeel te komen.
57. Ter inleiding vat de Raad het niet-aanvalspact en de vier parallelle gedragingen hierna
samen.
Niet-aanvalspact
58. Meelproducenten ontwikkelden in en door allerlei onderlinge contacten een afspraak om
elkaars positie bij afnemers niet aan te vallen. Ter uitvoering van deze afspraak stelden de
meelproducenten zich passief op richting nieuwe afnemers en hadden zij – vooral bilaterale
– contacten, waarin zij naar eigen zeggen de prijzen en volumes bespraken die zij aan
specifieke klanten zouden beleveren. [VERTROUWELIJK]112, [VERTROUWELIJK]113 en
[VERTROUWELIJK]114 noemen in hun respectievelijke clementieverzoeken gezamenlijk (naast
zichzelf) Dossche, Ceres, Gebr. Engelke, Flechtorfer en Brabomills als deelnemers aan het
niet-aanvalspact.115
112

[VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK].
115
De Raad stelt in paragraaf 3.1.7 vast welke ondernemingen daadwerkelijk bij het niet-aanvalspact zijn betrokken.
113

114
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Van Ooijen
59. Meel- en Bloemhandel Van Ooijen Elst B.V. (‘Van Ooijen’) was een (tussen)handelaar in
meel die zich in het ambachtelijke segment positioneerde als een prijsvechter. Toen Van
Ooijen in de loop van 2002 te koop kwam te staan, besloten de overige spelers in het
ambachtelijke segment, te weten Krijger, Meneba, Koopmans, Ranks en Dossche, tot het
gezamenlijk financieren van de aankoop van de handelsactiviteiten. Krijger was degene die
Van Ooijen daadwerkelijk zou overnemen. Meneba, Koopmans, Ranks en Dossche
financierden (mede) de overname, op de achtergrond, zonder officieel als koper op te treden
of eigenaar te worden. Met deze gedraging beoogden de voornoemde ondernemingen te
bewerkstellingen dat prijsvechter Van Ooijen van de markt verdween en de druk van
prijsvechter Krijger zou verminderen.
Afkoop Ranks
60. Omstreeks mei 2003 besloot Bake Five B.V., een organisatie die grote industriële bakkerijen
in Nederland verenigt, om Ceres en Dossche als haar twee vaste leveranciers te
contracteren. Dit besluit ging onder meer ten koste van Ranks, die hierdoor een substantieel
deel van haar afzet verloor. Ranks dreigde daarom richting haar concurrenten om volume te
herwinnen door hen te onderbieden, tenzij zij zou worden gecompenseerd voor de
‘leegstand’ van haar fabrieken. Ranks en Meneba hebben vervolgens afgesproken dat Ranks
voor één jaar zou worden gecompenseerd voor een bedrag tussen de EUR 1 en 2 miljoen.
Meneba verrekende dit bedrag op haar beurt met verschillende Duitse (Werhahn, Gebr.
Engelke, Flechtorfer, Grain Millers en VK Mühlen) en Belgische (Dossche) meelproducenten.
Met deze gedraging beoogden de voornoemde ondernemingen te bewerkstelligen dat Ranks
niet door onderbieding van andere leveranciers verloren volume terug zou winnen.
UNO
61. In 1999 werd in Bergen op Zoom een grote nieuwe meelfabriek geopend, hier kortweg UNO
genoemd. Medio 2003 gingen de vennootschappen achter UNO failliet. In april 2004
spraken Meneba, Ceres, Brabomills en Dossche af om – via de onderneming Gebr. van der
Zande B.V. – de fabrieksgebouwen van UNO met toebehoren te kopen en in onderdelen aan
elkaar en aan derden te verkopen. Zij spraken daarbij ook af dat de gebouwen van UNO niet
meer voor maaldoeleinden zouden worden gebruikt. Diverse Duitse ondernemingen
(Werhahn, Grain Millers, Gebr. Engelke, VK Mühlen, Flechtorfer, Okermühle, Saalemühle en
Milser Mühle) betaalden aan de overname mee. Met deze gedraging beoogden de betrokken
ondernemingen te voorkomen dat de productiecapaciteit van UNO ooit nog zou worden
gebruikt.
Bakkersland
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62. In de tweede helft van 2006 liet Bakkersland, één van de grote afnemers van meel in
Nederland, in de markt weten per 1 januari 2007 het aantal leveranciers te verminderen van
zeven naar twee om aldus een preferred suppliership op te bouwen. Bakkersland heeft op dat
moment bij veel meelproducenten offertes opgevraagd. Meneba, Werhahn en Grain Millers
probeerden vervolgens in diverse besprekingen met elkaar en met in ieder geval Gebr.
Engelke, Ranks, Brabomills en Ceres tot een oplossing voor daardoor te lijden verliezen te
komen. Aldus beoogden de betrokken ondernemingen te voorkomen dat ondernemingen
eventueel verloren volume door onderbieding bij andere afnemers terug zouden winnen. Het
is de betrokken ondernemingen niet gelukt om tot een afspraak hierover te komen.
63. In het navolgende gaat Raad nader in op de afspraak om elkaars positie bij afnemers niet
aan te vallen. Daarna zet de Raad de vier parallelle gedragingen uiteen.

2.2.2 Het niet-aanvalspact
64. [VERTROUWELIJK], [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] verklaren in hun
clementieverzoeken alle drie – in hun eigen bewoordingen – dat diverse meelproducenten
een afspraak hadden om elkaars positie bij afnemers niet aan te vallen. Deze afspraak kwam
in en door allerlei onderlinge contacten tot stand en uitte zich onder meer in expliciete
afstemming over klanten (en werd ondersteund met gezamenlijke acties ter verwezenlijking
van hetzelfde doel).
65. Werhahn vat de door haar gemaakte afspraken in haar clementieverzoek als volgt samen:
“[VERTROUWELIJK].”116

66. Desgevraagd licht Werhahn de “understanding” onder (i) als volgt toe:
“[VERTROUWELIJK].”117

67. Grain Millers vat de door haar gemaakte afspraken in haar clementieverzoek als volgt
samen:
“[VERTROUWELIJK].”118

68. Desgevraagd licht Grain Millers de door haar genoemde “understandings” als volgt toe:

116

[VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK].
118
[VERTROUWELIJK].
117
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“[VERTROUWELIJK].”119

69. Grain Millers verklaart voorts voor Ranks, een onderneming die nu haar dochter is:
“[VERTROUWELIJK].”120

70. Desgevraagd licht Ranks deze “mutual understanding or culture” toe:
“[VERTROUWELIJK].”121

71. Meneba vat de door haar gemaakte afspraken in haar clementieverzoek als volgt samen:
“[VERTROUWELIJK].
[…]”122

72. Desgevraagd licht Meneba het door haar genoemde “niet-aanvalspact” als volgt toe:
“[VERTROUWELIJK].”123

73. De Raad stelt vast dat uit de clementieverzoeken – en uit de overeenstemmende
toelichtingen daarop – blijkt dat sprake was van consensus tussen meelproducenten
(waaronder in ieder geval Werhahn, Grain Millers, Ranks en Meneba124) om elkaars positie
bij afnemers125 niet aan te vallen. De meelproducenten streefden hiermee naar eigen zeggen
naar behoud van een zekere status quo met betrekking tot de volumes die zij aan
Nederlandse afnemers beleverden.
74. Uit het dossier blijkt dat het idee om elkaar niet aan te vallen voortkwam uit het
onderkennen van het risico op een kettingreactie van onderbiedingen, zoals omschreven in
paragraaf 2.1.4. Een directeur van Werhahn verklaart bijvoorbeeld:
“[VERTROUWELIJK].”126

119

[VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK].
121
[VERTROUWELIJK].
122
[VERTROUWELIJK].
123
Dossierstuk 218, p. 2. Verklaring is afkomstig van de heer [VERTROUWELIJK].
124
Op de betrokkenheid van andere meelproducenten wordt in in paragraaf 3.1.7 ingegaan.
125
Alhoewel Werhahn, Grain Millers en Meneba (laatstgenoemde voor een deel van de periode) verklaren dat de consensus
vooral betrekking had op grote, resp. industriële en retail-, resp. gedeelde afnemers, ziet de Raad aanleiding te concluderen
dat de consensus zich uitstrekte tot alle afnemers. In het navolgende, bij de bespreking van de zienswijzen, komt de Raad
hier nog op terug.
126
[VERTROUWELIJK].
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75. Uit het dossier blijkt voorts dat het idee om elkaar niet aan te vallen niet beperkt bleef tot een
eenzijdig begrip van de mogelijke dynamiek op de meelmarkt bij iedere meelproducent
afzonderlijk. Anders gezegd, de voornoemde consensus ontstond niet slechts stilzwijgend,
zoals enkele ondernemingen in hun zienswijzen wel hebben betoogd. Zij stellen dat hun
marktgedrag voortkwam uit ‘the logic of the market’ en verwijzen naar passages uit de
verklaringen van (voormalige) directeuren van Meneba en Werhahn, [VERTROUWELIJK]127
[VERTROUWELIJK].”128
76. De Raad gaat in dit betoog niet mee. Uit de clementieverzoeken van Werhahn, Grain Millers
en Meneba, uit de in dat verband afgelegde verklaringen – waaronder nota bene dezelfde
verklaringen als die waaruit de vorenstaande passages afkomstig zijn – en uit andere
dossierstukken, blijkt onmiskenbaar dat meelproducenten in bilaterale en multilaterale
contacten, telefonisch en in overleggen op velerlei manieren uiting gaven aan het idee om
elkaars positie bij afnemers niet aan te vallen. Dit varieerde van dreigementen om, bij verlies
van een afnemer aan een concurrent, een (andere) afnemer terug te zullen pakken tot
concrete afstemming van het marktgedrag richting een afnemer. [VERTROUWELIJK] en – in
andere bewoordingen – [VERTROUWELIJK] verklaren dat zelfs expliciet een afspraak werd
gemaakt.129 [VERTROUWELIJK] benoemt de door haar beschreven “understanding”
weliswaar niet zozeer als een expliciete afspraak, maar geeft wel aan dat zij hierover met
andere meelproducenten heeft gesproken.130 [VERTROUWELIJK] verklaart ook dat zij naar in
ieder geval Meneba expliciet heeft uitgesproken dat het in haar ogen goed zou zijn als
meelproducenten elkaars markten met rust zouden laten.131 Hieruit volgt naar het oordeel
van de Raad dat meelproducenten in en door hun onderlinge contacten tot consensus over
het gewenste marktgedrag zijn gekomen, namelijk om elkaars positie bij afnemers niet aan
te vallen. In het vervolg duidt de Raad deze consensus aan als “de afspraak om elkaar niet
aan te vallen” of “het niet-aanvalspact”, zoals [VERTROUWELIJK] de consensus noemt.
77. In het onderstaande gaat de Raad nader op de verschillende contacten in.
78. Dat meelproducenten over en weer regelmatig dreigden met vergeldingsacties bij het
afpakken van een afnemer, wordt onder meer verklaard door [VERTROUWELIJK]. Een
directeur van Werhahn beschrijft:
“[VERTROUWELIJK].”132, 133

127

[VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK].
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[VERTROUWELIJK]).
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Zoals ook blijkt uit de navolgende randnummers.
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[VERTROUWELIJK].
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79. Afstemming van het marktgedrag richting afnemers vond meestal bilateraal en telefonisch
plaats.134 Alle drie clementieverzoekers verklaren jaarlijks – doorgaans na de graanoogst –
bilaterale contacten met andere meelproducenten over afnemers te hebben gehad.135 In deze
contacten bespraken zij naar eigen zeggen de prijzen en volumes die zij aan specifieke
klanten zouden beleveren.136 Voor zover de NMa over schriftelijk bewijs van de bilaterale
contacten beschikt, worden deze in het navolgende nog besproken.
80. Meelproducenten hadden ook bilateraal contact als een afnemer toch overging naar een
concurrent. In dat geval werd door de volumeverliezende meelproducent met de betreffende
concurrent contact opgenomen om deze erop te wijzen dat dit niet de afspraak was en om
naar een oplossing te zoeken.137
81. Naast (telefonische) bilaterale contacten waren er ook bijeenkomsten tussen meerdere
meelproducenten.138 Deze bijeenkomsten kenden geen vaste frequentie en de samenstelling
ervan verschilde ook steeds.139 De onderwerpen op de bijeenkomsten konden variëren van de
algemene marktomstandigheden tot specifieke vraagstukken, zoals in het geval van de
afkoop van Ranks en de koop van UNO.140 In deze bijeenkomsten kwamen ook regelmatig
de afspraak om elkaar niet aan te vallen en daarmee samenhangende onderwerpen aan de
orde.141
82. In het geval van de voornoemde afkoop van Ranks waren er multilaterale bijeenkomsten om
tot compensatie voor Ranks te komen na haar volumeverlies bij afnemer Bake Five in 2003.
In 2006 probeerden diverse meelproducenten in multilaterale bijeenkomsten tot een
vergelijkbare regeling te komen ter compensatie van hun volumeverlies afnemer bij
Bakkersland. Omdat voor deze (beoogde) compensatieregelingen een aparte afspraak nodig
was, kunnen zij niet direct als uitvoering van het niet-aanvalspact worden gezien. De
gedragingen zijn niettemin wel aanwijzingen voor het bestaan van het niet-aanvalspact. Als
immers het volumeverlies van één meelproducent steeds moet worden gecompenseerd, is
het zinvol voor meelproducenten om een dergelijk volumeverlies in de toekomst te

133
Ook Dossche verklaart dat met vergeldingsacties werd gedreigd. Dossche heeft in haar mondelinge zienswijze ter
hoorzitting aangegeven dat zij onder druk naar een bespreking over de afkoop van Ranks is afgereisd. Meneba zou haar te
verstaan hebben gegeven dat zij én de grote Duitse molens zouden retaliëren als Dossche niet zou meewerken. De
pleitnotitie van Dossche is bij de NMa geregistreerd onder registratienummer 6306_1/664.
134
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voorkomen. In paragraaf 2.3, de duiding van de gedragingen, wordt hierop nog nader
ingegaan.
83. [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] verklaren dat Meneba een spilfunctie uitoefende in
het geheel van contacten.142 De heer [VERTROUWELIJK], voormalig directeur van Meneba,
verklaart als dat aan hem wordt voorgelegd:
“[VERTROUWELIJK].”143

84. Op grond van het vorenstaande concludeert de Raad dat meelproducenten, waaronder in
ieder geval Werhahn, Grain Millers, Ranks en Meneba, een afspraak hadden om elkaars
positie bij afnemers niet aan te vallen. Ter uitvoering van deze afspraak stelden de
meelproducenten zich passief op richting nieuwe afnemers en hadden zij – vooral bilaterale
– contacten, waarin zij naar eigen zeggen de prijzen en volumes bespraken die zij aan
specifieke klanten zouden beleveren.

2.2.3 Ontstaan en ontwikkeling van het niet-aanvalspact
85. In het navolgende bespreekt de Raad het ontstaan en de ontwikkeling van het nietaanvalspact.
86. Het clementieverzoek van [VERTROUWELIJK] bevat aanwijzingen dat het niet-aanvalspact in
de jaren ‘90 al bestond. [VERTROUWELIJK] verklaart dat in ieder geval vanaf 1996 jaarlijks in
het begin van de oogstperiode één of meerdere bijeenkomsten plaatsvonden, waarin door
concurrenten in de Nederlandse meelsector (Meneba, Dossche, Ceres, wellicht Brabomills
en incidenteel Koopmans) de ontwikkelingen van de graanprijs werden besproken. Alhoewel
er volgens [VERTROUWELIJK] geen concrete afspraken over prijswijzigingen werden
gemaakt, wisselden de aanwezige meelproducenten volgens haar wel hun meningen uit over
de vereiste prijswijzigingen als gevolg van de graanprijsstijgingen. Daarnaast kwam het
volgens [VERTROUWELIJK] incidenteel voor dat meelproducenten elkaar telefonisch of in
bijeenkomsten aanspraken bij verlies van een klant door prijsonderbieding.
[VERTROUWELIJK] geeft aan dat in dergelijke gesprekken werd gedreigd om het verloren
volume – eveneens door prijsonderbieding – terug te winnen.144
87. [VERTROUWELIJK] beschrijft vervolgens dat in het oogstjaar 2000 sprake was van een zeer
slechte tarweoogst, als gevolg waarvan de tarweprijzen aanzienlijk stegen. Daardoor
ontstond volgens [VERTROUWELIJK] bij Europese meelproducenten een noodzaak om tot
142

[VERTROUWELIJK].
Dossierstuk [VERTROUWELIJK], p. 6.
144
[VERTROUWELIJK].
143
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een prijsstijging van meel te komen, teneinde financiële problemen te voorkomen.145 Naar
[VERTROUWELIJK] begrijpt hebben Duitse meelproducenten op dat moment (juli/begin
augustus 2000) een afspraak over een gezamenlijke prijsverhoging in Duitsland gemaakt.
Volgens [VERTROUWELIJK] werd haar algemeen directeur, de heer [VERTROUWELIJK],
vervolgens door één of meerdere Duitse meelproducenten, maar in ieder geval door (de heer
[VERTROUWELIJK] van) Werhahn, onder druk gezet om ook tot een prijsstijging te komen.
88. [VERTROUWELIJK] verklaart dat zij onder deze druk van haar Duitse concurrent(en) in de
oogstperiode van 2000 meerdere besprekingen heeft georganiseerd met diverse
Nederlandse en Belgische concurrenten. In deze besprekingen werd volgens
[VERTROUWELIJK] een prijsstijging voor alle kwaliteitssegmenten van brood- en
industriebloem afgesproken, evenals het – door [VERTROUWELIJK] zo geduide – “nietaanvalspact”. Zoals eerder aangehaald, hield de laatstgenoemde afspraak volgens
[VERTROUWELIJK] in dat de betrokken partijen overeen kwamen zich vooral te concentreren
op het behoud van hun eigen klanten (en niet te bieden op nieuwe klanten) en elkaars
prijzen jegens gedeelde klanten niet te onderbieden.146 De heer [VERTROUWELIJK], destijds
commercieel directeur bij [VERTROUWELIJK] en naar eigen zeggen door de heer
[VERTROUWELIJK] verzocht om aan deze besprekingen deel te nemen, verklaart hierover:
“[VERTROUWELIJK].147

89. Volgens [VERTROUWELIJK] waren bij de voornoemde besprekingen geen Duitse
meelproducenten aanwezig. Zij werden door Meneba van de gemaakte afspraken op de
hoogte gesteld en zegden vervolgens toe hieraan ook uitvoering te geven. Daarbij ging het
volgens [VERTROUWELIJK] om Bremer Rolandmühle (thans onderdeel van Grain Millers),
Gebr. Engelke, Flechtorfer, Mills United (thans onderdeel van Grain Millers), OK-Mühle
[NMa: Okermühle148], VK Mühlen en Werhahn.149
90. Na de bijeenkomsten hadden de heer [VERTROUWELIJK] en de heer [VERTROUWELIJK]
volgens [VERTROUWELIJK] veelvuldig telefonische (bilaterale) gesprekken met
concurrenten, om de naleving van de gemaakte afspraken te bewerkstelligen.150
91. De door Werhahn en Grain Millers in het kader van hun clementieverzoeken afgelegde
verklaringen, ondersteunen de verklaringen van [VERTROUWELIJK], voor zover zij stelt dat in
Duitsland in 2000 een prijsverhoging werd doorgevoerd, voor zover zij stelt dat Duitse
145
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meelproducenten in 2000 afspraken met elkaar maakten en voor zover zij stelt dat zij in
2000 contact had met Werhahn. Dit blijkt uit het volgende.
92. Uit een verklaring van de heer [VERTROUWELIJK], destijds directeur van de afdeling voor
bakkerijproducten binnen [VERTROUWELIJK], volgt dat meelproducenten in (Noord-West)
Duitsland in 2000 inderdaad contact hadden over onder meer verhoging van de meelprijzen.
De heer [VERTROUWELIJK] verklaart dat hij ongeveer een jaar na zijn binnenkomst bij
[VERTROUWELIJK] in oktober 1999 het initiatief nam om bij zijn concurrenten aan te
kondigen dat [VERTROUWELIJK] haar prijzen zou verhogen om de marges te verbeteren.151
Dat de prijzen in Duitsland in 2000 inderdaad – en met succes – zijn verhoogd, blijkt uit een
bij Meneba aangetroffen document, opgemaakt op 12 september 2001. In dit document –
met titel “Marktinfo Duitsland” – staat: “Vorig jaar is 50 mln DM verdiend door
prijsverhoging.”152
93. Een verklaring van [VERTROUWELIJK] bevestigt dat meelproducenten in Duitsland elkaar
omstreeks 2000 vonden. [VERTROUWELIJK] spreekt echter niet over afspraken over
prijsverhogingen, maar geeft aan dat Werhahn omstreeks 2000 een “quotumkartel” in
Duitsland initieerde.153 Dit wordt verklaard door de heer [VERTROUWELIJK], destijds
directeur van [VERTROUWELIJK], één van de meelproducenten die later [VERTROUWELIJK]
zouden vormen.
94. De heer [VERTROUWELIJK] bevestigt met de heer [VERTROUWELIJK] te hebben
gediscussieerd over de prijsstijgingen die nodig zouden zijn in het licht van stijgende
graanprijzen. De heer [VERTROUWELIJK], destijds locatiemanager van twee fabrieken van
[VERTROUWELIJK], verklaart dat hij de heer [VERTROUWELIJK] in zijn herinnering in 2000
voor het eerst heeft ontmoet en hem vervolgens ieder jaar ongeveer twee tot drie keer heeft
gesproken. De heer [VERTROUWELIJK] verklaart echter ook dat hij niet denkt dat hij al bij
zijn eerste ontmoeting met de heer [VERTROUWELIJK] over dit onderwerp sprak.154
95. Bij het voorgaande moet worden opgemerkt dat diverse directeuren van [VERTROUWELIJK]
in of omstreeks 2000 naar eigen zeggen bezig waren contacten met Meneba op te bouwen.
De heer [VERTROUWELIJK] en de heer [VERTROUWELIJK] verklaren beide dat zij in hun
herinnering in 2000 de heer [VERTROUWELIJK] van Meneba leerden kennen.155 156 De heer
[VERTROUWELIJK], destijds lid van het managementteam van de afdeling bakkerijproducten
151

[VERTROUWELIJK].
Dossierstuk 150, p. 06306011700050. [VERTROUWELIJK]. Het document is gevonden in de digitale administratie van
Meneba; gebleken is dat het document – zoals Meneba vermoedde – is aangemaakt op
12 september 2001 en op die dag ook voor het laatst is opgeslagen.
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binnen [VERTROUWELIJK] en verantwoordelijk voor de maaldivisie, verklaart dat hij de heer
[VERTROUWELIJK] in zijn herinnering in 2001 of 2002 – nadat de heer [VERTROUWELIJK] al
contact had gelegd met de heer [VERTROUWELIJK] – leerde kennen.157 Uit de verklaringen
van de heer [VERTROUWELIJK] en de heer [VERTROUWELIJK] blijkt dat zij al bij hun eerste
contacten met Meneba spraken over het idee om elkaars positie bij afnemers niet aan te
vallen.
96. De heer [VERTROUWELIJK] verklaart dat hij al in zijn tweede of derde ontmoeting met de
heer [VERTROUWELIJK] – in zijn herinnering ongeveer in 2001158 – voorstelde om elkaars
markten met rust te laten. De heer [VERTROUWELIJK] verklaart:
“[VERTROUWELIJK].”159

97. De heer [VERTROUWELIJK] verklaart dat er al vanaf de eerste gesprekken met Meneba – in
zijn geval in 2001 of 2002 – een “basic understanding” was om niet agressief te zijn in elkaars
marktgebied.160 De heer [VERTROUWELIJK] stelt dat die “basic understanding” er was,
zonder dat dat hoefde te worden besproken. Desalniettemin geeft de heer
[VERTROUWELIJK] tegelijkertijd aan dat er “hier en daar” wel uitlatingen over werden
gedaan. De heer [VERTROUWELIJK] verklaart:
“[VERTROUWELIJK].”161

98. De heer [VERTROUWELIJK] verklaart voorts dat er vanaf zijn eerste ontmoeting met Meneba
twee grote onderwerpen waren die zij – in vrijwel elke ontmoeting die zij hadden162 – met
elkaar bespraken: (i) wat gebeurt er op de graanmarkt en wat betekent dat voor de
meelprijzen (zonder specifieke klanten of specifieke prijzen te bespreken) en (ii) zijn er
kansen om de structuur van de markt te veranderen? Met dit laatste doelt de heer
[VERTROUWELIJK] naar eigen zeggen op het verminderen van het aantal meelfabrieken
(molens) op de markt.163
99. De heer [VERTROUWELIJK] verklaart ten slotte dat [VERTROUWELIJK] al vanaf 2001
contacten met concurrenten had over prijzen en volumes:
“[VERTROUWELIJK].”164 “[VERTROUWELIJK].”165 “[VERTROUWELIJK].”166
157

[VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK].
160
[VERTROUWELIJK].
161
[VERTROUWELIJK].
162
[VERTROUWELIJK].
163
[VERTROUWELIJK].
164
[VERTROUWELIJK].
158

159

30

Openbaar

Openbaar

100. De Raad concludeert op basis van het vorenstaande dat in elk geval Meneba en Werhahn
vanaf 2000 contact met elkaar hadden en dat zij daarbij (de totstandkoming van) het nietaanvalspact met elkaar bespraken, evenals hun marktgedrag richting afnemers. De Raad ziet
in het vorenstaande tevens aanwijzingen dat Meneba en Werhahn met andere concurrenten
over voornoemde onderwerpen spraken.
101. Voor de vaststelling van een concrete datum waarop Meneba en Werhahn in elk geval een
niet-aanvalspact met elkaar hadden, haakt de Raad aan bij het eerste schriftelijke bewijs van
afstemming van het marktgedrag richting afnemers tussen Meneba en Werhahn. Daarbij
gaat het om een bij Meneba gevonden document met de titel “Marktinfo Duitsland”. Dit
document bevat aantekeningen van de heer [VERTROUWELIJK] van Meneba van
12 september 2001 over de marktsituatie in Duitsland en over Nederlandse, Belgische en
Duitse concurrenten van Meneba.167 Volgens de heer [VERTROUWELIJK] heeft hij de
informatie gedestilleerd uit gesprekken met de heren [VERTROUWELIJK] (Werhahn) en
[VERTROUWELIJK] (Grain Millers).168
102. Op basis van het voornoemde document stelt de Raad tevens vast dat Grain Millers in ieder
geval vanaf 12 september 2001 een niet-aanvalspact met Meneba had.
103. In het navolgende gaat de Raad in op de aantekeningen van de heer [VERTROUWELIJK] en
zijn toelichting daarop.169
Aantekeningen over Werhahn
104. Met betrekking tot Werhahn vermeldt het document:
“[VERTROUWELIJK].”

105. De heer [VERTROUWELIJK] verklaart over deze aantekeningen dat het de status betreft van
informatie over klanten waar zowel Meneba als Werhahn een belang hebben of zouden
willen hebben. [VERTROUWELIJK].
106. De heer [VERTROUWELIJK] geeft in zijn toelichting op de aantekeningen aan dat Werhahn
op dat moment zou trachten bij twee afnemers van Meneba binnen te komen om verloren
volume terug te winnen, maar dat Meneba een klant van Werhahn zou mogen overnemen
als dit bij beide zou lukken:
165
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Dossierstuk 150, p. 06306011700050. Zie ook dossierstuk [VERTROUWELIJK], bijlage 4.7 en 4.8.
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“[VERTROUWELIJK].”

107. De heer [VERTROUWELIJK] licht voorts toe waarom – zoals uit de aantekeningen blijkt –
Werhahn een prijsverhoging meldde voor één van haar Nederlandse afnemers:
“[VERTROUWELIJK].”
108. Op basis van deze aantekeningen en met inachtneming van het vorenstaande, stelt de Raad
vast dat in ieder geval Meneba en Werhahn vanaf 12 september 2001 met elkaar een nietaanvalspact hadden. Werhahn en Meneba betwisten dit niet.
Aantekeningen over Mills United en Ranks
109. Met betrekking tot Mills United (thans onderdeel van Grain Millers) vermeldt het document:
“[VERTROUWELIJK].”

110. De heer [VERTROUWELIJK] verklaart in zijn toelichting hierop: “[VERTROUWELIJK].” De heer
[VERTROUWELIJK] verklaart voorts over deze aantekeningen:
“[VERTROUWELIJK].”

111. Met betrekking tot Ranks vermeldt het document:
“[VERTROUWELIJK].”

112. De heer [VERTROUWELIJK] geeft in zijn toelichting op deze aantekeningen aan dat het een
weergave vormt van hetgeen hij met Ranks heeft besproken. Met betrekking tot de laatste
regel geeft de heer [VERTROUWELIJK] aan dat Ranks hem heeft laten weten dat een aantal
nieuwe klanten contact met haar had gezocht en dat zij wilde weten of Meneba daaraan
leverde. Volgens de heer [VERTROUWELIJK] leverde Meneba aan Pally, QB en Bestfoods en
heeft zij voor deze klanten prijzen uitgewisseld met Ranks.
113. Grain Millers betoogt dat de bovenstaande aantekeningen niet kunnen worden gebruikt als
bewijs dat Mills United al op of voor 12 september 2001 contact met Meneba had over of in
het kader van het niet-aanvalspact. Grain Millers stelt in dat verband dat uit de verklaring van
de heer [VERTROUWELIJK] niet of onvoldoende blijkt dat hij op 11 september 2001 een
afspraak met de heer [VERTROUWELIJK] van Mills United had, zoals de heer
[VERTROUWELIJK] verklaart, en dat het dossier daar ook overigens geen bewijs voor bevat.
Voorts stelt Grain Millers dat de heer [VERTROUWELIJK] zich dit contact niet kan herinneren
en zelf heeft verklaard dat de overtreding ergens in de periode 2002-2003 startte.
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114. De Raad stelt vast dat de heer [VERTROUWELIJK] inderdaad verklaart dat Mills United in zijn
herinnering omstreeks 2002/2003 bij het niet-aanvalspact (in zijn bewoordingen “het
concept” voor een “quotumkartel”) werd betrokken. Tegelijkertijd blijkt naar het oordeel van
de Raad uit de aantekeningen van de heer [VERTROUWELIJK] en zijn toelichting daarop dat
hij op of voor 12 september 2001 met Mills United contact heeft gehad over haar
marktgedrag richting Nederlandse afnemers. De Raad concludeert hieruit dat Mills United
zodoende al op 12 september 2001 met in ieder geval Meneba overlegde over klanten, en
heeft afgesproken offerte-aanvragen van klanten te coördineren. Dat de heer
[VERTROUWELIJK] zelf verklaart “omstreeks” 2002/2003 bij het niet-aanvalspact te zijn
betrokken, doet daar volgens de Raad niet aan af. Wellicht ziet de heer [VERTROUWELIJK] de
hierna nog te beschrijven plenaire bijeenkomsten in 2003 als start van (zijn betrokkenheid
bij) het niet-aanvalspact. De Raad beschouwt echter bilateraal contact over het marktgedrag
richting afnemers als een duidelijke vorm van afstemming die – mede bezien in het licht van
alle verklaringen hieromtrent – duidt op het bestaan van het niet-aanvalspact. Daar komt bij
dat de heer [VERTROUWELIJK] er met de door hem gekozen formulering blijk van geeft niet
exact te kunnen duiden wanneer hij betrokken is geraakt, dit kan ook eerder zijn.
115. Uit de tekst van de aantekeningen over Ranks en de toelichting hierop van de heer
[VERTROUWELIJK] leidt de Raad voorts af dat Meneba op of vóór 12 september 2001 ook
contact heeft gehad met Ranks over diens marktgedrag richting Nederlandse afnemers. Nu
het aan dit besluit ten grondslag liggende Rapport dit aan Ranks niet tegenwerpt – en Ranks
zich hiertegen dientengevolge niet heeft kunnen verweren – ziet de Raad zich gehouden om
de aantekeningen van de heer [VERTROUWELIJK] ten aanzien van Ranks niet te gebruiken
als bewijs van betrokkenheid van Ranks bij het niet-aanvalspact.
116. Op basis van het vorenstaande, stelt de Raad vast dat Grain Millers en Meneba eveneens
vanaf 12 september 2001 met elkaar een niet-aanvalspact hadden. Meneba betwist dit niet.
Aantekeningen over andere concurrenten
117. Het document “Marktinfo Duitsland” bevat verder aantekeningen – vergelijkbaar staccato
opgeschreven als de vorenstaande aantekeningen – met betrekking tot concurrenten Ceres,
Okermühle170, Dossche, Brabomills en Ellmühle [NMa: onderdeel van VK Mühlen].
Daarnaast bevat het document aantekeningen over afnemers [B5] en [H3], waarbij ook aan
concurrenten van Meneba wordt gerefereerd (waaronder Krijger).

170

De heer [VERTROUWELIJK] spreekt in deze aantekeningen van “OK-Mühle”, welke blijkens zijn verklaring bij Meneba’s
clementieverzoek in bijeenkomsten vertegenwoordigd zou zijn door de heer [VERTROUWELIJK]. Hiermee wordt
Okermühle bedoeld. Zie dossierstuk 218, p. 8.
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118. Met betrekking tot deze concurrenten stelt de Raad vast dat uit de aantekeningen en de
toelichting van de heer [VERTROUWELIJK] daarop onvoldoende blijkt dat Meneba met deze
concurrenten op of voor 12 september 2001 contact heeft gehad en wat er is besproken. Dit
omdat de heer [VERTROUWELIJK] in zijn toelichting op de aantekeningen ofwel aangeeft dat
de aantekeningen weergeven wat hij nog met hen moest bespreken – in de toekomst dus171 –
(Ceres, Dossche, Brabomills en Ellmühle), ofwel onzeker is over hetgeen zou zijn besproken
(Okermühle, Krijger).172
Plenaire bijeenkomsten in 2003
119. Uit een eerder aangehaalde verklaring van de heer [VERTROUWELIJK] van
[VERTROUWELIJK] blijkt dat de afstemming met concurrenten over prijzen en volumes in
zijn herinnering startte in 2001 en later explicieter werd.173 Over de periode waarin die
afstemming explicieter werd, verklaart hij:
“[VERTROUWELIJK].”174

120. Ook uit de verklaringen van [VERTROUWELIJK] rijst het beeld op dat het niet-aanvalspact in
2003 explicieter werd. Zoals eerder aangehaald verklaart [VERTROUWELIJK] dat
[VERTROUWELIJK] (sinds 2004 onderdeel van [VERTROUWELIJK]) pas vanaf 2002/2003 bij
het niet-aanvalspact betrokken was, maar dat het ‘concept’ al eerder werd besproken:
“[VERTROUWELIJK].”175

121. De verklaringen van [VERTROUWELIJK] duiden eveneens op een verandering in het nietaanvalspact in 2003. Vanuit haar perspectief hield deze verandering echter niet zozeer in dat
het niet-aanvalspact explicieter werd, maar meer dat de reikwijdte ervan en de kring van
direct betrokkenen iets veranderde. Dit kan als volgt worden weergegeven.
122. [VERTROUWELIJK] verklaart eerst dat zij in de jaren 2001 en 2002 min of meer vergelijkbare
afspraken met haar concurrenten heeft gemaakt als in 2000. Dat wil zeggen dat zij in die
jaren naar eigen zeggen met haar Nederlandse en Belgische concurrenten (waaronder
Ranks, Koopmans, Krijger, Ceres, Dossche en Brabomills) een algehele prijsverhoging
afsprak, evenals om (i) niet bij nieuwe klanten te offreren en (ii) niet elkaars prijzen te

171

Waar de aantekeningen bij Werhahn en Grain Millers ten minste deels zijn geformuleerd in de onvoltooid
tegenwoordige tijd (“meldt wel dat…”, “biedt [H3] aan”), zijn de aantekeningen bij de andere concurrenten vooral met niet
vervoegde werkwoorden – ogenschijnlijk bedoeld als toekomende tijd - geformuleerd (bijvoorbeeld “[VERTROUWELIJK]
uitleggen”, “bijpraten over NL”, “uitleggen bij wie verlies zit”, “informeren over Duitsland”, “bijpraten Duitsland”).
172
De heer [VERTROUWELIJK] gebruikt in zijn toelichting op deze aantekeningen meermaals de termen “blijkbaar” en
“waarschijnlijk”.
173
Zie randnummer 97.
174
[VERTROUWELIJK].
175
[VERTROUWELIJK].
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onderbieden bij gedeelde klanten.176 Daarnaast zou zij in ieder geval in 2001 bilateraal met
Duitse ondernemingen (Bremer Rolandmühle Ehrling (thans onderdeel van Grain Millers),
Gebr. Engelke, Flechtorfer, Mills United (thans onderdeel van Grain Millers), Okermühle, VK
Mühlen en Werhahn) hebben afgestemd dat zij de afspraken omtrent prijsverhoging en het
door haar beschreven “niet-aanvalspact” zouden respecteren.177
123. [VERTROUWELIJK] verklaart vervolgens dat het door haar beschreven “niet-aanvalspact” in
2003 wederom werd bevestigd; anders dan in de voor voorgaande jaren richtte het zich
volgens haar echter meer specifiek op een beperkt aantal grote klanten. [VERTROUWELIJK]
verklaart voorts dat er in 2003 voor het eerst plenaire bijeenkomsten waren met Duitse
concurrenten.178 Volgens [VERTROUWELIJK] waren er in 2003 ten minste drie bijeenkomsten
in Düsseldorf (Duitsland) met in ieder geval Ceres, Dossche, Gebr. Engelke, Flechtorfer,
Mills United (thans onderdeel van Grain Millers) en Werhahn.179 Volgens de heer
[VERTROUWELIJK] werd op deze bijeenkomsten uitsluitend gesproken over
prijsverhogingen ten aanzien van bepaalde klanten. Daarnaast werd volgens de heer
[VERTROUWELIJK] in één van die bijeenkomsten door de Duitse meelproducenten
voorgesteld om Ranks te compenseren voor het verlies van Bake Five als afnemer.180 Bij de
bespreking van de afkoop van Ranks in het navolgende wordt op deze bijeenkomsten nog
teruggekomen.181
124. Gevraagd naar de verschuiving in 2003 verklaart de heer [VERTROUWELIJK]:
“[VERTROUWELIJK].”182

125. De Raad stelt vast dat het niet-aanvalspact vanuit het perspectief van de Duitse
meelproducenten in 2003 intensiever werd, omdat zij hier in dat jaar – in tegenstelling tot in
de jaren ervoor – ook in plenaire bijeenkomsten met Nederlandse en Belgische
meelproducenten over hebben gesproken. Voor Meneba werd het door haar beschreven
“niet-aanvalspact” niet zozeer intensiever, maar werd de kring van meelproducenten
waarmee zij in plenair overleg trad, groter.
Ontwikkelingen na 2003
126. Medio 2004 kwamen diverse meelproducenten tot een afspraak over de gezamenlijke koop
en ontmanteling van meelfabriek UNO, waarop in het navolgende nader wordt ingegaan.

