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Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de 

bezwaren gericht tegen het besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit van 21 april 2004, kenmerk 1615/666 

 

 

1. Bij besluit van 21 april 2004 (“het bestreden besluit”) heeft de directeur-generaal van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit (“d-g NMa”) vastgesteld dat Batavus B.V. 

(“Batavus”), Koga B.V. (“Koga”), Gazelle B.V. (“Gazelle”) en Giant Europe B.V. 

(“Giant”) artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet (“Mw”) hebben overtreden. De 

d-g NMa heeft aan Gazelle, Giant en de 100% moedermaatschappij van Batavus en 

Koga, Accell Group N.V. (“Accell”), boetes opgelegd.  

 

2. Tegen het bestreden besluit hebben Accell, Gazelle en Giant (“partijen”) op 27 en 

28 mei 2004 bezwaar aangetekend. De gronden van het bezwaar zijn op 

15 oktober 2004 en 4 november 2004 aangevuld.  

 

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

de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet (“Adviescommissie”).  

 

4. De d-g NMa heeft de Adviescommissie en – voor zover nog niet in bezit – partijen 

onder meer toegezonden het rapport van de Nationale ombudsman op het 

verzoekschrift van Gazelle en Giant van 27 oktober 20041, de besluiten op de bezwaren 

van Gazelle in zaak 3795 van deze zelfde datum en het arrest van het Hof Den Haag van 

24 februari 2005 in de zaak Accell c.s. versus de Staat der Nederlanden. 

     

                                                           
1 Abusievelijk wekken de randnummers 58-60 van het Advies de indruk dat alleen namens Gazelle een klacht 

bij de Nationale ombudsman is ingediend.  
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5. Op 17 december 2004 zijn Accell, Gazelle en Giant alsook de d-g NMa naar aanleiding 

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

verslag opgemaakt, dat op 31 januari 2005 aan betrokkenen is toegestuurd.  

 

6. Op 1 juli 2005 heeft de Adviescommissie haar advies uitgebracht (“Advies”). Het Advies 

is aan dit besluit gehecht en maakt hiervan integraal onderdeel uit.  

 

7. Het Advies van de Adviescommissie luidt als volgt:  

 

5 Conclusies en Advies 

 

226. De Adviescommissie concludeert en adviseert de d-g NMa als volgt:  

 

227. Het is de Adviescommissie gebleken dat de d-g NMa in het besluit een nieuwe, 

aanvullende kwalificatie heeft gegeven van feiten en omstandigheden uit het rapport met 

betrekking tot de (minimale) margevergoeding van NFP aan de rijwielhandelaren. Gelet 

op de overwegingen in de randnummers 36 tot en met 43 van dit Advies stelt zij een 

schending vast van de rechtswaarborgen uit de Mededingingswet en adviseert de d-g 

NMa het verwijt inzake de (minimale) margevergoeding van NFP aan de 

rijwielhandelaren niet aan het besluit op bezwaar ten grondslag te leggen zonder 

tegemoet te zijn gekomen aan deze bezwaren. De bezwaren terzake dienen derhalve 

gegrond te worden verklaard.  

 

228. De bezwaren met betrekking tot de voorgenomen toepassing van art. 81 EG in het 

besluit op bezwaar dienen gegrond te worden verklaard. Onder de gegeven 

omstandigheden wordt niet voldaan aan de waarborgen die de Mw en de Awb aan 

bezwaarden bieden. Gelet op de overwegingen in de randnummers 47 tot en met 49 van 

dit Advies wordt de d-g NMa geadviseerd het verwijt inzake de schending van art. 81 EG 

niet aan het besluit op bezwaar ten grondslag te leggen zonder tegemoet te zijn 

gekomen aan de daargenoemde bezwaren.  

 

229. De bezwaren tegen de kwalificatie van de gedragingen met betrekking tot de 

verhoging van de consumentenadviesprijzen en de verlaging van de betalingskortingen 

dienen gegrond te worden verklaard voor zover zij als overeenkomst worden aangemerkt 

gelet op de overwegingen uit de randnummers 128, 130 en 131 van dit Advies. De 

bezwaren dienen daarentegen te worden verworpen voor zover zij als onderlinge 

afgestemde feitelijke gedraging worden aangemerkt, gelet op en behoudens de 

overwegingen uit de randnummers 129 en 132 en 136 van dit Advies.  
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230. De bezwaren tegen de kwalificatie van de gedragingen met betrekking tot de 

maximumkorting dienen gegrond te worden verklaard voor zover zij als overeenkomsten 

worden aangemerkt. De bezwaren dienen daarentegen te worden verworpen voor zover 

zij als onderlinge afgestemde feitelijke gedraging worden aangemerkt, gelet op de 

overwegingen 128, 129 en 137 van dit Advies.  