176

Vgl. randnummer 88 hiervoor.
[VERTROUWELIJK].
178
[VERTROUWELIJK].
179
Op 7 oktober 2003, 11 november 2003 en 26 november 2003. Zie dossierstuk [VERTROUWELIJK], onder 3.48 en 3.49.
180
[VERTROUWELIJK].
181
Zie hierna randnummer 167.
182
[VERTROUWELIJK].
177
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Voorts vonden gedurende 2004 en in sommige gevallen begin 2005 betalingen plaats voor
de afkoop van Ranks, eveneens in het navolgende nog te bespreken.
127. Na 2003 zijn er volgens [VERTROUWELIJK] geen gesprekken over prijsverhogingen geweest,
omdat geen sprake was van verhogingen van de graanprijs. Vanaf de oogstperiode in 2004
zijn er volgens [VERTROUWELIJK] – buiten de besprekingen over UNO – tot eind 2006
alleen nog bilaterale contacten geweest tussen concurrenten (Koopmans, Krijger, Ranks,
Dossche, Werhahn, Brabomills, Mills United (onderdeel van Grain Millers), Bremer
Rolandmühle (onderdeel van Grain Millers), Gebr. Engelke, Ceres, United Mills). In die
bilaterale contacten werd volgens [VERTROUWELIJK] in feite het beperkte “niet-aanvalspact”
gecontinueerd.183 Daarmee bedoelt zij te zeggen dat het door haar beschreven “nietaanvalspact” zich, evenals in 2003, in de periode 2004-2006 meer specifiek richtte op een
beperkt aantal grote (gedeelde184) klanten.
128. [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] verklaren beide dat het niet-aanvalspact vanaf eind
2005 onder druk kwam te staan en dat de onderlinge verhoudingen in 2006 verder
verslechterden.185 Dit resulteerde uiteindelijk in de besprekingen over een mogelijke
compensatieregeling voor enkele ondernemingen na het verlies van hun afzet bij afnemer
Bakkersland, waarop in het navolgende nog nader wordt ingegaan.
129. In navolging van de voornoemde verklaringen stelt de Raad stelt vast dat het nietaanvalspact vanaf eind 2005 – na de jaren 2003 en 2004 waarin Ranks gezamenlijk werd
afgekocht en UNO gezamenlijk werd gekocht en ontmanteld – onder druk kwam te staan.
Het niet-aanvalspact kwam echter nog niet ten einde. Dit blijkt uit het feit dat diverse
meelproducenten eind 2006 nog gezamenlijk overlegden om tot een compensatieregeling
voor verloren marktaandeel bij Bakkersland te komen. Dit wordt voorts bevestigd doordat
diverse meelproducenten in 2005 en 2006 nog bilaterale contacten hadden over hun
marktgedrag richting afnemers. Dit laatste wordt als zodanig verklaard door
[VERTROUWELIJK] en blijkt ook uit de hierna te bespreken bewijzen voor bilaterale
contacten.
Vastgestelde bilaterale contacten
130. In het vorenstaande is aangegeven dat aan het niet-aanvalspact uitvoering werd gegeven
door een passieve opstelling richting nieuwe afnemers en – vooral bilaterale – contacten,
waarin de meelproducenten naar eigen zeggen de prijzen en volumes bespraken die zij aan
specifieke klanten zouden beleveren. Zoals eerder aangegeven vonden die bilaterale

183

[VERTROUWELIJK].
Met betrekking tot 2003 spreekt Meneba alleen over grote klanten, met betrekking tot de jaren erna over grote gedeelde
klanten.
185
[VERTROUWELIJK].
184
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contacten vooral telefonisch plaats, zodat er relatief weinig documenten zijn waaruit deze
contacten blijken.186 De Raad herhaalt echter dat alle drie clementieverzoekers verklaren
jaarlijks – doorgaans na de graanoogst – bilaterale contacten met andere meelproducenten
over afnemers te hebben gehad.187 Naast de verklaringen hierover, heeft de Raad een aantal
specifieke bilaterale contacten aan de hand van consistente bewijsmiddelen vastgesteld.
Deze contacten worden hierna besproken.
Contacten Dossche-Ceres over [VERTROUWELIJK] (september 2004 en november 2005)
131. Uit een interne e-mail van Dossche van 29 september 2004 met als onderwerp “[B1] / [B2] /
[C] / Meneba” blijkt dat Dossche en Ceres in 2004 voorafgaand aan het indienen van hun
offertes bij gedeelde afnemer [B1] de te offreren prijzen hebben besproken.188 In de e-mail
staat onder meer vermeld:
“Vanmorgen met BO189 van onze collega gesproken betreffende de prijsontwikkeling bij [B1]. [...] Ons
gezamenlijke voorstel zou zijn als volgt: Ik zou telefonisch voorstellen als afronding: Wit à 210€ en
Volkoren à 213,50€. BO zou ter plaatse gaan met voorstel Wit aan 210,39€ en Volkoren à 215,24€. Hij
zal dan wel met zachte dwang gedwongen worden naar gelijke prijzen als ons voorstel, waar hij dan
mee zou instemmen om de discussie te sluiten. Als we nog langer wachten gaan we verder de
prijsafbraak in gedwongen worden. Graag snel akkoord.”

132. Ceres heeft bevestigd dat de e-mail een correcte weergave is van hetgeen op
29 september 2004 is besproken tussen Dossche en Ceres in de Holiday Inn in Gent,
België.190
133. Het volgende jaar, 2005, hebben Dossche en Ceres wederom voorafgaand aan het indienen
van hun offertes bij [B1] de te offreren prijzen besproken. In een e-mail van
18 november 2005 met als onderwerp “interne vergadering over [B1] met Ceres” staat onder
meer:
“In ons gesprek met onze concollega's zijn we tot het volgende voorstel uitgekomen betreffende [B1]
gelet op: [...]Voorstel: daling van 3€ op de gewone witte bloem en 2€/Ton op het volkoren. Patent blijft
gelijk. Dit wordt door mij eerst aangeboden, Ceres sluit zich hierbij aan.”191

186

Zie hiervoor randnummer 79.
[VERTROUWELIJK].
188
Dossierstuk 28, bedrijfsbezoek Dossche, p. 06306010250189.
189
BO staat voor [VERTROUWELIJK], een medewerker van Ceres.
190
Dossierstuk 229, brief Ceres via advocaat Freshfields, vraag 13, 06306012540179 en 0180.
191
Dossierstuk 28, bedrijfsbezoek Dossche, p. 06306010250013.
187
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134. Ceres heeft bevestigd dat dit een correcte weergave is van hetgeen op 18 november 2005 is
besproken tussen haar en Dossche in hotel Van der Valk in Nazareth bij Gent, België.192 De
door Dossche voorgestelde prijsaanpassingen heeft Dossche ook daadwerkelijk aan [B1]
geoffreerd.193 Handgeschreven aantekeningen van een verkoopmedewerker van Dossche
bevestigen dat Ceres en Dossche de onderhandelingen met gedeelde klanten met elkaar
afstemden.194
135. Dossche heeft tijdens het onderzoek en nadien in haar mondelinge zienswijze aangevoerd
dat zij en Ceres door [B1] verplicht werden om te werken met een open boek
kostencalculatie.195 Volgens Dossche diende die open boek kostencalculatie te leiden tot zo
veel mogelijk gelijke prijzen en dus tot verplichte afstemming van de prijzen tussen Ceres en
Dossche.
136. De Raad gaat niet in dit betoog van Dossche mee. Een afnemer beoogt met een open boek
kostencalculatie volledig inzicht te krijgen in de kosten van zijn leverancier, teneinde
overbodige kosten te schrappen en synergieën te realiseren. De communicatie beperkt zich
in beginsel tussen leverancier en afnemer. Prijsafstemming tussen leveranciers is geen doel
of noodzakelijk gevolg van open boek kostencalculatie. Afstemming tussen leveranciers zal
slechts indirect zijn, wanneer de afnemer de (lagere) kosten van één leverancier gebruikt in
onderhandelingen met de andere. [B1] ontkent dat Ceres en Dossche verplicht waren om
onderling te overleggen. Integendeel, [B1] verklaart prijsbesprekingen met individuele
leveranciers te voeren en te proberen hier per leverancier de beste voorwaarden bij te
bedingen.196 Bovendien blijkt uit het citaat in randnummer 131 juist dat Dossche en Ceres
niet tot een zo veel mogelijk gelijke prijs zouden komen, maar dat daarentegen Dossche
eerst een (lagere) prijs zou offreren en Ceres daarna een (hogere) prijs. De Raad gaat dan
ook voorbij aan Dossche’s alternatieve verklaring.
Contact Meneba-Ceres over [C] (september 2004)
137. Meneba en Ceres hebben in september 2004 overlegd over offertes aan de gedeelde afnemer
[C]. Dit overleg blijkt uit een ander deel van de in randnummer 131 reeds aangehaalde interne
e-mail van Dossche van 29 september 2004 met als onderwerp “[B1] / [B2] / [C] /
Meneba”.197 In deze e-mail staat onder meer:

192

Dossierstuk 229, brief Ceres via advocaat Freshfields, vraag 16, p. 06306012540182.
Dossierstuk 28, bedrijfsbezoek Dossche, p. 06306010250070.
194
Dossierstuk 28, bedrijfsbezoek Dossche, 06306010250066.
195
Dossierstuk 229, verklaring dhr. [VERTROUWELIJK], 06306012540105 tot en met 0108, 0133, 0134 en 0139. Zie ook
dossierstuk 229, brief Dossche, vraag 16, 06306012540084 tot en met 0086.
196
Dossierstuk 261, e-mail B1, 20 oktober 2009.
197
Dossierstuk 28, bedrijfsbezoek Dossche, p. 06306010250189.
193
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“Wat betreft [C] vertelde [VERTROUWELIJK] dat ze een daling zouden willen voorstellen van -10€/Ton.
Ik vermoed dat ze weer eens willen lachen maar deze mensen zijn ook heel goed op de hoogte wat er
omgaat in de tarweprijzen. Trouwens, Ceres werd ook ontboden bij hen.”198

138. Meneba en Ceres (in haar zienswijze) bevestigen dat zij hun prijzen aldus hebben
afgestemd.199 [VERTROUWELIJK] verklaart daarbij dat zij haar voorstel deed in het kader van
het niet-aanvalspact.200
Contact Meneba – Ranks over [H1] (april – november 2004)
139. In ieder geval Meneba en Ranks hebben tussen april en december 2004 overlegd over de
offertes die zij zouden uitbrengen aan hun gedeelde afnemer [H1]. Meneba verklaart hierover
in haar clementieverzoek:
“[VERTROUWELIJK].”201

140. Ranks verklaart dat een toenmalige directeur met Meneba heeft gesproken over de aan [H1]
te offreren prijzen.
“[VERTROUWELIJK].”202

141. De Raad concludeert dat in ieder geval Meneba en Ranks hebben overlegd over de prijzen
die zij zouden offreren aan [H1]. Meneba verklaart dat zij over de aan [H1] te offreren prijzen
ook contact heeft gehad met Brabomills, bevestiging daarvan ontbreekt echter.
Contact Krijger – Ranks over [W] (oktober 2006)
142. Krijger heeft in oktober 2006 contact gehad met Ranks over te offreren prijzen toen [W], een
afnemer van Ranks, haar verzocht een offerte uit te brengen. In een e-mail van Krijger aan
Ranks van 7 oktober 2006 met als onderwerp “[W]” staat het volgende vermeld:
“[VERTROUWELIJK].”203

198

Blijkens de e-mail belde de betreffende directeur van Meneba op het moment dat Dossche en Ceres in overleg waren
over de gedeelde afnemer B1.
Schriftelijke zienswijze Ceres, p. 2. De schriftelijke zienswijze van Ceres is bij de NMa geregistreerd onder
registratienummer 6306_1/581. Zie verder [VERTROUWELIJK].
200
[VERTROUWELIJK].
201
[VERTROUWELIJK].
202
[VERTROUWELIJK].
203
[VERTROUWELIJK].
199
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143. De heer [VERTROUWELIJK], voormalig (adjunct-)directeur van Ranks, bevestigt dat hij
telefonisch contact heeft gehad met Krijger over de te offreren prijzen voor [W].204
144. Krijger bevestigt in haar zienswijze dat de ambachtelijke bakkerij [W] haar in 2006 heeft
gevraagd om een offerte uit te brengen. Krijger stelt dat zij in die periode geen capaciteit had
om [W] te beleveren. Krijger wilde naar eigen zeggen een hogere prijs offreren om te
voorkomen dat [W] voor haar zou kiezen. Krijger stelt dat zij zich niet kan herinneren na de
bovengenoemde e-mail telefonisch contact te hebben gehad met de heer [VERTROUWELIJK]
en dat zij zonder kennis van de prijs van Ranks een prijs bij [W] heeft neergelegd.
145. Gelet op de tekst van de e-mail en de verklaring van de heer [VERTROUWELIJK] gaat de Raad
niet mee in de stelling van Krijger dat zij geen contact met de heer [VERTROUWELIJK] heeft
gehad. De Raad stelt daarom vast dat Ranks en Krijger in oktober 2006 in bilateraal contact
informatie hebben uitgewisseld over de te offreren prijzen aan afnemer [W].
Contact Dossche–Meneba over diverse afnemers (december 2006)
146. De Raad stelt ten slotte vast dat Dossche en Meneba in december 2006 bilateraal contact
hebben gehad over de te offreren prijzen aan diverse afnemers. Uit intern e-mailverkeer van
Dossche van 12 december 2006 blijkt dat zij voornemens was om contact op te nemen met
Meneba over offerte-aanvragen van diverse afnemers205 voordat de betreffende offertes
zouden worden uitgebracht.206 Dit interne e-mailverkeer van Dossche betreft een e-mail van
de heer [VERTROUWELIJK], een verkoopleider van Dossche207, aan een directeur van
Dossche met daarbij vermeld: “Dit zijn de vragen voor Meneba.” De doorgestuurde e-mail,
met als onderwerp: “OFFERTES”, vermeldt:
“We wachten dringend op prijzen voor:
1. [B3] [...] Wat is voorstel Meneba? Wij zetten ons er net boven.
2. [R] [...] Wat is voorstel meneba, wij zetten ons gelijk, klant bij beiden.
[...]
5. [B4] [...] (Wat is voorstel Meneba? We zetten ons er boven, maar Beckers wil 2˚ leverancier)
6. [P1] [...] Wat is voorstel Meneba, we zetten ons er dan weer boven.
[...]
8. [D] (wat doet Meneba, zetten ons gelijk, beider klant).
10. [P2] [...] Wat doet Meneba? Wij zetten ons er boven.
204

[VERTROUWELIJK].
Het betreft hier gezien de tekst van de e-mail in ieder geval gedeelde afnemers en mogelijk ook afnemers aan wie
Dossche in het kader van het niet-aanvalspact niet gerechtigd was om te leveren.
206
Dossierstuk 28, bedrijfsbezoek Dossche, 06306010250048 en 0049.
207
Dossierstuk 229, verklaring dhr. [VERTROUWELIJK], p. 06306012540134.
205
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11. [H2] volgens eerder verslag, t.o.v. [V]???”

147. Meneba verklaart dat zij in ieder geval met Dossche telefonisch heeft overlegd over de te
offreren prijzen bij [B3], [D], [P2] en [H2].208 Met betrekking tot de gedeelde afnemer [P2]
merkt de Raad op dat zowel bij Meneba als bij Dossche handgeschreven aantekeningen zijn
aangetroffen die duiden op een prijsstijging van EUR 5 eind 2006 ten aanzien van deze
afnemer.209 Meneba verklaart in een toelichting op haar aantekeningen dat Meneba en
Dossche beide bij [P2] leverden en dat Meneba in gesprekken met Dossche heeft afgestemd
om in te zetten op de geldende graankostenstijging van EUR 5. [S] (waarvan [P] onderdeel
uitmaakt) verklaart daarbij dat het haar zeker in 2007 opviel dat de prijsverhogingen van
Dossche en Meneba identiek waren en dat beide leveranciers vasthielden aan de geoffreerde
prijzen.210
148. Met betrekking tot afnemer [H2] merkt de Raad op dat een interne e-mail van
11 december 2006 van Dossche, over een offerteaanvraag van [H2], bevestigt dat over deze
klant overlegd werd.211
149. Dossche ontkent ten stelligste met Meneba te hebben overlegd over voornoemde afnemers.
Dossche wijst erop dat de heer [VERTROUWELIJK] van Meneba verklaart met de heer
[VERTROUWELIJK] te hebben gesproken, terwijl deze laatste in zijn e-mail juist aan de heer
[VERTROUWELIJK] vraagt contact met Meneba op te nemen. Bovendien zou de heer
[VERTROUWELIJK] formeel ontkennen met Meneba te hebben gesproken.
150. De Raad gaat voorbij aan de ontkenning van Dossche. De Raad acht de niet mis te verstane
tekst van de e-mails van 12 december 2006, de bevestiging van Meneba over het contact en
het overige bewijs (zie randnummers 147 en 148) voldoende overtuigend bewijs van
bilateraal contact tussen Meneba en Dossche over in ieder geval enkele klanten. Hier doet
niet aan af dat de verklaring van de heer [VERTROUWELIJK] – dat hij met de heer
[VERTROUWELIJK] heeft gesproken – niet volledig aansluit op de e-mail die deze aan
[VERTROUWELIJK] stuurt – met de vraag of [VERTROUWELIJK] contact met Meneba op zal
nemen. Het is immers zeer wel mogelijk dat de heer [VERTROUWELIJK] heeft gevraagd aan
de heer [VERTROUWELIJK] of deze niet zelf met Meneba contact op kon nemen; ook is
mogelijk dat de heer [VERTROUWELIJK] zich vier jaar na dato vergist heeft in zijn
gesprekspartner.
208

[VERTROUWELIJK].
Dossierstuk 28, bedrijfsbezoek Dossche, pp. 06306010250048 en 0049. Op de in randnummer 146 behandelde e-mail
staat achter punt 10 [P] handgeschreven vermeld “28€ +5€ = 33€”. Dossierstuk 7, bedrijfsbezoek Meneba,
06306020012269. [VERTROUWELIJK]. Bij Meneba zijn handgeschreven aantekeningen aangetroffen, waarvan Meneba
aangeeft dat dit interne kladnotities met klantinformatie en prijzen en condities zijn en dat ze gezien de verhogingen van
ergens eind 2006 dateren. In de aantekeningen staat het volgende vermeld: “[P] 21,70 – 25,20 leveringen beide + 5,=”.
210
Dossierstuk 206, e-mail [S], beantwoording vragenlijst, vraag 9 en bijlage 1.
211
Dossierstuk 28, bedrijfsbezoek Dossche, 06306010250053.
209
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2.2.4 Gedragingen parallel aan het niet-aanvalspact
2.2.4.1 Van Ooijen
Achtergrond
151. Meel- en Bloemhandel Van Ooijen Elst B.V. (‘Van Ooijen’) was een (tussen)handelaar in
meel die zich, tot de overname van haar handelsactiviteiten in 2002, op de markt
positioneerde als een prijsvechter. Van Ooijen verkreeg haar bloem, circa 20.000 ton, uit
Duitsland (voornamelijk van Werhahn212) en verhandelde dit tegen lage prijzen in het
ambachtelijke segment in Nederland.
152. Krijger verschilde van Van Ooijen doordat Krijger zelf over een molen beschikt, terwijl Van
Ooijen voor haar meel volledig afhankelijk was van inkoop. In het ambachtelijke segment
profileerden beide zich evenwel met een vergelijkbare strategie, namelijk door het hanteren
van lage prijzen: zij waren elkaars meest nabije concurrenten. Uit informatie afkomstig van
Krijger blijkt dat haar prijzen ca. 15% lager waren dan die van concurrenten, terwijl Van
Ooijen ca. 18% lagere prijzen hanteerde.213
De gedraging
153. Toen Van Ooijen in de loop van 2002 te koop kwam te slaan, besloten de overige spelers op
het ambachtelijke segment, te weten Krijger, Meneba, Koopmans, Ranks en Dossche214 tot
het gezamenlijk financieren van de aankoop van de handelsactiviteiten. Omdat Van Ooijen
een tussenhandelaar was, betrof de koop van de handelsactiviteiten feitelijk de koop van een
klantenbestand.215 Krijger was diegene die Van Ooijen daadwerkelijk zou overnemen.216
Meneba, Koopmans, Ranks en Dossche (mede-)financierden de overname, op de
achtergrond, zonder officieel als koper op te treden of eigenaar te worden. Overzicht A, dat
dateert van voor de overname, is een weergave van de verdeling die in dat verband werd
gemaakt.

212

Dossierstuk [VERTROUWELIJK], p. 5.
Dossierstuk 11, p. 06306050010082 e.v. (de onderbouwing van Krijger t.b.v. de ING Bank m.b.t. de overname
handelsactiviteiten van Van Ooijen).
214
Dossierstuk 11, p. 06306050010084 (de onderbouwing van Krijger t.b.v. de ING Bank m.b.t. de overname
handelsactiviteiten van Van Ooijen).
215
Dossierstuk 11, p. 06306050010082 e.v. (de onderbouwing van Krijger t.b.v. de ING Bank m.b.t. de overname
handelsactiviteiten van Van Ooijen).
216
Dossierstuk 11, p. 06306050010082 e.v. (de onderbouwing van Krijger t.b.v. de ING Bank m.b.t. de overname
handelsactiviteiten van Van Ooijen).
213
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10.000 t

=

680.000 €

10.000 t

=

680.000 €

Krijger

1.360.000 €

M
R
Kpm.
DM&B

2.500.000 €

NB: Krijger bij + 10.000 t = bij betalen

__________

-

__________
1.140.000 €

volgens marktaandeel

Overzicht A: Aantekeningen m.b.t. de gezamenlijke financiering van Van Ooijen gemaakt tijdens gesprekken tussen de
heer [VERTROUWELIJK] (Meneba) en de heer [VERTROUWELIJK] (Dossche) op 2 en 11 juli 2002 te Breda.217, 218

154. [VERTROUWELIJK] heeft verklaard: “Ieder van de ondernemingen heeft voor de overname
betaald op basis van een combinatie van (i) marktaandeel in het ambachtelijke segment en (ii)
het klantvolume dat overging van Van Ooyen naar het desbetreffende bedrijf.”219 Krijger,
Meneba, Koopmans, Ranks en Dossche verwachtten (dus) dat niet alle klanten trouw
zouden blijven aan de koper van Van Ooijen, Krijger. Zij wisten evenwel niet hoeveel c.q.
naar wie klantvolume zou wegvloeien. Wel waren de ondernemingen – alle grote spelers op
het ambachtelijke segment in Nederland – er min of meer van verzekerd dat klanten die na
de overname een andere leverancier zouden zoeken, sowieso met één van hen in zee zouden
(moeten) gaan.

217

Uitwerking door de NMa van een handgeschreven overzicht, afkomstig van het bedrijfsbezoek bij Dossche. Voor het
origineel zie: dossierstuk 28, p. 06306010250170.
"M" = Meneba; "R" = Ranks; "Kpm." = Koopmans; "DM&B" = Dossche (Mills & Bakery).
219
[VERTROUWELIJK].
218
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155. Uit overzicht A blijkt dat de betrokken partijen vóór de overname verwachtten dat 50%
(10.000 ton) van het volume van Van Ooijen behouden zou blijven voor Krijger. Dit betekent
dat de overige 50% terecht zou komen bij de andere aanbieders op het ambachtelijke
segment in Nederland, te weten Meneba, Koopmans, Ranks en Dossche.
156. De ondernemingen hebben de totale waarde van de extra klandizie na de overname – feitelijk
de waarde van het volume van Van Ooijen (20.000 ton) – in totaal kennelijk gewaardeerd op
EUR 1.360.000. Partijen waren, zo blijkt uit de aantekeningen, evenwel bereid om meer voor
Van Ooijen te betalen en gaan in de berekening uit van een koopsom van EUR 2.500.000.
Het verschil tussen beide bedragen, EUR 1.140.000, is het bedrag dat niet op de waarde van
de extra klandizie wordt teruggevoerd.
157. De Raad constateert dat EUR 1.140.000 kennelijk het bedrag is dat de ondernemingen ten
minste verwachtten te behalen bij hun eigen klanten, als gevolg van grotere marges c.q.
hogere prijzen op het gehele ambachtelijke segment na het verdwijnen van Van Ooijen. Dit
wordt bevestigd doordat deze geldsom wordt verdeeld op basis van het marktaandeel,
omdat dit het verwachte nut van de individuele ondernemingen bij hun eigen klanten
reflectereert.
158. Een (ander) overzicht, dat is aangetroffen in de digitale bedrijfsadministratie van Krijger,
bevestigt de voornoemde constatering.220 Het overzicht is laatstelijk geopend en afgedrukt
op 17 juli 2002. In het overzicht wordt de “waarschijnlijke marge vergroting” berekend voor
Meneba, Ranks, Koopmans, Krijger en Dossche. Het overzicht maakt daarbij onderscheid
tussen “extra winst n.a.v. margevergroting” en “extra winst per maalbedrijf omdat er
waarschijnlijk 10.000 ton wegvloeit.”
Uitvoering
159. Van Ooijen is op 30 augustus 2002 overgenomen door Krijger voor ongeveer EUR
3,0 miljoen, waarvan EUR 2,8 miljoen aan goodwill – met name het klantenbestand. 221
160. Feitelijk betrof het evenwel een gezamenlijk gefinancierde aankoop van Krijger, Meneba,
Koopmans, Ranks en Dossche. Meneba heeft daartoe op 29 augustus 2002 (één dag
eerder), mede namens Koopmans, Ranks en Dossche, zorg gedragen voor ongeveer de helft
van de financiering voor Van Ooijen: het heeft een bedrijfsonderdeel van Krijger met een
waarde van EUR 200.000-500.000222 overgenomen voor, uiteindelijk,223 EUR 1,4 miljoen.224

220

Overzicht op basis van excel-bestand “Elst” in de map “van Ooijen” van gebruiker “Martin Krijger”, zoals digitaal
aangetroffen bij Krijger ten tijde van het bedrijfsbezoek. Zie: dossierstuk 150, p. 06306011700087.
Dossierstuk 11, p. 06306050010034 tot en met 0046.
222
[VERTROUWELIJK].
221
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Koopmans en Ranks hebben hun bijdrage verrekend met bedragen die Meneba aan hen
verschuldigd was; Dossche heeft naar het oordeel van de Raad haar bijdrage aan Meneba
betaald door het voldoen van valse facturen.225
Conclusie
161. Op basis van het vorenstaande stelt de Raad vast dat Meneba, Dossche, Koopmans, Ranks
en Krijger in of voor augustus 2002 hebben afgesproken om gezamenlijk de overname van
meelhandelaar Van Ooijen door Krijger te financieren. De genoemde meelproducenten
hebben aldus gezamenlijk bewerkstelligd dat een concurrent en prijsvechter de markt verliet
(zonder dat daar een nieuwe concurrent voor terug kwam).

2.2.4.2 Afkoop Ranks
Achtergrond
162. Ranks was in 2003, met twee productielocaties, een middelgrote speler op de Nederlandse
markt en stond op dat moment nog op zichzelf.226
163. Bake Five B.V. is een organisatie die grote industriële bakkerijen in Nederland verenigt. Zoals
eerder in randnummer 44 al gesteld, waren er ten tijde van de hier beschreven gedragingen
drie grote industriële afnemers, Bake Five was er daar één van. Zij werkte begin 2003 met vijf
leveranciers: [VERTROUWELIJK].227
164. Omstreeks mei 2003 heeft Bake Five besloten [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] als
haar twee vaste leveranciers te contracteren.228 Dit besluit van Bake Five is ten koste gegaan

223

Dossierstuk 11, p. 06306050010010: Meneba en Krijger hebben op 6 september 2002 een side-letter bij de
overeenkomst van 29 augustus 2002 gesloten. In deze side-letter werd bepaald dat in afwijking van de eerder afgesproken
EUR 1,6 miljoen, de koopprijs EUR 1,4 miljoen zou bedragen. Het verschil van EUR 200.000 is door Krijger op 17
september 2002 aan Meneba terugbetaald (dossierstuk [VERTROUWELIJK], brief Krijger, bijlage 8). De neerwaartse
bijstelling heeft mogelijk te maken met de verlaging van de koopprijs van Van Ooijen, die aanvankelijk was geraamd op
EUR 3.25 miljoen (dossierstuk 11, p. 06306050010082-0088).
224
Dossierstuk 28, p. 06306010250012-0022.
225
Koopmans verklaart door middel van voor haar ongunstige grondstoffentransacties EUR 50.000-100.000 aan Meneba
te hebben betaald (dossierstuk 226, p. 6). Uit een document dat bij Ranks is gevonden, blijkt dat Ranks haar bijdrage heeft
verrekend met een vordering die zij op Meneba had (dossierstuk 150, p. 0630605011700105). Een directeur van Ranks
bevestigt dat deze verrekening zag op de overname van een meelgroothandel door Krijger [VERTROUWELIJK]. Dossche
heeft vermoedelijk betaald door middel van het voldoen van facturen voor graan, die volgens Meneba vals waren. Dossche
heeft dit ontkend. De Raad gaat hieraan voorbij, nu bij Dossche aantekeningen over de uitkoop van Van Ooijen zijn
aangetroffen, en de gedetailleerde verklaringen van Meneba en Ranks over deze gedraging een consistent beeld van de
betrokkenheid van Dossche schetsen.
226
Zie randnummer 21. In 2004 heeft Grain Millers een belang in Ranks genomen; in 2007 is Ranks volledig in handen van
Grain Millers gekomen.
227
Dossierstuk 262, presentatie Bake Five.
228
Zie de bijlage “kick off meeting meel en bloem project, maandag 12 mei 2003” bij dossierstuk 262.
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van Ranks, die als het gevolg daarvan afzet ter grootte van [VERTROUWELIJK] ton per jaar
verloor, ongeveer [20-45]% van de potentiële productiecapaciteit van Ranks.229
De gedraging
165. Nadat Ranks duidelijk werd dat zij een substantieel volume bij Bake Five had verloren, heeft
zij haar concurrenten gedreigd het verloren volume te herwinnen door hen te onderbieden,
tenzij Ranks zou worden gecompenseerd voor de ‘leegstand’ van haar fabrieken.230 Ranks
dreigde aldus een kettingreactie van onderbiedingen te veroorzaken, hetgeen tot een
negatieve prijsspiraal en meer volumeverschuivingen kon leiden. Dit was nu juist wat
meelproducenten met het niet-aanvalspact probeerden te voorkomen.
166. Ranks (de heer [VERTROUWELIJK]) en [VERTROUWELIJK] (de heer [VERTROUWELIJK])
verklaren vervolgens te hebben afgesproken dat Ranks voor één jaar zou worden
gecompenseerd voor een bedrag tussen de EUR 1 en 2 miljoen;231 [VERTROUWELIJK]
bevestigt dat aanvankelijk werd gesproken over een bedrag van EUR 1,5 miljoen, dat mogelijk
tussen Meneba en Ranks was besproken.232
167. In de periode augustus 2003 tot december 2003 hebben meerdere bijeenkomsten
plaatsgevonden waarbij Meneba, Werhahn, Gebr. Engelke, Mills United (een
rechtsvoorganger van Grain Millers), Dossche, Flechtorfer, Ceres, en VK Mühlen, in
wisselende samenstelling, bijeen zijn gekomen en waarin de dreiging van Ranks aan de orde
kwam. 233
229

[VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK].
231
Dossierstuk 147, p. 8, dossierstuk [VERTROUWELIJK], onder 3.53 en 3.54 alsmede bijlage 4.3, p. 3.
232
Dossierstuk [VERTROUWELIJK], p. 29.
233
In randnummers 168 tot en met 185 van het Rapport is uitgebreid uiteengezet welke bewijsmiddelen de NMa heeft dat
in het najaar van 2003 verschillende besprekingen over Ranks hebben plaatsgevonden. De meest relevante data zijn:
6 augustus 2003: de heer [VERTROUWELIJK] van Dossche, de heer [VERTROUWELIJK] van Flechtorfer, de heer
[VERTROUWELIJK] van Meneba, de heer [VERTROUWELIJK] van Grain Millers en de heer [VERTROUWELIJK] van
Werhahn hebben in Hannover een gesprek gehad over onder andere de “Ranks-problematiek”. Dit blijkt uit
aantekeningen van de heer [VERTROUWELIJK] van Dossche (dossierstuk 28, p. 06306010250164 en zijn toelichting
daarop, dossierstuk 229, p. 06306010250163), telefoongegevens van de heer [VERTROUWELIJK] (dossierstuk 75, p.
06306010710503) en twee verklaringen van directeuren van Werhahn [VERTROUWELIJK];
25 augustus 2003: Dossche, Ceres en Meneba hebben op 25 augustus 2003 een bespreking gehad waarin de kwestie
Ranks aan de orde is geweest, zoals blijkt uit uit aantekeningen van Dossche (dossierstuk 28, p. 06306010250164),
een verklaring van Ceres (dossierstuk 229, bijlage 5 van brief Ceres) en een onkostendeclaratie van de heer
[VERTROUWELIJK] van Meneba (dossierstuk 7, p. 06306020012366);
2 september 2003: Grain Millers, Werhahn, Dossche, Meneba, Flechtorfer en Gebr. Engelke hebben een bespreking
gehad op 2 september 2003 in het Sheraton Arabella op Düsseldorf Airport. Dit blijkt uit een verklaring van Werhahn
([VERTROUWELIJK]), de agenda van de heer [VERTROUWELIJK], een onkostendeclaratie van Werhahn met
betrekking tot Düsseldorf Airport ([VERTROUWELIJK]), telefoongegevens van de heer [VERTROUWELIJK] van
Dossche (dossierstuk 71, p. 06306010710508) en een parkeerticket van Düsseldorf Airport van de heer
[VERTROUWELIJK]. Grain Millers verklaart dat een emergency meeting heeft plaatsgevonden op Düsseldorf Airport,
waar Werhahn, Meneba, Gebr. Engelke, Flechtorfer, Mills United (thans onderdeel van Grain Millers), en Dossche
aanwezig zouden zijn geweest ([VERTROUWELIJK]). De heer [VERTROUWELIJK] van Meneba noemt dezelfde
partijen die bij een bespreking op Düsseldorf Airport zijn geweest (VERTROUWELIJK]). De Raad concludeert dat
voornoemde partijen op die datum op het vliegveld moeten zijn geweest;
230
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168. Resultaat van deze besprekingen was dat Meneba, die de compensatie aan Ranks zou
betalen, deze zou verrekenen met verschillende Duitse (Werhahn, Gebr. Engelke, Flechtorfer,
Grain Millers en VK Mühlen) en Belgische (Dossche) meelproducenten.
169. Werhahn (de heer [VERTROUWELIJK]) heeft hieromtrent verklaard:
“[VERTROUWELIJK].”234

170. Meneba (de heer [VERTROUWELIJK]) heeft verklaard: “[VERTROUWELIJK].”235
171. [VERTROUWELIJK] heeft verklaard dat naast haarzelf, Werhahn en Meneba ook:
“[VERTROUWELIJK] from Gebrüder Engelke”, “[VERTROUWELIJK] from Flechtorfer
Mühlenwerke” en “[VERTROUWELIJK] from Dossche” vertegenwoordigd waren op een
bespreking in het najaar van 2003 over de compensatie van Ranks.236 [VERTROUWELIJK]
voegt daaraan toe dat “Mr [VERTROUWELIJK] from Paniflower” en “Ceres” over het resultaat
van deze bijeenkomst werden geïnformeerd.
172. Brabomills en Ceres hebben zich niet bereid getoond om een deel van de compensatie voor
hun rekening te nemen. Van Ceres is echter vast komen te staan dat zij – na op een
inleidende vergadering te zijn geweest – is uitgenodigd voor een volgende bijeenkomst,
maar dat zij daar naar eigen zeggen niet naar toe is gegaan omdat deze vergadering plaats
vond op een nationale feestdag.237 De Raad stelt daarom vast dat Ceres niet zozeer de
afspraak an sich heeft afgewezen, als wel (slechts) feitelijk niet heeft bijgedragen aan de
afkoop van Ranks.

-

11 november 2003: Meneba, Dossche, Werhahn, VK Mühlen, Flechtorfer, Grain Millers en Engelke zijn aanwezig
geweest in Düsseldorf, zo blijkt uit een declaratie van de heer [VERTROUWELIJK] van Meneba (dossierstuk 7, p.
06306020010194), telefoongegevens van de heer [VERTROUWELIJK] van Dossche (dossierstuk 75, p.
06306010710518 en 0519) en de agenda’s van de heer [VERTROUWELIJK] en de heer [VERTROUWELIJK]. Ceres
verklaart een vergadering op waarschijnlijk 11 november 2003 te hebben overgeslagen, omdat dit een nationale
feestdag was (dossierstuk 242). Uit de aantekeningen blijkt dat Ceres, zoals zij heeft verklaard, is geïnformeerd over
de aanwezigen bij een bespreking in Düsseldorf (dossierstuk 229): Werhahn, VK Mühlen, Flechtorfer, Grain Millers
en Engelke. Uit het feit dat Meneba niet wordt genoemd, leidt de Raad af dat Meneba diegene is die in het Engels (zie
de aantekening “VERTROUWELIJK] himself” van de Franstalige [VERTROUWELIJK] van Ceres) heeft medegedeeld
wie er waren. Grain Millers bevestigt dat Ceres werd geïnformeerd over de resultaten van de bespreking in Düsseldorf
(VERTROUWELIJK]).
VK Mühlen heeft gesteld en bewezen dat het ontslag van de heer [VERTROUWELIJK] (van VK Mühlen) op
11 november 2003 is doorgegeven aan een Duits vakblad. Zij heeft ook erop gewezen dat Dossche op Ceres’
overzicht niet voorkomt, terwijl Dossche wel bij de bijeenkomst is geweest. Naar het oordeel van de Raad zijn de
aantekeningen van Ceres en de toelichting van Ceres op die toelichting ook in het licht van deze onregelmatigheden,
bij gebreke van enige alternatieve verklaring en in licht van de eerder genoemde bewijsstukken voor de bespreking op
11 november 2003, voldoende overtuigend bewijs dat de op de e-mail geschreven ondernemingen op een bespreking
op 11 november 2003 aanwezig zijn geweest.
234
[VERTROUWELIJK].
235
[VERTROUWELIJK].
236
[VERTROUWELIJK].
237
Zie hiervoor, voetnoot 233.
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173. Het is de Raad niet duidelijk geworden bij welke vergadering Brabomills zou zijn geweest of
wat hierin zou zijn besproken, noch heeft hij kunnen vaststellen dat Brabomills, zoals
[VERTROUWELIJK] stelt, is geïnformeerd over vervolgbijeenkomsten.
Uitvoering
174. Meneba heeft Ranks in de periode van november 2003 tot en met eind januari 2005 voor
ongeveer EUR 1,1 miljoen gecompenseerd door kortingen te verlenen op (tarwe)leveranties
en door een verrekening met de bijdrage die Ranks aan Meneba zou moeten voldoen voor
Van Ooijen.238 Dossche heeft in maart 2004 ongeveer EUR 100.000 betaald aan Meneba.239
Werhahn heeft vanaf januari 2004 tot in 2005 in totaal EUR 272.500 – mede namens Gebr.
Engelke en Flechtorfer – betaald aan Meneba.240 Grain Millers heeft in januari 2005 EUR
30.000 aan Meneba betaald.241 Of en wanneer betaling door VK Mühlen aan Meneba heeft
plaatsgevonden, heeft de Raad niet kunnen vaststellen.
175. Uit de verklaringen van [VERTROUWELIJK] volgt dat Ranks na gecompenseerd te zijn, zich
inderdaad niet agressief heeft opgesteld op de markt.242
Zienswijzen
176. Dossche stelt dat zij niet aan de compensatieregeling voor Ranks heeft deelgenomen. De
Raad acht de Raad dit betoog onvoldoende gesubstantieerd. De Raad stelt voorts vast dat
(onder meer uit aantekeningen van haarzelf) blijkt dat Dossche aanwezig was bij
besprekingen over de compensatie van Ranks, dat verschillende andere betrokken
ondernemingen het aandeel van Dossche in de compensatie hebben bevestigd, dat
[VERTROUWELIJK] heeft verklaard dat de bijdrage van Dossche ongeveer EUR 100.000 tot
EUR 150.000 zou bedragen en dat Dossche daadwerkelijk ongeveer EUR 100.000 aan
Meneba heeft betaald.243 Om die redenen stelt de Raad vast dat Dossche aan de
compensatieregeling voor Ranks heeft deelgenomen.
177. Ceres stelt dat zij zich van begin af aan heeft gedistantieerd van de afspraak om Ranks te
compenseren en aldus niet kan worden geacht daarbij betrokken te zijn geweest. Door te
238

De Raad verwijst hier kortheidshalve naar hetgeen hieromtrent in de randnummers 194 tot en met 196 van het Rapport
is gesteld. Het betreft in ieder geval verrekeningen van EUR 980.000 via tarweleveringen, zie dossierstuk 160, p.
06306011760001 en een verrekening in verband met Van Ooijen van EUR 97.400, zie dossierstuk 147, p. 9. Zie m.b.t. Van
Ooijen nader paragraaf 2.2.4.1.
239
De Raad verwijst hier kortheidshalve naar hetgeen hieromtrent in de randnummers 203 tot en met 205 van het Rapport
is gesteld.
240
[VERTROUWELIJK].
241
Dossierstuk 230, bijlage 9.
242
[VERTROUWELIJK].
243
De Raad verwijst hier kortheidshalve naar hetgeen hieromtrent in de randnummers 170 tot en met 185 en 203 tot en met
205 van het Rapport is gesteld.
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weigeren compensatie te betalen, heeft Ceres in haar ogen duidelijk het principe van
compensatie verworpen en aan de andere meelproducenten duidelijk gemaakt dat zij niet
aan de afspraak wilde meedoen. De Raad volgt Ceres in deze opvatting niet. Nadat Ceres
immers aanwezig was bij een inleidende bijeenkomst op 25 augustus 2003, is zij vervolgens
geïnformeerd over een volgende bijeenkomst op 11 november 2003 (zie hiervoor,
randnummer 167). Naar eigen zeggen is zij daar niet naar toe gegaan omdat deze
vergadering plaats vond op een nationale feestdag. Zoals in het navolgende nog zal blijken,
werd Ceres voorts een half jaar later weer betrokken bij een project om
volumeverschuivingen te voorkomen – de koop en ontmanteling van UNO. De Raad stelt
daarom vast dat het feitelijk niet meebetalen aan de afkoop van Ranks niet kan worden
gezien als distantiëring van de gemaakte afspraak.
178. Ook Gebr. Engelke, Flechtorfer en VK Mühlen ontkennen dat zij betrokken zijn geweest bij
de afstemming met betrekking tot de compensatie van Ranks.
179. De Raad acht deze stellingname evenmin overtuigend. De Raad wijst op een van
[VERTROUWELIJK] afkomstig overzicht dat inzicht biedt in de wijze waarop het Duitse
aandeel van – blijkens het overzicht – EUR 350.000 in de compensatie van Ranks zou
worden verdeeld:

“

24.11.04

Ranks, Ne (€)
- 350.000 Anteil D
+ 152.835 Anteil [NMa: van Werhahn]
+ 35.535 Übernahme Anteil Thönebe [Nma: Flechtorfer]
Æ s. Abrechnung per 31.10.2004
+ 84.525 Übernahme Anteil Engelke, Hildesheim
Æ s. Abrechnung per 19.5.01 und 5.11.04.
________
+ 272.895
+ 30.705

Æ davon geleistet per

Mills United (Grain Millers)

+ 26.910

VK

+ 15.180

SHM

+ 5.000

Okermühle

________
+

690

Überschuss” 244, 245

244

[VERTROUWELIJK].
NMa: D = Deutschland; Thönebe = Flechtorfer; Engelke, Hildesheim = Gebr. Engelke; VK = VK Mühlen; SHM =
Südhannoverische Mühlenwerke. Laatstgenoemde is, evenals Okermühle, in het Rapport niet als deelnemer aan de
245

49

Openbaar

Openbaar

180. De Raad heeft de overtuiging dat het overzicht de weerslag is van de tussen deze
ondernemingen afgesproken verdeling ten behoeve van de compensatie van Ranks.
Werhahn heeft verklaard: “[VERTROUWELIJK].”246 Grain Millers (de heer [VERTROUWELIJK])
heeft dit bevestigd: “[VERTROUWELIJK].”247
181. De Raad constateert dat Werhahn en Grain Millers ook daadwerkelijk de op het overzicht
genoemde bedragen aan Meneba hebben voldaan.248 De Raad ziet hierin een bevestiging dat
het overzicht een getrouwe weergave is van de gemaakte afspraken over de verrekening van
het Duitse aandeel van de compensatie. De Raad concludeert dat reeds op deze grond de
betrokkenheid bij de compensatie van Ranks van Gebr. Engelke, Flechtorfer en VK Mühlen
kan worden vastgesteld.
182. De Raad voegt daar, wat betreft Gebr. Engelke en Flechtorfer, het volgende aan toe. Dat
Werhahn de vordering van Meneba op Gebr. Engelke en Flechtorfer meent te hebben
overgenomen – getuige de notitie hiervan – en vervolgens de som van deze vorderingen en
haar eigen aandeel aan Meneba heeft voldaan, kan naar het oordeel van de Raad alleen het
gevolg zijn van een afspraak. Gebr. Engelke en Flechtorfer hebben ook geen bewijsstukken
overlegd die aan de betrouwbaarheid van het van Werhahn afkomstige overzicht afdoen.
183. De Raad constateert voorts dat de namen Gebr. Engelke, Flechtorfer en VK Mühlen (ook)
terugkomen in (handgeschreven) aantekeningen van Ceres, die volgens laatstgenoemde
waarschijnlijk de genodigden voor een (eerdergenoemde) vergadering op 11 november 2003
weergeven.249 Deze aantekeningen zijn gemaakt op een geprinte e-mail van 6 november
2003 en vermelden onder meer de namen “[VERTROUWELIJK]” (Gebr. Engelke), “
[VERTROUWELIJK]” (Flechtorfer), “[VERTROUWELIJK]” (VK Mühlen) en
“[VERTROUWELIJK]” (VK Mühlen).250
184. Gebr. Engelke heeft nog aangevoerd dat haar aandeel niet overeenkomt met haar
marktaandeel op de Nederlandse markt. De Raad bevestigt dit, maar wijst erop dat het
aandeel van Duitse fabrikanten niet op basis van hun aandeel op de Nederlandse markt werd
bepaald, maar op basis van hun aandeel in de export naar Nederland (zie hiervoor,
randnummer 180). Het aandeel van Gebr. Engelke in de gezamenlijke bijdrage van Duitse

afspraak over de afkoop van Ranks aangemerkt. Om die reden gaat de Raad op het al dan niet betrokken zijn van deze
ondernemingen niet in.
246
[VERTROUWELIJK].
247
[VERTROUWELIJK].
248
Zie randnummer 174.
249
Dossierstuk 242.
250
Dossierstuk 28, p. 06306010250379.
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fabrikanten (24%) ligt in de lijn van haar aandeel in de Duitse export van meel naar afnemers
in Nederland (20%-40%, zie randnummer 39).
Conclusie
185. Op basis van het vorenstaande concludeert de Raad dat Meneba, Ranks, Dossche, Werhahn,
Mills United (thans Grain Millers), Ceres, Gebr. Engelke, Flechtorfer en VK Mühlen in het
najaar van 2003 betrokken zijn geweest bij een afspraak om Ranks’ dreiging van een
prijzenoorlog af te kopen, opdat volumeverschuivingen voorkomen zouden worden.

2.2.4.3 UNO
Achtergrond
186. In 1999 trad een nieuwe speler toe op de meelmarkt: in Bergen op Zoom openden Turkse
ondernemers een nieuwe meelfabriek, hier kortweg UNO genoemd.251,252 De maalcapaciteit
van UNO was 500 tot 600 ton tarwe per dag, waarmee per jaar circa 180.000 ton tarwe kon
worden verwerkt.253 Bij een normale productie was dit de grootste productiecapaciteit in
Nederland na Meneba.254
187. De aanwezigheid van de UNO-fabriek werd door de andere meelleveranciers in Nederland
niet gewaardeerd. Dit blijkt onder meer uit aantekeningen van Meneba van een gesprek met
Werhahn op 17 januari 2002, waarin UNO tussen beide is besproken en waarin het belang is
benadrukt om UNO te sluiten.255
188. Medio 2003 gingen de vennootschappen achter UNO failliet. In de zoektocht naar een koper
voor UNO heeft hypotheek- en pandrechthouder ABN Amro (meermaals) met diverse
gegadigden uit binnen- en buitenland gesproken, overigens nadat eerst een poging om de
fabriek via een veiling executoriaal te verkopen was mislukt.256 Gedurende lange tijd lukte het
ABN Amro niet om UNO te verkopen, vooral omdat zij de fabriek in haar geheel wilde
verkopen257 en de prijs die zij daar aanvankelijk voor vroeg te hoog lag, mede in het licht van
251

Dossierstuk 116, p. 2.
De productie en/of verkoop van meel vond plaats vanuit Uno Food Industry B.V. De onroerende zaken waren
ondergebracht in Uno Onroerend Goed Bergen op Zoom B.V. Aandeelhouder van deze beide vennootschappen was Uno
Food Holding Nederland B.V. Zie dossierstuk 21.
253
Dossierstuk 114, p. 06306010980007; dossierstuk 116, p. 6; dossierstuk 121, 6.
254
Dossierstuk 7, p. 06306020016106 tot en met 6108.
255
Dossierstuk 70, p. 06306011130400 tot en met 0401. Zie ook dossierstuk 49, p. 06306010410618 tot en met 0620 en
dossierstuk 116, p. 3, voor uitingen waaruit blijkt dat de komst van UNO al niet werd gewaardeerd.
256
Dossierstuk 46, p. 1 e.v., dossierstuk 21, p. 3 en dossierstuk 34, p. 1/2.
257
Dossierstuk 27, p. 2.
252
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de aanzienlijke additionele investeringen die een koper zou moeten doen om gebreken aan
de gebouwen te herstellen.258 Dit blijkt onder andere uit de verklaringen van twee (van de
drie259) serieuze gegadigden, Meneba260 en Gebroeders van der Zande.261
189. Op 7 april 2004 stelde ABN Amro intern vast dat een bieding van Meneba, die tot in elk
geval januari 2004 nog interesse had getoond262, en van enige andere partij uitbleef.263
190. Op 15 april 2004 bracht Gebr. Van der Zande B.V. vervolgens schriftelijk een bod uit van EUR
4,5 miljoen, kosten koper. ABN Amro heeft aanvankelijk dit bod geweigerd. Zij wenste ten
minste EUR 5 miljoen te ontvangen.264 Uiteindelijk is ABN Amro overstag gegaan: op
3 mei 2004 verstuurden de gebroeders Van der Zande namelijk een e-mail met de tekst: “We
hebben UNO gekocht voor 4,5, machines verkocht voor 4,9.”265 Op 17 mei 2004 heeft de curator
vervolgens UNO aan Van der Zande Maas en Waal Beheer B.V. geleverd.266
De gedraging
191. De Raad stelt vast dat de voornoemde gebroeders Van der Zande de hiervoor beschreven
transactie hebben verricht op initiatief van en met medewerking van een groot aantal
meelproducenten.
192. Dit blijkt allereerst uit een contract, gedateerd op 26 mei 2004 en ondertekend door Meneba
(de heer [VERTROUWELIJK]), Ceres (de heer [VERTROUWELIJK]), Brabomills (de heer
[VERTROUWELIJK]) en Dossche (de heer [VERTROUWELIJK]). In het contract zijn de
volgende afspraken neergelegd, die, zoals de Raad hierna in randnummer 195 concludeert,
reeds vóór 3 mei 2004 zijn gemaakt.
“The agreement
The parties are willing to buy UNO commonly, selling it mutually as well as selling to third parties,
whereby possible shortages will be made up or surpluses will be discounted.

258

Dossierstuk 34, p. 06306010290061 tot en met 0064, evenals p. 06306010290065 tot en met 0092. Overigens zijn
blijkens de bouwkundige rapporten alleen de gebouwen/gebouwinstallaties beoordeeld, niet de fabrieksinstallaties. De
investeringen die Meneba wilde doen zagen echter ook op die installaties, zo blijkt uit dossierstuk 34, p. 06306010290093.
259
Dat er drie serieuze gegadigden zouden zijn, wordt verklaard door de heer [VERTROUWELIJK], die de gesprekken in
opdracht van ABN Amro voerde. De derde serieuze gegadigde zou de Turkse Göcken groep zijn geweest, die om andere
redenen zou zijn afgehaakt. Zie dossierstuk 46, p. 2.
260
Dossierstuk 46, p. 3 en dossierstuk 56, p. 7 en p. 10 tot en met 12.
261
Dossierstuk 49, p. 4. ABN AMRO (dossierstuk 34, p. 2.) en de heer [VERTROUWELIJK] (dossierstuk 46, p. 1) bevestigen
dat de prijs aanvankelijk te hoog was.
262
Dossierstuk 34, p. 06306010299950.
263
Dossierstuk 34, p. 2 en p. 06306010290002.
264
Dossierstuk 34, p. 06306010290039.
265
Dossierstuk 49, p. 06306010410535.
266
Dossierstuk 30.
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Terms of the agreement
1.

The total investment/purchase amounts:

1.1 Purchase through ABN-AMRO Bank:

4.500.000 EUR

1.2 Transfer costs (estimated):

280.000 EUR

1.3 Compensation Brothers Van den Zande

1.000.000 EUR

1.4 Other costs (estimated):

120.000 EUR

Total

2.

5.900.000 EUR

The Gebroeders [VERTROUWELIJK] Van der Zande from Beneden Leeuwen (The Netherlands),

are interested in buying UNO through their company B.V. Gebroeders Van der Zande. After
consultation with the Parties, the Brothers Van der Zande will buy UNO for 4.500.000 EUR, plus
transfer costs.
The transfer will be closed on May 17, 2004. After this purchase, UNO will be sold again to the
company B.V. Van der Zande for which the Gebroeders Van der Zande will receive the same amount
plus transfer costs and an additional 1.000.000 EUR. Whether or not this compensation will be
increased with the Value Added Taxes will be detailed later on.
Before the above-mentioned transaction takes place, Dossche Mills & Bakery N.V. will acquire 40%
(forty percent) of the Shareholers Equity of B.V. Gebroeders Van der Zande being valued at 22.217 EUR
as of December 31, 2003. This 40% is valued at 22.217 EUR x 40% = 8.886,80 EUR.
[…]
3.

Financing

3.1 Cash needs as of May 17, 2004:
3.1.3Purchase by Meneba B.V. of 1 complete milling line, inclusive wheat cleaning section and steering
equipment for the amount of:

1.250.000 EUR

3.1.2.Purchase by Dossche Mills & Bakery N.V. of 1 complete milling line, inclusive wheat cleaning
section and steering equipment for the amount of:

1.250.000 EUR

3.1.3.Compensation to be received by German mills:

600.000 EUR

3.1.4.Remaining equipment and pneumatic ship unloader, as described in the attached list, for the
amount of: 30% x (1.917.150 EUR + 780.000 EUR = 2.697.000 EUR)=

800.000 EUR

As invoiced by B.V. Van der Zande:
Loan (free of interest) funded by all parties for an equal share, for the total amount of 4 x 250.000 Eur:
1.000.000 EUR
TOTAL:

4.900.000 EUR
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3.2 The compensation of 1.000.000 EUR for B.V. Gebroeders van der Zande, whether or not including
Value Added Taxes, will be funded by the sale of all fixed assets plus interest.”267

193. Uit de hier weergegeven bepalingen blijkt dat Meneba, Ceres, Brabomills en Dossche hebben
afgesproken om UNO gezamenlijk te kopen via Gebr. Van der Zande B.V. Zij hebben
afgesproken Gebr. van der Zande B.V. hiervoor EUR 1.000.000 te betalen, te voldoen uit de
opbrengst van de verkoop van het onroerend goed en de resterende machines van UNO. De
partijen hebben voorts afgesproken om de aankoopprijs van EUR 4.900.000 te financieren
uit de aankoop van molens en machines uit de fabrieken van UNO, alsmede door het
verstrekken van een lening van EUR 1.000.000 aan Gebr. van der Zande B.V, en door
“compensation” ten bedrage van EUR 600.000 die zou worden betaald door “German
mills”.
194. Het contract vervolgt met de pagina zoals die hieronder is weergegeven.268 Uit de aldaar
weergegeven bepalingen blijkt dat de betrokken partijen onder punt 4 nadrukkelijk hebben
afgesproken dat de gebouwen van UNO niet meer voor maaldoeleinden zouden worden
gebruikt. Voorts blijkt uit punt 5 dat de betrokken partijen hebben afgesproken dat een
eventueel overschot uit de verkoop van het onroerend goed en overgebleven machines
vooraleerst diende om de door Meneba, Dossche, Ceres en Brabomills verstrekte lening
terug te betalen en voor het overige naar rato van inleg tussen de betrokken partijen zou
worden verdeeld.

267
268

Dossierstuk 130, p. 06306011460025 tot en met 0028.
Dossierstuk 130, p. 06306011460027. Zie ook dossierstuk 28, p. 06306010250261.
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195. Het contract is blijkens de tekst ervan op 26 mei 2004 opgesteld en ondertekend. Dit is na
de datum waarop UNO door de curator aan Van der Zande Maas en Waal Beheer B.V. is
geleverd, hetgeen gebeurde op 17 mei 2004. Uit de tekst van het contract blijkt echter dat de
daarin neergelegde overeenkomst al voor de levering van UNO tot stand kwam. In het
contract wordt immers nog bepaald dat “[t]he transaction will be closed on May 17, 2004.” Dat
de afspraken eerder zijn gemaakt, wordt bevestigd door Brabomills. De gedelegeerd
bestuurder van Brabomills verklaart dat hij denkt dat dit is opgesteld rond april/mei: “Het is
gedaan juist voordat de zaak werkelijk gekocht is geweest, want het geld moest binnen zijn, anders
kon Van der Zande de zaak niet doen.”269 In dit verband is ook de eerder aangehaalde e-mail
van de gebroeders Van der Zande van 3 mei 2004 relevant. Zij schreven in deze e-mail: “We
hebben UNO gekocht voor 4,5, machines verkocht voor 4,9.” [onderstreping NMa]270 De Raad
leidt hieruit af dat de in het contract beschreven overeenkomst al voor 3 mei 2004 tot stand
moet zijn gekomen.
196. Dossche stelt in haar zienswijze dat slechts sprake was van een afspraak over de verdeling
van goederen nadat een onafhankelijke derde handelaar – Van der Zande Maas en Waal
Beheer B.V. – UNO had gekocht teneinde alle goederen en het onroerend goed verder te
verhandelen. Volgens Dossche zou de NMa niet bewezen hebben dat Van der Zande Maas
en Waal Beheer B.V. een stroman van de betrokken ondernemingen was. Deze stelling van
Dossche houdt geen stand. Voor zover dit uit het voorgaande niet al genoegzaam is
gebleken, wijst de Raad er op dat de overeenkomst tussen Dossche, Meneba, Ceres en
Brabomills letterlijk de bepaling bevat dat de gebroeders Van der Zande “will buy” UNO
“after consultation with the Parties”. De afspraak tussen voornoemde partijen is derhalve
onmiskenbaar al gemaakt voordat Van der Zande Maas en Waal Beheer B.V. UNO koopt.271
197. Op basis van het voorgaande concludeert de Raad dat Meneba, Ceres, Brabomills en
Dossche – in ieder geval vóór 3 mei 2004 – met elkaar zijn overeengekomen dat zij
gezamenlijk en via Gebr. van der Zande B.V. de fabrieksgebouwen van UNO met toebehoren
zouden kopen en in onderdelen aan elkaar en aan derden zouden verkopen. Voorts
concludeert de Raad dat Meneba, Ceres, Brabomills en Dossche daarbij zijn
overeengekomen dat de gebouwen van UNO niet meer voor maaldoeleinden zouden worden
gebruikt.

269

Dossierstuk 168, 06306012000049.
Dossierstuk 49, p. 06306010410535.
271
Overigens maakt het voor de mededingingsrechtelijke beoordeling van de onderhavige gedragingen – welke volgt in
paragraaf 3.1.8 – niet uit of de betrokken partijen de afspraak over de koop en ontmanteling van UNO voor of na de koop
van UNO door Van der Zande Maas en Waal Beheer B.V. hebben gemaakt. De aard van de gedragingen blijft dezelfde.
270
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Betrokkenheid Duitse ondernemingen bij de afspraak
198. In de schriftelijke overeenkomst tussen Meneba, Ceres, Brabomills en Dossche is
opgenomen dat door “German mills” voor EUR 600.000 “compensation” zou worden
bijgedragen aan de koopsom van UNO. Al bij het aangaan van de overeenkomst – nog voor
de koop van UNO door Van der Zande Maas en Waal Beheer B.V. – waren de voornoemde
partijen derhalve met enkele Duitse meelproducenten overeengekomen dat zij zouden
meebetalen aan de koop. [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] bevestigen in hun beider
clementieverzoeken dat dit het geval was en dat zij hierbij betrokken waren. Uit hun
verklaringen blijkt dat er op enig moment een gezamenlijk overleg is geweest met
Nederlandse en Belgische meelproducenten waarin over de (hoogte van de) bijdrage van de
Duitse meelproducenten is besloten.272, 273
199. Over de betrokkenheid van andere Duitse ondernemingen verklaren [VERTROUWELIJK] en
[VERTROUWELIJK] beide dat – naast zijzelf – in elk geval Gebr. Engelke betrokken was bij
het maken van de afspraak over de bijdrage van EUR 600.000.274 [VERTROUWELIJK]
verklaart dat daarbij ongeveer 4 of 5 Duitse meelproducenten – naast de voornoemde drie
ondernemingen in ieder geval ook Südhannoverische Mühlenwerke275 – aanwezig waren,
maar kan zich niet meer herinneren wie er nog meer bij waren.276 [VERTROUWELIJK]
verklaart dat de afspraken van Duitse zijde zonder de heer [VERTROUWELIJK] van Werhahn
en de heer [VERTROUWELIJK] van Gebr. Engelke niet tot stand hadden kunnen komen.277
[VERTROUWELIJK] verklaart voorts dat “[VERTROUWELIJK].”278 Volgens [VERTROUWELIJK]
waren deze meelproducenten allemaal bij de afwikkeling betrokken, ook al hadden zij niet
allemaal aan alle gesprekken deelgenomen. Zij werden zo nodig telefonisch over de uitkomst
van de gesprekken geïnformeerd en gaven vervolgens hun goedkeuring, aldus
[VERTROUWELIJK].279 In een latere verklaring, afgelegd nadat zij documenten van Werhahn
hieromtrent heeft gezien, noemt [VERTROUWELIJK] ook Okermühle nog als betrokken
onderneming.280

272

[VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK].
274
[VERTROUWELIJK].
275
[VERTROUWELIJK]. Over Südhannoverische Mühlenwerke wordt in het aan dit besluit ten grondslag liggende rapport
geoordeeld dat haar deelname aan de hele gedraging niet kan worden vastgesteld, omdat zij geen bijdrage voor UNO heeft
betaald. Op de eventuele betrokkenheid van deze onderneming wordt hier daarom niet nader ingegaan.
276
[VERTROUWELIJK].
277
[VERTROUWELIJK].
278
[VERTROUWELIJK].
279
[VERTROUWELIJK].
280
[VERTROUWELIJK].
273
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200. Uit het clementieverzoek van [VERTROUWELIJK] blijkt dat werd afgesproken dat zij op
verzoek van Meneba de bijdrage namens de Duitse meelproducenten zal voldoen. Zij zou de
afzonderlijke bijdragen vervolgens bij die Duitse meelproducenten in rekening brengen.281
201. De wijze waarop de bijdrage van EUR 600.000 is verdeeld tussen de Duitse ondernemingen,
blijkt uit handgeschreven aantekeningen van 24 november 2004 van een directeur van
[VERTROUWELIJK].282 Uit deze aantekeningen – en de toelichting van [VERTROUWELIJK]
daarop283 – blijkt dat de verdeling als volgt was:
VK (NMa: VK Mühlen)
GM (NMa: Grain Millers)
SHM ([VERTROUWELIJK]) (NMa: Südhannoversche
Mühlenwerke Engelke GmbH)
[VERTROUWELIJK](NMa: Milser Mühle)
Okermühle
Engelke Hildesheim (NMa: Gebr. Engelke)
[VERTROUWELIJK](NMa: Saalemühle)
[VERTROUWELIJK](NMa: Flechtorfer)
Werhahn

120.800
113.400
28.800
8.000
12.000

subtotaal
totaal

88.800
18.000
41.800
168.400
317.000
600.000

202. Dat dit ook daadwerkelijk de verdeling was, blijkt uit het feit dat Werhahn in december 2004
aan de eerste vijf ondernemingen een factuur stuurde om exact het bovengenoemde
aandeel, vermeerderd met Duitse omzetbelasting, aan Werhahn te voldoen.284 Op de
facturen aan Südhannoversche Mühlenwerke Engelke GmbH, Milsermühle en Okermühle
werd expliciet vermeld dat het een factuur voor machines uit de molen van UNO betrof. Op
de facturen aan Kampffmeyer (onderdeel van VK Mühlen) en Bremer Rolandmühle
(onderdeel van Grain Millers) werd slechts vermeld dat het een factuur voor machines
betroft, maar de op de facturen genoemde machines kwamen exact overeen met de
machines die de beide partijen volgens de handgeschreven aantekeningen van
[VERTROUWELIJK] zouden ontvangen (die ze in de praktijk overigens nooit hebben
gekregen, zoals hierna nog zal worden toegelicht).285 Met uitzondering van Südhannoversche

281

[VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK].
283
[VERTROUWELIJK].
284
[VERTROUWELIJK].
285
[VERTROUWELIJK].
282
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Mühlenwerke Engelke GmbH286 hebben alle voornoemde partijen hun bijdrage na
toezending van de factuur ook voldaan.287
203. Naar eigen zeggen heeft [VERTROUWELIJK] de bijdragen van de andere drie partijen – Gebr.
Engelke, Saalemühle en Flechtorfer – overgenomen, omdat zij nog andere zaken met hen te
vereffenen had.288 De Raad acht deze verklaring aannemelijk, nu deze drie ondernemingen in
de handgeschreven aantekeningen ofwel apart genoemd worden289 ofwel tussen haken.290
Bovendien heeft ook [VERTROUWELIJK] verklaard dat Gebr. Engelke, Saalemühle en
Flechtorfer alle bij de afwikkeling van de koop van UNO betrokken zijn geweest.291
Zienswijzen bij betrokkenheid Duitse ondernemingen
204. Buiten Werhahn en Grain Millers betwisten alle Duitse ondernemingen dat zij hebben
deelgenomen aan de afspraak om de UNO fabriek te kopen en te ontmantelen. Okermühle
en Milser Mühle erkennen wel dat zij Werhahn een bedrag hebben overgemaakt voor
machines uit de UNO fabriek, maar betwisten dat zij dat deden in het kader van de
beschreven afspraak. Gebr. Engelke, Saalemühle, Flechtorfer en VK Mühlen betwisten zelfs
dat zij überhaupt iets met de afwikkeling van UNO achteraf te maken te hebben gehad.
205. De Raad kan de voornoemde partijen niet in hun stellingen volgen. Vooraleerst blijkt uit het
vorenstaande dat al vóór de koop van UNO met Meneba, Dossche, Brabomills en Ceres was
afgesproken dat diverse Duitse meelproducenten EUR 600.000 zouden bijdragen in de
koopsom. Gelet op de verklaringen van [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] acht de
Raad het aannemelijk dat bij het maken van die afspraak – naast [VERTROUWELIJK] en
[VERTROUWELIJK] zelf – in ieder geval Gebr. Engelke betrokken was.
206. Voorts blijkt uit het vorenstaande dat alle andere voornoemde ondernemingen – VK Mühlen,
Okermühle, Milser Mühle, Saalemühle en Flechtorfer – door betaling of door verrekening
een bijdrage aan Werhahn hebben voldaan, evenals als Gebr. Engelke overigens. De Raad
leidt hieruit af dat ook zij – al dan niet door hier later bij aan te sluiten – bij het maken van
de afspraak over de bijdrage betrokken zijn geweest. De Raad acht het niet aannemelijk dat
ondernemingen een dergelijke betaling deden (of een dergelijke verrekening toestonden),
zonder daar vooraf een afspraak over te hebben gemaakt en zonder te weten in welk kader zij
die afspraak maakten. De Raad acht het bovendien niet aannemelijk dat Werhahn – nog vóór
de koop van UNO – een substantieel bedrag van EUR 600.000 zou betalen, zonder te weten
286

[VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK].
288
[VERTROUWELIJK].
289
[VERTROUWELIJK].
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[VERTROUWELIJK].
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[VERTROUWELIJK].
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bij wie zij dat in rekening kon brengen. Daar komt bij dat in elk geval VK Mühlen, Okermühle
en Milser Mühle alle een factuur hebben gehad waarin expliciet of impliciet aan machines uit
de UNO-fabriek werd gerefereerd, hetgeen bevestigt dat zij wisten of hadden moeten weten
in welk kader zij een betaling aan Werhahn deden.
207. De Raad ziet het voorgaande bevestigd in de verklaringen van [VERTROUWELIJK] en
[VERTROUWELIJK]. Beide verklaren dat alle voornoemde ondernemingen bij de afwikkeling
betrokken waren.292 [VERTROUWELIJK] verklaart bovendien dat deze ondernemingen, voor
zover zij niet aan de gesprekken over de bijdrage hadden deelgenomen, telefonisch over de
uitkomst werden geïnformeerd en dan hun goedkeuring gaven. [VERTROUWELIJK] verklaart
ook [VERTROUWELIJK].293 [VERTROUWELIJK] kan zich niet herinneren waar en hoe de
verdeling tussen de Duitse meelproducenten precies is gemaakt, maar weet wel dat zij bij
het maken van de afspraak over de bijdrage van EUR 600.000 instemming had van de
aanwezige Duitse meelproducenten en dat zij zonder twijfel was dat de andere Duitse
meelproducenten zouden bijdragen.294
208. Voor zover de zienswijzen van partijen ten aanzien van hun betrokkenheid bij de koop van
UNO met het vorenstaande nog niet zijn besproken, gaat de Raad hierna op deze
zienswijzen in.
209. De Raad kan Okermühle en Milser Mühle niet volgen in hun stelling dat zij hun bijdrage aan
Werhahn hebben betaald om te voorkomen dat Werhahn hen als een lastige concurrent zou
beschouwen, dan wel om een juridisch geschil over een andere transactie met Werhahn te
voorkomen. Okermühle heeft tijdens het onderzoek verklaard dat haar bijdrage een
solidariteitsbijdrage voor algemene stilleggingen betrof. Ze heeft bovendien verklaard al
vooraf te weten dat ze geen machines zou krijgen.295 Gelet hierop, en gelet op het feit dat in
de aan haar gestuurde factuur expliciet aan UNO wordt gerefereerd, kan Okermühle niet
stellen niet van de afspraak geweten te hebben. Milser Mühle kan – in tegenstelling tot
hetgeen door haar wordt gesteld – niet ter voorkoming van een juridisch geschil over een
andere transactie twee transportschroeven uit de UNO-fabriek van Werhahn hebben
afgenomen. Werhahn heeft namelijk verklaard zelf in het geheel geen goederen uit de UNOfabriek te hebben ontvangen, zoals hierna nog zal worden toegelicht.
210. Gebr. Engelke, Flechtorfer en VK Mühlen onderbouwen hun stelling dat zij niet hebben
deelgenomen onder meer door erop te wijzen dat de UNO-fabriek ver van hun eigen
292

Zie randnummers 199 hiervoor.
[VERTROUWELIJK]. Overigens vindt de betaling van de bijdragen aan Werhahn pas eind 2004/begin 2005 plaats.
Werhahn verklaart over dit tijdsverloop dat zij enige tijd gewacht hebben om de balans voor meerdere afspraken in één
keer op te kunnen maken. Zie daarvoor [VERTROUWELIJK].
294
[VERTROUWELIJK].
295
Dossierstuk 135, antwoord op vraag 6.
293

60

Openbaar

Openbaar

werkgebied verwijderd was, zodat het voor hen in het geheel niet interessant zou zijn
geweest om aan een dergelijke transactie deel te nemen. De Raad acht dit niet argument niet
overtuigend. Ook Gebr. Engelke, Flechtorfer en VK Mühlen zouden nadeel hebben kunnen
ondervinden van het opnieuw opstarten van de UNO-fabriek door een derde. Als deze
immers marktaandeel van haar concurrenten zou hebben afgenomen, zouden die
concurrenten daardoor elders – bijvoorbeeld in het werkgebied van Gebr. Engelke,
Flechtorfer en VK Mühlen – op zoek kunnen gaan naar nieuwe afnemers.
211. Voor zover VK Mühlen en Flechtorfer stellen dat hun vermeende bijdragen veel groter waren
dan zij op basis van hun marktaandeel in Nederland zouden hebben moeten betalen,
oordeelt de Raad dat daarmee het vorenstaande niet wordt weerlegd. Voorts wijst de Raad
erop dat [VERTROUWELIJK] verklaart niet meer te weten hoe de verdeling tot stand is
gekomen en dat [VERTROUWELIJK] verklaart dat dit op basis van de zogeheten Fuchsschlüssel zou zijn, op basis waarvan de betrokken meelproducenten eerder de kosten met
betrekking tot de sluiting van een molen in Duitsland hadden verdeeld.296 Het is derhalve
niet gezegd dat het marktaandeel in Nederland de basis voor de verdeelsleutel tussen de
Duitse meelproducenten is geweest. De verklaring van met name [VERTROUWELIJK] duidt
er eerder op dat dit niet het geval is geweest.
212. De Raad volgt ten slotte Saalemühle niet in haar stelling dat aan de bewijslast voor de
vaststelling van haar deelname niet zou zijn voldaan. In dat verband acht de Raad – naast
het vorenstaande – het volgende relevant. In tegenstelling tot hetgeen Saalemühle stelt,
noemt [VERTROUWELIJK] Saalemühle al vóór het zien van de aantekeningen van
[VERTROUWELIJK] als betrokken onderneming.297 [VERTROUWELIJK] trekt de verklaring over
de betrokkenheid van Saalemühle later ook niet in, zoals Saalemühle lijkt te suggereren.298
Dat [VERTROUWELIJK] Saalemühle pas na reconstructie van de feiten aan de hand van haar
aantekeningen noemt, neemt niet weg dat [VERTROUWELIJK] Saalemühle wel noemt. Dat
Meneba Saalemühle niet als betrokken onderneming noemt, bevreemdt de Raad niet, nu uit
de verklaringen van [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] blijkt dat niet alle betrokken
Duitse ondernemingen ook aanwezig waren bij het in randnummer 198 genoemde overleg
met Nederlandse en Belgische meelproducenten.
Uitvoering
213. Uit de feitelijke gang van zaken rondom de overname van UNO door Van der Zande Maas
en Waal Beheer B.V. blijkt dat Meneba, Werhahn, Grain Millers, Dossche, Brabomills, Ceres,
296

[VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK]. De heer [VERTROUWELIJK] noemt Saalemühle al op pagina [VERTROUWELIJK], pas op pagina
[VERTROUWELIJK] worden de aantekeningen van Werhahn besproken.
298
In [VERTROUWELIJK] stelt Grain Millers dat zij – buiten haar bijdrage voor UNO – geen weet heeft van enige activiteit
van Saalemühle met betrekking tot de Nederlandse markt.
297
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Engelke, Milser Mühle, Okermühle, Saalemühle en Flechtorfer de overeenkomst zoals
vastgelegd in het weergegeven contract, ook ten uitvoer hebben gebracht.
214. Direct na de levering van UNO aan Van der Zande Maas en Waal Beheer B.V. op
17 mei 2004, leverde laatstgenoemde het onroerend goed en de machines – voor hetzelfde
bedrag – door aan Handelsmaatschappij Stef van der Zande B.V.299 Deze
Handelsmaatschappij Stef van der Zande B.V. had in de aan 17 mei 2004 voorafgaande
weken al facturen gestuurd voor te leveren molens en machines uit de UNO-fabriek aan
Dossche300, Meneba301, Brabomills302, Ceres303 en Plange (onderdeel van Werhahn).304
Genoemde partijen hebben deze facturen allen nog vóór of kort na 17 mei 2004 voldaan.305
Handelsmaatschappij Stef van der Zande B.V. kon de koop van UNO zodoende betalen met
het geld dat zij – conform afspraak – van de voornoemde partijen kreeg voor (onder meer)
de verkoop van de molens en machines uit de UNO fabriek.
215. De in de facturen genoemde en vervolgens betaalde bedragen zijn voorts alle conform de
bedragen zoals die onder punt 3.4 van de hiervoor beschreven overeenkomst zijn
opgenomen.306 Het aan Meneba gefactureerde bedrag wijkt weliswaar af van het in het
contract neergelegde bedrag, maar het gefactureerde bedrag komt wel overeen met het
bedrag dat met de hand op het contract is geschreven, onder het volgens het contract door
Meneba te betalen bedrag. Op dezelfde plek is bij Dossche met de hand een bedrag
geschreven. Dit bedrag komt overeen met het bedrag dat op 30 mei 2004 nog door
Handelsmaatschappij Stef van der Zande B.V. aan Dossche is gefactureerd (en vervolgens
ook door Dossche is betaald).307
216. Ceres en Werhahn verklaren de machines die zij volgens de factuur zouden krijgen, in de
praktijk nooit geleverd te hebben gekregen.308 Vrachtbrieven309 die voor de levering van de
machines zijn opgemaakt, waren – zo wordt ook door Werhahn verklaard – vals.310 Dat zij
299

Dossierstuk 30.
Dossierstuk 49, p. 06306010410221. Dossierstuk 43, p. 06306010360036.
301
Dossierstuk 49, p. 06306010410101.
302
Dossierstuk 75, p. 06306010710358.
303
Dossierstuk 43, p. 06306010360019.
304
Dossierstuk 49, p. 06306010410096 en 0097.
305
Zie de bankafschriften in dossierstuk 49, p. 06306010410085, 0087 en 0089 tot en met 0091.
306
In eerste instantie wordt aan Dossche een bedrag gefactureerd dat EUR 10.000 hoger ligt dan het bedrag op de
overeenkomst, maar twee dagen later wordt een nieuwe factuur gestuurd met een bedrag dat wel overeenstemt. Zie
dossierstuk 49, p. 06306010410221, en dossierstuk 43, p. 06306010360036.
307
Dossierstuk 43, p. 06306010360040. De betaling blijkt uit het bankafschrift in dossierstuk 43, p. 06306010360042. De
aan Dossche nagestuurde factuur vermeldt dat aan haar nog een zogeheten Chronos Caroussel zou worden geleverd. Deze
Chronos Caroussel, waar er blijkens een overzicht van machines en installaties in de UNO-fabriek maar één van was (zie
dossierstuk 49, p. 06306010410496 tot en met 0501), stond in eerste instantie op de factuur van Meneba. Terwijl Dossche
extra gefactureerd wordt om voor de levering van deze caroussel te betalen, wordt aan Meneba geen bedrag terugbetaald
voor het niet aan haar leveren van de caroussel.
308
[VERTROUWELIJK]. Ceres: dossierstuk 136, handgeschreven aantekening de heer [VERTROUWELIJK] op p. 15.
Dossierstuk 142, p. 06306011570001. Dossierstuk 168, p. 06306012000081 tot en met 0084.
309
[VERTROUWELIJK]. Ceres: dossierstuk 49, p. 06306010410457 en 0458.
310
Dossierstuk 65, p. 25.
300
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geen machines hebben gekregen, strookt met het feit dat hun bijdragen volgens de
schriftelijke overeenkomst ook zouden hebben bestaan uit een “loan” respectievelijk
“compensation”. Conform de overeenkomst hebben Meneba en Dossche ieder wel een
molen en aanverwante machines uit de UNO-fabriek geleverd gekregen. Meneba en Dossche
hebben de door hen gekochte molens en machines opgeslagen in containers en niet
gebruikt.311 Dossche heeft de door haar gekochte molenunit na een aantal jaar weer
doorverkocht.312 Brabomills, die conform de overeenkomst ook enkele machines geleverd
heeft gekregen, is de enige die de gekochte machines ook daadwerkelijk in gebruik heeft
genomen.313
217. Eveneens conform afspraak verkreeg Dossche nog voor de levering aan – uiteindelijk –
Handelsmaatschappij Stef van der Zande B.V. 40% van de aandelen in die vennootschap.314
In de leveringsakte van de aandelen is een verplichting voor de heer [VERTROUWELIJK]
opgenomen om in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap niet over het
onroerend goed van UNO te beschikken zonder aan een eventuele koper de kwalitatieve
verplichting op te leggen dat in het onroerend goed geen tarwemeelfabriek meer mag
worden geëxploiteerd.315 Het betrof een kwalitatieve verplichting die zou overgaan op
degenen die de onroerende zaak onder bijzondere titel zouden verkrijgen en die tevens gold
voor de rechthebbenden tot het gebruik van de onroerende zaak. Aldus werd gewaarborgd
dat – zoals vastgelegd in het contract – in de gebouwen van UNO geen maalactiviteiten
meer konden plaatsvinden. Dossche kon in haar hoedanigheid van aandeelhouder toezicht
houden op de naleving van deze bepaling.
218. Uiteindelijk werden de fabrieksgebouwen van UNO – in tegenstelling tot hetgeen was
beoogd – niet verkocht. Uit het dossier blijkt dat een enkele partij bij de gebroeders Van der
Zande interesse heeft kenbaar gemaakt om op die locatie weer een meelfabriek te
beginnen,316 maar dat was, gegeven de afspraak, geen optie. Kennelijk is het de gebroeders
Van der Zande niet gelukt een andere geschikte koper te vinden. In elk geval verkocht
Dossche op 9 augustus 2005 haar aandelen in Handelsmaatschappij Stef van der Zande B.V.
aan de heer [VERTROUWELIJK] in privé. In de leveringsakte van de aandelen werd een
verplichting jegens Dossche opgenomen voor de heren [VERTROUWELIJK] en
[VERTROUWELIJK] en Van der Zande Maas en Waal Beheer B.V., evenals voor de
opvolgende eigenaren, om in het onroerend goed van UNO geen activiteiten te (doen)

311
Meneba: dossierstuk 70, p. 06306011130007 en 0008. Dossierstuk 14, p. 06306020020060 tot en met 0070.
Dossierstuk 81, p. 8. Dossche: dossierstuk 75, p. 06306010710033 tot en met 0036 en p. 06306010710281 en 0282.
Dossierstuk 142 (niet ondertekende verklaring Dossche), p. 06306011570041 tot en met 0043.
312
Dossierstuk 28, p. 06306010250178 en 0179. Dossierstuk 142 (niet ondertekende verklaring Dossche), p.
06306011570041.
313
Dossierstuk 168, p. 06306012000038 en 0042.
314
Dossierstuk 49, p. 06306010410285 tot en met 0293.
315
Zie onder 13.3 van de leveringsakte.
316
Zie dossierstuk 49, p. 06306010410434 en 0441.
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ontplooien op het gebied van de verwerking van tarwe en durum.317 Aldus waarborgde
Dossche dat in de gebouwen van UNO ook na haar uittreden in de vennootschap geen
maalactiviteiten meer plaats konden vinden.
219. Handelsmaatschappij Stef van der Zande B.V. hield zich vervolgens aan de voornoemde
verplichting, toen zij op 31 augustus 2006 ten behoeve van Tellgnosis B.V. voor een duur van
50 jaar een recht van erfpacht op de onroerende zaak vestigde.318 In de akte van erfpacht is
namelijk een kwalitatieve verplichting opgenomen voor de erfpachter dan wel haar
rechtsopvolgers om in het bedrijfscomplex geen activiteiten te ontplooien op het gebied van
de verwerking van tarwe en durum.319
Conclusie
Op basis van het vorenstaande stelt de Raad vast dat Meneba, Brabomills, Ceres, Dossche,
Werhahn, Grain Millers, Gebr. Engelke, Flechtorfer, VK Mühlen, Okermühle, Milser Mühle en
Saalemühle in 2004 betrokken zijn geweest bij het maken van een afspraak om de UNOfabriek te kopen en te ontmantelen, teneinde te voorkomen dat vanuit de UNO-fabriek in de
toekomst nog meel zou worden geproduceerd.