 

231. De Adviescommissie is van oordeel dat sprake is van één enkele inbreuk met 

betrekking tot het prijsbeleid voor het fietsseizoen 2001, gelet op de overwegingen uit 

randnummer 126 van dit Advies. Daartoe heeft volgens haar gedurende en voorafgaand 

aan twee afzonderlijke bijeenkomsten afstemming plaatsgehad die ziet op verschillende 

onderwerpen.  

 

232. De bezwaren met betrekking tot de toerekening van de boete aan de afzonderlijke 

gedragingen van de overtreding dienen te worden verworpen. Wel is de Adviescommissie 

van oordeel dat de d-g NMa bij de verzekering van de procedurele waarborgen jegens 

betrokkenen onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld, gelet op de overwegingen in 

randnummer 181 van het Advies. Zij geeft de d-g NMa om die reden in overweging een 

verlaging toe te passen van 10% van de boete.  

 

233. De Adviescommissie kan met betrekking tot losse ATB- en raceframes niet 

vaststellen of de concurrentiebeperkende strekking van de afspraak zich niet ook zou 

uitstrekken tot deze frames. Gelet op de overwegingen in randnummer 195 van dit 

Advies wordt de d-g NMa geadviseerd nader te onderbouwen of deze onder de 

mededingingsbeperkende gedraging vallen en of zij dienen te worden meegenomen in 

de betrokken omzet.  

 

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

 

8. Het Advies, zoals door de Adviescommissie uitgebracht, is ontvangen door de Raad van 

Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (“de Raad”), die met ingang van 

1 juli 2005 geldt als opvolger van de d-g NMa en in die hoedanigheid op de bezwaren 

van partijen beslist.2 

 

9. De Raad heeft besloten conform het Advies te beslissen, in een enkel geval met een 

aanvullende dan wel afwijkende motivering (zie paragraaf II van dit besluit). 

 

                                                           
2 Wet van 9 december 2004, houdende wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen 

van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan, Stb. 

2005, 172. 
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10. De Raad heeft hierbij ook acht geslagen op de op de zaak betrekking hebbende stukken 

die dateren van na de hoorzitting van 17 december 2004, waaronder de reactie van 

Giant van 30 december 2004 op de schriftelijke toelichting van 6 december 2004 van de 

d-g NMa op het bestreden besluit.3 

 

11. In paragraaf III licht de Raad toe op welke wijze hij uitvoering heeft gegeven aan het 

Advies bij het nemen van een besluit op bezwaar tevens artikel 81 van het Verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap (“EG”) te betrekken op een wijze die voor 

partijen hun recht op hoor en wederhoor eerbiedigt (randnummers 44-49 en 228 van 

het Advies).  

 

12. In paragraaf IV bepreekt de Raad de consequenties voor de bij het bestreden besluit 

opgelegde boetes.  

 

  

 

Duur van de inbreuk  

 

13. De Adviescommissie oordeelt dat de verschillende afspraken betrekking hebben op het 

fietsseizoen 2001 en de d-g NMa terecht de duur van de onderdelen van de inbreuk op 

é é n jaar heeft gesteld.4  

 

14. Hoewel de Raad het eindoordeel van de Adviescommissie, dat de bezwaren van partijen 

met betrekking tot het begin van de overtreding ongegrond zijn volgt, deelt de Raad niet 

de opvatting van de Adviescommissie dat de verschillende afspraken, omdat zij 

betrekking hebben op het fietsseizoen 2001, pas vanaf 1 september 2000 effect 

sorteren.5 

 

15. Niet pas vanaf 1 september 2000, maar na de afstemming, zoals die plaatsvond tijdens 

de bijeenkomsten op 13 juni 2000 en 17 augustus 2000, is het marktgedrag van partijen 

beï nvloed.6 Voor de aanvang van de overtreding is niet van belang of de overtreding 

eerst later of überhaupt tot voor de buitenwereld zichtbare prijsaanpassingen heeft 

                                                           
3 Schriftelijke toelichting op het besluit van 21 april 2004 van de d-g NMa van 6 december 2004, 1615/779, 

brief van Giant aan de NMa van 30 december 2004, 1615/782.  

4 Advies, randnummer 161.  

5 Advies, randnummer 161.  

6 Zie randnummer 109 van het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet van 

7 oktober 2003 in zaak 2658 / Mobiele operators, door de d-g NMa overgenomen bij het besluit op bezwaar 

van 27 september 2004.  
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geleid. In de randnummers 177-180 van het bestreden besluit is dan ook aangegeven dat 

sprake is van een overtreding vanaf het moment van de besprekingen, te weten 

13 juni 2000 respectievelijk 17 augustus 2000. 

 

16. De d-g NMa is in het bestreden besluit desalniettemin uitgegaan van 1 september 2000 

als tijdstip voor de aanvang van de overtreding, aangezien in het rapport dit tijdstip ook 

als begindatum van de overtreding is beschouwd. De Raad handhaaft deze vaststelling, 

die qua resultaat overeenkomt met het Advies. 

 

17. Het oordeel van de Adviescommissie, dat de bezwaren van partijen met betrekking tot 

het einde van de overtreding ongegrond zijn, volgt de Raad, met é é n uitzondering. Dit 

betreft Giant’s Boulder-fietsen, model 2002. De Boulder-fietsen kennen een van het 

gebruikelijke fietsseizoen afwijkend “loopjaar”. Introductie vindt plaats in het voorjaar. 

Giant heeft, anders dan de Adviescommissie stelt, in het voorjaar van 2001 niet alleen 

de prijzen van de Boulder-fietsen, model 2002, vastgesteld, maar deze fietsen op dat 

moment ook op de markt gebracht. Dit ziet de Raad als zelfstandig marktgedrag, zodat 

de overtreding niet ziet op deze nieuwe Boulder-fietsen.7        

 

Boetegrondslag: betrokken omzet 

 

18. De Adviescommissie adviseert de d-g NMa nader te onderbouwen of de verkopen van 

losse ATB- en raceframes deel uit maken van de betrokken omzet als bedoeld in 

randnummer 15 van de Richtsnoeren boetetoemeting met betrekking tot het opleggen 

van boetes ingevolge artikel 57 van de Mededingingswet van 19 december 2001 

(“Richtsnoeren boetetoemeting”).8 Dit naar aanleiding van het standpunt van Giant dat 

de beboete gedragingen slechts zien op (onderdelen van) prijzen van fietsen.  

 

19. Naar het oordeel van de Raad vallen de verkopen van losse frames niet onder de 

omschrijving van de aan partijen gevraagde en in het bestreden besluit genoemde 

betrokken omzet.9  

 

20. Giant heeft bevestigd dat haar opgave van de betrokken omzet abusievelijk ook de 

omzet van losse ATB- en raceframes bevatte.10  

                                                           
7 Advies, randnummers 162-163. Zie ook de brief van Giant aan de NMa van 13 september 2005, 1615/850.  

8 Stcrt 2001, 248, p. 90. Advies, randnummers 195 en 233.  

9 Brief van de NMa aan Giant van 20 februari 2004, 1615/642 en randnummer 211 van het bestreden besluit. 

Zie ook de brief van Giant aan de NMa van 2 maart 2004, 1615/649.  

10 Brief van Giant aan de NMa van 23 augustus 2005. Zie ook de brief van de NMa aan Giant van 

12 augustus 2005.  
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21. Gezien hetgeen is overwogen in de randnummers 17-20, heeft de Raad besloten de 

boete voor Giant te corrigeren, uitgaande van de juiste betrokken omzet, waarvan geen 

deel uit maken de omzet van losse ATB- en raceframes en de omzet van de Boulder-

fietsen van model 2002 (zie paragraaf IV. Boete, onderdeel Heroverweging boetes).  

 

Ernst van de overtreding 

 

22. Giant is van oordeel dat de door de d-g NMa opgelegde boete geen 15%, maar 

maximaal 12% van de betrokken omzet zou moeten zijn. Giant baseert zich hierbij op 

de Bekendmaking “Boetetoemeting aangaande bepaalde mededingingsbeperkende 

activiteiten GWW-deelsector” van de d-g NMa van 13 oktober 2004.11 In deze 

Bekendmaking geeft de d-g NMa aan voor specifieke overtredingen in de GWW-sector 

de boete te bepalen op maximaal 12% van de aanbestedingsomzet in 2001. Volgens 

Giant is sprake van willekeur.  