2.2.4.4 Bakkersland, het einde van het niet-aanvalspact
Achtergrond
220. In randnummer 129 heeft de Raad uiteengezet dat het niet-aanvalspact in de loop van 2005
en meer nog in 2006 onder druk kwam te staan.
221. Deze druk ontstond met name door de structurele veranderingen op de graanmarkt, zoals
beschreven in randnummer 35. In 2006 begon de wereldgraanprijs te stijgen tot hoogtes die
deze prijs niet eerder had bereikt. In randnummer 36 is uiteengezet dat door de volatiliteit
afnemers op meer wisselende tijden begonnen in te kopen. Meelproducenten moesten veel
vaker hun verkoopprijzen aanpassen.320 De transparantie op de markt nam hierdoor sterk af.
Werhahn verklaart dat naarmate de markt minder transparant is, het moeilijker is om te
overleggen met concurrenten over prijzen en volumes.321
222. Aan de kant van afnemers leidden de ontwikkelingen op de graanmarkten ertoe
leveringszekerheid te zoeken door banden met meelproducenten aan te halen. Een van
317

Dossierstuk 49, p. 06306010410298 tot en met 0304. Kwalitatieve verplichting staat onder 10.2 van de leveringsakte.
Dossierstuk 30.
319
Zie onder 12 van de akte van erfpacht.
320
[VERTROUWELIJK].
321
Id..
318
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dergelijke afnemers was de industriële klant Bakkersland. Met een vraag van ongeveer
100.000 ton, ca. 10% van de Nederlandse markt, was Bakkersland één van de drie grootste
afnemers in Nederland (zie ook randnummer 44). In de tweede helft van 2006 heeft
Bakkersland in de markt laten weten per 1 januari 2007 het aantal leveranciers – toen
zeven322 – te verminderen om aldus een preferred suppliership op te bouwen.323 Bakkersland
heeft bij veel meelproducenten offertes opgevraagd.324 Uiteindelijk zijn Brabomills, voor [7080]% van het volume, en Gebr. Engelke, voor [20-25]% van het volume, de nieuwe
leveranciers geworden.325
De gedragingen
Marktoverleg (8 en 11 december – Grain Millers, Meneba, Werhahn en Gebr. Engelke)
223. De Raad stelt vast dat de heer [VERTROUWELIJK] van Werhahn, de heer [VERTROUWELIJK]
van Meneba, de heer [VERTROUWELIJK] van Grain Millers, de heer [VERTROUWELIJK] van
Ranks en de heer [VERTROUWELIJK] van Gebr. Engelke op 8 december 2006 in Hotel
Luisenhof in Hannover bijeen zijn gekomen.326 Op basis van de overlappende verklaringen
van vier aanwezigen stelt de Raad vast dat in de bijeenkomst verhitte discussies werden
gevoerd over de onrust op de Nederlandse markt.327 Omdat het gesprek van 8 december
2006 niet leidde tot overeenstemming over een gezamenlijke strategie, werd een
vervolgafspraak gemaakt om direct de volgende maandag, 11 december 2006, weer bijeen te
komen: de kwestie was te prangend om te laten liggen.328 De heer [VERTROUWELIJK] van
Meneba werd gevraagd om de situatie op de Nederlandse markt in kaart te brengen in de
laatste jaren.329
322

Werhahn (locaties Homburg en Rüningen), Meneba, Ranks, Dossche en Brabomills en handelaar Holland Meel,
dossierstuk 215.
323
Dossierstuk 215.
324
[VERTROUWELIJK].
325
Dossierstuk 215.
326
[VERTROUWELIJK]. De heer [VERTROUWELIJK] van Ranks verklaart dat hij op een winterdag in Hannover is geweest bij
een bespreking met de heren [VERTROUWELIJK], [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK], om te overleggen over de
verdeling van de Nederlandse markt [VERTROUWELIJK]; de aanwezigheid van Ranks wordt bevestigd door de heer
[VERTROUWELIJK], die aangeeft dat dat de gelegenheid was waarop hij de heer [VERTROUWELIJK] voor het eerst heeft
ontmoet [VERTROUWELIJK].
327
De heer [VERTROUWELIJK] van Werhahn verklaart dat de sfeer er een van wantrouwen was: Meneba was, in zijn
woorden [VERTROUWELIJK] omdat Duitse meelproducenten zich aggressief op de Nederlandse markt opstelden, terwijl
de Duitse meelproducenten zich [VERTROUWELIJK] toonden met de onrust op de Nederlandse markt en de bijgevolg
lagere marges daar. Meneba bevestigt dat Gebr. Engelke en Grain Millers haar hebben verweten niet de Nederlandse markt
te coördineren ([VERTROUWELIJK]). Volgens Meneba werd (daarnaast) slechts gesproken over de kwestie Bakkersland en
over bakkerij Faber; volgens Werhahn discussieerden de vijf ondernemingen (ook) over de vraag hoe kon worden
voorkomen dat de kwestie Bakkersland zou leiden tot prijserosie bij andere klanten die in dezelfde periode contracten
zouden sluiten (verklaring van de heer [VERTROUWELIJK] van Werhahn: [VERTROUWELIJK]; verklaring van de heer
[VERTROUWELIJK]. De heer [VERTROUWELIJK] van Ranks verklaart dat de deelnemers zich zorgen maakten over de
verdeling van de Nederlandse markt, en elkaar allerlei verwijten maakten; daarnaast zou zijn gesproken over een status
quo, maar zouden deelnemers van mening verschillen op welk jaar een dergelijke status quo zou moeten worden
gebaseerd ([VERTROUWELIJK]). De heer [VERTROUWELIJK] van Grain Millers verklaart dat Meneba en Werhahn met het
gesprek beoogden druk uit te oefenen op Gebr. Engelke om compensatie trachtten te krijgen voor Engelke’s grote export
naar Nederland ([VERTROUWELIJK]).
328
[VERTROUWELIJK].
329
[VERTROUWELIJK].
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224. De volgende maandag, 11 december 2006, zijn de heren [VERTROUWELIJK],
[VERTROUWELIJK], [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] weer in Hannover
bijeengekomen.330, 331 Uit verklaringen van [VERTROUWELIJK]332 en [VERTROUWELIJK]333 blijkt
dat de heer [VERTROUWELIJK] een overzicht heeft opgesteld en meegebracht waarin de
marktaandelen van meelproducenten op de Nederlandse meelmarkt inzichtelijk zijn
gemaakt; dit zou een soortgelijk overzicht zijn als het overzicht dat later op 5 februari 2007
werd besproken (zie hierna, randnummer 230). Ook de bespreking van 11 december 2006
eindigde vruchteloos: [VERTROUWELIJK] verklaart dat Gebr. Engelke in deze bespreking
heeft laten weten dat zij reeds een contract met Bakkersland had gesloten voor een extra
30.000 ton.334 Hierna gingen de aanwezigen uiteen, aldus [VERTROUWELIJK].335
Vervolggesprekken tussen Meneba en Werhahn
225. [VERTROUWELIJK] verklaart dat de besprekingen van 8 en 11 december 2006 haar en
Meneba tot de conclusie brachten dat de meelmarkt vanaf dat moment een markt zou zijn
waar ieder voor zich zou gaan vechten. Deze conclusie werd in de eerste plaats getrokken
door de heer [VERTROUWELIJK] van Meneba, die deze nieuwe koers telefonisch aan de heer
[VERTROUWELIJK] van Grain Millers mededeelde, en persoonlijk aan de heer
[VERTROUWELIJK] van Werhahn.336, 337 De heer [VERTROUWELIJK] uitte hierbij het
voornemen om de volumes terug te winnen die Meneba de jaren ervoor had verloren, dan
een redelijke marge te gaan hanteren en concurrenten die nog marktaandeel van Meneba
zouden afpakken zou bestraffen.338, 339
226. Omdat Meneba en Werhahn beide aangaven volume te willen terugwinnen, zo stelt
Werhahn, wilden zij voorkomen dat zij volume bij elkaar zouden weghalen.340 Volgens
Meneba heeft Werhahn erop aangestuurd dat Meneba in ieder geval 15.000 ton compensatie
voor Werhahn moest regelen, anders zou Werhahn klanten van Meneba gaan afpakken.341
330

De heer [VERTROUWELIJK] van Ranks verklaart louter over verhitte discussies over de volumes waarop de verschillende
partijen recht hadden, en over het ijkjaar dat zou moeten worden gekozen voor een status quo. Dit was het onderwerp van
de bespreking van 8 december 2006 (dossierstuk [VERTROUWELIJK], p. 9). De heer [VERTROUWELIJK] verklaart niet over
het bericht van Gebr. Engelke, zodat onaannemelijk is dat Ranks ook op 11 december 2006 aanwezig was.
331
Werhahn verklaart dat partijen de volgende maandag weer bijeen kwamen; de heer [VERTROUWELIJK] heeft een
declaratie d.d. 11 december ingediend, onder vermelding van het Kastens Hotel in Hannover (dossierstuk
[VERTROUWELIJK], p. 2).
332
[VERTROUWELIJK].
333
[VERTROUWELIJK].
334
Meneba verklaart dat dhr. [VERTROUWELIJK] ook verklaarde met Bakkerij Faber een contract te hebben gesloten.
[VERTROUWELIJK].
335
[VERTROUWELIJK].
336
[VERTROUWELIJK].
337
[VERTROUWELIJK].
338
[VERTROUWELIJK].
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[VERTROUWELIJK].
340
[VERTROUWELIJK].
341
Meneba geeft in haar clementieverzoek aan dat Werhahn aanstuurde op een volumecompensatiesysteem “status quo”,
zoals dat in Duitsland al jaren zou werken. In dat systeem zou bij verlies van een klant aan een concurrent, de verliezer
meel leveren aan de winnaar, die het dan aan zijn nieuwe klant kon leveren (dossierstuk [VERTROUWELIJK], nr. 3.91).
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Bespreking La Lorraine (27 december 2006 - Meneba en Werhahn, met Brabomills)
227. Meneba heeft contact opgenomen met Brabomills, één van de winnaars van de Bakkerslandronde. Werhahn zou wellicht aan een zusterbedrijf van Brabomills – La Lorraine – kunnen
gaan leveren.342 De heer [VERTROUWELIJK], directeur van Brabomills, was tevens
verantwoordelijk voor de inkoop van meel bij La Lorraine.
228. De Raad stelt vast dat op 27 december 2006 in Brussel een gesprek heeft plaatsgevonden
tussen de heer [VERTROUWELIJK] van Brabomills, de heren [VERTROUWELIJK] en
[VERTROUWELIJK] van Werhahn en de heer [VERTROUWELIJK].343 De Raad stelt vast dat
Meneba en Werhahn bij Brabomills hebben aangedrongen om Werhahn bij La Lorraine te
laten leveren. Dat doel werd niet bereikt: de heer [VERTROUWELIJK] gaf aan dat Werhahn La
Lorraine zou mogen beleveren, maar dat de productielijn zou worden verplaatst naar
Polen.344, 345 De door Brabomills geboden mogelijkheid om La Lorraine in Polen te beleveren
was voor Werhahn onacceptabel; een andere optie heeft Brabomills niet gegeven en de
meeting is geëindigd zonder dat partijen overeenstemming hebben bereikt over
compensatie.
Strategische bespreking (5 februari 2007 – Meneba, Werhahn en Grain Millers)
229. De Raad stelt vast dat Meneba, Werhahn en Grain Millers op 5 februari 2007 bijeen zijn
gekomen in Arnhem.346 Volgens Grain Millers diende de bespreking van 5 februari 2007 als
voorbereiding voor de volgende ronde van “market talks”; Grain Millers, Werhahn en
Meneba zouden bovendien de quota op de Nederlandse markt hebben besproken.347
230. [VERTROUWELIJK] heeft twee overzichten getiteld “concurrentie-analyse” overgelegd.348 Het
eerste exemplaar bevat aantekeningen die volgens de heer [VERTROUWELIJK] door hem zijn
gemaakt.349 Het tweede exemplaar bevat de aantekeningen van de heer [VERTROUWELIJK]
van [VERTROUWELIJK].350 Hieronder is het document met de aantekeningen van de heer
[VERTROUWELIJK] weergegeven.

342

[VERTROUWELIJK].
De Raad verwijst kortheidshalve naar randnummer 327 van het Rapport.
344
[VERTROUWELIJK].
345
[VERTROUWELIJK].
346
De Raad verwijst kortheidshalve naar randnummer 330 van het Rapport.
347
[VERTROUWELIJK].
348
[VERTROUWELIJK].
349
[VERTROUWELIJK].
350
[VERTROUWELIJK].
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231. De aantekeningen op beide exemplaren zijn nagenoeg eensluidend: zij geven aan dat
Engelke, Dossche, Ceres en Paniflower ieder 15.000 ton zouden moeten opgeven, ten gunste
van Meneba (“+40”) en Werhahn (“+20”). Specifiek zou Gebr. Engelke haar volume moeten
opgeven via (Bakkerij) Faber, Dossche via Albert Heijn (“AH”) en Ceres via Bake Five (“B5”).
232. Nu de aantekeningen nagenoeg gelijkluidend zijn en de handschriften van de directeuren
van Grain Millers en Meneba bevatten, moeten de overzichten tussen Grain Millers en
Meneba zijn besproken. Volgens [VERTROUWELIJK] is dit overzicht door Meneba verspreid
tijdens een bijeenkomst waarbij in ieder geval ook Werhahn aanwezig was;351 de heer
[VERTROUWELIJK] bevestigt dat hij dit overzicht heeft besproken met de heren
[VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK].352 De Raad concludeert dan ook dat het document
is besproken tussen in ieder geval Werhahn, Grain Millers en Meneba.
233. Het document moet in of na januari 2007 zijn besproken: het gaat immers uit van de
situatie in januari 2007 – “jan-07” is de titel van de meest recente rij, en het document
noemt de “B’land”-volumes die zijn verschoven van Werhahn en Meneba naar Engelke en
Brabomills. De Raad acht het onaannemelijk dat het document veel later dan januari 2007 is
besproken. [VERTROUWELIJK] verklaart immers dat zij de mededingingsbeperkende
contacten met concurrenten kort na de bespreking van 11 december 2006 heeft

351
352

[VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK].
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afgebouwd.353 De Raad gaat er daarnaast van uit dat bij een bespreking op een later tijdstip,
de tabel zou zijn geupdate om de meest recente situatie te reflecteren.354
234. Nu uit verklaringen en declaraties van [VERTROUWELIJK], [VERTROUWELIJK] en
[VERTROUWELIJK] blijkt dat zij op 5 februari 2007 bijeen zijn gekomen, acht de Raad het
aannemelijk dat het hiervoor getoonde overzicht en de blijkens de aantekeningen gewenste
volumeverschuivingen op die datum zijn besproken tussen Werhahn, Grain Millers en
Meneba.
Bespreking 16 maart 2007 (Meneba en Grain Millers, met Ceres)
235. Een soortgelijke bespreking als met Brabomills op 27 december 2006 heeft op 16 maart
2007 in het Royal Windsor Hotel in Brussel, België plaatsgevonden, waarbij de heer
[VERTROUWELIJK] van Meneba, de heer [VERTROUWELIJK] van Grain Millers en de heer
[VERTROUWELIJK] van Ceres aanwezig waren.355 Blijkens verklaringen en schriftelijke
stukken heeft de heer [VERTROUWELIJK] hier de concurrentie-overzichten getoond356 en
Ceres ervan beschuldigd steeds meer meel te verkopen in Nederland.357 Volgens Ceres
hebben Grain Millers en Meneba vervolgens compensatie geëist.358 Ceres verklaart dat zij
slechts heeft geantwoord dat zij niet wist of de volumes waarover Meneba sprak,
overeenkwamen met de werkelijkheid.359 In tegenstelling tot de gesprekken bij Brabomills,
lijken Meneba en Grain Millers niet aangestuurd te hebben op compensatie bij een bepaalde
klant. Wel heeft Meneba volgens eigen zeggen Ceres aangegeven dat zij niet Meneba’s
klanten moest aanzoeken, omdat Meneba anders terug zou slaan.360
Conclusie Bakkersland
236. De Raad concludeert dat Meneba, Grain Millers, Werhahn en Engelke hebben gediscussieerd
hoe zij konden voorkomen dat de volumeverschuivingen door Bakkersland zouden leiden tot
(meer) onrust op de markt. Deze gesprekken hebben niet geleid tot een afspraak, waarna
Meneba, Grain Millers en Werhahn in wisselende samenstelling druk hebben uitgeoefend op
Brabomills en Ceres om mee te werken aan het herstel van de oude marktverhoudingen.

353

[VERTROUWELIJK].
Onder de tabel staat opgenomen: “verlies Latenstein per aug07” – de Raad merkt volledigheidshalve op dat dit ziet op
een door moederbedrijf Avebe aangekondigde sluiting van Latenstein per augustus 2007 (Avebe sluit dochter Latenstein,
site voor management in de voedingsmiddelenindustrie evmi.nl, http://www.evmi.nl/nieuws/mensenbedrijven/3065/avebe-sluit-dochter-latenstein.html, 15 januari 2007).
355
Zie rnr. 131 van het Rapport.
356
Dossierstuk 28: bedrijfsbezoek Ceres, p. 06306010250415 en 0416. Uit deze interne e-mail van Ceres blijkt
communicatie over de door de heer [VERTROUWELIJK] getoonde overzichten. Dit bevestigt de verklaring van Ceres dat er
gesproken is over deze overzichten op 16 maart 2007. Ook de heer [VERTROUWELIJK] bevestigt dat hij de overzichten
heeft besproken met de heer [VERTROUWELIJK] van Ceres ([VERTROUWELIJK]).
357
[VERTROUWELIJK].
358
Dossierstuk 229: brief Ceres via advocaat Freshfields, 27 mei 2009, pagina 19, p. 06306012540185.
359
Dossierstuk 242, p. 5.
360
Dossierstuk 218, p. 5.
354
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Brabomills en Ceres hebben echter de boot afgehouden. Het niet-aanvalspact is na de
verschillende besprekingen ten einde gekomen.

2.3 Duiding van de gedragingen
237. In paragraaf 2.2.2 heeft de Raad vastgesteld dat op de Nederlandse markt een nietaanvalspact heeft bestaan. Gedurende dat niet-aanvalspact is prijsvechter Van Ooijen
overgenomen, is concurrent Ranks gecompenseerd voor verloren marktaandeel, is potentiële
concurrent UNO gekocht en ontmanteld en hebben meelproducenten getracht compensatie
van elkaar te krijgen naar aanleiding van volumeverschuivingen door Bakkersland. De Raad
ziet in al deze gedragingen een verwevenheid, die bevestigd wordt door de verklaringen van
clementieverzoekers. Die verwevenheid zal de Raad hierna duiden aan de hand van de
verklaringen van de clementieverzoekers hieromtrent en een nadere beschouwing van de
gedragingen in hun economische context.
238. [VERTROUWELIJK], [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] zijn eensgezind omtrent het
doel dat marktdeelnemers met hun gedragingen nastreefden. [VERTROUWELIJK] verklaart
dat de betrokken ondernemingen met hun gedragingen de rust op de markt wilden
bewaren.361 [VERTROUWELIJK] verklaart dat betrokken ondernemingen de markt rustig
wilden houden.362 [VERTROUWELIJK]’ (huidige) dochter [VERTROUWELIJK] verklaart dat de
betrokken ondernemingen elkaar niet wilden verstoren.363 [VERTROUWELIJK] geeft aan dat
zij de initiële afspraak met Meneba heeft gemaakt om de competitieve situatie in Nederland
tot rust te brengen.364 Allen beoogden de markt te stabiliseren, en gingen ervan uit dat de
andere deelnemers dat ook beoogden.
239. [VERTROUWELIJK], [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] stellen dat stabilisering van de
marktverhoudingen – welke meelproducent levert welk volume – onderdeel was van de
strategie. [VERTROUWELIJK] geeft aan dat iedere marktdeelnemer zijn eigen volume had en
dat dit maar beter zo kon blijven.365 [VERTROUWELIJK] verklaart dat een quotumkartel
bestond,366 dat ertoe diende een status quo over klanten te handhaven en elkaar niet te
verstoren.367 [VERTROUWELIJK] bevestigt dat onderdeel van het niet-aanvalspact was dat
geen volumeverschuivingen zouden plaatsvinden tussen de desbetreffende
ondernemingen.368 Overigens blijkt uit het dossier dat het tot een harde afspraak over een
status quo nooit is gekomen, omdat de meelproducenten niet tot overeenstemming konden
361

[VERTROUWELIJK].
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komen over het ijkjaar voor het vaststellen van volumes.369 Een oud-directeur van
[VERTROUWELIJK] verklaart daarbij – wanneer hij spreekt over Meneba’s “defensieve”
strategie – [VERTROUWELIJK].370
240. De Raad begrijpt het belang dat partijen hadden in stabiele marktverhoudingen in het licht
van de economische context van de meelmarkt, zoals uiteengezet in paragraaf 2.1.4. Als een
meelproducent een grote klant kwijtraakt, daalt de bezettingsgraad van zijn fabriek
substantieel.371 In zo’n geval ontstaat door de hoge vaste kosten en reeds bestaande
overcapaciteit druk om een klant terug te winnen.372 Een gewonnen klant levert leegstand op
bij een volgende meelproducent; die meelproducent zal waarschijnlijk óf ‘zijn’ klant proberen
terug te winnen door een nog lagere prijs te offreren373 óf zijn concurrent te bestraffen –
bestraffing die zoals in randnummer 53 en verder gezegd inhoudt dat een grote klant van de
concurrent met een lage prijs wordt weggelokt.374 Lagere prijzen bij één klant raken door de
transparantie op de markt snel bekend, zodat andere grote klanten snel erna ook
prijsverlagingen kunnen gaan eisen.375 Kort gezegd kunnen volumeverschuivingen dus leiden
tot een kettingreactie, waarbij in iedere nieuwe ronde lagere prijzen gehanteerd worden.
241. Met het niet-aanvalspact konden meelproducenten niet alle volumeverschuivingen
voorkomen. Afnemers konden immers zelfstandig besluiten hun inkoopbeleid te wijzigen, en
interne conflicten, rivaliteit of bedrog konden leiden tot een al dan niet tijdelijke schending
van het niet-aanvalspact. Uit het dossier komt naar voren dat meelproducenten geen
vastomlijnde afspraken hadden hoe met dergelijke volumeverschuivingen moest worden
omgegaan.376 De Raad acht aannemelijk dat vastomlijnde afspraken niet opportuun waren,
omdat (i) de externe dynamiek onvoldoende voorspelbaar is, en (ii) meelproducenten zich
niet wilden vastleggen op de oplossing voor alle onvoorziene volumeverschuivingen.
Meelproducenten hadden in de praktijk drie manieren teneinde te voorkomen dat één
ongewilde volumeverschuiving zou leiden tot een kettingreactie:
•

•

compensatie in volume. Een voorbeeld hiervan is de compensatie die Meneba en
Werhahn poogden te krijgen van Brabomills na de (Bakkersland-)verschuivingen van
volumes naar Brabomills en Gebr. Engelke; of
compensatie in geld. Een voorbeeld hiervan is het bedrag dat aan Ranks werd betaald
nadat haar Bake Five volumes waren verschoven naar Ceres en Dossche; maar ook

369

[VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK].
371
Een voorbeeld is Ranks. Bake Five bezette [25-40]% van de productiecapaciteit van Ranks, voordat zij vertrok (zie
dossierstuk 147, p. 1).
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[VERTROUWELIJK].
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[VERTROUWELIJK].
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[VERTROUWELIJK].
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[VERTROUWELIJK]. De besprekingen rondom Bakkersland illustreren de angst hiervoor (p. 34).
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[VERTROUWELIJK].
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•

al dan niet gezamenlijke dreiging van bestraffing wanneer de verliezende meelproducent
zou proberen het verloren volume te herwinnen.

242. De Raad zet hierna uiteen dat de gedragingen verweven zijn, in die zin dat alle afspraken
hetzelfde economische doel nastreefden, zodat (i) de ene afspraak een volgende afspraak in
de hand werkte en het mislukken van een afspraak het maken of het voortbestaan van
andere afspraken bemoeilijkte en (ii) de uitvoering van verschillende gedragingen verknoopt
was.
243. De ene afspraak werkte een volgende afspraak in de hand. De ondernemingen die immers de
afspraak hadden om volumeverschuivingen te voorkomen door onder andere prijzen en
volumes te bespreken die zij aan specifieke klanten zouden beleveren, zouden hun
inspanningen teniet zien gaan als Ranks hen had onderboden en grote volumes had
teruggewonnnen (de verliezers zouden vervolgens kunnen proberen hun volumes terug te
halen, met de hiervoor beschreven kettingreactie en prijzenoorlog als mogelijk gevolg).
Omgekeerd: nadat geïnvesteerd was in de afkoop van Ranks, lag voor de hand dat partijen
zouden proberen de aldus gekochte rust vast te houden, omdat hun aanzienlijke investering
anders voor niets zou zijn gedaan. De volumeverschuivingen die de betrokken
ondernemingen met het niet-aanvalspact en de afkoop van Ranks wilden voorkomen,
konden zich vervolgens alsnog voordoen bij een eventuele herstart van UNO. Met de koop
en ontmanteling van UNO konden de betroken ondernemingen dat voorkomen. 377 En als
ondernemingen dan een verstandhouding hebben dat volumeverschuivingen ongewenst
zijn, zal een onderneming die profiteert van een volumeverschuiving – zoals Brabomills bij
Bakkersland – gevraagd worden die volumeverschuiving ongedaan te maken. Net zoals het
succes van één gedraging een volgende gedraging bevordert, leidt het mislukken van één
afspraak tot spanning bij het maken of het voortbestaan van andere afspraken. Deze
dynamiek constateert de Raad in het geval Bakkersland. Het mislukken van het overleg over
Bakkersland zette Meneba ertoe aan niet langer haar prijzen over gedeelde afnemers met
concurrenten af te stemmen.378
244. De koop van Van Ooijen hangt eveneens samen met de overige uitingen van de algehele
strategie. Deze handeling droeg op twee manieren bij aan de afspraak om de markt te
stabiliseren. In de eerste plaats verminderden door de uitkoop van Van Ooijen de gevolgen
van de overcapaciteit bij de betrokken ondernemingen, zoals het niet-aanvalspact, Ranks en
UNO dit ook beoogden. Door de uitkoop van Van Ooijen verkregen Meneba, Krijger, Ranks
en Dossche immers extra volume, waardoor hun overcapaciteit verminderde. In de tweede

377
Dat de betrokken ondernemingen met de koop en ontmanteling van UNO beoogden te voorkomen dat deze fabriek in
de toekomst nog voor de productie van meel zou worden gebruikt, blijkt onder meer uit dossierstuk 70, p.
06306011130400 – 0401; [VERTROUWELIJK]; dossierstuk 142, p. 06306011570043 en 0044.
378
Zie randnummer 225.
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plaats vergemakkelijkte Van Ooijen afstemming. Doordat twee prijsvechters in het
ambachtelijke segment onschadelijk werden gemaakt, verbeterden de marges die
meelproducenten in dat segment haalden.379 De Raad roept in herinnering dat alle
meelproducenten die in het ambachtelijke segment leveren, ook in meer of mindere mate
leveren aan de grote klanten in de voedingsmiddelenindustrie en in de industriële
bakkerijbranche. De gestegen winstgevendheid in het ambachtelijke segment vergrootte dus
de buffer voor alle meelproducenten voor tegenslagen bij grote klanten.
245. Nu de verschillende gedragingen tot elkaar leidden, omdat zij voortvloeiden uit hetzelfde
economische doel, kan niet verbazen dat de verschillende handelingen feitelijk met elkaar
verknoopt zijn. Meneba heeft bijvoorbeeld het bedrag dat zij nog van Ranks zou ontvangen
als bijdrage aan de koop van Van Ooijen, in mindering gebracht op het bedrag dat Ranks
ontving ter afkoop van haar prijsdreiging.380 [VERTROUWELIJK] telde bedragen die zij van
Gebr. Engelke zou krijgen in één document bij elkaar op.381 [VERTROUWELIJK] verklaart ook
dat het overleg over de verdeling van de afkoopsom voor Ranks automatisch leidde tot
overleg over prijzen en afnemers.382
246. De clementieverzoekers benoemen ten slotte ook de verwevenheid van de verschillende
handelingen. Zo verklaart [VERTROUWELIJK] dat een verstandhouding bestond om elkaar
klanten met rust te laten en verlies van marktaandeel zou moeten worden gecompenseerd.383
Als onderdelen van deze verstandhouding noemt [VERTROUWELIJK] de handelingen UNO
en Ranks en de besprekingen naar aanleiding van Bakkersland.384 Volgens
[VERTROUWELIJK] hing klantverdeling, gericht op behoud van de bestaande verhoudingen
(i.e. het niet-aanvalspact), samen met het maken van afspraken om capaciteit te reduceren
(i.e. de koop en ontmanteling van UNO).385
247. De Raad concludeert dat dat het niet-aanvalspact en de parallele gedragingen uitingen zijn
van een verstandhouding om de markt te stabiliseren.

2.4 Zienswijzen
248. De Raad gaat in het navolgende in op de aangevoerde zienswijzen ten aanzien van de feiten,
voor zover deze niet zijn besproken in paragraaf 2.2.
379

Zie ook hierna randnummer 371.
Dossierstuk 150, p. 06306011700105 en 0106, waarop de heer [VERTROUWELIJK] in zijn verklaring (dossierstuk 147, p.
9) toelichting geeft.
381
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249. Koopmans en Ceres hebben aangevoerd dat niet voldoende is komen vast te staan dat de
verstandhouding is gestart op 12 september 2001. Zij wijzen erop dat (i) [VERTROUWELIJK]
verklaart dat het concept rond 2002/2003 vaststond386 en dat het principe dat iedereen zijn
klanten behield omstreeks 2002 was bepaald387, (ii) [VERTROUWELIJK] verklaart niet zeker
weten of besprekingen tussen Meneba, Werhahn en andere meelproducenten in 2000, 2001
of 2002 plaatsvonden388 en (iii) het eerste zichtbare bilaterale contact dat partijen hadden,
dateert van 2004.
250. De Raad heeft bij het vaststellen van de eerste uiting van het niet-aanvalspact op
12 september 2001 alle feiten en omstandigheden meegewogen. De drie omstandigheden
die Koopmans en Ceres aanvoeren, hebben om de volgende redenen niet de doorslag
gegeven. Met betrekking tot omstandigheid (i) heeft de Raad in randnummer 114
uiteengezet waarom de verklaring van [VERTROUWELIJK] niet afdoet aan de duidelijke
aantekeningen van [VERTROUWELIJK] en zijn toelichting daarop. Met betrekking tot
omstandigheid (ii) merkt de Raad op dat de vastgestelde startdatum valt binnen de
tijdperiode die Werhahn aangeeft als mogelijke startperiode. Met betrekking tot
omstandigheid (iii) merkt de Raad op dat een startdatum van 12 september 2001 niet op
gespannen voet staat met de (latere) data van de bilaterale contacten waarvoor de NMa
schriftelijk bewijs heeft gevonden. Aan de werking van het kartel is inherent dat schriftelijk
bewijs van het niet-aanvalspact beperkt zal zijn. [VERTROUWELIJK] verklaart dat afstemming
met name telefonisch plaatsvond;389 [VERTROUWELIJK] dat het niet de bedoeling was dat
meelproducenten aantekeningen maakten van hun contacten.390 Daarbij is het nietaanvalspact meer dan zes jaar voor de aanvang van het onderzoek gestart, terwijl
ondernemingen in het gemeen niet geneigd zijn bewijs van een eventuele overtreding te
bewaren. Tegen deze achtergrond worden ondernemingen niet vrijgepleit enkel omdat de
NMa voor de eerste jaren geen schriftelijk bewijs van voornamelijk telefonische contacten
heeft gevonden. De Raad heeft dan ook kunnen concluderen dat in ieder geval tussen de drie
clementieverzoekers in ieder geval vanaf 12 september 2001 een niet-aanvalspact gold.
251. Wat betreft de precieze startdatum van het niet-aanvalspact wijst de Raad erop dat de
afspraak voortvloeit uit een explicitering van de “logic of the market”, terwijl uit de verklaring
van de heer [VERTROUWELIJK] van [VERTROUWELIJK] blijkt dat zo lang hij zich kan
herinneren meelproducenten hun marktgedrag gezamenlijk bepaalden.391 Dat geen duidelijke
startdatum is te geven is in het licht van het voorgaande logisch, nog los van het feit dat het
386
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tijdverloop het vaststellen van data bemoeilijkt. De Raad heeft daarom gekozen voor een
startdatum die objectief – los van de verklaringen van clementieverzoekers – is te bepalen.
252. Meneba heeft aangevoerd dat het door haar beschreven niet-aanvalspact moet worden
onderscheiden van het door [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] omschreven
volumekartel.
253. De Raad oordeelt echter dat een niet-aanvalspact en een volumekartel elkaar niet uitsluiten,
maar aanvullen. Een niet-aanvalspact leidt, indien het wordt nageleefd, tot min of meer vaste
volumes voor concurrenten. Omgekeerd is met een volumekartel niet verenigbaar dat
deelnemers elkaar mogen aanvallen: een geslaagde aanval leidt immers tot verschuiving van
volumes. Voor de samenhang tussen de poging een volumekartel te sluiten en het nietaanvalspact dat Meneba beschrijft, verwijst de Raad naar de randnummers 65 en verder en
naar de randnummers 239 en verder. Uit deze randnummers blijkt ook dat de gedragingen
die Meneba onder de term “niet-aanvalspact” schaart, in de clementieverzoeken van
[VERTROUWELIJK] en/of [VERTROUWELIJK] zijn beschreven.
254. Ceres heeft aangevoerd dat het onwaarschijnlijk is dat overeenstemming bestond over de
volumes waar partijen recht op zouden hebben. Zij wijst erop dat de verklaringen van
[VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] daaromtrent sterk lijken te zijn gekleurd door de
Bakkersland bijeenkomst van 2006. [VERTROUWELIJK], bijvoorbeeld, zegt dat zij als gevolg
van die bijeenkomst niet met Meneba concurreerde voor volumes boven de historische
status quo.392 De directeuren van Meneba die bij de verstandhouding zijn betrokken, zouden
verklaren dat niet tot overeenstemming kon worden gekomen, of zelfs dat in het geheel geen
mutual understanding bestond.393
255. De Raad heeft in randnummer 239 vastgesteld dat de beoogde stabilisering van
marktverhoudingen niet heeft geleid tot een vaste afspraak over de volumes waarop partijen
recht hebben. Desondanks hebben meelproducenten, in tegenstelling tot wat Ceres betoogt,
hun marktgedrag niet zelfstandig bepaald maar na onderlinge afstemming vastgesteld. Dit
blijkt onder andere uit de verklaring van de heer [VERTROUWELIJK] waarop Ceres zelf zich
beroept.394 De heer [VERTROUWELIJK] verklaart dat niemand overeenstemming kon
bereiken over wat het status quo jaar was en daarmee wat het status quo volume was, maar
dat “slechts” een niet-aanvalspact bestond en gesprekken plaatsvonden om de status quo te
handhaven.395 [VERTROUWELIJK] bevestigt het beeld dat de heer [VERTROUWELIJK] schetst.
396
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256. De in paragraaf 2.2.2-2.2.4 geschetste feiten en omstandigheden weerspreken onmiskenbaar
het betoog van Ceres dat het [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] hun
clementieverzoeken in feite slechts hebben geënt op de besprekingen rondom Bakkersland.
257. Koopmans en Krijger hebben aangevoerd dat het niet-aanvalspact slechts zag op industriële
klanten. Slechts voor die klanten hebben deelnemers aan het kartel immers gedragingen
afgesproken. [VERTROUWELIJK] zou bovendien hebben verklaard dat de status-quo op de
markt voor industriële bakkers zag.397
258. De Raad meent dat de verstandhouding om de markt te stabiliseren zich uitstrekte tot de
gehele markt. De volumes die [VERTROUWELIJK], [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK]
opgeven als de volumes waarop de betrokken meelproducenten recht hebben, zijn de
volumes op de gehele meelmarkt.398,399,400 Dat de afspraak zich niet beperkte tot industriële
bakkers, blijkt ook uit de gevonden afstemming met betrekking de
voedingsmiddelenindustrie (e.g. afstemming over [H1], hiervoor, randnummer 139) en
ambachtelijke bakkers (e.g. afstemming over [W], hiervoor, randnummer 142). De Raad stelt
ten slotte vast dat ambachtelijke bakkers en industriële bakkers hetzelfde product afnemen
van meelproducenten, en meelproducenten hun productie kunnen verkopen op beide
segmenten. De Raad verwijst voor een voorbeeld van interactie tussen het industriële en het
ambachtelijke segment naar “Van Ooijen”, waar prijsvechter Krijger door een hogere
bezettingsgraad onschadelijk werd gemaakt.401 Op dezelfde wijze hebben gedragingen in het
industriële segment ook effect in het voedingsindustriesegment, en op de distributeurs die
aan één of meerdere segmenten leveren.
259. Verschillende partijen – VK Mühlen, Brabomills, Krijger – hebben in essentie aangevoerd dat
een gedeelde afspraak over stabilisering van de markt onaannemelijk is, omdat bij de
zichtbare handelingen iedere keer verschillende meelproducenten zijn betrokken, en de NMa
niet vast kan stellen op welke datum de afspraak is gestart.
260. De Raad wijst erop dat de wisselende samenstelling van deelnemers bij zichtbare uitingen
irrelevant is. Dit kan slechts een aanwijzing zijn dat sommige meelproducenten niet of
slechts in beperkte mate onderschreven dat de markt moest worden gestabiliseerd. De
wisselende samenstelling kan echter niet verhullen dat de verschillende gedragingen worden
gekenmerkt door een gemeenschappelijk doel. De drie clementieverklaringen laten zien dat
397
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in ieder geval Meneba, [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] zich bewust waren van een
afspraak om de markt te stabiliseren.
261. VK Mühlen en Brabomills voeren aan dat het feit dat enkele meelproducenten “ad hoc” niet
elkaars klanten hebben benaderd en prijzen hebben uitgewisseld, onvoldoende is om te
concluderen dat een niet-aanvalspact bestond.
262. De Raad wijst erop dat een onderneming in het algemeen slechts zal afspreken de klanten
van een andere onderneming niet te benaderen als hier een prestatie van gelijke aard
tegenover staat. Op gelijke voet zal een onderneming slechts afspreken niet volledig te
concurreren om een gedeelde afnemer, als zij ervan uitgaat daar haar concurrent een
volgende keer tot dezelfde prestatie bereid zal zijn. Wanneer een enkele gecoördineerde
leveringsweigering of afstemming over gedeelde klanten aan het licht komt, vermoedt de
Raad daarom het bestaan van een overeenkomst die verder gaat dan de enkele overtreding.
In het licht van de op elkaar aansluitende verklaringen van clementieverzoekers, de sporen
van bilaterale contacten en de ad hoc uitvoeringshandelingen, is de Raad ervan overtuigd dat
sprake was van een niet-aanvalsplan.
263. Meneba heeft aangevoerd dat het niet-aanvalspact moet worden onderscheiden in twee
perioden: 2000-2003, waarin een algehele afspraak bestond om niet in te gaan op
uitnodigingen van nieuwe klanten, en 2004-2006 waarin een beperktere afspraak gold,
slechts ten aanzien van een beperkt aantal gedeelde klanten.
264. Uit het dossier blijkt dat het niet-aanvalspact in de loop der jaren een zekere ontwikkeling
heeft doorgemaakt. Uit de verklaringen van Werhahn402 en notulen van het management
team van Meneba403 volgt bijvoorbeeld dat de markt in 2005 meer en meer instabiel raakte,
totdat in de loop van 2006 de graanmarkt veel volatieler was geworden, dat het aanzienlijk
moeilijker was de verkoopprijzen van concurrenten te controleren. Dat een afspraak in de
loop der jaren anders wordt vormgegeven, breder of beperkter wordt, intensiveert of dat
concurrenten elkaar met toenemend wantrouwen beschouwen, of dat zij geconfronteerd
worden met andere uitdagingen, is echter een natuurlijk gevolg van een langer voortdurende
afspraak. Dat het niet-aanvalspact zich heeft aanpast aan de omstandigheden van zijn tijd
roept daarmee nog niet een nieuw, afzonderlijk kartel in het leven.
265. Ceres wijst erop dat de afspraak om de markt te stabiliseren zich beperkte tot een kleine
groep, mogelijk slechts tot Werhahn en Meneba. Een aanwijzing hiervoor zou zijn dat
Werhahn en Grain Millers met name contact met Meneba hebben gehad.

402
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266. De Raad heeft in dit hoofdstuk 2 slechts de relevante feiten en omstandigheden vastgesteld.
Uit die feiten en omstandigheden blijkt van betrokkenheid van meelproducenten bij één of
meerdere gedragingen. In paragraaf 3.1.7 stelt de Raad op basis van de feiten en
omstandigheden vast of een betreffende onderneming de aan de verboden gedragingen ten
grondslag liggende strategie heeft onderschreven.
267. Onder andere Koopmans, Ceres en Krijger hebben aangevoerd dat Van Ooijen niet hetzelfde
doel dient als het niet-aanvalspact, onder verwijzing naar een verklaring van de heer
[VERTROUWELIJK]”.404
268. De Raad merkt op dat de heer [VERTROUWELIJK] in zijn verklaring lijkt te willen aangeven
dat Van Ooijen, in tegenstelling tot de “understanding”, legitiem was. Of de heer
[VERTROUWELIJK] Van Ooijen meer of minder legitiem vindt dan de “understanding” is
voor de Raad echter irrelevant. De Raad stelt vast dat, zoals hij hiervoor in randnummer 244
uiteen heeft gezet, de uitkoop van Van Ooijen op gelijke wijze als het niet-aanvalspact en de
overige gedragingen voortvloeit uit de overcapaciteit op de markt, en het verlangen de
daaruit voortvloeiende onrust te beperken. De uitkoop van Van Ooijen, waardoor met name
de overcapaciteit bij Krijger werd beperkt, was geschikt om dit doel te bereiken.

3 Juridische beoordeling
3.1 Artikel 6 Mw
3.1.1 Inleiding
269. Artikel 6, eerste lid, Mw verbiedt overeenkomsten tussen ondernemingen 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 wetsgeschiedenis van de Mededingingswet sluit het
kartelverbod van artikel 6 Mw zo veel mogelijk aan bij artikel 101 VWEU.405 Dit betekent dat
de beschikkingenpraktijk van de Europese Commissie (hierna: de Commissie) en de
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie406 voor de uitleg van artikel 6 Mw
mede richtinggevend zijn.
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406
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3.1.2 Ondernemingen in de zin van artikel 1 Mw
270. De Raad stelt vast dat alle betrokken meelproducenten economische activiteiten verrichten
en derhalve ondernemingen zijn in de zin van artikel 1, onder f, Mw.

3.1.3 Één enkele overtreding – de afspraak
Kader
271. Het kartelverbod in artikel 6, eerste lid, Mw verbiedt overeenkomsten en onderling
afgestemde gedragingen die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de
Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst.
272. Een overtreding van het kartelverbod kan bestaan uit een op zichzelf staande handeling,
maar ook uit een voortgezette gedraging of een reeks inbreuken.407 Voorts kan een reeks
handelingen één enkele inbreuk408 vormen, ook als een of meerdere van deze handelingen, of
onderdelen ervan, tevens op zichzelf een inbreuk op het kartelverbod vormen.409
273. De ratio hierachter is dat wanneer verschillende handelingen verwant zijn en onderling
verweven, en alle handelingen ertoe dienen om een gedeeld doel van de betrokken
ondernemingen te bereiken, deze feitelijke continuïteit en eenheid juridische gevolgen moet
hebben.410
274. Volgens vaste rechtspraak kan de Raad de aansprakelijkheid van een onderneming voor
verschillende handelingen bepalen op basis diens betrokkenheid bij de inbreuk in haar
geheel, wanneer de verschillende handelingen deel uitmaken van een totaalplan vanwege
hun identieke doel de mededinging te verstoren.411 Van een “identiek doel” (en daarmee van
een “totaalplan”) in de zin van deze rechtspraak is sprake wanneer de verschillende
handelingen complementair zijn, in die zin dat elk ervan bedoeld is om het hoofd te bieden
aan een of meer gevolgen van de normale mededinging. De gedragingen moeten door hun
wisselwerking bijdragen aan de verwezenlijking van het geheel van
mededingingsverstorende gevolgen dat de deelnemers beogen. Bij de beoordeling of sprake
is van één enkele inbreuk, moet rekening worden gehouden met elke omstandigheid die dat
407
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verband kan aantonen of weerleggen, zoals de toepassingsperiode, de inhoud (met inbegrip
van de gehanteerde methoden) en, daarmee samenhangend, het doel van de verschillende
handelingen in kwestie.412
275. De Raad benadrukt dat het bij het bepalen of sprake is van één enkele inbreuk niet zozeer
gaat om de formulering van het gemeenschappelijke doel van een reeks handelingen, als wel
om de complementariteit van die handelingen. Het is om die reden dat het Gerecht in de
zaak BASF overweegt dat “het begrip gemeenschappelijk doel niet kan worden bepaald door een
algemene verwijzing naar de verstoring van de mededinging”.413 De test is, zo vervolgt het
Gerecht, of de handelingen “[…] complementair [zijn], in dier voege dat elk daarvan bedoeld was
om het hoofd te bieden aan een of meer gevolgen van de normale mededinging, en dat zij door
hun wisselwerking bijdroegen tot de verwezenlijking van het geheel van mededingingsverstorende
gevolgen dat de daders beoogden.”414 Ook een veelomvattende omschrijving van het doel van
het kartel kan in een voorkomend geval leiden tot een inbreuk op artikel 101 VWEU. Het
Gerecht zet immers uiteen dat het betreffende Europese kartel één enkele inbreuk vormde,
die bestond uit gedragingen die reikten van afstemming van prijzen, toewijzing van
afnemers, verdeling van marktaandelen, controle van distributeurs, controle van
verwerkende bedrijven tot structurele uitwisseling van informatie.415 In recente rechtspraak is
onder andere “stabilisering van de markt” als een gemeenschappelijk doel aanvaard – nadat
de complementariteit van de verschillende elementen was vastgesteld.416
276. Aldus samenhangende handelingen kunnen één enkele overeenkomst of onderling
afgestemde feitelijke gedraging vormen.417 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van een
“overeenkomst” (in de zin van artikel 1, onder e, Mw) wanneer de betrokken ondernemingen
de gemeenschappelijke wil te kennen hebben gegeven zich op een bepaalde manier op de
markt te gedragen.418 De “onderling afgestemde feitelijke gedraging” omvat 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.419 In beide samenspanningsvormen schenden ondernemingen de
grondgedachte van de mededingingsvoorschriften van het Verdrag, die inhoudt dat iedere
ondernemer zelfstandig moet bepalen welk beleid hij op de markt zal voeren.420
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277. De Raad zal een enkele inbreuk niet kwalificeren als overeenkomst of onderling afgestemde
gedraging. Een dergelijke kwalificatie ligt bij een langdurige inbreuk ook niet voor de hand.
Bij een dergelijke inbreuk kan het gebeuren dat een element tegelijkertijd de kenmerken
vertoont van beide vormen van onrechtmatig gedrag, terwijl andere elementen duidelijk
kunnen worden teruggevoerd op één van beide. 421 Een inbreuk die beide vormen in zich
verenigt, wordt een complexe inbreuk genoemd.422 De Raad kan in zo een geval het geheel
van feitelijke bestanddelen aanduiden als "overeenkomst en onderling afgestemde feitelijke
gedraging".423 De Raad hanteert waar nodig de term “afspraak” voor het geheel van
handelingen; hij brengt hiermee tot uiting dat sommige handelingen zijn aan te merken als
overeenkomst, andere als onderling afgestemde feitelijke gedraging en weer andere
handelingen kenmerken vertonen van beide vormen van onrechtmatig gedrag.
278. Uit randnummers 272-274 volgt dat de Raad de verschillende manifestaties van een inbreuk
beschouwt in de context die hun bestaansreden verklaart. Het Gerecht bevestigt dat dit geen
cirkelredenering is, maar bewijsvoering waarbij de bewijskracht van de verschillende feitelijke
elementen wordt bevestigd of ontkracht door de andere bestaande feitelijke elementen die
gezamenlijk het bestaan van één enkele inbreuk kunnen aantonen.424 Met andere woorden:
de overkoepelende afspraak – de enkele inbreuk – wordt afgeleid uit de handelingen van
ondernemingen. De Raad hoeft dan ook ten aanzien van de overkoepelende afspraak geen
gezamenlijke wil te bewijzen die los staat van de verschillende handelingen.425
Toepassing op de feiten en omstandigheden van deze zaak
279. In paragraaf 2.2.1 heeft de Raad een samenvatting gegeven van het niet-aanvalspact en de
parallelle handelingen – Van Ooijen, Afkoop Ranks, UNO en Bakkersland. De afspraken bij
Van Ooijen, afkoop Ranks en UNO kunnen worden gekwalificeerd als overeenkomsten in de
zin van artikel 1, onder e, Mw jo. artikel 101, eerste lid, VWEU.426 Het niet-aanvalspact
vertoont tegelijkertijd de kenmerken van een overeeenkomst en van een onderling
afgestemde feitelijke gedraging.
280. De Raad stelt vast dat de betrokken ondernemingen zich bij dit geheel van gedragingen
onafgebroken lieten leiden door de gemeenschappelijke wil om de markt te stabiliseren. Met
andere woorden, de partijen beoogden de mededinging tussen de ondernemingen op de
markt af te zwakken, en de verschillende gedragingen waarop de Raad heeft gewezen, waren
uitingen van deze gemeenschappelijke wildie, zoals hierna zal blijken, een inbreuk op artikel
421
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6, eerste lid, Mw vormt wegens zijn oogmerk. Op deze gemeenschappelijke wil gaat de Raad
hierna in.
281. De Raad heeft in paragraaf 2.3 uiteengezet dat het niet-aanvalspact en de overige
handelingen één economisch doel dienden: het stabiliseren van de markt. Door de markt te
stabiliseren, probeerden meelproducenten sterke dalingen in de bezettingsgraad bij zichzelf
en bij concurrenten te voorkomen; een lagere bezettingsgraad zou nopen tot het
terugwinnen van volume middels prijsdalingen, wat gemakkelijk kon escaleren tot een
negatieve prijsspiraal.
282. Samengevat is in voornoemde paragraaf uiteengezet:
• dat door het niet-aanvalspact volumeverschuivingen beperkt zouden moeten blijven.
Volumeverschuivingen betekenen immers leegstand bij één meelproducent, leegstand die
alleen kan worden goedgemaakt door met lage prijzen klanten te winnen bij een andere
producent, die daardoor ook leegstand ervaart en op dezelfde manier zijn bezettingsgraad
kan proberen te herstellen. Deze vicieuze circel kan leiden tot een negatieve prijsspiraal die –
door de transparantie van de markt en de macht van afnemers – effect heeft op de gehele
markt;
• dat de overeenkomst tot financiering van de uitkoop van Van Ooijen door Krijger twee
prijsvechters neutraliseerde; dat meelproducenten door deze rust hogere marges zouden
kunnen hanteren in het ambachtelijke segment; dat de capaciteitsbezetting van de
deelnemende meelproducenten zou verbeteren; en dat deze gevolgen de rust zouden
bevorderen in het industriële segment;
• dat de afkoop van Ranks voorkwam dat Ranks de door haar aangekondigde verstoring van
de rust op de markt uitvoerde, wat zou hebben geleid tot volumeverschuivingen, die
gemakkelijk konden escaleren op de wijze zoals in de eerste bullet aangegeven;
• dat de koop en ontmanteling van de UNO-fabriek voorkwam dat enige meelproducent of
derde de UNO-fabriek zou kopen en in de toekomst de marktverhoudingen zou kunnen
verstoren;
• dat Werhahn, Grain Millers, Gebr. Engelke en Meneba bespraken hoe kon worden
voorkomen dat de verschuiving van volumes door het nieuwe inkoopbeleid van Bakkersland,
zou escaleren.
283. De Raad heeft ook uiteen gezet dat deze gedragingen verweven zijn, in die zin dat alle
afspraken hetzelfde economische doel nastreefden, zodat (i) de ene afspraak een volgende
afspraak in de hand werkte en het mislukken van een afspraak het maken of het
voortbestaan van andere afspraken bemoeilijkte en (ii) de uitvoering van verschillende
gedragingen verknoopt was (zie randnummers 242). De Raad heeft hierbij aangegeven dat
twee clementieverzoekers de onderlinge samenhang bevestigen.
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284. In het licht van het voorgaande stelt de Raad vast dat alle uitingen van de
gemeenschappelijke wil complementair zijn, in die zin dat zij door hun wisselwerking
bijdroegen aan de stabilisering van de markt. De Raad concludeert hij dat de verschillende
handelingen gezamenlijk één enkele afspraak vormden.
Zienswijzen
285. Meneba, Krijger, Koopmans en Ceres betogen onder verwijzing naar de BASF-uitspraak427
van het Gerecht dat de NMa het gemeenschappelijke doel te ruim heeft gedefinieerd, zodat
alle mogelijke gedragingen daaronder vallen.
286. Hiervoor, in randnummer 275, heeft de Raad uiteengezet dat de formulering van het
gemeenschappelijk doel ondergeschikt is aan het onderzoeken van de verwevenheid en
continuïteit van de handelingen, en dat hoe dan ook het stabiliseren van de markt volgens
het Gerecht een voldoende ingekaderd gemeenschappelijk doel vormt.
287. Meneba en Krijger wijzen erop dat in het kartel verschillende periodes zijn te onderscheiden
met verschillende doelen.
288. De Raad heeft met het voorgaande aangetoond dat sprake was van één economisch doel dat
ten grondslag lag aan alle gedragingen, zoals ook omschreven in paragraaf 2.3. Voor zover er
verschillende periodes bestaan waarnaar de verschillende gedragingen nader gegroepeerd
zouden kunnen worden, doet dit niet af aan het– voor alle gedragingen gelijke – doel om de
markt te stabiliseren.428
289. Ceres heeft aangevoerd dat bilaterale contacten tussen twee ondernemingen over een
gedeelde klant niet bijdragen aan stabilisering van de markt, omdat afstemming tussen
bestaande leveranciers niet voorkomt dat de gedeelde klant zelfstandig een andere
leverancier zoekt.
290. Naar het oordeel van de Raad miskent Ceres aldus dat die klanten niet altijd zelfstandig een
andere leverancier konden kiezen; onderdeel van het niet-aanvalspact was immers dat als
klanten van andere meelproducenten voor een offerte kwamen, deze in beginsel niet
beleverd zouden worden. Zolang deze verstandhouding werd nageleefd, konden de
bestaande leveranciers de te offreren prijzen onderling afstemmen. Ceres legt, wellicht
onbedoeld, de vinger op de zere plek: de door de Raad vastgestelde afstemming tussen
leveranciers over een gedeelde klant was voor leveranciers alleen rationeel als zij een

427
428

Gerecht 12 december 2007, zaak T-101/05 (BASF), punt 180.
Vgl. Gerecht 28 april 2010, zaak T-456/05 (Gütermann), punt 256.
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redelijke zekerheid hadden dat hun (grote en goed geïnformeerde) klanten bij andere
leveranciers geen scherpere prijs zouden krijgen. Het bestaan van afstemming over gedeelde
klanten tussen twee producenten vormt derhalve reeds een sterke aanwijzing dat andere
producenten aan het niet-aanvalspact moeten hebben meegedaan.
291. Met name Koopmans betwist dat de handeling Van Ooijen complementair was aan het nietaanvalspact en de overige handelingen. Zij wijst erop dat Van Ooijen slechts leverde aan
ambachtelijke bakkers. Het neutraliseren van een prijsvechter in het ambachtelijke segment
kan volgens haar geen rust geven op het industriële segment, waar meelproducenten
hadden afgesproken om te overleggen over gedeelde klanten.
292. De Raad verwerpt dit betoog. Naar zijn oordeel miskent Koopmans dat het ambachtelijke
segment en het industriële segment niet strikt zijn gescheiden. In randnummer 244 heeft de
Raad uiteengezet hoe de koop van Van Ooijen vervlochten is met het niet-aanvalspact en de
overige handelingen.
293. Brabomills meent dat de NMa de overkoepelende afspraak om de markt te stabiliseren, die
tot uiting komt in de verschillende handelingen, had moeten aantonen met behulp van hard
bewijs, bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst.
294. De Raad heeft in randnummer 278 verwezen naar de rechtspraak waarin het Gerecht heeft
geoordeeld dat geen bewijs hoeft te worden geleverd van een gezamenlijke wil ten aanzien
van de overkoepelende afspraak die los staat van de verschillende handelingen.
295. Krijger heeft betoogd dat de bilaterale contacten onderling en de handelingen Van Ooijen,
Afkoop Ranks en UNO te veel van elkaar verschillen om ze onder een één enkele inbreuk te
scharen.
296. In randnummer 281 en verder heeft de Raad genoegzaam aangetoond dat het nietaanvalspact en de overige handelingen een verwevenheid en continuïteit vertoonden
waardoor de verschillende handelingen één enkele inbreuk vormden. Met dat oordeel heeft
de Raad de essentie van het betoog van Krijger verworpen.
297. Verschillende ondernemingen hebben aangevoerd dat de vastgestelde handelingen in de tijd
te ver uit elkaar gelegen zijn om ze als één enkele inbreuk te kunnen bestempelen.
298. De Raad meent dat de beschreven gedragingen voldoende nabij waren om ze als één enkele
inbreuk te bestempelen. De samenstelling van de enkele inbreuk geeft hiertoe aanleiding,
zoals hierna zal blijken. Een eerste element van de enkele inbreuk was het niet-aanvalspact,
waarin de meelproducenten zich passief op richting nieuwe afnemers en – vooral bilaterale –
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contacten hadden waarin zij de prijzen en volumes bespraken die zij aan specifieke klanten
zouden beleverende. In de regel zal er geen bewijs zijn dat meelproducenten minder actief
elkaars klanten benaderden dan zij zouden doen als het niet-aanvalspact niet zou bestaan,
en slechts beperkt bewijs van in de regel telefonische afstemming over specifieke klanten429
– die daarbij in de regel slechts een enkele keer per jaar (in de oogstperiode) nieuwe
contracten sloten.430 Een tweede element van de enkele inbreuk betrof het gezamenlijk
adresseren van ad hoc uitdagingen, die per definitie niet regelmatig plaatsvinden. In het
onderhavige geval heeft de NMa in iets meer dan vijf jaar het bestaan vier parallelle
afspraken aangetoond. De uitvoering van deze afspraken liep daarbij in voorkomend geval
zelfs in elkaar over (e.g. de verrekening door Meneba van vorderingen inzake Van Ooijen
met de afkoop van Ranks; de afkoop van Ranks die in hetzelfde jaar plaatsvond als de koop
van UNO), zodat van een onderbreking in het geheel niet gesproken kan worden. Vaste
rechtspraak is dat “[i]n het geval van een algemene overeenkomst die zich over meerdere jaren
uitstrekt, […] een tijdsverloop van enkele maanden tussen de manifestaties van het kartel van
weinig belang [is].”431 Dit brengt niet met zich dat als meer dan enkele maanden zijn
verstreken tussen de bewezen manifestaties, geen sprake is van een voortdurende inbreuk,
zeker niet wanneer zoals in dit geval de inbreuk bestaat uit ad hoc gedragingen en een nietaanvalspact dat weinig sporen nalaat.

3.1.4 Één enkele overtreding – mededingingsbeperking
299. Van een overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw is sprake indien de afstemming tussen de
betrokken ondernemingen – in dit geval de afspraak om de markt te stabiliseren – ertoe
strekt of als effect heeft dat de mededinging wordt beperkt.
300. Het onderscheid tussen “inbreuken naar strekking” en “inbreuken naar gevolg” houdt
verband met de omstandigheid dat bepaalde vormen van collusie tussen ondernemingen
naar hun aard kunnen worden geacht schadelijk te zijn voor de goede werking van de
normale mededinging.432 De Raad onderzoekt de daadwerkelijke gevolgen van een
overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging wanneer de overeenkomst of
onderling afgestemde gedraging qua strekking de mededinging niet in voldoende mate
ongunstig beïnvloedt.433
301. Van een mededingingsbeperkende strekking is reeds sprake wanneer de afspraak concreet,
gelet op de juridische en economische context ervan, de mededinging binnen de
429

Zie randnummer 79.
Zie randnummer 79.
431
BPB, hiervoor voetnoot 407, punt 256.
432
HvJ, zaak 20 november 2008, zaak C-209/07 (Beef Industry Development Society), punt 17.
433
Id., punt 15.
430
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gemeenschappelijke markt kan verhinderen, beperken of vervalsen.434 Niet is vereist dat de
afspraak de belangen van concurrenten of consumenten schaadt; de mededingingsregels
dienen volgens vaste rechtspraak ertoe om de structuur van de markt en daarmee de
mededinging als zodanig veilig te stellen.435 De vraag of en in welke mate een dergelijk
gevolg daadwerkelijk intreedt, kan slechts relevant zijn voor de berekening van het bedrag
van de boete.436 De eerste vraag die voorligt is derhalve of de één enkele afspraak een
mededingingsbeperkende strekking had.
302. Een afspraak om gezamenlijk de markt te stabiliseren, zoals de onderhavige, heeft per
definitie tot doel de mededinging te vervangen door een vorm van samenwerking. De
betrokken meelproducenten beoogden immers de natuurlijke marktwerking te reguleren.
Het is evident dat meelproducenten door gecoördineerde stabilisatie van de markt een
andere en voor meelproducenten meer gunstige stabiele situatie beoogden te
bewerkstellingen dan de situatie die ‘vanzelf’ op de lange termijn onder vrije mededinging
tot stand zou komen.
303. Deze strekking van de overkoepelende afspraak komt ook naar voren in alle elementen
ervan. Van het niet-aanvalspact is aanstonds duidelijk dat het ertoe strekte de onderlinge
concurrentie te beperken; de Raad zal hierna (randnummers 370 en verder) vaststellen dat
ook de overeenkomst tot financiering van de koop van Van Ooijen door Krijger ertoe strekte
de mededinging te beperken, net zoals de afkoop van de concurrentiedreiging van Ranks
(randnummers 376 en verder) en de gezamenlijke koop en ontmanteling van UNO
(randnummers 379 en verder) daartoe strekten.
304. De overkoepelende afspraak was ook concreet geschikt de mededinging te beperken. Naar
het oordeel van de Raad is een overkoepelende afspraak al concreet geschikt de
mededinging te beperken, als één uiting van die afspraak daartoe concreet geschikt was. In
het onderhavige geval waren het niet-aanvalsplan, de uitkoop van Van Ooijen, de afkoop van
Ranks en de koop en ontmanteling van UNO concreet geschikt, zodat evident is dat de
strategie die aan deze handelingen ten grondslag lag,437 ook concreet geschikt was de
mededinging te beperken.
Zienswijzen

434

HvJ 4 juni 2009, zaak C-8/08 (T-Mobile), punt 31.
HvJ 6 oktober 2009, zaak C-501/05 (GlaxoSmithKline Services Unlimited), punt 63.
436
T-Mobile, hiervoor voetnoot 434, punt 31.
437
Het Gerecht karakteriseert een enkele inbreuk ook wel als een gemeenschappelijke of overall strategie, zie bijvoorbeeld
Amann & Söhne, hiervoor voetnoot 409, o.a. punten 99 en 155.
435
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305. Krijger en Koopmans voeren aan dat de NMa de relevante markt onjuist zou hebben
afgebakend omdat sprake is van verschillende (product)markten voor ambachtelijke
bakkerijen en industriële afnemers.
306. De Raad wijst er op dat in het kader van het vaststellen van een overtreding van artikel 6 Mw
aan het afbakenen van de markt geen zelfstandige betekenis toekomt. Een marktafbakening
is slechts nodig indien zonder zo een afbakening niet kan worden uitgemaakt of de
afstemming tot doel (of gevolg) heeft dat de mededinging wordt beperkt.438 Zoals hiervoor is
opgemerkt, is evident dat de overkoepelende afspraak tot doel had de mededinging te
beperken. Krijger en Koopmans lijken te bedoelen dat het onaannemelijk is dat zij hebben
deelgenomen aan de één enkele inbreuk, omdat deze primair zou zien op industriële
klanten, terwijl zij zelf met name ambachtelijke bakkerijen beleveren. De Raad gaat in
paragraaf 3.1.7 in op de betrokkenheid van ondernemingen.

3.1.5 Één enkele overtreding – merkbaarheid
307. De Raad stelt hierna (in randnummers 316 en verder) vast dat alle grote meelproducenten
die actief zijn op de Nederlandse markt betrokken zijn geweest bij de afspraak. Het betreft
meelproducenten die gezamenlijk ca. 70% marktaandeel hebben, zodat evident geen sprake
is van een zodanig zwakke positie van betrokkenen dat de concurrentie niet in
mededingingsrechtelijk relevante mate is beperkt.

3.1.6 Één enkele overtreding – artikel 6, derde lid, Mw
308. Geen van de betrokken meelproducenten heeft aangevoerd dat de één enkele inbreuk
gerechtvaardigd zou zijn onder artikel 6, derde lid, Mw. De Raad is ook overigens niet
gebleken van omstandigheden die de met artikel 6, eerste lid, Mw strijdige gedragingen ter
gecoördineerde stabilisatie van de markt rechtvaardigen.

3.1.7 Één enkele overtreding – betrokken ondernemingen
309. In het navolgende zet de Raad uiteen welke ondernemingen naar zijn oordeel betrokken zijn
geweest bij de enkele afspraak om de markt te stabiliseren en bij het niet-aanvalspact als
onderdeel van die enkele afspraak. Hiertoe schetst de Raad eerst het criterium dat hij aanlegt
bij de beoordeling van de betrokkenheid van ondernemingen bij een enkele inbreuk. De Raad
zet ook uiteen voor welke periode hij betrokkenheid bij die inbreuk vast stelt.

438
Zie Gerecht 6 juli 2000, zaak T-62/98 (Volkswagen), punten 230-231 en Gerecht 21 februari 1995, zaak T-29/92 (SPO),
punt. 74.
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Kader
310. De Raad kan een onderneming aansprakelijk houden voor gedragingen van andere
ondernemingen aan de enkele inbreuk wanneer de onderneming (i) heeft deelgenomen aan
de inbreuk door middel van een gedraging die zelf valt onder het verbod van artikel 6, eerste
lid, Mw, (ii) door middel van haar gedraging(en) een bijdrage beoogde te leveren aan het
gemeenschappelijk doel van de enkele inbreuk, (iii) de onrechtmatige gedragingen van
andere deelnemers kende of deze redelijkerwijs kon voorzien439 en (iv) bereid was het risico
daarvan te dragen.440 De Raad vermoedt – behoudens tegenbewijs – dat een onderneming
die zelf deelneemt aan een inbreuk en de onrechtmatige gedragingen van andere
ondernemingen kende of deze redelijkerwijs kon voorzien, het risico aanvaardt dat zij bij
ontdekking voor die gedragingen aansprakelijk wordt gehouden. Als aan voornoemde
voorwaarden is voldaan, staat vast dat de onderneming heeft deelgenomen aan de enkele
inbreuk.441
311. Wanneer vaststaat dat een onderneming heeft deelgenomen aan de enkele inbreuk, doet niet
meer ter zake of een onderneming niet aan alle elementen van de overtreding heeft
deelgenomen of een beperkte rol heeft gespeeld bij de elementen waaraan zij wel heeft
deelgenomen. Dergelijke omstandigheden worden door de Raad in aanmerking genomen bij
de beoordeling van de mate van betrokkenheid van de onderneming bij de inbreuk en bij het
bepalen van de geldboete.442
312. Volgens vaste rechtspraak is het aan de Raad om de startdatum en einddatum van
betrokkenheid van een onderneming bij een één enkele inbreuk vast te stellen.443 Die
bewijslast kan echter op die onderneming gaan rusten, indien door de Raad vastgestelde
feiten van dien aard zijn, dat zij de onderneming verplichten een verklaring of
rechtvaardiging te geven, bij ontbreken waarvan mag worden geconcludeerd dat het bewijs is
geleverd.444

439

Het HvJ gebruikt consequent het criterium of een onderneming de gedragingen van andere ondernemingen
“redelijkerwijs kunnen voorzien”, zie Anic, voetnoot 417, punt 87 en zaak C-211/00 (Aalborg Portland), punt 83. Het Gerecht
gebruikt soms – naast “redelijkerwijs kunnen voorzien” – de test “noodzakelijkerwijs moeten voorzien” (Gerecht 19 mei
2010, zaak T-19/05 (Boliden), punt 61). Uit een verwijzing van het Gerecht in jurisprudentie van dezelfde datum blijkt dat
het geen ander criterium bedoelt dan het HvJ (Gerecht 19 mei 2010, zaak T-21/05 (Chalkor), punt 91, onder verwijzing naar
Anic). Het Gerecht maakt hier geen onderscheid tussen het “redelijkerwijs kunnen voorzien” van de gedragingen van
andere ondernemingen, en het “noodzakelijkerwijs moeten voorzien” van het algehele plan en de elementen daarvan. In
de meest recente uitspraak gebruikt het Gerecht ook de term “redelijkerwijs kunnen voorzien”, zie Gerecht 8 september
2010, T-29/05 (Deltafina), punt 62.
440
Gerecht, 28 april 2010, zaak T-452/05 (BST), punt 37.
441
Id..
442
HvJ 8 juli 1999, zaak C-49/92 (Anic), punt 150.
443
Gerecht 17 december 2009, zaak T-58/01 (Solvay), punt 293.
444
Gerecht 16 november 2006, zaak T-120/04 (Peróxidos Organicos), punt 53.
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313. Bij een afspraak die mede erin bestaat elkaar niet meer aan te vallen, kan de einddatum van
betrokkenheid bij die afspraak niet worden vastgesteld aan de hand van de laatste keer dat
de onderneming de afspraak heeft bevestigd. Een einddatum voor haar betrokkenheid zal
slechts af te leiden zijn uit gedrag van de onderneming dat contrair is aan die afspraak.
314. Als derhalve eenmaal is vastgesteld dat een onderneming betrokken is bij een dergelijke
“passieve” afspraak, past de Raad bij het vaststellen van de einddatum naar analogie de
vaste rechtspraak toe volgens welke een onderneming betrokken wordt geacht partij te zijn
bij een afspraak als zij zich in een vergadering niet distantieert van een afspraak die daar
wordt gevormd, en wel zodanig kordaat dat dit voor de andere ondernemingen kenbaar is.445
Die rechtspraak geldt immers niet alleen voor aanwezigheid bij een individuele bijeenkomst,
maar ook bij betrokkenheid bij de uitvoering van één enkele overtreding.446
315. Volledigheidshalve merkt de Raad op dat een onderbreking in betrokkenheid van enkele
maanden van weinig belang is indien sprake is van een inbreuk die enkele jaren duurt.447 Dit
geldt te meer bij afspraken waarover geen nadere afstemming vereist is; uit Europese
rechtspraak valt af te leiden dat in een dergelijk geval ook een onderbreking van enkele jaren
niet doorslaggevend is, met name wanneer in de tussentijd niet is gebleken van distantiëring
van die afspraken.448
Betrokken ondernemingen
316. In het navolgende stelt de Raad vast welke ondernemingen naar zijn oordeel betrokken zijn
geweest bij de enkele inbreuk.
Meneba
317. [VERTROUWELIJK].449 Meneba heeft haar zelf-incriminerende verklaring gelardeerd met
ettelijke voorbeelden van afstemming over klanten tussen haar en andere meelproducenten
in elk van de jaren 2000 tot en met 2007. Verschillende contacten – met Ranks, Ceres en
Dossche – heeft de Raad kunnen verifiëren aan de hand van stukken die bij andere
meelproducenten zijn gevonden.450 De Raad concludeert daarom dat Meneba betrokken is
geweest bij het niet-aanvalspact.
318. De Raad heeft eerder geconcludeerd dat Meneba betrokken is geweest bij alle overige
handelingen die hij heeft vastgesteld (hiervoor, paragraaf 2.2.4).
445

Gerecht 11 december 2003, zaak T-61/99 (Adriatica di Navigazione), punt 137.
BST, hiervoor voetnoot 454, punt 37.
HvJ 7 januari 2004, zaak C-204/00 (Aalborg Portland), punt 260.
448
Zie bijvoorbeeld, Adriatica di Navigazione, hiervoor voetnoot 445, punt 130.
449
[VERTROUWELIJK].
450
Zie randnummer 130 en verder.
446
447
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319. In paragraaf 2.3 heeft de Raad vastgesteld dat het niet-aanvalspact en de overige
handelingen voortvloeiden uit een verstandhouding om de rust op de markt te bewaren. Uit
verklaringen van [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] volgt dat deze verstandhouding
breed werd gedeeld op de markt;451 meelproducenten expliciteerden deze verstandhouding
ook in hun contacten met andere meelproducenten.452
320. Nu Meneba wist dat andere meelproducenten ook de rust op de markt wilden bewaren, en
wist dat verschillende meelproducenten wederpartijen waren bij Meneba’s
mededingingsbeperkende gedragingen, kon Meneba naar het oordeel van de Raad de
mededingingsbeperkende gedragingen van andere meelproducenten redelijkerwijs voorzien.
De Raad concludeert dan ook dat Meneba betrokken was bij de enkele inbreuk, en hij houdt
Meneba voor de periode van haar betrokkenheid aansprakelijk voor de gedragingen van
andere meelproducenten in het kader van die inbreuk.
321. Het eerste bewijs van de betrokkenheid van Meneba bij de één enkele inbreuk dateert van
12 september 2001 – de aantekeningen van de heer [VERTROUWELIJK];453 de laatste
zichtbare uiting van betrokkenheid is de bespreking met Ceres op 16 maart 2007.454 De Raad
stelt vast dat Meneba in de tussenliggende periode bij de één enkele inbreuk betrokken is
geweest.
Grain Millers (Mills United)
322. Grain Millers is de tweede onderneming die clementie heeft aangevraagd. De gedragingen
waarvoor zij clementie heeft aangevraagd zijn [VERTROUWELJK].455 [VERTROUWELJK].456
[VERTROUWELJK].457 Van Mills United staat vast dat zij contact heeft gehad met Meneba
over de klant [H3], en heeft afgesproken met Meneba om met haar contact op te nemen als
nieuwe klanten bij haar zouden aankloppen.458 De Raad concludeert daarom dat Mills United
betrokken is geweest bij het niet-aanvalspact.
323. De Raad heeft in paragraaf 2.2.4 geconcludeerd dat Mills United betrokken was bij de afkoop
van Ranks, de koop van UNO en een actieve rol had in de besprekingen rondom
Bakkersland.

451

[VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK].
Randnummer 101.
454
Randnummer 235.
455
[VERTROUWELIJK].
456
[VERTROUWELIJK]..
457
Dossierstuk [VERTROUWELIJK], p. 19.
458
Randnummer 109.
452
453
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324. Ook Mills United wist dat andere meelproducenten de rust op de markt wilden bewaren.459
Meerdere meelproducenten waren haar wederpartijen in het niet-aanvalspact en in overige
handelingen. Zij was aldus ervan op de hoogte dat een groot aantal meelproducenten hun
gedrag afstemden om de gewenste rust op de markt te bereiken. In dat licht kon zij naar het
oordeel van de Raad de mededingingsbeperkende gedragingen van andere meelproducenten
redelijkerwijs voorzien.
325. De Raad stelt vast dat het eerste bewijs van de betrokkenheid van Mills United dateert van
12 september 2001460 – de aantekeningen van de heer [VERTROUWELIJK]; de laatste
zichtbare uiting van betrokkenheid van Mills United bij de één enkele inbreuk is de
bespreking met Ceres op 16 maart 2007.461 De Raad stelt vast dat Mills United in de
tussenliggende periode bij de één enkele inbreuk betrokken is geweest.
Ranks
326. Grain Millers heeft ook clementie aangevraagd namens haar huidige dochter Ranks.
[VERTROUWELJK].462 [VERTROUWELJK].463 Ranks verklaart onder andere contact te hebben
gehad met Krijger over de klant [W] en met Meneba over de klanten [H1] en [B1]; deze
contacten heeft de Raad ook kunnen vaststellen.464 Grain Millers verklaart dat haar dochter
Ranks contact heeft gehad over de klanten [B2], [V], [L], [B3] en [H1].465 De Raad concludeert
daarom dat Ranks betrokken is geweest bij het niet-aanvalspact.
327. De Raad heeft in paragraaf 2.2.4 geconcludeerd dat Ranks heeft bijgedragen aan de uitkoop
van Van Ooijen, zich heeft laten afkopen door andere ondernemingen en betrokken is
geweest bij de besprekingen rondom Bakkersland.
328. Ook Ranks wist dat andere meelproducenten de rust op de markt wilden bewaren.466
Meerdere meelproducenten waren haar wederpartijen in het niet-aanvalspact en in overige
handelingen. Zij was aldus ervan op de hoogte dat een groot aantal meelproducenten hun
gedrag afstemden om de gewenste rust op de markt te bereiken. In dat licht kon zij naar het
oordeel van de Raad de mededingingsbeperkende gedragingen van andere meelproducenten
redelijkerwijs voorzien.
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Randnummer 323.
Randnummer 109.
Randnummer 223.
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[VERTROUWELIJK].
463
[VERTROUWELIJK].
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[VERTROUWELIJK].
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[VERTROUWELIJK].
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Randnummer 323.
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329. Ranks was één van de partijen die de uitkoop van Van Ooijen faciliteerde, die uiteindelijk op
30 augustus 2002 plaatsvond.467 De Raad stelt in navolging van het Rapport deze datum
vast als eerste datum van betrokkenheid van Ranks; Ranks’ laatste zichtbare uiting van
betrokkenheid bij de één enkele inbreuk was haar aanwezigheid bij het overleg in Hannover
op 8 december 2006.468 De Raad stelt vast dat Ranks in de tussenliggende periode bij de één
enkele inbreuk betrokken is geweest.
Werhahn
330. [VERTROUWELIJK].469 [VERTROUWELIJK].470 Getroffen klanten zijn volgens Werhahn in ieder
geval K, B1 en B2.471 De Raad concludeert daarom dat Werhahn betrokken is geweest bij het
niet-aanvalspact.
331. De Raad heeft in paragraaf 2.2.4 geconcludeerd dat Werhahn ook betrokken was bij het
merendeel van de overige handelingen: de afkoop van Ranks, de koop van de UNO-molen en
de besprekingen rondom Bakkersland.
332. [VERTROUWELIJK] heeft verklaard dat meelproducenten van elkaar wisten dat zij de rust op
de markt wilden bewaren.472 Meerdere meelproducenten waren wederpartijen van Werhahn
in het niet-aanvalspact en in overige handelingen, zodat zij ook wist dat die
meelproducenten hun gedrag afstemden om de gewenste rust op de markt te bereiken. In
dat licht kon Werhahn naar het oordeel van de Raad de mededingingsbeperkende
gedragingen van andere meelproducenten redelijkerwijs voorzien.
333. De Raad stelt vast dat het eerste bewijs van de betrokkenheid van Werhahn bij de één enkele
inbreuk dateert van 12 september 2001473 – de aantekeningen van de heer
[VERTROUWELIJK]; de laatste zichtbare uiting van betrokkenheid is de bespreking met Grain
Millers en Meneba op 5 februari 2007.474 De Raad stelt vast dat Werhahn in de
tussenliggende periode bij de één enkele inbreuk betrokken is geweest.
Dossche
334. Dossche wordt door Meneba genoemd als één van de partijen die deelnamen aan het nietaanvalspact dat in het jaar 2000 werd besproken. 475 Zowel [VERTROUWELIJK]476,
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[VERTROUWELIJK]477 als [VERTROUWELIJK]478 noemen Dossche als één van de partijen die
betrokken zijn geweest bij het niet-aanvalspact. Dossche’s deelname aan dat nietaanvalspact blijkt ook uit bilateraal contact met Ceres over hun gedeelde afnemer [B1] en met
Meneba over diverse afnemers.479 Dossche was bovendien ervan op de hoogte dat Ceres en
Meneba hun contacten met grote klanten afstemden.480 De Raad stelt daarom vast dat
Dossche betrokken is geweest bij het niet-aanvalspact.
335. Nu [VERTROUWELIJK] verklaart dat in ieder geval alle bij de koop van UNO betrokken
ondernemingen wisten dat zij de verstandhouding deelden om elkaar met rust te laten,481 en
Dossche betrokken was bij UNO, gaat de Raad ervan uit dat Dossche wist dat ook andere
meelproducenten de rust op de markt wilden bewaren. Dossche wist langs drie wegen ook
dat meelproducenten concrete afspraken maakten om die rust op de markt te bewaren. In de
eerste plaats was Dossche betrokken bij, en heeft meebetaald aan, diverse overige
handelingen om de rust op de markt te bewaren: de uitkoop van Van Ooijen, de afkoop van
Ranks en de koop van de UNO-fabriek. In de tweede plaats maken de aantekeningen van
[VERTROUWELIJK] van 12 september 2001 aannemelijk dat Meneba met Dossche heeft
gesproken over Dossche’s activiteiten op de Duitse markt, en heeft afgestemd welke klanten
Dossche niet zou beleveren op de Nederlandse markt. In de derde plaats wist Dossche ook
van concrete mededingingsbeperkende gedragingen door haar actieve bijdrage aan het nietaanvalspact. In dit licht stelt de Raad vast dat Dossche de mededingingsbeperkende
gedragingen van de andere ondernemingen redelijkerwijs kon voorzien.
336. De Raad stelt, conform het Rapport, vast dat Dossche op 2 juli 2002 aantekeningen heeft
gemaakt over besprekingen over de uitkoop van meelhandelaar Van Ooijen.482 Een
aankondiging van bilaterale contacten met Meneba – die volgens [VERTROUWELIJK] ook
hebben plaatsgevonden – van 12 december 2006 is de laatste zichtbare uiting van de
betrokkenheid van Dossche bij de één enkele inbreuk.483 De Raad stelt vast dat Dossche in
de tussenliggende periode bij de één enkele inbreuk is betrokken.
Ceres
337. Ceres wordt net als Dossche genoemd door Meneba als één van de partijen die in het jaar
2000 aan de wieg stonden van het niet-aanvalspact, welk pact in het jaar 2001 werd
bevestigd.484 Zowel [VERTROUWELIJK]485, [VERTROUWELIJK]486 als [VERTROUWELIJK]487
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noemen Ceres ook als één van de partijen die betrokken zijn geweest bij het niet-aanvalspact
in de navolgende jaren. Ceres’ betrokkenheid bij het niet-aanvalspact blijkt ten slotte uit
specifieke bilaterale contacten: afstemming over de afnemer [C] met Meneba, en afstemming
bij herhaling over afnemer [B1] met Dossche.488 Hiermee staat naar het oordeel van de Raad
vast dat Ceres bij het niet-aanvalspact betrokken was.
338. De Raad heeft in paragraaf 2.2.4 vastgesteld Ceres betrokken is geweest bij de de afkoop van
Ranks en bij de koop van de UNO-fabriek.
339. De Raad heeft met de vaststelling van Ceres’ betrokkenheid bij Ranks, diens betoog
verworpen dat haar deelname aan een enkele bijeenkomst over compensatie voor Ranks niet
kan leiden tot een beperking van de mededinging, omdat zij de uitgewisselde informatie niet
kon gebruiken bij het bepalen van haar gedrag op de markt. De Raad ziet geen relevant
verschil tussen het uitwisselen van, bijvoorbeeld, een voornemen tot prijsstijging en de
aankondiging dat de prijsdreiging van een concurrent wordt afgekocht. Ceres bevond zich
immers in een meer comfortabele onderhandelingspositie bij grote afnemers toen zij wist of
kon voorzien dat Ranks niet op korte termijn een prijzenoorlog zou beginnen, en zij tevens
wist dat de andere meelproducenten minder druk voelden om hun klanten veilig te stellen
voordat Ranks haar prijsdreiging zou uitvoeren. Op dezelfde wijze als wanneer Ceres zou
zijn geïnformeerd over een prijsstijging, kon Ceres nadat zij aanwezig was geweest bij
afstemming over Ranks, haar marktgedrag aanpassen, waardoor zij van het kartel
profiteerde.
340. Langs dezelfde weg als bij Dossche 489 stelt de Raad vast dat Ceres wist dat andere
meelproducenten de rust op de markt wilden bewaren. Meerdere meelproducenten waren
haar wederpartijen in het niet-aanvalspact en in overige handelingen. Zij was aldus ervan op
de hoogte dat een groot aantal meelproducenten concreet hun gedrag afstemden om die
gewenste rust op de markt te bereiken. In dat licht kon zij naar het oordeel van de Raad de
mededingingsbeperkende gedragingen van andere meelproducenten redelijkerwijs voorzien.
341. De Raad stelt, in navolging van het Rapport, de bespreking van 25 augustus 2003 vast als
datum van de eerste uiting van de betrokkenheid van Ceres bij de één enkele inbreuk.490 De
laatste uiting van Ceres’ betrokkenheid stelt de Raad vast op de bespreking die Ceres had
met Meneba en Grain Millers op 16 maart 2007. De Raad acht het onaannemelijk dat Grain
Millers en Meneba compensatie zouden hebben gevraagd aan Ceres, als zij niet meenden
dat Ceres nog de afspraak onderschreef om de markt te stabiliseren. Ceres heeft zich dus

487

[VERTROUWELIJK].
Randnummer 131.
Randnummer 335.
490
Randnummer 167.
488

489

94

Openbaar

Openbaar

niet eerder gedistantieerd van die afspraak. De Raad kan niet vaststellen of Meneba en
[VERTROUWELIJK] na afloop van de bespreking niet langer in de veronderstelling verkeerden
dat Ceres participeerde. Ceres heeft immers louter de juistheid van de cijfers van
[VERTROUWELIJK] in twijfel getrokken;491 de Raad heeft geen aanwijzingen dat Ceres het
principe van vaste verhoudingen op de meelmarkt heeft verworpen. De Raad heeft echter
geen latere contacten tussen Ceres en andere meelproducenten vastgesteld, zodat de Raad
de bespreking van 16 maart 2007 als sluitstuk van Ceres’ betrokkenheid bij de inbreuk
beschouwt. De Raad stelt vast dat Ceres in de tussenliggende periode bij de één enkele
inbreuk betrokken is geweest.
342. Ceres heeft aangevoerd dat zij niet de afspraak om de markt te stabiliseren heeft
onderschreven, wat onder andere zou blijken uit het feit dat haar volumes in de periode
2000-2007 flink zijn gestegen, en uit de marges die in de betrokken periode lager zouden
zijn geweest dan erna.492
343. De Raad merkt op dat uit die cijfers blijkt dat de groei zich concentreert in de jaren waarin
Ceres nog niet of niet meer betrokken was bij het kartel. Nu, door haar betrokkenheid bij
Ranks, UNO en verschillende bilaterale contacten, vaststaat dat Ceres betrokken was bij de
afspraak om de markt te stabiliseren, ontslaat – conform vaste rechtspraak493 – de
omstandigheid dat zij wellicht geen of minder gevolg heeft gegeven aan de afspraak, haar
niet van haar aansprakelijkheid voor haar deelneming aan die afspraak. Ceres heeft zich
immers niet, in ieder geval niet vóór 16 maart 2007, kenbaar van die afspraak gedistantieerd.
344. De Raad acht de hoogte van de marges die Ceres in de periode van haar betrokkenheid
behaalde niet relevant. Overigens is niet zeker wat Ceres’ marges zouden zijn geweest als zij
niet had deelgenomen aan het niet-aanvalspact. Dat de marges vóór, tijdens en na de
betrokkenheid van Ceres niet significant verschillen, zoals gesteld door Ceres, kan niet
relevant zijn voor het bestaan van mededingingsbeperkende afspraken, maar slechts voor de
effecten ervan. De (mogelijke) effecten van de mededingingsbeperking neemt de Raad in
overweging bij het bepalen van de ernst van de inbreuk (hierna, hoofdstuk 5).
Gebr. Engelke
345. [VERTROUWELIJK]494 en [VERTROUWELIJK]495 noemen Gebr. Engelke als één van de partijen
die betrokken zijn geweest bij het niet-aanvalspact. Ook volgens [VERTROUWELIJK] was
Gebr. Engelke in ieder geval in 2005 en 2006 betrokken bij het niet-aanvalspact, door
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telefonische afstemming van prijzen bij een aantal grote gedeelde klanten.496 Gebr. Engelke
was actief betrokken bij besprekingen over Ranks497 en over UNO498, en heeft hiervoor
betalingen verricht. De Raad acht het onaannemelijk dat Gebr. Engelke een dergelijk actieve
rol zou hebben vervuld bij deze overige handelingen, als zij niet ook een belang had dat
verder ging dan de enkele afkoop van de dreiging van een prijzenoorlog, respectievelijk een
potentiële concurrent. Daarbij komt dat Gebr. Engelke op de besprekingen van 8 en 11
december 2006 heeft gediscussieerd over de verhoudingen van meelproducenten op de
Nederlandse markt. Volgens [VERTROUWELIJK] heeft Gebr. Engelke haar onvrede erover
geuit dat Meneba niet de rust op de Nederlandse markt zou bewaren, terwijl volgens
[VERTROUWELIJK] in dat overleg meelproducenten, waaronder Gebr. Engelke, overlegden
hoe zij konden voorkomen dat de volumeverschuivingen die Bakkersland had veroorzaakt,
tot prijserosie zouden leiden.499 Als zij toen overlegde over volumeverschuivingen, is meer
aannemelijk dat zij eerder al volumeverschuivingen probeerde te voorkomen door deelname
aan het niet-aanvalspact. Op basis van het voorgaande stelt de Raad vast dat Gebr. Engelke
betrokken was bij het niet-aanvalspact.
346. Zoals gezegd heeft de Raad in paragraaf 2.2.4 vastgesteld dat Gebr. Engelke betrokken was
bij de afkoop van Ranks en de koop van UNO.
347. Langs dezelfde weg als bij Dossche en Ceres500 stelt de Raad vast dat Gebr. Enkelke wist dat
andere meelproducenten de rust op de markt wilden bewaren. Meerdere meelproducenten
waren haar wederpartijen in het niet-aanvalspact en in overige handelingen. Zij was aldus
ervan op de hoogte dat een groot aantal meelproducenten hun gedrag afstemden om de
gewenste rust op de markt te bereiken. In dat licht kon zij naar het oordeel van de Raad de
mededingingsbeperkende gedragingen van andere meelproducenten redelijkerwijs voorzien.
348. De Raad stelt vast dat Gebr. Engelke in ieder geval op 2 september 2003 betrokken is
geweest bij de afspraak om de markt te stabiliseren.501 Gebr. Engelke heeft op
11 december 2006 aan Werhahn, Grain Miller en Werhahn laten merken die afspraak niet
langer te onderschrijven. De Raad stelt vast dat Gebr. Engelke in de tussenliggende periode
bij de één enkele inbreuk betrokken is geweest.
Flechtorfer
349. [VERTROUWELIJK] verklaart dat zij in 2000 Flechtorfer heeft geïnformeerd over het nietaanvalspact op de Nederlandse markt, en dat Flechtorfer zich in 2000 en in 2001 aan dit
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niet-aanvalspact zou hebben gecommitteerd.502 [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK]
noemen Flechtorfer als één van de partijen die betrokken zijn geweest bij het nietaanvalspact.503 Flechtorfer was betrokken bij besprekingen over Ranks,504 en heeft hiervoor
betalingen verricht. De Raad neemt aan dat de afkoop van Ranks ook zou zijn doorgegaan
als een kleine speler als Flechtorfer niet had meegedaan aan de transactie. Flechtorfer had
dus kunnen afzien van betaling, en toch hebben kunnen profiteren van de afkoop van de
dreiging. Dat zij desondanks betaalde, laat zien dat die betaling voor Flechtorfer voordelen
moet hebben gehad die verder reikten dan deze enkele transactie. Deze aanwijzing overtuigt
met de eerder genoemde omstandigheden de Raad ervan dat Flechtorfer betrokken is
geweest bij het niet-aanvalspact.
350. De Raad heeft vastgesteld dat Flechtorfer naast de afkoop van Ranks betrokken is geweest
bij de koop van de UNO-molen.505
351. Zoals [VERTROUWELIJK] verklaart506 wisten alle meelproducenten die betrokken waren bij de
koop van UNO, dus ook Flechtorfer, van elkaar dat zij de rust op de markt wilden bewaren.
Meerdere meelproducenten waren wederpartijen van Flechtorfer in het niet-aanvalspact en in
overige handelingen. Flechtorfer was aldus ervan op de hoogte dat een groot aantal
meelproducenten hun gedrag afstemden om de gewenste rust op de markt te bereiken. In
dat licht kon zij naar het oordeel van de Raad de mededingingsbeperkende gedragingen van
andere meelproducenten redelijkerwijs voorzien.
352. De eerste uiting van betrokkenheid van Flechtorfer bij de één enkele inbreuk dateert van
6 augustus 2003.507 Werhahn heeft Flechtorfer’s deel, blijkens haar aantekeningen, op
31 oktober 2004 op zich genomen.508 De Raad neemt deze datum aan als laatste zichtbare
uiting van Flechtorfer’s betrokkenheid. De Raad stelt vast dat Flechtorfer in de
tussenliggende periode bij de één enkele inbreuk betrokken is geweest.
Brabomills
353. Brabomills wordt door [VERTROUWELIJK] genoemd als één van de partijen die deelnamen
aan het niet-aanvalspact dat in de jaren 2000 en 2001 werd besproken509 en die later ook
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deelnamen aan het niet-aanvalspact.510 Aantekeningen van de heer [VERTROUWELIJK] van
12 september 2001 maken aannemelijk dat Meneba op zijn minst van plan was te overleggen
met Brabomills over nieuwe klanten.511 Daar staat tegenover dat [VERTROUWELIJK]
Brabomills weliswaar noemt als deelnemer van het niet-aanvalspact, maar haar – in
tegenstelling tot andere ondernemingen – niet op besprekingen hierover heeft gezien.512 De
heer [VERTROUWELIJK] stelt dat Brabomills een onafhankelijke strategie volgde op de
markt,513 de heer [VERTROUWELIJK] van [VERTROUWELIJK] verklaart dat Brabomills geen
counterparty was514 en de heer [VERTROUWELIJK] van [VERTROUWELIJK] ontkent dat hij ooit
in het kader van het niet-aanvalspact contact heeft gehad met Brabomills.515 Het bezoek van
Meneba en Werhahn aan Brabomills op 27 december 2006 kan mogelijk worden verklaard
door het feit dat de heer [VERTROUWELIJK] van Brabomills ook optrad als inkoper van La
Lorraine.516 De Raad heeft in het licht van het voorgaande onvoldoende grond om vast te
stellen dat Brabomills betrokken was bij het niet-aanvalspact.
354. De Raad heeft vastgesteld dat Brabomills heeft deelgenomen aan de koop van de UNOfabriek.
355. Louter op basis van de betrokkenheid bij de koop van UNO, kon Brabomills naar het oordeel
van de Raad niet redelijkerwijze voorzien dat andere meelproducenten hadden afgesproken
te overleggen over gedeelde klanten, en nieuwe klanten af te wimpelen.
Krijger
356. [VERTROUWELIJK] noemt Krijger niet als één van de partijen die in de jaren 2000 en 2001
aan de wieg stonden van het niet-aanvalspact.517 Krijger wordt niet genoemd als één van de
partijen waarmee overleg plaatsvond over grote klanten. Krijger ontbreekt ook in de lijst van
ondernemingen die volgens [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] betrokken waren bij
het niet-aanvalspact. Krijger was niet betrokken bij de afkoop van Ranks. De Raad heeft één
bilateraal contact kunnen vaststellen tussen Krijger en Ranks met betrekking tot gedeelde
afnemer [W], waarbij Krijger een prijs vraagt waarboven zij kan kan gaan zitten in haar offerte
510

[VERTROUWELIJK].
Randnummer 118.
512
[VERTROUWELIJK].
513
[VERTROUWELIJK].
514
[VERTROUWELIJK].
515
[VERTROUWELIJK].
516
Randnummer 228.
517
Wel wordt Krijger genoemd als één van de partijen die Meneba voorafgaand aan prijsverhogingen bij [VERTROUWELIJK]
betrok (dossierstuk [VERTROUWELIJK], nrs. 3.17, 3.28, 3.46) Eenmaal wordt opgemerkt dat Krijger in 2000 wel zou zijn
geïnformeerd over het niet-aanvalspact en zou hebben toegezegd te volgen (nr. 3.22). Dat jaar valt echter buiten de periode
die door de Raad in dit besluit wordt beboet. Verder verschijnt Krijger nog eenmaal een rij concurrenten waarmee Meneba
in 2004 over een andere rij klanten contact zou hebben gehad (3.61). Hier staat tegenover dat [VERTROUWELIJK] Krijger
niet heeft opgenomen in soortgelijke lijstjes in andere jaren. In verklaringen van de heren [VERTROUWELIJK],
[VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK], allen van [VERTROUWELIJK], ontbreekt Krijger ook. Het dossier bevat geen al
dan niet bevestigde specifieke incidenten met Krijger anders dan [W]. Een verklaring ontbreekt waarom Krijger in 2004 wel
deel zou uitmaken van het kartel, en in andere jaren niet.
511

98

Openbaar

Openbaar

– een zogenoemde ‘schijninschrijving’ of ‘spookprijs’.518 Volgens Krijger was [W] een
incidenteel geval, dat voortvloeide uit de overbezetting, waardoor Krijger meel moest
bijkopen bij Gebr. Engelke en verlies leed op dergelijke leveringen.519
357. De Raad merkt op dat het vragen van een mogelijkheid om een spookprijs aan [W] te geven,
zeer wel past bij betrokkenheid van Krijger bij het niet-aanvalspact. De afstemming van
Krijger’s prijs voor [W] kan daarvoor echter niet doorslaggevend zijn. Dat zou slechts
kunnen, als die afstemming als op zichzelf staande gedraging irrationeel zou zijn. Dat is
echter niet het geval. De niet-legitieme afstemming van prijzen geeft een onderneming de
mogelijkheid een prijs neer te leggen en aldus in beeld te blijven bij een onderneming die op
een later moment een klant kan worden, zonder het risico te lopen de opdracht gegund te
krijgen op het moment dat deze niet past binnen de bedrijfsvoering van de onderneming. De
Raad is er daarom onvoldoende van overtuigd dat Krijger haar prijs voor [W] afstemde in het
kader van het niet-aanvalspact.
358. De Raad merkt ten overvloede op dat afstemming van prijzen uiteraard net zo min
noodzakelijk is om een klant af te wimpelen wegens overcapaciteit als wegens een nietaanvalspact.
359. In het licht van de verklaringen van clementieverzoekers, acht de Raad onvoldoende grond
aanwezig om aan te nemen dat Krijger betrokken is geweest bij het niet-aanvalspact.
360. Louter op basis van de betrokkenheid bij de uitkoop van Van Ooijen en het contact over
ambachtelijke bakker [W] kon Krijger naar het oordeel van de Raad niet redelijkerwijs
voorzien dat andere meelproducenten stelselmatig met elkaar contact hadden over gedeelde
grote klanten, en grote klanten afwimpelden die bij hen om een offerte vroegen.
VK Mühlen
361. [VERTROUWELIJK] verklaart dat de partijen genoemd in het overzicht van de heer
[VERTROUWELIJK], alle deel uitmaakten van het niet-aanvalspact; dat VK Mühlen niet wordt
genoemd in het overzicht, komt volgens [VERTROUWELIJK] omdat Mühle geen meel
verkocht in Nederland.520 De Raad leidt hieruit af dat VK Mühlen volgens [VERTROUWELIJK]
geen deel uitmaakte van het niet-aanvalspact. Ook Meneba noemt VK Mühlen niet als
deelnemer aan het niet-aanvalspact. De Raad heeft ook geen bilaterale contacten met
betrekking tot Nederlandse afnemers kunnen vaststellen, noch aanwijzingen dat dergelijke

518

De praktijk van afgestemde ‘schijninschrijvingen’ of ‘spookprijzen’ is recent door de NMa beboet in zaken 6494 en
6836.
Zie 6306_1/567, schriftelijke zienswijze Krijger, p. 13.
520
[VERTROUWELIJK].
519

99

Openbaar

Openbaar

contacten zich hebben voorgedaan. De Raad komt tot de conclusie dat VK Mühlen niet
betrokken is geweest bij het niet-aanvalspact.
362. De Raad heeft eerder geconcludeerd dat VK Mühlen wel betrokken is geweest bij de afkoop
van Ranks en de koop van de UNO-molen. Hieruit volgt dat VK Mühlen wel ervan op de
hoogte was dat andere meelondernemingen gezamenlijk maatregelen namen om de rust op
de Nederlandse markt te bewaren. Deze twee feiten op zichzelf, niet ondersteund door
verklaringen over deelname aan het structurele niet-aanvalspact, maken niet dat VK Mühlen
redelijkerwijs kon voorzien dat andere ondernemingen overleg voerden over grote
gezamenlijke klanten, en nieuwe klanten weerden.
Koopmans
363. Koopmans wordt door [VERTROUWELIJK] genoemd als één van de partijen die vanaf de
start ervan betrokken was bij het niet-aanvalspact in Nederland.521 [VERTROUWELIJK] noemt
ook dat zij met Koopmans heeft overlegd over klanten in de jaren 2001-2006.522
[VERTROUWELIJK] heeft van haar dochter Ranks begrepen dat Koopmans met Meneba zeer
nauw betrokken was bij regulering van het segment voor ambachtelijke bakkers.523 De NMa
heeft onvoldoende bewijs gevonden van regulering van de markt van ambachtelijke bakkers
om deze afstemming te kunnen vaststellen. Omstandigheden en aanwijzingen dat
Koopmans betrokken zou zijn geweest bij het niet-aanvalspact ontbreken. De Raad
concludeert daarom dat Koopmans niet betrokken is geweest bij het niet-aanvalspact.
364. De Raad heeft vastgesteld dat Koopmans betrokken is geweest bij de uitkoop van Van
Ooijen.
365. De handeling Van Ooijen kon ook op zichzelf een nuttig effect hebben voor Koopmans.
Betrokkenheid bij deze gedraging maakt daarom niet automatisch aannemelijk dat
Koopmans het gedrag van de bij de enkele inbreuk betrokken ondernemingen in latere jaren
kon voorzien.

366. Hiervoor is ook niet voldoende dat op 18 december 2006 (een week nadat Gebr. Engelke in
Hannover [VERTROUWELIJK] heeft geïnformeerd dat zij een contract met Bakkersland heeft

521

[VERTROUWELIJK].
[VERTROUWELIJK].
523
[VERTROUWELIJK].
522
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besproken), het management team van Koopmans overlegt over een verstandhouding om
prijzen niet te verlagen:
“Toelichting [VERTROUWELIJK]: Er worden leveranciers onder druk gezet. Er vinden verschuivingen
plaats naar Engelke en Paniflower, omdat zij hun rug niet recht hebben kunnen houden m.b.t.
prijsstellingen. Er komen enige scheurtjes in het front. Dit zet de prijzen en volumina onder druk.
Verder zijn wij nog druk met onderhandelingen. Het is een redelijk complex proces.”524

367. Hiervoor, in paragraaf 2.1.4, heeft de Raad immers vastgesteld dat de meelmarkt gevoelig is
voor tacit collusion. De Raad kan niet uitsluiten dat de opmerking in het management team
van Koopmans ziet op een niet-uitgesproken verwachting van Koopmans dat
meelproducenten hun verkoopprijzen laten meestijgen als de inkoopprijs van graan stijgt –
zoals in die periode gebeurde. De Raad concludeert dat Koopmans niet redelijkerwijs kon
voorzien dat andere meelproducenten hun verstandhouding expliciteerden, en hiernaar
handelden.
Saalemühle, Okermühle en Milser Mühle
368. De Raad heeft geconcludeerd dat Saalemühle, Okermühle en Milser Mühle hebben
bijgedragen aan de koop van de UNO-fabriek. Naar het oordeel van de Raad konden
Saalemühle, Okermühle en Milser Mühle niet – op basis van een enkele betaling aan
Werhahn voor het uit de markt halen van een fabriek in Nederland – rederlijkerwijs voorzien
dat meelproducenten op de Nederlandse markt gezamenlijk hun marktgedrag bepaalden.

3.1.8 Overige handelingen
369. In de vorige paragraaf heeft de Raad geoordeeld dat onvoldoende grond bestaat om
betrokkenheid bij de één enkele afspraak vast te stellen voor de ondernemingen Krijger,
Brabomills, Koopmans, VK Mühlen, Saalemühle, Okermühle en Milser Mühle. Deze
ondernemingen zijn echter wel betrokken geweest bij de uitkoop van Van Ooijen, de afkoop
van Ranks en/of de koop en ontmanteling van de UNO-fabriek. De Raad stelt in het
navolgende vast dat deze drie handelingen ook op zichzelf (merkbare)
mededingingsbeperkende overeenkomsten en/of onderling afgestemde gedragingen zijn.
Hetzelfde wordt vastgesteld voor de afstemming tussen Krijger en Ranks over de gedeelde
klant [W].

524

Dossierstuk 10, bedrijfsbezoek Koopmans, p. 0630640010049 onder punt 4.
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Uitkoop Van Ooijen – overeenkomst en (merkbare) mededingingsbeperking
370. Koopmans en Krijger zijn wel betrokken geweest bij de uitkoop van Van Ooijen (zie
randnummer 160), maar niet bij de overkoepelende afspraak om de markt te stabiliseren.
Met name voor hen is daarom relevant of de uitkoop van Van Ooijen ook op zichzelf een
mededingingsbeperkende overeenkomst of onderling afgestemde gedraging is.
371. Het doel van de (financierings)overeenkomst tussen Dossche, [VERTROUWELIJK], Ranks,
Krijger en Koopmans was om prijsvechter Van Ooijen de markt te laten verlaten; de
ondernemingen die hierbij betrokken waren, meenden dat Krijger bovendien door de
overname van Van Ooijen minder prikkel had om zich als prijsvechter op te stellen. In de
eerste plaats verdween immers haar meest nabije concurrent van de markt. De stijgende
omzet betekende in de tweede plaats dat (met name) Krijger haar productiecapaciteit beter
kon gaan benutten. Vanuit [VERTROUWELIJK], Koopmans, Ranks en Dossche bezien werden
door het mogelijk maken van de overname van Van Ooijen derhalve beide prijsvechters op
het ambachtelijke segment geneutraliseerd. De Raad concludeert dat de overeenkomst om
de overname van Van Ooijen gezamenlijk te financieren tot doel had de mededinging te
beperken en daartoe ook concreet geschikt is.
372. De Raad acht irrelevant en onjuist Krijger’s betoog dat de overname de mededinging niet
beperkte, maar Krijger juist in een betere positie bracht de concurrentiestrijd aan te gaan.
Ook als het doel van Krijger primair was haar eigen concurrentiepositie te versterken, doet
dat er niet aan af dat de financieringsovereenkomst, waarbij zij betrokken was, ertoe strekte
de mededinging te beperken.525 En als Krijger na de overname beter zou kunnen
concurrerren, zou dit kennelijk niet op hetzelfde prijsniveau zijn als voor de overname. De
overige meelproducenten zouden in zo’n geval immers geen gezamenlijke investering
hebben gedaan om Krijger Van Ooijen te laten overnemen.
373. Nu tevens vaststaat dat alle spelers bij de productie van meel en verkoop daarvan aan de
diverse afnemers op het ambachtelijke segment in Nederland betrokken zijn geweest, is de
merkbaarheid van de mededingingsbeperking gegeven.
374. Ook Dossche voert aan dat de gezamenlijke financiering geen mededingingsbeperkend doel
had. De Raad kan dit betoog niet volgen. De Raad constateert allereerst dat Dossche wel
heeft bijgedragen aan de financiering, maar zelf geen deel van Van Ooijen heeft
overgenomen. Of en in welke mate klanten van Van Ooijen na de overname afscheid zouden
nemen van Krijger, als de nieuwe eigenaar, was namelijk ongewis. Daarbij kon Dossche ook
525

HvJ EU 6 april 2004, zaak C-551/03, (General Motors), punt 64.
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zonder investering in de overname van Van Ooijen concurreren met Van Ooijen (of haar
nieuwe eigenaar Krijger). Dat Dossche desalniettemin heeft verkozen, tezamen met haar
concurrenten, de overname van Van Ooijen te financieren betekent dat Dossche verwachtte
dat de marges op de markt (en zodoende haar resultaat) zouden verbeteren nadat Van
Ooijen de markt zou hebben verlaten. De financieringsovereenkomst had derhalve een
mededingingsbeperkend doel.
375. Koopmans heeft aangevoerd dat deze inbreuk op het kartelverbod is verjaard in de zin van
artikel 64, eerste lid, Mw. De Raad stelt vast dat de eerste stuitingshandeling in de zin van
artikel 64, tweede lid, Mw plaatsvond op 15 april 2008.526 Dit is meer dan vijf jaren nadat de
overtreding heeft plaatsgevonden, zodat de Raad voor deze overtreding geen boete kan
opleggen aan Krijger en Koopmans.
Afkoop Ranks – overeenkomst en (merkbare) mededingingsbeperking
376. VK Mühlen is wel betrokken geweest bij de afkoop van Ranks (zie randnummer 167 en 179),
maar niet bij de overkoepelende afspraak om de markt te stabiliseren. Met name voor haar is
daarom relevant of de afkoop van Ranks ook op zichzelf een mededingingsbeperkende
overeenkomst of onderling afgestemde gedraging is.
377. In randnummer 165 en verder heeft de Raad vastgesteld dat Ranks, Meneba, Dossche,
Brabomills, Ceres, Werhahn, Gebr. Engelke, Flechtorfer, Grain Millers en VK Mühlen tot de
overeenkomst zijn gekomen dat Ranks zou worden gecompenseerd voor het verlies van haar
(voormalige) klant Bake Five. Ranks heeft vervolgens een vergoeding gekregen voor de
leegstand van haar fabrieken, opdat zij haar productiecapaciteit niet zou aanwenden voor
concurrentie (op prijs). Volgens [VERTROUWELIJK] heeft de afkoop van Ranks’s dreiging
gezorgd voor meer rust in het jaar waarin Ranks gecompenseerd werd.527 Vaststaat dat de
overeenkomst om Ranks te compenseren aldus geschikt was om het doel – een beperking
van de concurrentie – te bereiken. Deze beperking was kennelijk merkbaar, nu Ranks haar
voornemen niet ten uitvoer heeft gebracht.
378. Hiermee staat vast dat VK Mühlen artikel 6, eerste lid, Mw heeft overtreden. Een beroep op
artikel 6, derde lid, Mw is niet gedaan.
Koop & ontmanteling UNO – overeenkomst en (merkbare) mededingingsbeperking

526
Op deze datum vonden bedrijfsbezoeken plaats bij de ondernemingen die bij Van Ooijen betrokken waren (zie
dossierstukken 7-12).
527
Zie randnummer 175.
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379. Brabomills, VK Mühlen, Okermühle, Milser Mühle en Saalemühle zijn wel betrokken geweest
bij de koop van UNO (zie randnummer 205 en verder), maar niet bij de overkoepelende
afspraak om de markt te stabiliseren. Met name voor hen is daarom relevant of de koop van
UNO ook op zichzelf een mededingingsbeperkende overeenkomst of onderling afgestemde
gedraging is.
380. In paragraaf 2.2.4.3 heeft de Raad vastgesteld dat onder andere de vijf voornoemde partijen
hebben deelgenomen aan de afspraak om gezamenlijk de fabrieksgebouwen van UNO met
toebehoren te kopen en te ontmantelen en daarbij hebben afgesproken dat die locatie ook in
de toekomst niet meer zou worden gebruikt voor maalactiviteiten.528 Daarmee hebben
partijen de toetreding door (potentiële) concurrenten en de uitbreiding van bestaande
partijen bemoeilijkt. Een dergelijke afspraak strekt ertoe de mededinging te beperken en is
als zodanig in strijd met het verbod van de artikelen 6, eerste lid, Mw. De afspraak was
daartoe concreet geschikt: zonder de afspraak zou een nieuwe meelproducent via de UNO
fabriek de markt hebben kunnen betreden. Nu bovendien vrijwel alle in Nederland actieve
meelproducenten bij de afspraak betrokken zijn, is de merkbaarheid van de gedraging
gegeven.
381. Dossche, Brabomills en Ceres hebben betwist dat de koop en ontmanteling van UNO tot
beperking van de mededinging zou leiden: de fabriek zou dusdanige gebreken kennen dat
deze niet rendabel te exploiteren en dus, mede gelet op de samenstelling van de vraag en de
structureel grote overcapaciteit van het aanbod, nimmer te verkopen was.
382. De Raad deelt deze opvatting niet. Hoewel additionele investeringen vereist zouden zijn
geweest om de fabrieksgebouwen geschikt te maken voor een kostenefficiënte productie en
levering van meel, hielden meelproducenten zelf rekening met de mogelijkheid dat een
meelproducent of derde de UNO-molen zou kopen en als maalderij zou benutten.529 Zoals
Brabomills zelf ter zitting terecht heeft opgemerkt, beoogt de curator immers uiteindelijk de
opbrengst te maximaliseren en als Van der Zande de fabriek niet had gekocht, zou de curator
dus hebben geprobeerd de UNO-fabriek tegen een lagere prijs te verkopen. De Raad wijst er
in dit verband ook op dat sommige ondernemingen bereid zijn geweest te betalen om dit te
voorkomen, zonder dat hier iets anders tegenover stond dan de buiten gebruik stelling van
de UNO-fabriek; de gekochte machines zijn immers in de regel niet gebruikt, en vaak zelfs
niet geleverd. Nu meelproducenten blijkbaar in de UNO-fabriek een voldoende reëel gevaar
zagen, concludeert de Raad dat meelproducenten door de koop en ontmanteling van UNO

528
De productiecapaciteit zou hetzelfde zijn gebleven, als Meneba en Dossche de door hen aangeschafte molens in
gebruik zouden hebben genomen. Dit is echter niet het geval.
529
Volgens Werhahn doet het er niet toe of sprake is van een goede of slechte fabriek; altijd bestaat de kans dat iemand
een meelfabriek in productie neemt; [VERTROUWELIJK].
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potentiële concurrentie hebben uitgeschakeld die in de counterfactual in ieder geval een reële
kans had gehad.
383. De Raad verwerpt het betoog van Ceres dat de ontmanteling van de UNO-fabriek
gerechtvaardigd is onder artikel 6, derde lid, Mw. Aan de belangrijkste voorwaarde voor
toepassing van dat artikellid wordt al niet voldaan: de ontmanteling van de UNO-fabriek
verbeterde niet de productie en/of verdeling van goederen. Een dergelijke verbetering moet
bij een gedraging als de onderhavige naar het oordeel van de Raad bestaan uit een verlaging
van de totale kosten van de door meelproducenten geproduceerde goederen: óf door het uit
de markt halen van inefficiënte productie (waardoor de vraag wordt vervuld door meer
efficiënte productie) óf door efficiëntere productie door de resterende ondernemingen als
deze een groter deel van hun capaciteit kunnen gebruiken. De UNO-molen produceerde
echter geen meel, zodat op geen enkele manier de kosten van de totale meelproductie
konden dalen door de UNO-fabriek voor vele miljoenen te kopen en te ontmantelen.
384. Hiermee staat vast dat Brabomills, VK Mühlen, Okermühle, Milser Mühle en Saalemühle
artikel 6, eerste lid, Mw hebben overtreden.
[W] – onderling afgestemde gedraging en (merkbare) mededingingsbeperking
385. Krijger is wel betrokken geweest bij afstemming over de klant [W] (zie randnummer 142),
maar niet bij de overkoepelende afspraak om de markt te stabiliseren. Met name voor haar is
daarom relevant of deze afstemming ook op zichzelf een mededingingsbeperkende
overeenkomst of onderling afgestemde gedraging is.
386. De Raad stelt vast dat de afstemming tussen Krijger en Ranks, Ranks in staat stelde om [W]
een offerte te doen die voor [W] drie consequenties had: (i) het verminderde het aantal
(daadwerkelijk) concurrerende offertes dat [W] kreeg, (ii) doordat zij niet wist dat Krijger’s
offerte een ‘schijninschrijving’ was530 (i.e. een inschrijving waarvan Krijger van tevoren wist
dat deze geen enkele kans maakte), werd [W] in de veronderstelling gebracht dat de prijs die
Ranks hanteerde een relatief scherpe marktprijs was en (iii) door haar belemmerde zicht op
de concurrentie kon [W] in de veronderstelling verkeren dat zij de volgende keer weer bij
Ranks en Krijger concurrerende offertes kon krijgen. Hiermee heeft het afstemmen van
prijzen een zodanig groot potentieel de mededinging te beperken en te vervalsen dat het niet
meer noodzakelijk is de gevolgen voor de markt aan te tonen.

530
In de recente zaken 6494 en 6836 is een schijninschrijving beschreven als de praktijk waarin een onderneming, met
medewerking van een andere onderneming, een schijnbaar concurrerende inschrijfprijs bij een potentiële klant indient;
deze inschrijfprijs was echter onderling afgestemd, opdat die inschrijving bij voorbaat geen kans zou maken. Deze praktijk
staat in het Engels bekend als cover pricing..
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387. Krijger heeft nog aangevoerd dat zij niet het oogmerk had om de mededinging te beperken,
maar slechts beoogde te voorkomen dat zij [W] zou hoeven te beleveren.
388. De Raad gaat voorbij aan deze stelling; een eventueel ander (legitiem) doel doet volgens
vaste rechtspraak niet af aan de mededingingsbeperkende strekking van een gedraging.531
389. Hiermee staat vast dat Krijger (en Ranks) artikel 6, eerste lid, Mw hebben overtreden. Een
beroep op artikel 6, derde lid, Mw is niet gedaan.

3.2 Artikel 101 VWEU
390. Wanneer nationale mededingingsautoriteiten het nationale mededingingsrecht toepassen op
overeenkomsten en/of onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen
de Lidstaten kunnen beïnvloeden, passen zij op grond van artikel 3, eerste lid, van
Verordening 1/2003532 tevens artikel 101 VWEU toe.
391. Met betrekking tot (i) de kwalificatie als ondernemingen, (ii) de kwalificatie van
overeenkomsten en/of onderling afgestemde feitelijke gedragingen en (iii) de criteria voor de
(merkbare) mededingingsbeperking alsmede (iv) artikel 101, derde lid, VWEU, behelst de
toets onder artikel 101 VWEU geen andere of zwaardere dan de toets onder artikel 6 Mw.
Voor wat betreft de toetsing aan artikel 101 VWEU van de afspraak om de markt te
stabiliseren verwijst de Raad daarom naar hetgeen hij hierover heeft geconcludeerd in
achtereenvolgens paragrafen 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 en 3.1.6 van dit besluit; wat betreft Van Ooijen,
Ranks en UNO verwijst de Raad naar paragraaf 3.1.8.
392. Artikel 101, eerste lid, VWEU kent het bijkomende vereiste van de ongunstige beïnvloeding
van de handel tussen de Lidstaten.533 Wanneer horizontale kartels het gehele grondgebied
van een lidstaat bestrijken, zal volgens vaste rechtspraak normaal gesproken sprake zijn van
een dergelijke ongunstige beïnvloeding.534
393. In paragraaf 2.3 is vastgesteld dat sprake is van één voortdurende gedraging met als
gemeenschappelijk doel het stabiliseren van de markt. De gedraging heeft betrekking op de
531

General Motors, hiervoor voetnoot 525.
Verordening 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de
artikelen 81 en 82 van het Verdrag, PbEG 4 januari 2003, nr. L1/1.
533
Zie in algemene zin over het vereiste van de ongunstige beïnvloeding van de handel tussen de Lidstaten, de Mededeling
van de Commissie van 27 april 2004, betreffende het begrip “beïnvloeding van de handel” in de artikelen 81 en 82 van het
Verdrag, PbEG 2004, C 101/81.
534
HvJ EG, 17 oktober 1972, zaak 8/72 (Vereniging van Cementhandelaren vs Commissie). Zie voorts HvJ EG,
19 februari 2002, zaak C-309/99 (Wouters), punt 95. Zie tevens Mededeling van de Commissie van 27 april 2004,
betreffende het begrip “beïnvloeding van de handel” in de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, PbEG 2004, C 101/81, punt
78 e.v.
532
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productie en verkoop van meel aan afnemers verspreid over heel Nederland. De gedraging
bestrijkt derhalve het gehele grondgebied van Nederland en moet worden geacht de
interstatelijke handel ongunstig te hebben beïnvloed.
394. Verschillende Duitse en Belgische meelproducenten zijn betrokken geweest bij de afkoop
van Ranks en de koop van de UNO-molen. Nu deze gedragingen een merkbaar (potentieel)
effect hadden op de Nederlandse meelmarkt, waarop deze ondernemingen vanuit hun
respectievelijke Lidstaten leverden, bevestigt dit dat de interstatelijke handel ongunstig is
beïnvloed.
395. Van de afstemming over [W] kan, op zichzelf en los van de enkele inbreuk gezien, niet
hetzelfde worden gezegd; deze afstemming heeft een louter nationaal karakter.
396. Uit het voorgaande concludeert de Raad dat de afspraak om de markt te stabiliseren, de
uitkoop van Van Ooijen, de afkoop van Ranks en de koop en ontmanteling van UNO
inbreuken zijn in de zin van artikel 101, eerste lid, VWEU.

3.3 Conclusie
397. De Raad concludeert dat Meneba, Grain Millers, Werhahn, Dossche, Ceres, Ranks, Gebr.
Engelke en Flechtorfer artikel 6, eerste lid, Mw en artikel 101, eerste lid, VWEU hebben
overtreden door deel te nemen aan één enkele inbreuk die het doel had de Nederlandse
markt voor meel te stabiliseren. De Raad heeft deze inbreuk kunnen vaststellen voor de
periode van 12 september 2001 tot en met 16 maart 2007. De periode van betrokkenheid
verschilt echter per onderneming.
398. De Raad concludeert dat Brabomills, VK Mühlen, Okermühle, Milser Mühle en Saalemühle
artikel 6, eerste lid, Mw en artikel 101, eerste lid, VWEU hebben overtreden door deelname
aan de koop en ontmanteling van de UNO-fabriek in 2004; VK Mühlen heeft deze artikelen
ook overtreden door haar deelname aan de afkoop van Ranks.
399. De Raad concludeert dat Krijger artikel 6, eerste lid, Mw heeft overtreden door de
afstemming over [W] met Ranks in oktober 2006.
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4 Toerekening
400. Ingevolge artikel 62, tweede lid, onder d, Mw (oud) juncto artikel 59, tweede lid, sub c en sub
d, Mw (oud)535 dient de Raad vast te stellen welke ondernemingen de overtreding hebben
begaan, respectievelijk aan welke natuurlijke personen of rechtspersonen de overtreding kan
worden toegerekend.
401. De Raad rekent de hiervoor vastgestelde overtredingen toe aan de rechtspersonen die bij de
betreffende overtredingen betrokken zijn geweest, alsmede aan de rechtspersonen en
natuurlijke personen die op het gedrag van deze rechtspersonen een beslissende invloed
hebben kunnen uitoefenen.
402. De overtreding van (thans) Rotterdam Brielselaan B.V. (voorheen Meneba Meel B.V., daarna
Meneba B.V.) wordt aan haar toegerekend, alsmede aan Meneba B.V. (voorheen Rotterdam
Brielselaan B.V.) en Meneba Holding B.V.
403. De overtreding van Krijger Meelfabriek Renesse B.V. wordt aan haar toegerekend, alsmede
aan Krijger Holding B.V. en aan Krijger Beheer B.V.
404. De overtreding van Mills United Hovestadt & Münstermann GmbH (HRB 5832) en van
Grain Millers GmbH & Co. KG (HRA 23264) wordt voor de gehele periode aan Mills United
Hovestadt & Münstermann GmbH (HRB 5832) toegerekend en vanaf 20 januari 2004 aan
Grain Millers GmbH & Co. KG (HRA 23264), althans aan haar beherend vennoot Grain
Millers Verwaltungs-GmbH (HRB 21794).536
405. De overtreding van Ranks Beheer B.V. (voorheen Ranks Meel B.V.) wordt aan haar
toegerekend, alsmede aan Ranks Meel B.V. (voorheen Ranks Foods B.V.) en Benando B.V.
406. Benando B.V. betwist dat de overtreding van Ranks Beheer B.V. (voorheen Ranks Meel B.V.)
aan haar kan worden toegerekend. Zij wijst in dat verband op de omstandigheid dat 49%
van de aandelen in Ranks Meel B.V. (voorheen Ranks Foods B.V.) in mei 2004 is
overgedragen aan Grain Millers en dat bij die overdracht een aandeelhoudersovereenkomst
is gesloten, waaruit zou blijken dat Benando B.V. geen beleid kon voeren dat Grain Millers
niet beviel. Bovendien zou volgens Benando B.V. in het overnamecontract bepaald zijn dat

535
Gelet op het bepaalde in artikel IV, eerste lid, van de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht zijn de artikelen 59 en
62 Mw in de onderhavige procedure van toepassing in de bewoordingen zoals zij golden ten tijde van de hier aan de orde
zijnde gedragingen.
536
Naar Duits recht is de Kommanditist (commanditair vennoot) van het voeren van de onderneming uitgesloten en kan hij
deze tevens niet vertegenwoordigen, §164 en §170 Handelsgesetzbuch (HGB). De zeggenschap over de onderneming ligt
bij de Komplementär (beherend vennoot). De overtreding kan dus slechts aan de Komplementär worden toegerekend, §161
lid 2 en § 128 HGB.
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voor een reeks van onderwerpen tenminste tweederde van de stemmen benodigd was, zodat
Benando B.V. Grain Millers nodig had voor haar besluitvorming.
407. De Raad deelt het standpunt van Benando B.V. niet. De Raad stelt vast dat Benando B.V. tot
3 mei 2004 alle aandelen in Ranks Meel B.V. (voorheen Ranks Foods B.V.) hield en dat
Benando B.V. niet betwist dat zij in die periode beslissende invloed uitoefende op het gedrag
van Ranks Meel B.V. (voorheen Ranks Foods B.V.). De Raad stelt voorts vast dat Benando
B.V. vanaf 3 mei 2004 nog altijd 51% van de aandelen in Ranks Meel B.V. (voorheen Ranks
Foods B.V.) in handen had en dat Benando B.V. de dagelijkse leiding van Ranks Meel B.V.
(voorheen Ranks Foods B.V.) bleef uitmaken. De Raad wijst in dit verband op een tussen
Ranks Meel B.V. (voorheen Ranks Foods B.V.), Ranks Beheer B.V. (voorheen Ranks Meel
B.V.), Benando B.V. en de heer [VERTROUWELIJK] gesloten managementovereenkomst,
waarvan artikel 1, tweede lid, sub a bepaalde dat Benando B.V. (in effect: haar directeur, de
heer [VERTROUWELIJK]) de zorg droeg voor “het voeren van de dagelijkse leiding over [Ranks
Foods B.V.] en Ranks Meel.”537 In die omstandigheden oordeelt de Raad dat Ranks Beheer
B.V. (voorheen Ranks Meel B.V.) ook vanaf 3 mei 2004 niet zelfstandig haar marktgedrag
bepaalde, maar dat zij in hoofdzaak de door Benando B.V. verstrekte instructies volgde.538 De
participatie van Grain Millers in Ranks doet hier niet aan af. De heer [VERTROUWELIJK]
verklaart zelf: “U vraagt hoe ik in de periode na 2004 verantwoording aflegde aan Grain Millers.
Dat ging heel informeel. Ik stuurde ze wel één keer in de maand een overzicht van de resultaten.
Benando B.V. had toen nog wel 51% van de aandelen, dus de meerderheid.”539
408. De overtreding van Dossche Mills N.V. (voorheen Dossche Mills & Bakery N.V.) wordt aan
haar toegerekend, alsmede aan Dossche Invest N.V.
409. De overtreding van Brabomills N.V. wordt aan haar toegerekend.
410. De overtreding van Ceres N.V. wordt aan haar toegerekend, alsmede aan S.A.S. Silos
Soufflet.
411. De overtreding van Werhahn Mühlen GmbH & Co. KG (voorheen Werhahn Mühlen KG;
HRA 4986), Mühle Rüningen GmbH & Co. KG (HRA 10300) en Georg Plange GmbH & Co
KG (voorheen Georg Plange KG; HRA 4990) wordt aan hen toegerekend, althans aan de
beherend vennoten Mühle Rüningen Verwaltungsges. mbH (HRB 5176) en Wilh. Werhahn
KG (HRA 4096), althans aan diens beherend vennoten in de periode van de overtreding,
zijnde de heer [VERTROUWELIJK], de heer [VERTROUWELIJK], de heer [VERTROUWELIJK],

537

Dit blijkt uit een brief van Grain Millers van 14 september 2010, die naar aanleiding van de hoorzitting op 7 en
8 september 2010 aan de NMa is gezonden. De brief is bij de NMa geregistreerd onder nummer 6306_1/676.
Cf. HvJ 16 november 2000, zaak C-294/98 (Metsä-Serla), punt 27.
539
[VERTROUWELIJK].
538

109

Openbaar

Openbaar

de heer [VERTROUWELIJK], de heer [VERTROUWELIJK] tot mei 2005, de heer
[VERTROUWELIJK] tot september 2005, de heer [VERTROUWELIJK] vanaf oktober 2005 en
de heer [VERTROUWELIJK] vanaf november 2006.
412. De overtreding van Flechtorfer Mühle Walter Thönebe GmbH u. Co. KG (HRA 100668)
wordt toegerekend aan haar rechtsopvolgster Flechtorfer Mühle Walter Thönebe GmbH
(HRB 201962) en aan haar beherend vennoot ten tijde van haar deelname aan de
overtreding, Flechtorfer Mühle – Verwaltungsgeschellschaft mbH (HRB 100881).
413. De overtreding van Kampffmeyer Mühlen GmbH (HRB 23707) en VK Mühlen AG (HRB
45659) wordt aan hen beide toegerekend.
414. De overtreding van Gebr. Engelke Groβe Mühle Hasede-Hildesheim KG (HRA 850) wordt
aan haar toegerekend, althans aan haar beherend vennoten, de heer [VERTROUWELIJK] en
de heer [VERTROUWELIJK].
415. De overtreding van Hedwigsburger Okermühle GmbH (HRB 8287) wordt aan haar
toegerekend, alsmede aan V. Nordeck Holding GmbH & Co. KG (HRA 26025), althans aan
haar beherend vennoot V. Nordeck Verwaltungs-GmbH (HRB 58017).
416. De overtreding van Friedrich Wilhelm Borgstedt Milser Mühle GmbH (HRB 33504) wordt
aan haar toegerekend, alsmede aan Borgstedt GmbH & Co. KG (HRA 8953), althans aan
haar beherend vennoot Borgstedt Verwaltungs GmbH (HRB 38042).
417. De overtreding van Saalemühle Alsleben GmbH (HRB 11393) wordt aan haar toegerekend,
alsmede aan Bindewald und Gutting Verwaltungs-GmbH (HRB 10406).
418. Ten aanzien van de rechtspersonen en natuurlijke personen waaraan in het Rapport een
overtreding is toegerekend, maar die in het vorenstaande niet zijn genoemd, merkt de Raad
op dat hij niet heeft kunnen vaststellen dat de hiervoor vastgestelde overtredingen aan hen
kunnen worden toegerekend.

5 Sanctie
5.1 Beoordelingskader
419. Ingevolge artikel 56, eerste lid Mw, alsmede ingevolge artikel 88 en 89 Mw heeft de Raad bij
de vaststelling van een overtreding van artikel 6 Mw, respectievelijk een overtreding van
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artikel 81, eerste lid, EG (thans artikel 101, eerste lid, VWEU), de bevoegdheid een boete op
te leggen. Volgens artikel 57, tweede lid, (oud) Mw540 houdt de Raad bij de vaststelling van
de hoogte van de boete in ieder geval rekening met de ernst en de duur van de overtreding.
Artikel 57 Mw bepaalt voorts aan welk wettelijk boetemaximum de Raad is gehouden. Op
grond van artikel 56, derde lid, Mw wordt geen boete opgelegd indien de rechtspersoon aan
wie de boete wordt toegerekend aannemelijk maakt dat hem van de overtreding geen verwijt
kan worden gemaakt.
420. Met betrekking tot de hoogte van een boete heeft de Raad op grond van artikel 4:81 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) beleidsregels vastgesteld. Deze zijn sinds 1 juli 2007
opgenomen in de ‘Boetecode van de Nederlandse Mededingingsautoriteit’ (hierna: de
Boetecode).541 In de periode waarin in deze zaak artikel 6, eerste lid, Mw is geschonden, is
voornoemde Boetecode van toepassing.
421. Op grond van de Boetecode wordt de boete vastgesteld volgens een formule waarin de
boetegrondslag wordt vermenigvuldigd met de ernstfactor van de overtreding. Hiernaast
wordt bij het bepalen van het bedrag van de boete rekening gehouden met eventuele
boeteverhogende en verlagende omstandigheden.
422. De Boetecode bepaalt dat de Raad de boete onder andere vaststelt met inachtneming van de
beginselen van behoorlijk bestuur. De Raad kan van de Boetecode afwijken indien onverkorte
toepassing daarvan tot evidente onbillijkheid leidt.
423. In het hiernavolgende wordt de boete voor de betrokken ondernemingen aan de hand van de
Boetecode stapsgewijs bepaald en gemotiveerd. Voor zover de betrokken ondernemingen in
hun zienswijzen bedenkingen hebben geuit die relevant zijn voor de boeteberekening, gaat
de Raad bij de motivering op de zienswijzen in.

540
Gelet op het bepaalde in artikel IV, eerste lid, van de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht is artikel 57 Mw in de
onderhavige procedure van toepassing in de bewoordingen zoals die golden ten tijde van de hier aan de orde zijnde
gedragingen.
541
NMa Boetecode 2007, naderhand nog gewijzigd bij besluit van 9 oktober 2007 in verband met de Wet van
28 juni 2007, houdende wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet, Stb. 2007, 284 (Stcrt.
29 juni 2007, nr. 123; Stcrt. 10 oktober 2007, nr. 196).

111

Openbaar

Openbaar

5.2 Boetegrondslag
5.2.1 Algemeen
424. Het startpunt bij de boetetoemeting is de bepaling van de boetegrondslag. Zoals blijkt uit de
randnummers 21 en 22 van de Boetecode baseert de Raad de boetegrondslag in een geval
als het onderhavige op de betrokken omzet van de overtreder (i.e. de betrokken
onderneming). De Raad kan – op grond van randnummer 23 van de Boetecode – van de
betrokken omzet een schatting maken, indien deze niet op basis van de door de overtreder
verstrekte informatie kan worden bepaald.
425. De betrokken omzet wordt in randnummer 1, aanhef onder d, van de Boetecode gedefinieerd
als de waarde van alle transacties die door de onderneming tijdens de duur van de
overtreding zijn verricht op het gebied van de verkoop van goederen of levering van diensten
waarop de overtreding betrekking heeft, onder aftrek van over de omzet geheven
belastingen.
426. De betrokken omzet kan niet in alle gevallen op basis van deze definitie worden vastgesteld.
Randnummer 24 van de Boetecode bepaalt dat in zulke gevallen de omzet van de overtreder
op de te beschermen markt gedurende de periode van de overtreding, doch voor ten minste
de duur van een jaar, als betrokken omzet kan worden aangemerkt.
427. Hieronder wordt allereerst per overtreding, voor zover dit voor de boetetoemeting relevant
is, weergegeven welke omzet als betrokken omzet wordt aangemerkt. Vervolgens wordt per
betrokken onderneming de hoogte van haar betrokken omzet weergegeven.

5.2.2 Betrokken omzet per overtreding
Eén enkele inbreuk
428. Gelet op de in randnummer 1, aanhef onder d, van de Boetecode opgenomen definitie van
betrokken omzet, wordt de hoogte van de betrokken omzet voor elke betrokken
onderneming die heeft deelgenomen aan de hiervoor vastgestelde één enkele (voortgezette)
inbreuk, waarmee werd beoogd de markt voor de verkoop van meel in Nederland te
stabiliseren, bepaald op de waarde van alle transacties die door de onderneming zijn verricht
op het gebied van de verkoop van meel in Nederland in de periode waarin de onderneming
aan de inbreuk heeft deelgenomen. Voor zover een onderneming in het begin- en/of eindjaar
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van haar deelname niet het gehele jaar betrokken is geweest bij de inbreuk, wordt de
jaaromzet naar rato van deze periode – in verhouding tot de gehele jaaromzet –
meegenomen in de betrokken omzet.
Afkoop van Ranks
429. De betrokken omzet bij deelname aan de afkoop van Ranks bepaalt de Raad als volgt. De
Raad stelt vast dat de afspraak om Ranks te compenseren betrekking heeft op een
vergoeding van leegstand voor één jaar, te weten 2004 (zie rnr. 174). De aan Ranks gegeven
compensatie is bovendien hoofdzakelijk in het jaar 2004 verstrekt.
430. Gelet op de definitie in randnummer 1, aanhef onder d, van de Boetecode bepaalt de Raad de
betrokken omzet derhalve aan de hand van de waarde van alle transacties die door de
onderneming zijn verricht op het gebied van de verkoop van meel in Nederland in 2004.
Koop en ontmanteling van de UNO fabriek
431. De betrokken omzet bij deelname aan de koop en ontmanteling van de UNO-fabriek in 2004
kan niet op basis van de in randnummer 1, aanhef onder d, van de Boetecode opgenomen
definitie worden vastgesteld. De ondernemingen hebben immers met de koop en
ontmanteling van de UNO-fabriek als zodanig geen ‘betrokken’ omzet gegenereerd
gedurende een eenduidig te definiëren periode.
432. Gelet op randnummer 24 van de Boetecode acht de Raad het opportuun om de hoogte van
de betrokken omzet van een onderneming die heeft deelgenomen aan deze koop en
ontmanteling, vast te stellen op de waarde van alle transacties die door de onderneming zijn
verricht op het gebied van de verkoop van meel in Nederland in het jaar waarin de UNOfabriek is gekocht en ontmanteld, te weten 2004.
Afstemming met betrekking tot [W]
433. De Raad stelt de betrokken omzet bij deelname aan de afstemming met betrekking tot [W]
vast in de volgende paragraaf onder “Krijger” in het kader van haar individuele
boetetoemeting.

5.2.3 Betrokken omzet per onderneming
434. De hoogte van de betrokken omzet wordt door de Raad per onderneming als volgt bepaald.
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Meneba
435. Meneba heeft, voor zover hier van belang, deelgenomen aan de één enkele (voortgezette)
inbreuk, waarmee werd beoogd de markt voor de verkoop van meel in Nederland te
stabiliseren, in de periode van 12 september 2001 tot en met 16 maart 2007. Gelet op
randnummer 428 van dit besluit, stelt de Raad de hoogte van de betrokken omzet van
Meneba vast op de waarde van alle transacties die door Meneba zijn verricht op het gebied
van de verkoop van meel in Nederland in deze periode. De hoogte van de betrokken omzet
van Meneba bedraagt aldus EUR 564.296.000.
Grain Millers
436. Grain Millers heeft, voor zover hier van belang, deelgenomen aan de één enkele
(voortgezette) inbreuk, waarmee werd beoogd de markt voor de verkoop van meel in
Nederland te stabiliseren, in de periode van 12 september 2001 tot en met 16 maart 2007.
Gelet op randnummer 428 van dit besluit, stelt de Raad de hoogte van de betrokken omzet
van Grain Millers vast op de waarde van alle transacties die door Grain Millers zijn verricht
op het gebied van de verkoop van meel in Nederland in deze periode. De hoogte van de
betrokken omzet van Grain Millers bedraagt aldus EUR 16.555.768.
Werhahn
437. Werhahn heeft, voor zover hier van belang, deelgenomen aan de één enkele (voortgezette)
inbreuk, waarmee werd beoogd de markt voor de verkoop van meel in Nederland te
stabiliseren, in de periode van 12 september 2001 tot en met 5 februari 2007. Gelet op
randnummer 428 van dit besluit, stelt de Raad de hoogte van de betrokken omzet van
Werhahn vast op de waarde van alle transacties die door Werhahn zijn verricht op het gebied
van de verkoop van meel in Nederland in deze periode. De hoogte van de betrokken omzet
van Werhahn bedraagt aldus EUR 65.986.438.
Dossche
438. Dossche heeft, voor zover hier van belang, deelgenomen aan de één enkele (voortgezette)
inbreuk, waarmee werd beoogd de markt voor de verkoop van meel in Nederland te
stabiliseren, in de periode van 2 juli 2002 tot en met 12 december 2006. Gelet op
randnummer 428 van dit besluit, stelt de Raad de hoogte van de betrokken omzet van
Dossche vast op de waarde van alle transacties die door Dossche zijn verricht op het gebied
van de verkoop van meel in Nederland in deze periode. De hoogte van de betrokken omzet
van Dossche bedraagt aldus EUR 102.064.820.
Ranks
439. Ranks heeft, voor zover hier van belang, deelgenomen aan de één enkele (voortgezette)
inbreuk, waarmee werd beoogd de markt voor de verkoop van meel in Nederland te

114

Openbaar

Openbaar

stabiliseren, in de periode van 30 augustus 2002 tot en met 8 december 2006. Gelet op
randnummer 428 van dit besluit, stelt de Raad de hoogte van de betrokken omzet van Ranks
vast op de waarde van alle transacties die door Ranks zijn verricht op het gebied van de
verkoop van meel in Nederland in genoemde periode. De hoogte van de betrokken omzet
van Ranks bedraagt aldus EUR 75.820.912.
Flechtorfer
440. Flechtorfer heeft, voor zover hier van belang, deelgenomen aan de één enkele (voortgezette)
inbreuk, waarmee werd beoogd de markt voor de verkoop van meel in Nederland te
stabiliseren, in de periode van 6 augustus 2003 tot 31 oktober 2004. In het licht van
randnummer 428 van dit besluit, stelt de Raad vast dat Flechtorfer gedurende een
substantieel deel (2004) van de overtreding geen omzet in Nederland heeft behaald.
441. De Raad meent derhalve dat, gelet op randnummers 9 en 10 van de Boetecode, de
boetegrondslag op andere wijze moet worden bepaald, teneinde tot een passende boete te
komen welke voldoende afschrikwekkend is met het oog op (speciale en generale) preventie.
De Raad wijst in dat verband op de grote intensiteit gedurende een relatief korte periode
waarmee Flechtorfer (ongeveer 15 maanden) heeft deelgenomen aan de één enkele inbreuk.
De Raad heeft hierbij mede gelet op de verhouding met de boetetoemeting bij de andere
betrokken ondernemingen in relatie tot hun overtreding.
442. Gelet op het voorgaande hanteert de Raad de door Flechtorfer in Nederland behaalde omzet
met meel over 2003, te weten EUR 1.488.813, en past deze omzet pro rata toe op de gehele
periode van de overtreding. De hoogte van de aldus bepaalde omzet van Flechtorfer
bedraagt EUR 1.836.214. De Raad verdubbelt vervolgens genoemde omzet en stelt de hoogte
van de betrokken omzet van Flechtorfer vast op EUR 3.672.428.
Ceres
443. Ceres heeft, voor zover hier van belang, deelgenomen aan de één enkele (voortgezette)
inbreuk, waarmee werd beoogd de markt voor de verkoop van meel in Nederland te
stabiliseren, in de periode van 25 augustus 2003 tot en met 16 maart 2007. Gelet op
randnummer 428 van dit besluit, stelt de Raad de hoogte van de betrokken omzet van Ceres
vast op de waarde van alle transacties die door Ceres zijn verricht op het gebied van de
verkoop van meel in Nederland in deze periode. De hoogte van de betrokken omzet van
Ceres bedraagt aldus EUR 52.237.032.
Gebr. Engelke
444. Gebr. Engelke heeft, voor zover hier van belang, deelgenomen aan de één enkele
(voortgezette) inbreuk, waarmee werd beoogd de markt voor de verkoop van meel in
Nederland te stabiliseren, in de periode van 2 september 2003 tot en met 11 december 2006.
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Gelet op randnummer 428 van dit besluit, stelt de Raad de hoogte van de betrokken omzet
van Gebr. Engelke vast op de waarde van alle transacties die door Gebr. Engelke zijn verricht
op het gebied van de verkoop van meel in Nederland in deze periode. De hoogte van de
betrokken omzet van Gebr. Engelke bedraagt aldus EUR 31.131.466.
VK Mühlen
445. VK Mühlen heeft deelgenomen aan twee overtredingen, te weten de afkoop van Ranks,
alsmede aan de koop en ontmanteling van de UNO fabriek. Gelet op randnummers 430 en
432 van dit besluit, stelt de Raad de hoogte van de betrokken omzet van VK Mühlen vast op
tweemaal de waarde van alle transacties die door VK Mühlen zijn verricht op het gebied van
de verkoop van meel in Nederland in 2004. De hoogte van de betrokken omzet van VK
Mühlen bedraagt aldus EUR 9.042.772.
Brabomills
446. Brabomills heeft deelgenomen aan de koop en ontmanteling van de UNO fabriek. Gelet op
randnummer 432 van dit besluit, stelt de Raad de hoogte van de betrokken omzet van
Brabomills vast op de waarde van alle transacties die door Brabomills zijn verricht op het
gebied van de verkoop van meel in Nederland in 2004. De hoogte van de betrokken omzet
van Brabomills bedraagt aldus EUR 20.770.311.
Okermühle
447. Okermühle heeft deelgenomen aan de koop en ontmanteling van de UNO fabriek. Gelet op
randnummer 432van dit besluit, stelt de Raad de hoogte van de betrokken omzet van
Okermühle vast op de waarde van alle transacties die door Okermühle zijn verricht op het
gebied van de verkoop van meel in Nederland in 2004. De hoogte van de betrokken omzet
van Okermühle bedraagt aldus EUR 1.746.415.
Milser Mühle
448. Milser Mühle heeft deelgenomen aan de koop en ontmanteling van de UNO fabriek. In het
licht van randnummer 432 van dit besluit, constateert de Raad dat de omzet van Milser
Mühle in Nederland nihil is.
449. De Raad meent dat, gelet op randnummers 9 en 10 van de Boetecode, de boetegrondslag op
andere wijze moet worden bepaald, teneinde tot een passende boete te komen welke
voldoende afschrikwekkend is met het oog op (speciale en generale) preventie. De Raad stelt
de betrokken omzet van Milser Mühle vast op de laagste betrokken omzet van de andere
ondernemingen die alleen bij de koop en ontmanteling van de UNO fabriek zijn betrokken,
te weten die van Okermühle. De hoogte van de betrokken omzet van Milser Mühle bedraagt
aldus EUR 1.746.415.
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Saalemühle
450. Saalemühle heeft deelgenomen aan de koop en ontmanteling van de UNO fabriek. In het
licht van randnummer 432 van dit besluit, constateert de Raad dat de omzet van Saalemühle
in Nederland nihil is.
451. De Raad meent dat, gelet op randnummers 9 en 10 van de Boetecode, de boetegrondslag op
andere wijze moet worden bepaald, teneinde tot een passende boete te komen welke
voldoende afschrikwekkend is met het oog op (speciale en generale) preventie. De Raad stelt
de betrokken omzet van Saalemühle vast op de laagste betrokken omzet van de andere
ondernemingen die alleen bij de koop en ontmanteling van de UNO fabriek zijn betrokken,
te weten die van Okermühle. De hoogte van de betrokken omzet van Saalemühle bedraagt
aldus EUR 1.746.415.
Krijger
452. Krijger heeft deelgenomen aan de afstemming met betrekking tot [W]. De betrokken omzet
door Krijger bij deze afstemming kan niet op basis van de in randnummer 1, aanhef onder d,
van de Boetecode opgenomen definitie worden vastgesteld. Krijger heeft immers door
middel van deze afstemming als zodanig geen ‘betrokken’ omzet gegenereerd.
453. De Raad meent derhalve dat, gelet op randnummers 9 en 10 van de Boetecode, de
boetegrondslag op andere wijze moet worden bepaald, teneinde tot een passende boete te
komen welke voldoende afschrikwekkend is met het oog op (speciale en generale) preventie.
De Raad heeft derhalve aansluiting gezocht bij de omzet die bij [W] in 2007 zou kunnen
worden gegenereerd. Het betreft 1.560 ton meel.542 De Raad vermenigvuldigt dit tonnage met
een benadering van de prijs van meel in 2007: EUR 230 per ton.543 De Raad stelt aldus de
hoogte van de betrokken omzet van Krijger vast op EUR 358.800.

5.2.4 Zienswijzen partijen en beoordeling Raad
Zienswijze partijen
454. Grain Millers betoogt dat de Raad bij het bepalen van de boetegrondslag rekening moet
houden met financiële bijzonderheden van de meelindustrie, die naar haar zeggen wordt
gekenmerkt door een hoge mate van investeringen in kapitaal en relatief hoge omzetten met
kleine marges. Grain Millers wijst er voorts op dat de Europese wetgever heeft voorzien in

542
543

Zie dossierstuk 228, bijlage 1.
De Raad hanteert de prijs uit dossierstuk 28, p. 06306010250233, voor deze berekening als het uitgangspunt.
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speciale regels met betrekking tot de agrarische sector op het gebied van
mededingingsregels. Grain Millers verwijst in dat verband naar artikel 175 VWEU in
samenhang met Verordening 1234/2007.544 Volgens Grain Millers heeft de Europese
wetgever erkend dat de economische situatie van de agrarische industrie, inclusief de
meelindustrie, aanmerkelijk verschilt van andere industrieën en een andere behandeling
vereist, een andere behandeling die ook voor het sanctioneren van overtredingen zou
moeten gelden.
455. VK Mühlen wijst erop dat de marges in de meelindustrie extreem laag zijn, tussen 0,8 en
2%. Volgens VK Mühlen zou het berekenen van een eventuele boete op basis van haar
omzet in Nederland daarom disproportioneel zijn.
Beoordeling Raad
456. Ten aanzien van de zienswijze van Grain Millers en VK Mühlen dat bij de hoogte van de
boetegrondslag rekening moet worden gehouden met de financiële bijzonderheden van de
meelindustrie, die gekenmerkt wordt door (onder meer) hoge omzetten en kleine marges,
wijst de Raad op het volgende. De Raad gaat uit van de betrokken omzet van de
ondernemingen teneinde in de hoogte van de boete tot uitdrukking te brengen de weerslag
die de overtreding op de economie heeft kunnen hebben en teneinde rekening te houden
met de totale omvang van de overtreder.545 Voorts is hierbij van belang dat de boetes
voldoende afschrikwekkend zijn. Gelet hierop bestaat geen aanleiding om bij de hoogte van
de boetegrondslag rekening te houden met de financiële bijzonderheden van een industrie of
van een bepaalde onderneming. De Raad wijst er overigens op dat hij een (zogeheten)
hardheidsbeleid hanteert. Voor zover een boete het faillissement van een onderneming
waarschijnlijk maakt en het faillissement een direct gevolg is van de door de NMa opgelegde
boete, bestaat aanleiding tot matiging van de boete voor de betreffende onderneming.
Hiermee wordt naar het oordeel van de Raad bij de beboeting van een onderneming in
voldoende mate rekening gehouden met haar financiële positie.
457. Voor zover Grain Millers verwijst naar artikel 175 VWEU en Verordening 1234/2007, waaruit
zou volgen dat de Europese wetgever heeft erkend dat (onder meer) de meelindustrie ‘een
andere behandeling vereist die ook voor het sanctioneren van overtredingen zou moeten
gelden’, wijst de Raad er op dat artikel 175 VWEU noch Verordening 1234/2007 een
gemeenschappelijke marktordening of specifieke regeling (voor het beboeten van
overtredingen) met betrekking tot de in deze zaak centraal staande meelsoort(en) heeft
ingevoerd. Grain Millers heeft bovendien niet aangegeven welke ‘andere behandeling’ naar
544
Vo. 1234/2007 van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en
specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (“Integrale-GMO-verordening”).
545
Randnrummer 10 van de Boetecode.
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haar oordeel is vereist en om welke reden de wijze waarop de Raad haar boetegrondslag op
basis van de Boetecode vaststelt hieraan niet voldoet. De Raad ziet, gelet op al het
voorgaande, dan ook geen aanleiding voor aanpassing van de boetegrondslag van Grain
Millers en de andere betrokken ondernemingen.
458. Gelet op het voorgaande gaat de Raad uit van de volgende betrokken omzet per
onderneming:
Meneba
Grain Millers
Werhahn
Dossche
Ranks
Flechtorfer
Ceres
Gebr. Engelke
VK Mühlen
Brabomills
Okermühle
Milser Mühle
Saalemühle
Krijger

EUR 564.296.000.
EUR 16.555.768.
EUR 65.986.438.
EUR 102.064.820.
EUR 75.820.912.
EUR 3.672.428.
EUR 52.237.032.
EUR 31.131.466.
EUR 9.042.772.
EUR 20.770.311.
EUR 1.746.415.
EUR 1.746.415.
EUR 1.746.415.
EUR 358.800.

459. Randnummer 22 van de Boetecode bepaalt dat wordt uitgegaan van een boetegrondslag van
10% van de betrokken omzet. De boetegrondslag bedraagt derhalve voor de betrokken
ondernemingen:
Meneba
Grain Millers
Werhahn
Dossche
Ranks
Flechtorfer
Ceres
Gebr. Engelke
VK Mühlen
Brabomills
Okermühle
Milser Mühle
Saalemühle

EUR 56.429.600.
EUR 1.655.577.
EUR 6.598.644.
EUR 10.206.482.
EUR 7.582.091.
EUR 367.243.
EUR 5.223.703.
EUR 3.113.147.
EUR 904.277.
EUR 2.077.031.
EUR 174.642.
EUR 174.642.
EUR 174.642.
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Krijger

EUR 35.880.

5.3 Ernst van de overtredingen
460. Met betrekking tot de ernst van de overtredingen overweegt de Raad als volgt.
461. De ernst van een overtreding wordt bepaald door de zwaarte van de overtreding te bezien in
samenhang met de economische context waarin deze heeft plaatsgevonden. In dit verband
komt, afhankelijk van het geval, onder andere betekenis toe aan de aard van de betrokken
producten of diensten, de omvang van de markt, de grootte van de betrokken
onderneming(en) alsmede het gezamenlijke marktaandeel, de structuur van de markt en aan
de geldende regelgeving. De Raad kent tevens gewicht toe aan de (potentiële) schade die als
gevolg van de overtreding wordt toegebracht aan concurrenten, afnemers en consumenten
(randnummer 31 van de Boetecode).
462. De Boetecode onderscheidt ‘minder zware’, ‘zware’ en ‘zeer zware’ overtredingen
(randnummer 27-30). Bij een minder zware overtreding wordt de vermenigvuldigingsfactor
in verband met de ernst van de overtreding gesteld op een waarde van ten hoogste 1; bij een
zware overtreding wordt deze factor gesteld op een waarde van ten hoogste 2; bij een zeer
zware overtreding wordt deze factor gesteld op een waarde tussen 1,5 en 3 (randnummer 32
van de Boetecode).
463. Hieronder zal allereerst per overtreding worden weergegeven op welke waarde de ernstfactor
wordt vastgesteld en welke omstandigheden daarbij van belang zijn.
Eén enkele inbreuk
464. Op grond van randnummer 28 van de Boetecode worden als ‘zeer zware overtredingen’
onder meer aangemerkt ‘verstrekkende horizontale beperkingen’, waaronder horizontale
marktverdelingsafspraken. De Raad merkt de één enkele inbreuk die tot doel had de markt
voor meel te stabiliseren aan als een verstrekkende horizontale beperking. De Raad wijst er
hierbij op dat de betrokken ondernemingen, door overeen te komen de markt te stabiliseren,
onzekerheden over hun voorgenomen marktgedrag op het gebied van de verkoop van meel
hebben weggenomen. Door af te spreken elkaars klanten niet te benaderen, beoogden de
meelfabrikanten sterke wisselingen in de bezettingsgraad bij zichzelf en bij concurrenten te
voorkomen. Gelet op het voorgaande en mede gelet op het feit dat voor het niet-aanvalspact
in het bijzonder geldt dat deze beoogt dezelfde mededingingsbeperkende effecten teweeg te
brengen als een ‘traditionele’ marktverdelingsafspraak, is de Raad van oordeel dat de
onderhavige afspraak gekwalificeerd dient te worden als een zeer zware overtreding.

120

Openbaar

Openbaar

465. Teneinde de ernstfactor van deze afspraak te bepalen neemt de Raad mede de economische
context van deze afspraak in aanmerking. De Raad wijst hiertoe op het volgende. Allereerst is
van belang dat de betrokken ondernemingen de grootste producenten en leveranciers van
meel in Nederland zijn: de betrokken ondernemingen leveren deze producten aan ongeveer
70% van de afnemers van meel in Nederland (gemeten naar tonnage).546 Voorts is van
belang dat de ondernemingen elkaars naaste concurrenten zijn op een markt die, gelet op de
aard van het (de) onderhavige product(en), van wezenlijk belang is voor de Nederlandse
samenleving.
466. Naar het oordeel van de Raad is voor het vaststellen van de ernstfactor voorts van belang dat
de enkele inbreuk bestond uit een niet-aanvalspact en diverse andere verboden gedragingen
die elkaar versterkten, waaronder de uitkoop van Ranks, de koop en ontmanteling van de
UNO fabriek, alsmede de financiering van de aankoop van de handelsactiviteiten van Van
Ooijen.
467. Het voorgaande in ogenschouw nemende en het geheel der omstandigheden afwegende,
oordeelt de Raad dat een ernstfactor 2,75 passend is voor de één enkele inbreuk. De Raad
benadrukt dat deze factor de ernst van de overtreding reflecteert en niet de mate van
betrokkenheid van individuele overtreders. Een geringe individuele betrokkenheid komt
primair tot uiting in de betrokken omzet en eventueel als een boeteverhogende of
boeteverlagende omstandigheid (zie paragrafen 5.4).
Afkoop Ranks
468. Op grond van randnummer 28 van de Boetecode worden als ‘zeer zware overtredingen’
onder meer aangemerkt ‘verstrekkende horizontale beperkingen’, waaronder horizontale
marktverdelingsafspraken. De Raad merkt de afkoop van Ranks aan als een (naar zijn aard)
verstrekkende horizontale beperking. Hierbij wijst de Raad er op dat de betrokken
ondernemingen, door de afkoop van Ranks, beoogden de concurrentie van een gerede
concurrent gedurende een jaar te neutraliseren. Door deze afkoop zag Ranks er immers van
af om omstreeks 2004 klanten van de betrokken ondernemingen te benaderen teneinde de
door haar ‘verloren’ omzet te compenseren. Een dergelijke handeling strekt ertoe de
mededinging op ernstige wijze te beperken. Gelet op het voorgaande is de Raad van oordeel
dat de afkoop van Ranks eveneens gekwalificeerd dient te worden als een zeer zware
overtreding.

546

Dossierstuk 7, p. 06306020016101 en 6102.
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469. Ten aanzien van de economische context van de afkoop van Ranks neemt de Raad het
volgende in aanmerking. Allereerst is van belang dat de ondernemingen die betrokken waren
bij de afkoop van Ranks de grootste producenten en leveranciers van meel in Nederland zijn:
zoals hiervoor weergegeven, leverden de betrokken ondernemingen in 2004 deze producten
aan ongeveer 70% van de afnemers van meel in Nederland (gemeten naar tonnage). 547 Deze
betrokken ondernemingen zijn elkaars naaste concurrenten. Naar aanleiding van de
dreigementen van Ranks zoals omschreven in paragraaf 2.2.4.2, hebben zij op
georganiseerde wijze hun concurrent Ranks gepacificeerd. De samenwerking tussen de
betrokken ondernemingen was daarbij ingegeven door de substantiële, daadwerkelijke
concurrentiedruk die van Ranks uit ging. Tenslotte is van belang dat de afkoop van Ranks
betrekking had op een markt die, gelet op de aard van het (de) onderhavige product(en), van
wezenlijk belang is voor de Nederlandse samenleving.
470. Het voorgaande in ogenschouw nemende en het geheel der omstandigheden afwegende,
oordeelt de Raad dat een ernstfactor 3 passend is voor de overtreding bestaande uit de
afkoop van Ranks.
Koop en ontmanteling UNO fabriek
471. Op grond van randnummer 28 van de Boetecode worden als ‘zeer zware overtredingen’
onder meer aangemerkt ‘verstrekkende horizontale beperkingen’, waaronder horizontale
marktverdelingsafspraken. De Raad merkt de koop en ontmanteling van de UNO fabriek aan
als een verstrekkende horizontale beperking. De Raad wijst er op dat partijen hiermee een
potentiële concurrent uit de markt hebben gehaald. Een dergelijke handeling strekt ertoe de
mededinging op ernstige wijze te beperken. Gelet op het voorgaande is de Raad van oordeel
dat de koop en ontmanteling van de UNO fabriek gekwalificeerd dient te worden als een zeer
zware overtreding.
472. Teneinde de ernstfactor van de koop en ontmanteling van de UNO fabriek te bepalen neemt
de Raad mede de economische context van deze afspraak in aanmerking. De Raad wijst
hiertoe op het volgende. Allereerst is van belang dat de ondernemingen die betrokken waren
bij de koop en ontmanteling van de UNO fabriek de grootste producenten en leveranciers
van meel in Nederland zijn: zoals hiervoor weergegeven, leverden de betrokken
ondernemingen deze producten in 2004 aan ongeveer 70% van de afnemers van meel in
Nederland (gemeten naar tonnage).548 Deze betrokken ondernemingen zijn elkaars naaste
concurrenten.

547
548

Dossierstuk 7, p. 06306020016101 en 6102.
Dossierstuk 7, p. 06306020016101 en 6102.
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473. Voorts is van belang dat de koop en ontmanteling van de UNO fabriek betrekking had op
een markt die, gelet op de aard van het (de) onderhavige product(en), van wezenlijk belang
is voor de Nederlandse samenleving. De Raad neemt eveneens in aanmerking dat de UNO
fabriek ten tijde van de koop niet (meer) daadwerkelijk in gebruik was, waardoor sprake was
van potentiële en geen actuele concurrentie.
474. Het voorgaande in ogenschouw nemende, en het geheel der omstandigheden afwegende,
oordeelt de Raad dat een ernstfactor 2,25 passend is voor de overtreding bestaande uit de
koop en ontmanteling van de UNO fabriek.
[W]
475. De NMa Boetecode 2007 noemt in randnummer 28 als voorbeeld van ‘zeer zware
overtredingen’ onder meer horizontale marktverdelingsafspraken.
476. De Raad is van oordeel dat het afstemmen met een directe concurrent met betrekking tot
een (potentiële) afnemer gekwalificeerd dient te worden als een zeer zware overtreding.
477. De Raad neemt de volgende factoren in aanmerking die de ernst van de afstemming van
Krijger met Ranks met betrekking tot [W] in oktober 2006 onderstrepen. De handelwijze van
Krijger nam de onzekerheid weg die Ranks had over het voorgenomen marktgedrag van
Krijger. Onderlinge concurrentie bestond aldus niet meer. [W] was in de veronderstelling
gebracht dat de prijs die Ranks hanteerde hoe dan ook een relatief scherpe marktprijs was.
De Raad neemt hierbij voorts in aanmerking dat Krijger en Ranks belangrijke concurrenten
van elkaar waren en substantiële spelers in het ambachtelijke segment.
478. Het voorgaande in overweging nemende en het geheel der factoren afwegende, acht de Raad
het passend om voor Krijger een ernstfactor van 2 te hanteren.
Zienswijze partijen t.a.v. de economische context
479. Meneba stelt dat de NMa bij het beoordelen van de economische context rekening moet
houden met de omstandigheid dat niet aannemelijk is dat het niet-aanvalspact en de overige
gedragingen aanzienlijke schade hebben toegebracht aan afnemers en consumenten.
Volgens Meneba is niet aannemelijk dat de geconstateerde overtreding heeft geleid tot een
verhoging van de meel- en bloemprijs in Nederland en is bovendien het economisch belang
van de maalderijsector in de totale productiekolom van brood zeer beperkt. Dit zou worden
bevestigd door een - door haar overgelegd - rapport van RBB Economics.
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480. Grain Millers beschrijft een aantal omstandigheden die volgens haar moeten worden
betrokken in de beoordeling van de economische context:
Het was volgens Grain Millers niet heel moeilijk om te ontdekken welke afnemers
werden beleverd door welke concurrenten, omdat de Nederlandse meelmarkt zeer
geconcentreerd was;
De meelproducenten stonden volgens Grain Millers bloot aan overcapaciteit in de markt,
hetgeen leidde tot een instabiele markt en lage, verliesgevende prijzen;
Grain Millers en Ranks hadden slechts een beperkt marktaandeel op de Nederlandse
markt en waren daarom kleine spelers in de periode van de beweerde overtreding;
Meneba, met een geschat marktaandeel van 50%, speelde een sleutelrol in de
Nederlandse markt.
481. Grain Millers betoogt dat bij de beoordeling van de ernst van de overtreding in aanmerking
genomen dient te worden dat de overtreding slechts een zeer beperkte weerslag had op de
markt. Volgens Grain Millers hielden de ondernemingen zich vaak niet aan de afspraak om
de markt te stabiliseren. Een andere relevante factor voor de weerslag op de markt is volgens
Grain Millers dat veel molens elkaars afnemers waren, waardoor er relatieve transparantie
bestond met betrekking tot het prijsniveau.
482. Ceres stelt ten aanzien van de economische context van haar overtreding en van de in het
rapport beschreven overtreding in het geheel dat de inbreuk geen weerslag had op de prijzen
die Ceres in Nederland aanbood. Ter ondersteuning van die stelling heeft Ceres een
onderzoek laten uitvoeren door Lexonomics, waaruit zou blijken dat de inbreukvariabele
geen invloed heeft op de prijs of de marge van de verkoop van Ceres op de markt van
industriële afnemers in Nederland. Verder dient volgens Ceres rekening gehouden te worden
met de vraagmacht van de industriële afnemers van meel in Nederland. Deze afnemers
vormen volgens Ceres een zeer geconcentreerde groep, die de overcapaciteit op de
Nederlandse markt wisten uit te spelen tegen de maalderijen om prijzen te verkrijgen die aan
of rond de variabele kosten van de maalderijen liggen. Gezien deze omstandigheden is Ceres
van mening dat de ernstfactor als (zeer) laag moet worden ingeschat.
Beoordeling
483. Voor zover Meneba, Grain Millers en Ceres stellen dat het niet aannemelijk is dat het nietaanvalspact en de overige gedragingen aanzienlijke schade (bijvoorbeeld in de vorm van een
verhoging van de meelprijs in Nederland) hebben toegebracht aan afnemers en
eindgebruikers, en dat het pact en de overige gedragingen geen, of slechts een zeer beperkte
weerslag hadden op de markt, hetgeen de overtreding(en) in hun visie minder ernstig zou
maken, dan wel zou moeten leiden tot een lagere sanctie, volgt de Raad dit betoog niet. De
Raad verwijst daartoe allereerst naar de omstandigheden die in randnummer 464 tot en met
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467 zijn weergegeven. Voorts constateert de Raad dat partijen en de door hen overlegde
rapporten van RBB Economics en Lexonomics549 in hun betoog voorbijgaan aan de
maatschappelijke schade die ontstaat bij het maken van marktstabilisatie-afspraken. Die
omvat ook schade opgetreden door het verstoren van het normale mededingingsproces,
waaronder een verlies aan (kosten)efficiëntie, minder (stimulans voor) innovatie, geringere
economische groei en andere effecten die kunnen uitstralen buiten de direct betrokken
marktdeelnemers of sector. Gelet op het voorgaande ziet de Raad geen aanleiding een lagere
ernstfactor op de onderhavige overtreding toe te passen.
484. Voor zover Grain Millers er op wijst dat zij over een relatief gering marktaandeel op de
onderhavige markt beschikt, wijst de Raad er op dat de hier aan de orde zijnde overtreding
niet minder zwaar wordt als gevolg van haar gestelde geringe marktaandeel. Voor het
bepalen van de ernst van de onderhavige overtredingen is niet relevant welke marktaandelen
de betrokken ondernemingen afzonderlijk hadden. De Raad wijst er daarbij op dat de grootte
van een marktaandeel van een onderneming in de hoogte van haar betrokken omzet, en
aldus in de hoogte van de boetegrondslag, tot uitdrukking komt.
485. Uit het bovenstaande volgt dat de basisboetes van de betrokken ondernemingen als volgt
worden berekend:

Meneba
Grain Millers
Werhahn
Dossche
Ranks
Flechtorfer
Ceres
Gebr. Engelke
VK Mühlen
Brabomills
Okermühle
Milser Mühle
Saalemühle
Krijger

549

Boetegrondslag
EUR 56.429.600.
EUR 1.655.577.
EUR 6.598.644.
EUR 10.206.482.
EUR 7.582.091.
EUR 367.243.
EUR 5.223.703.
EUR 3.113.147.
EUR 904.277.
EUR 2.077.031.
EUR 174.642.
EUR 174.642.
EUR 174.642.
EUR 35.880.

Basisboete
EUR 155.181.400.
EUR 4.552.836.
EUR 18.146.271.
EUR 28.067.825.
EUR 20.850.751.
EUR 1.009.918.
EUR 14.365.184.
EUR 8.561.153.
EUR 2.373.728.
EUR 4.673.320.
EUR 392.943.
EUR 392.943.
EUR 392.943.
EUR 71.760.

Zie 6306_1/533, bijlage 2 en 6306_1/581, bijlage 1.
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5.4 Boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden
5.4.1 Boeteverhogende omstandigheden
486. Op grond van randnummer 47 van de Boetecode kan de Raad boeteverhogende
omstandigheden in aanmerking nemen en bepaalt de Raad in redelijkheid de mate waarin de
betrokken omstandigheid tot een verhoging van de basisboete leidt. Randnummer 48 van de
Boetecode bepaalt, voor zover hier van belang, dat als boeteverhogende omstandigheid
onder meer kan worden aangemerkt de omstandigheid dat de overtreder een leidinggevende
rol heeft gespeeld bij de uitvoering van de overtreding.
Meneba
487. Uit de in hoofdstuk 2 van dit besluit vastgestelde feiten en omstandigheden volgt naar het
oordeel van de Raad dat Meneba de meest voorname leidinggevende rol heeft gehad in het
kader van de voortgezette inbreuk. De leidinggevende rol van Meneba blijkt uit het feit dat zij
een spilfunctie vervulde bij de onderlinge contacten tussen de bij deze afspraak betrokken
ondernemingen. De heer [VERTROUWELIJK] ([VERTROUWELIJK) heeft verklaard zelf een
spilfunctie gehad te hebben met betrekking tot het onderhouden van de contacten tussen de
betrokken ondernemingen.550 Meneba heeft bij de overname van Van Ooijen gezorgd voor
sluitende financiering bij Krijger (door de overname van de ECO-bloem activiteiten) en
Dossche benaderd om bij te dragen aan de financiering. Bij de compensatie van Ranks is
Meneba als de coördinator opgetreden, gelet op de omstandigheid dat Ranks met geen
andere speler dan Meneba contact heeft gehad omtrent de compensatie. Tot slot wijst de
Raad er op dat deze rol van Meneba duidelijk (veel) omvangrijker was dan die van de overige
betrokken ondernemingen.
488. De Raad is van oordeel dat de hiervoor beschreven leidinggevende rol van Meneba als
boeteverhogende omstandigheid dient te worden aangemerkt. De Raad volgt de zienswijze
van Meneba dan ook niet dat de “spilfunctie” die haar in het rapport wordt toegedicht, sterk
moet worden gerelativeerd. De Raad ziet in het voorgaande aanleiding om de boete van
Meneba te verhogen met 50%.
Werhahn
489. Ten aanzien van de Werhahn is de Raad van oordeel dat zij een coördinerende rol heeft
gehad ten aanzien van de gedragingen van de (overige) Duitse ondernemingen. Zoals
hiervoor in randnummer 200 is weergegeven, heeft de Raad vastgesteld dat Werhahn bij de
ontmanteling van UNO heeft opgetreden als het ‘aanspreekpunt’ voor Meneba in Duitsland.
De Raad wijst er op dat Werhahn aan Meneba de volledige Duitse bijdrage van EUR 600.000
550

[VERTROUWELIJK].
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heeft voldaan. Werhahn heeft de overige Duitse ondernemingen gemobiliseerd, onder wie
deze som is verdeeld. In dat verband is door Werhahn zorg gedragen voor ‘valse’ facturen en
transportaktes van de nimmer geleverde machines uit de UNO fabriek. Daarnaast heeft
Werhahn bij de afkoop van Ranks aan Meneba tevens voor Gebr. Engelke en Flechtorfer
betaald.
490. De Raad is van oordeel dat de hiervoor beschreven coördinerende rol van Werhahn als
boeteverhogende omstandigheid dient te worden aangemerkt. De Raad ziet in het
voorgaande aanleiding om de boete van Werhahn te verhogen met 20%.

5.4.2 Boeteverlagende omstandigheden
491. Op grond van randnummer 47 van de Boetecode kan de Raad boeteverlagende
omstandigheden in aanmerking nemen.
492. Indien een onderneming (in relevante mate) minder vergaand betrokken is geweest bij de
één enkele inbreuk, dient dit naar oordeel van de Raad dit verdisconteerd te worden in de
uiteindelijke boete.
493. De Raad constateert dat deze omstandigheid zich voordoet ten aanzien van verschillende
betrokken ondernemingen die in niet bij de handelingen Van Ooijen c.q. UNO betrokken zijn
geweest. Voor zover een onderneming in het geheel niet bij één van deze handelingen
betrokken was, oordeelt de Raad dat een boetereductie van 10% passend is. Het betreft
Grain Millers, Werhahn, Ranks, Flechtorfer, Ceres en Gebr. Engelke.
Zienswijze Ceres
494. Ceres verzoekt aan haar een boetevermindering toe te kennen vanwege het feit dat zij niet
betwist dat zij met Dossche en Meneba bilaterale contacten heeft gehad over gedeelde
afnemers en erkent dat dit overtredingen zijn. Ceres verwijst daarbij naar jurisprudentie van
het Hof van Justitie, waaruit blijkt dat een dergelijke vorm van medewerking als een
verzachtende omstandigheid kan worden aangemerkt.
495. Ceres stelt voorts dat haar inbreuk geen invloed heeft gehad op de prijs of de marge van de
verkoop op de markt voor industriële afnemers in Nederland. Zij heeft derhalve naar eigen
zeggen geen voordeel uit de inbreuk behaald, hetgeen ook zou blijken uit het onderzoek dat
zij door Lexonomics heeft laten uitvoeren. Ceres stelt dat de NMa rekening zou moeten
houden met de omstandigheid dat de Nederlandse meelmarkt wordt gekenmerkt door
enorme overcapaciteit, als gevolg van de verminderde export van graan uit Nederland en de
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dalende consumptie van brood. Volgens Ceres had de overcapaciteit op de markt een zeer
negatieve invloed op de rentabiliteit van de ondernemingen die actief waren op de
Nederlandse markt. Ceres verwijst in dit verband nog naar een aantal beschikkingen van de
Europese Commissie, waarin de Commissie de economische neergang in een bepaalde
sector als een verzachtende omstandigheid heeft aangemerkt.
496. Ceres stelt – in het geval de NMa haar stelling, inhoudende dat zij niet aan de Ranks en
Bakkersland compensaties, noch aan het niet-aanvalspact heeft deelgenomen, niet deelt –
dat de Raad als boeteverlagende omstandigheid moet aanmerken het feit dat Ceres weigerde
enige compensatie te betalen. Deze omstandigheid zou volgens Ceres ook als
boeteverlagend moeten worden aangemerkt, omdat Ceres hierdoor haar betrokkenheid bij
de discussies over die compensaties – en daarmee haar deelname aan de overtreding –
beëindigde.
Beoordeling
497. Naar het oordeel van de Raad kan de erkenning door Ceres van het feit dat zij met Dossche
en Meneba bilaterale contacten heeft gehad over gedeelde afnemers en haar erkenning dat
dit overtredingen zijn, niet als boeteverlagende omstandigheid worden aangemerkt. De Raad
wijst hiertoe op het volgende. Randnummer 49 onder a van de Boetecode bepaalt dat als
boeteverlagende omstandigheid kan worden aangemerkt de omstandigheid dat de
overtreder, anders dan in het kader van de Richtsnoeren Clementie, verdergaande
medewerking aan de NMa heeft verleend dan waartoe hij wettelijk is gehouden. Van een
boeteverlagende omstandigheid wegens verdergaande medewerking (in de zin van deze
bepaling) is slechts sprake als aan twee cumulatieve criteria is voldaan: 1) de onderneming
moet in objectieve zin verdergaand hebben meegewerkt dan waartoe een wettelijke
verplichting bestond en 2) deze verdergaande medewerking heeft het voor de Raad
gemakkelijker gemaakt om de inbreuk vast te stellen.551 Aan deze laatste voorwaarde is in de
onderhavige zaak niet voldaan: de erkenning door Ceres van het feit dat zij met Dossche en
Meneba bilaterale contacten heeft gehad over gedeelde afnemers en haar erkenning dat dit
overtredingen zijn, heeft het voor de Raad niet gemakkelijker gemaakt om de onderhavige
overtreding(en) vast te stellen. Hiervoor is van belang dat de Raad ten tijde van genoemde
erkenning reeds beschikte over het in hoofdstuk 2 vermelde bewijs ten aanzien van de
onderhavige overtreding(en), en de deelname door Ceres daaraan. De Raad wijst er
bovendien op dat Ceres wel haar deelname aan de één enkele inbreuk (uitvoerig) heeft
betwist. Ook in dit licht beschouwd, heeft Ceres geen verdergaande medewerking verleend
die het voor de Raad gemakkelijker heeft gemaakt om deze inbreuk vast te stellen.

551
Uitspraak rechtbank Rotterdam zaken AWB 09/2897 en AWB 09/2898 (Kazerne I en Kazerne II) van 6 mei 2010, onder
2.4.
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498. Voor zover Ceres aanvoert dat haar inbreuk geen invloed heeft gehad op de prijs, dat één of
meerdere van de handelingen waaraan zij deelnam niet of nauwelijks een weerslag heeft
gehad op de economie of mededinging en dat zij geen voordeel heeft behaald uit de inbreuk,
wijst de Raad er allereerst op dat hiermee wordt miskend dat het niet-aanvalspact, alsmede
de overige gedragingen (parallel aan het niet-aanvalspact), naar hun aard schadelijk zijn voor
de economie in het algemeen en voor de afnemers van meel in het bijzonder. Immers, het
effect van een overtreding zoals de onderhavige is doorgaans dat afnemers in hun
keuzevrijheid worden beperkt, terwijl de betrokken ondernemingen met hun gedragingen,
hoe beperkt de individuele betrokkenheid bij de gedragingen wellicht ook was, doelbewust er
naar streefden de onderlinge concurrentie op het gebied van de verkoop van meel te
beperken. Zoals in paragraaf 3.1.4 van dit besluit weergegeven, was het onderhavige kartel
geschikt om de mededinging op een markt die van wezenlijk belang is voor de Nederlandse
samenleving in het geheel, te beperken en om dezelfde mededingingsbeperkende effecten
als een ‘traditionele’ marktverdelingsafspraak teweeg te brengen.
499. Dat Ceres geen voordeel zou hebben behaald, kan tot slot evenmin als een boeteverlagende
omstandigheid worden aangemerkt. Of een aan een kartel deelnemende onderneming
daadwerkelijk voordeel heeft behaald uit de verboden gedragingen acht de Raad voor het
vaststellen van de boete niet relevant. De Raad gaat ervan uit dat ondernemingen een
kartelafspraak maken, omdat zij die in hun eigen belang achten. In de systematiek van de
Boetecode is mede om die reden de boete een afgeleide van de omzet behaald met de
transacties waarmee de overtreding verband houdt (de betrokken omzet).
500. Ten aanzien van de stelling van Ceres dat zij een beperkte en passieve rol bij het
onderhavige kartel zou hebben gespeeld, wijst de Raad er op dat bij de vaststelling van de
hoogte van de boetegrondslag reeds rekening gehouden is met het feit dat Ceres gedurende
een beperktere periode heeft deelgenomen aan de marktstabilisatie-afspraak. Naar het
oordeel van de Raad is overigens niet gebleken dat Ceres’ rol bij deze afspraak gedurende
deze periode als ‘beperkt’ of ‘passief’ gekwalificeerd zou moeten worden. De Raad wijst
daartoe op haar substantiële bijdrage aan de koop van UNO.
501. Dat Ceres weigerde enige compensatie te betalen, vormt naar het oordeel van de Raad
evenmin een boeteverlagende omstandigheid. De Raad wijst er allereerst op dat het hier
slechts een beperkt element uit de één enkele inbreuk betreft. De Raad acht voorts van
belang dat de hier aan de orde zijnde overtreding op zichzelf geen actieve betrokkenheid bij
de uitvoering daarvan door elk van de betrokken ondernemingen afzonderlijk vereist.
502. Uit al het voorgaande volgt dat de Raad de zienswijzen van Ceres afwijst.
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Zienswijze Grain Millers
503. Grain Millers betoogt dat zij volledig heeft meegewerkt aan het onderzoek, slechts een
beperkte rol had bij de overtreding en nooit eerder beboet is voor een
mededingingsovertreding.
Beoordeling
504. Voor zover Grain Millers betoogt dat zij volledig heeft meegewerkt aan het onderzoek wijst
de Raad er allereerst op dat Grain Millers, zoals hierna zal blijken, een clementieverzoek
heeft ingediend en in aanmerking komt voor een boetevermindering op deze grond. Het
verlenen van volledige medewerking aan het onderzoek is één van de voorwaarden om in
aanmerking te komen voor een boetevermindering wegens clementie.552 Gelet hierop,
bestaat geen aanleiding voor een verdere vermindering van de boete wegens vergaande
medewerking.
505. Uit de in randnummers 322 e.v. van dit besluit vastgestelde deelname van Mills United
(thans onderdeel van Grain Millers) aan het niet-aanvalspact, alsmede uit de betrokkenheid
van Mills United bij de afkoop van Ranks, de koop en ontmanteling van de UNO fabriek en
de besprekingen rondom Bakkersland volgt naar het oordeel van de Raad dat (evident) geen
sprake was van een beperkte rol van Mills United bij de onderhavige overtreding.
506. Tot slot wijst de Raad er op dat het feit dat een onderneming (nog) niet eerder wegens een
overtreding van de Mededingingswet is beboet, niet als boeteverlagende omstandigheid kan
worden aangemerkt.553
507. Uit het voorgaande volgt dat de Raad de zienswijzen van Grain Millers afwijst. Er bestaat
naar het oordeel van de Raad dan ook geen aanleiding om de boete van Grain Millers te
verlagen.
Zienswijze Dossche
508. De Raad verwerpt het betoog van Dossche dat hij op de voet van artikel 5:41 Awb aan
Dossche geen boete zou moeten opleggen, omdat Dossche’s overtreding niet aan haar
verwijtbaar zou zijn. Dat Meneba dreigde dat grote Duitse molens als sanctie bij de klanten
van Dossche meel en bloem tegen dumpprijzen zouden afzetten, zoals Dossche stelt, doet
conform vaste rechtspraak niet af aan de verantwoordelijkheid voor de gepleegde inbreuk,

552
553

Zie randnummer 14 van de Richtsnoeren Clementie.
Zie besluit d-g NMa zaak 1615 (Fietsfabrikanten), randnummer 232.
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noch aan de ernst van de inbreuk, en is ook geen boeteverlagende omstandigheid.554
Dossche had immers dergelijke druk (alsmede haar eigen participatie) kunnen rapporteren
bij de autoriteiten. De NMa kan – in tegenstelling tot wat Dossche stelt – optreden tegen
een onderneming, zoals Meneba, die haar concurrent onder dreiging van bestraffing aanzet
tot een inbreuk op het mededingingsrecht.

5.4.3 Conclusie boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden
509. Gelet op het voorgaande worden de boetes van de betrokken ondernemingen als volgt
vastgesteld:
Meneba
Grain Millers
Werhahn
Ranks
Flechtorfer
Ceres
Gebr. Engelke

EUR 232.772.100.
EUR 4.097.553.
EUR 19.960.898.
EUR 18.765.676.
EUR 908.926.
EUR 12.928.665.
EUR 7.705.038.

5.5 Wettelijk maximum
510. Ingevolge artikel 57, eerste lid, Mw bedraagt de boete voor een overtreding van artikel 6,
eerste lid, Mw ten hoogste EUR 450.000 of, indien dat meer is, 10% van de omzet van de
onderneming in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking.
511. Gelet op de door Meneba en Dossche overgelegde omzetgegevens stelt de Raad vast dat dit
maximum bij deze ondernemingen wordt overschreden. De Raad verlaagt om deze reden de
boete van Meneba tot EUR 28.727.000 en de boete van Dossche tot EUR 22.804.125.
512. Ten aanzien van de overige betrokken ondernemingen stelt de Raad vast dat dit maximum
niet overschreden wordt.

554

Chalkor, hiervoor voetnoot 439 punt 72.
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5.6 Clementie
513. Wilh. Werhahn KG, Grain Millers GmbH & Co. KG en Meneba Holding B.V. hebben, mede
namens de andere vennootschappen in hun groep, een geldig clementieverzoek ingediend in
de zin van de Richtsnoeren Clementie.
514. Het clementieverzoek van Werhahn is op 27 februari 2008 ontvangen door de NMa. De
marker is eveneens op 27 februari 2008 verleend. Op 13 maart 2008 heeft Werhahn het
verzoek aangevuld, waarna op 10 juli 2008 een clementietoezegging is verleend.
515. Het clementieverzoek van Grain Millers is op 29 oktober 2008 ontvangen door de NMa. De
marker is eveneens op 29 oktober 2008 verleend. Op 17 en 28 november 2008 heeft Grain
Millers het verzoek aangevuld, waarna op 9 december 2008 een clementietoezegging is
verleend.
516. Het clementieverzoek van Meneba is op 17 april 2009 ontvangen door de NMa. De marker is
eveneens op 17 april 2009 verleend. Op 7 mei 2009 heeft Meneba het verzoek aangevuld,
waarna op 15 juni 2009 een clementietoezegging is verleend.
517. Ingevolge randnummer 28 van de Richtsnoeren Clementie heeft de Raad alle
clementieverzoeken volgens deze richtsnoeren beoordeeld.
518. Werhahn heeft als eerste onderneming vrijwillig informatie verstrekt die de NMa heeft
gebruikt in haar onderzoek. De Raad heeft op grond van de Richtsnoeren Clementie een
boetevermindering van 80 procent toegezegd. Omdat Werhahn zich aan de
clementievoorwaarden heeft gehouden, vermindert de Raad dienovereenkomstig de boete
zoals tot dusver berekend. De boete van Werhahn bedraagt aldus EUR 3.992.180.
519. Grain Millers heeft nadien als tweede vrijwillig informatie verstrekt aan de Raad. De Raad
heeft op grond van de Richtsnoeren Clementie een boetevermindering van 30 procent
toegezegd. Omdat Grain Millers zich aan de clementievoorwaarden heeft gehouden,
vermindert de Raad dienovereenkomstig de boete zoals tot dusver berekend. De boete van
Grain Millers bedraagt aldus EUR 2.868.287. De boete van Ranks, namens welke Grain
Millers het clementieverzoek mede heeft ingediend, bedraagt aldus EUR 13.135.973.
520. Meneba heeft nadien als derde vrijwillig informatie verstrekt aan de Raad. De Raad heeft op
grond van de Richtsnoeren Clementie een boetevermindering van 10 procent toegezegd.
Omdat Meneba zich aan de clementievoorwaarden heeft gehouden, vermindert de Raad
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dienovereenkomstig de boete zoals tot dusver berekend. De boete van Meneba bedraagt
aldus EUR 25.854.300.
Zienswijze Werhahn
521. Werhahn betoogt dat zij ten onrechte geen boete-immuniteit heeft gekregen vanwege haar
clementieverzoek. Werhahn meent dat op het moment van haar clementieverzoek nog geen
onderzoek was gestart, althans dat dit intern nog niet was vastgelegd op een wijze die
volstaat om haar boete-immuniteit te ontzeggen. Volgens Werhahn heeft de NMa dit pas ná
haar clementieverzoek gedaan met het opstellen van het document “Startnotitie –
Vaststelling moment van aanvang geopend onderzoek zoals bedoeld in de richtsnoeren
clementietoezegging.” De eerdere interne e-mail met een concept-onderzoeksvoorstel kan
volgens Werhahn niet als vastlegging van de start van het onderzoek dienen, nu het niet
door de Raad is opgesteld, hetgeen volgens Werhahn op de voet van de Richtsnoeren
Clementie wel is vereist. Subsidiair betoogt Werhahn dat aan haar een hoger
clementiepercentage (van 90-95%) zou moeten worden toegekend. Werhahn wijst er in dat
verband op dat zij haar clementieverzoek slechts vijf dagen na de interne mail met het
concept onderzoeksvoorstel heeft gedaan. Volgens Werhahn had de door haar aangeleverde
informatie op dat moment meer dan aanzienlijke additionele waarde voor de NMa.
Beoordeling
522. Ten aanzien van de zienswijze van Werhahn wijst de Raad op het volgende. In de
Richtsnoeren Clementie is verduidelijkt dat “[e]en onderzoek begint vanaf het moment dat de
NMa haar eerste vermoeden van een kartel intern schriftelijk heeft vastgelegd.”555 Een eerste
vermoeden van het kartel is door de Directie Mededinging van de NMa op schrift gesteld op
22 februari 2008. Werhahn heeft op 27 februari 2008 haar clementieverzoek ingediend, en
heeft aldus niet voldaan aan de eis voor boete-immuniteit: ‘met het clementieverzoek de NMa
informatie verschaffen die haar in staat stelt een onderzoek naar het kartel te beginnen’.
523. Dat de NMa op 4 maart 2008 een zogenoemde ‘startnotitie’ heeft opgesteld, is voor de
onderhavige zaak irrelevant. De rol van het betreffende formulier is om – intern –
gemakkelijker te kunnen vaststellen of een binnengekomen clementieverzoek voortborduurt
op een reeds gestart onderzoek. Doorslaggevend voor de clementietoezegging blijft echter
altijd, zoals vastgelegd in de Richtsnoeren Clementie, het eerste schriftelijk vastgelegde
vermoeden. In het onderhavige geval dateert het eerste schriftelijk vastgelegd vermoeden
van vóór Werhahn’s clementieverzoek, zodat Werhahn niet in aanmerking komt voor boeteimmuniteit. Overigens heeft Werhahn de ‘startnotitie’ pas ingezien met de ter inzage legging
555

Richtsnoeren Clementie, randnummer 15, voetnoot 8.
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van het dossier. Werhahn kan ten tijde van het indienen van haar clementieverzoek dan ook
op geen enkele wijze vertrouwen hebben ontleend aan de titel van het stuk.
524. De Raad merkt voorts op dat hij bij het vaststellen van het clementiepercentage dat
daadwerkelijk wordt toegekend discretionaire ruimte heeft.556 De Raad dient ingevolge
randnummer 16 van de Richtsnoeren Clementie (Categorie B)een naar redelijkheid vast te
stellen boetevermindering te verlenen van ten minste 60% en ten hoogste 100%. Het
percentage boetevermindering wordt ingevolge randnummer 18 van de Richtsnoeren
Clementie bepaald aan de hand van met name de aanzienlijke additionele waarde van de
informatie die de clementieverzoeker in het kader van zijn clementieverzoek aan de NMa
heeft verstrekt. Het voorgaande maakt duidelijk dat toekenning van het maximale percentage
aan een onderneming die, zoals Werhahn, in aanmerking komt voor Categorie B (minimaal
60 en maximaal 100%) geen automatisme is. Bij het aan Werhahn toegekende
clementiepercentage (80%) heeft de Raad meegewogen dat zij haar clementieverzoek vijf
dagen na genoemde interne mail met het concept onderzoeksvoorstel heeft ingediend, en
dat de door haar aangeleverde informatie, mede gelet op dat vroege tijdstip, een aanzienlijke
additionele waarde heeft gehad voor (het onderzoek van) de NMa. De Raad ziet geen
aanleiding om aan Werhahn een hoger clementiepercentage (90-95%) toe te kennen.
Werhahn’s clementieverzoek beschrijft naar het oordeel van de Raad adequaat de situatie op
de meelmarkt en de ratio en werking van de afspraak om de markt te stabiliseren. Voor het
bewijzen en vaststellen van concrete bilaterale contacten, de afkoop van Ranks, de koop van
UNO en de Bakkersland-besprekingen heeft de NMa echter gedurende de twintig maanden
na Werhahn’s clementieverzoek onderzoek moeten doen. De omvang van dat onderzoek
wordt weerspiegeld in de onderbouwing van de vaststelling van de feiten en
omstandigheden (zie hoofdstuk 2).
Zienswijze Grain Millers
525. Grain Millers stelt dat zij een reductie van 40%, het maximale percentage binnen de voor
haar toepasselijke bandbreedtes van de Richtsnoeren Clementie, zou moeten krijgen. Haar
clementieverzoek zou immers uitgebreid de verschillende onderdelen van de overtreding
hebben beschreven. Bovendien zou het de NMa op het spoor hebben gebracht van nieuwe
onderdelen van die overtreding – de bilaterale contacten met betrekking tot [H1] en [W].

Beoordeling
556

CBb 18 maart 2010, LJN: BM2423 (Imtech/NMa), r.ov. 5.4.
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526. De Raad stelt voorop dat hij ingevolge randnummer 17 van de Richtsnoeren Clementie
(Categorie C) een naar redelijkheid vast te stellen boetevermindering dient te verlenen van
ten minste 10% en ten hoogste 40%. Het percentage boetevermindering wordt ingevolge
randnummer 18 van de Richtsnoeren Clementie bepaald aan de hand van met name de
aanzienlijke additionele waarde van de informatie die de clementieverzoeker in het kader van
zijn clementieverzoek aan de NMa heeft verstrekt. Het voorgaande maakt duidelijk dat
toekenning van het maximale percentage aan een onderneming die, zoals Grain Millers, in
aanmerking komt voor Categorie C (minimaal 10 en maximaal 40%) geen automatisme is.
De Raad wijst erop dat Grain Millers haar clementieverzoek meer dan zes maanden na de
bedrijfsbezoeken heeft ingediend en acht maanden nadat Werhahn bij de NMa clementie
had gevraagd. Het onderzoek van de NMa had derhalve al aanzienlijke voortgang geboekt
toen Grain Millers haar clementieverzoek indiende. De additionele waarde van Grain Millers’
verklaringen en de bewijsstukken die zij daarvoor aandroeg worden weerspiegeld in het
clementiepercentage van 30%. In het licht van het voorgaande is voor een maximale
boetereductie binnen de geldende clementiecategorie geen aanleiding.
Zienswijze Meneba
527. Volgens Meneba moet haar ‘clementiekorting’ aanzienlijk hoger zijn dan 10%: ten minste
gelijk aan de 80% die aan Werhahn is toegezegd. Meneba voert daartoe in feite aan dat zij
de eerste is die de NMa heeft gewezen op het bestaan van een niet-aanvalspact, terwijl
Werhahn en Grain Millers niet meer zouden hebben beschreven dan de voortzetting van het
Duitse volumekartel in Nederland. Daarnaast zou de toegezegde clementiekorting geen
recht doen aan de toegevoegde waarde van Meneba’s clementieverzoek. Onder verwijzing
naar randnummer 20 de Richtsnoeren Clementie stelt Meneba ten slotte recht te hebben op
zogenoemde partiële de facto immuniteit voor de periode tussen 12 september 2001 en
augustus 2002, omdat zij als eerste informatie over het bestaan van het kartel gedurende
deze periode zou hebben overgelegd.
Beoordeling
528. Voor wat betreft Meneba’s claim op partiële de facto immuniteit, wijst de Raad erop dat de
NMa het eerste schriftelijk bewijs van het niet-aanvalspact, gedateerd op 12 september 2001,
reeds bij het bedrijfsbezoek bij Meneba heeft gevonden. Meneba heeft niet in het kader van
een clementieverzoek de informatie verschaft ter vaststelling van de startdatum van de
inbreuk.
529. De Raad verwerpt Meneba’s betoog dat zij in feite de eerste clementieverzoeker was voor het
niet-aanvalspact. In randnummer 253 heeft de Raad uiteengezet dat een niet-aanvalspact en
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een volumekartel elkaar niet uitsluiten, maar aanvullen. Hoe dan ook hebben Werhahn en
Grain Millers de elementen van het niet-aanvalspact – (i) overleg over gedeelde klanten en
(ii) afhouden van nieuwe klanten – in hun respectievelijke clementieverzoeken beschreven.
Gelet op het moment van Meneba’s clementieverzoek, komt Meneba daarom in aanmerking
voor een clementiekorting in categorie C van maximaal 40%.
530. De Raad honoreert ook niet Meneba’s claim dat haar clementieverzoek meer dan 10%
clementiekorting rechtvaardigt. Hierbij geeft de doorslag dat ten tijde van Meneba’s
volledige clementieverzoek de NMa reeds gedurende bijna veertien maanden de inbreuk
onderzocht. De informatie en bewijsstukken van Meneba vormden aldus een bevestiging van
de bevindingen van de NMa, maar hadden beperkte additionele waarde.

5.7 [VERTROUWELIJK]
531. [VERTROUWELIJK]
532. [VERTROUWELIJK]
533. [VERTROUWELIJK]
534. [VERTROUWELIJK]
535. [VERTROUWELIJK]
536. [VERTROUWELIJK]
537. [VERTROUWELIJK]
538. [VERTROUWELIJK]
539. [VERTROUWELIJK]
540. [VERTROUWELIJK]
541. [VERTROUWELIJK]
542. [VERTROUWELIJK]
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5.8 Vaststelling van de hoogte van de boete
543. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van
Meneba vast op EUR 9.000.000.
544. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van Grain
Millers vast op EUR 2.868.000.
545. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van
Werhahn vast op EUR 3.992.000.
546. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van
Dossche vast op EUR 22.804.000.
547. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van
Ranks vast op EUR 13.135.000.
548. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van
Flechtorfer vast op EUR 908.000.
549. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van Ceres
vast op EUR 12.928.000.
550. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van Gebr.
Engelke vast op EUR 7.705.000.
551. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van VK
Mühlen vast op EUR 2.373.000.
552. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van
Brabomills vast op EUR 4.673.000.
553. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van
Okermühle vast op EUR 392.000.
554. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van
Milser Mühle vast op EUR 392.000.
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555. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van
Saalemühle vast op EUR 392.000.
556. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van
Krijger vast op EUR 71.000.
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6 BESLUIT
I.

De Raad legt aan Meneba B.V., Rotterdam Brielselaan B.V. en Meneba Holding
B.V., allen statutair gevestigd te Rotterdam, een boete op van EUR 9.000.000,
waarbij alle rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel.

II.

De Raad legt aan Grain Millers GmbH & Co. KG en Grain Millers VerwaltungsGmbH, allen statutair gevestigd te Bremen (Duitsland), en Mills United
Hovestadt & Münstermann GmbH, statutair gevestigd te Recklinghausen
(Duitsland), een boete op van EUR 2.868.000, waarbij alle rechtspersonen
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel. Uitzondering hierop zijn Grain
Millers GmbH & Co. KG (100% aandeelhouder van Mills United Hovestadt &
Münstermann GmbH sinds 20 januari 2004) en Grain Millers VerwaltungsGmbH (beherend vennoot van Grain Millers GmbH & Co. KG sinds
20 januari 2004); de Raad houdt deze rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk
voor de boete naar rato van de periode van hun betrokkenheid, en aldus voor
een bedrag van EUR 1.511.000

III.

De Raad legt aan Werhahn Mühlen GmbH & Co., Wilh. Werhahn KG (althans
haar beherend vennoten de heer [VERTROUWELIJK], [VERTROUWELIJK], de heer
[VERTROUWELIJK], de heer [VERTROUWELIJK], de heer [VERTROUWELIJK], de
heer [VERTROUWELIJK], de heer [VERTROUWELIJK] en de heer
[VERTROUWELIJK]), en Georg Plange GmbH & Co. KG, allen statutair gevestigd
te Neuss (Duitsland), en Mühle Rüningen GmbH & Co. KG en Mühle Rüningen
Verwaltungsges. mbH, beide statutair gevestigd te Braunschweig (Duitsland),
een boete op van EUR 3.992.000. Alle rechts- en natuurlijke personen zijn
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de gehele boete. Uitzondering hierop zijn de
volgende beherend vennoten van Wilh. Werhahn KG: de heer [VERTROUWELIJK]
(beherend vennoot vanaf oktober 2005), de heer [VERTROUWELIJK] (beherend
vennoot vanaf november 2006), de heer [VERTROUWELIJK] (beherend vennoot
tot en met mei 2005) en de heer [VERTROUWELIJK] (beherend vennoot tot en
met september 2005); de Raad houdt deze personen hoofdelijk aansprakelijk
voor de boete naar rato van de periode van hun betrokkenheid. De heer
[VERTROUWELIJK] is aldus hoofdelijk aansprakelijk voor de boete voor een
bedrag van EUR 935.000, de heer [VERTROUWELIJK] voor een bedrag van EUR
135.000, de heer [VERTROUWELIJK] voor een bedrag van EUR 2.686.000 en de
heer [VERTROUWELIJK] voor een bedrag van EUR 2.809.000.
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IV.

De Raad legt aan Dossche Mills N.V. en Dossche Invest N.V., beide statutair
gevestigd te Deinze (België) een boete op van EUR 22.804.000, waarbij beide
rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel.

V.

De Raad legt aan Ranks Beheer B.V. en Ranks Meel B.V., beide statutair
gevestigd te Ameide, en Benando B.V., statutair gevestigd te Kropswolde
(gemeente Hoogezand-Sappemeer), een boete op van EUR 13.135.000. waarbij
alle rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel.

VI.

De Raad legt aan Flechtorfer Mühle Walter Thönebe Gmbh & Co. KG en
Flechtorfer Mühle Walter Thönebe Verwaltungsgesellschaft mbH, allen statutair
gevestigd te Lehre, Flechtorf (Duitsland), een boete op van EUR 908.000,
waarbij alle rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel.

VII.

De Raad legt aan Ceres N.V., statutair gevestigd te Brussel (België), en S.A.S.
Silos Soufflet, statutair gevestigd te Nogent-sur-Seine (Frankrijk), een boete op
van EUR 12.928.000, waarbij alle rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk zijn
voor het geheel.

VIII.

De Raad legt aan Gebr. Engelke Große Mühle Hasede-Hildesheim KG, statutair
gevestigd te Hasede (Duitsland), de heer [VERTROUWELIJK] en de heer
[VERTROUWELIJK] een boete op van EUR 7.705.000, waarbij de rechtspersoon
en de natuurlijke personen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel.

IX.

De Raad legt aan Kampffmeyer Mühlen GmbH en VK Mühlen AG, beiden
statutair gevestigd te Hamburg (Duitsland), een boete op van EUR 2.373.000,
waarbij alle rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel.

X.

De Raad legt aan Brabomills N.V., statutair gevestigd te Antwerpen (België), een
boete op van EUR 4.673.000.

XI.

De Raad legt aan Hedwigsburger Okermühle GmbH, statutair gevestigd te
Kissenbrück (Duitsland), V. Nordeck Holding GmbH & Co. KG en V. Nordeck
Verwaltungs-GmbH, beide statutair gevestigd te Hannover (Duitsland), een
boete op van EUR 392.000, waarbij alle rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk
zijn voor het geheel.

XII.

De Raad legt aan Friedrich Wilhelm Borgstedt Milser Mühle GmbH, Borgstedt
GmbH & Co. KG en Borgstedt Verwaltungs GmbH, allen statutair gevestigd te
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Bielefeld (Duitsland), een boete op van EUR 392.000, waarbij alle
rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel.
XIII.

De Raad legt aan Saalemühle Alsleben GmbH en Bindewald und Gutting
Verwaltungs-GmbH, beide statutair gevestigd te Alsleben (Duitsland), een boete
op van EUR 392.000, waarbij beide rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk zijn
voor het geheel.

XIV.

De Raad legt aan Krijger Meelfabriek Renesse B.V., Krijger Holding B.V. en
Krijger Beheer B.V., allen statutair gevestigd te Renesse, een boete op van EUR
71.000, waarbij alle rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel.

XV.

De Raad verklaart zich onbevoegd om een boete op te leggen aan Koopmans
Meel B.V. en Koopmans Koninklijke Meelfabrieken B.V., beide statutair gevestigd
te Leeuwarden.

Den Haag, 16 december 2010

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
namens deze,

Wg.
P. Kalbfleisch
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag
vanTegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na
bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.
In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op grond van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
de Raad van Bestuur verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Nederlandse
Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag
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