 

23. De Raad volgt Giant hierin niet. Bij de vaststelling van de boetes van partijen heeft de d-

g NMa gebruik gemaakt van de Richtsnoeren boetetoemeting. De in bovenvermelde 

Bekendmaking vastgestelde boetegrondslag wijkt af van die van de Richtsnoeren 

boetetoemeting; deze laatste gaan uit van de betrokken omzet van de onderneming, 

terwijl in de GWW-zaken gebruik is gemaakt van de aanbestedingsomzet in 2001. Een 

beroep op het in bovenvermelde Bekendmaking gehanteerde percentage gaat alleen al 

om deze reden niet op. In de bouwzaken is sprake van bijzondere omstandigheden, 

onder andere gelegen in het feit dat honderden bedrijven aan de NMa kenbaar hebben 

gemaakt dat zij hebben deelgenomen aan verboden afspraken en gedragingen bij 

aanbestedingen. Er was sprake van een politiek-maatschappelijke wens om op korte 

termijn te komen tot een structurele cultuuromslag in de bouwsector. Het 

mededingingsbeperkende gedrag in de bouwsector was niet alleen grootschalig, 

structureel en diepgeworteld, maar ook complex en ondoorzichtig van aard. Om dit te 

ontrafelen en op te lossen, kon de NMa niet met de gangbare procedure en 

boetetoemeting uit de voeten. Er is daarom een nieuwe handhavingsstrategie 

ontwikkeld die speciaal is toegesneden op de hier bedoelde bouwzaken.12 Van willekeur 

is derhalve geen sprake.  

 

24. Overigens volgt de Raad de Adviescommissie niet, waar zij in randnummer 208 van 

haar Advies aanneemt dat de d-g NMa, door in het bestreden besluit de minimale factor 

                                                           
11 Stcrt 2004, 198, p. 33.  

12 Zie ook Bekendmaking “Boetetoemeting aangaande bepaalde mededingingsbeperkende activiteiten GWW-

deelsector”, randnummer 2.  



Openbaar 

 

7                                                  Openbaar 

voor zeer zware overtredingen, te weten 1,5, te hanteren, de economische context als 

“neutraal” heeft meegewogen. De d-g NMa heeft in de specifieke economische context, 

zoals uiteengezet in randnummers 216 tot en met 224 van het bestreden besluit, juist 

argumenten gevonden om binnen het spectrum van de beboeting voor zeer zware 

overtredingen eerder voor een lage dan voor een hoge boete te kiezen; hierdoor is hij 

aan de onderkant van de in de Richtsnoeren boetetoemeting aangegeven bandbreedte 

voor zeer zware overtredingen uitgekomen. 

  

Boeteverlagende omstandigheden; accountantsverklaring  

 

25. Giant stelt dat de d-g NMa, evenals aan de partijen in de zaak Mobiele operators, haar 

een boeteverlaging van 2% had moeten aanbieden in ruil voor het overleggen van een 

accountantsverklaring, omdat ook Giant zich grote inspanningen heeft getroost om de 

voor de berekening van de betrokken omzet benodigde gegevens aan te leveren. 

 

26. De Raad volgt Giant hierin niet. In randnummer 43 van het besluit op bezwaar in 

zaak 2658 / Mobiele operators van 27 september 2004 heeft de d-g NMa aangegeven 

dat hij gezien de bijzonderheden van dat geval termen aanwezig achtte voor een 

boeteverlaging van 2% voor de mobiele operators die conform het verzoek een 

verklaring van een accountant hadden verstrekt. Dergelijke bijzonderheden zijn in casu 

niet aan de orde, alleen al gezien het feit dat in onderhavige zaak niet om een 

accountantsverklaring is gevraagd; van gelijke situaties die een beroep op het 

gelijkheidsbeginsel rechtvaardigen, is geen sprake. 

 

Vaststelling van de boetes; wettelijk maximum  

 

27. In randnummer 192 van het Advies vermeldt de Adviescommissie het standpunt van 

Giant dat de d-g NMa bij het opvragen van de omzetgegevens over het jaar 2003 

onzorgvuldig heeft gehandeld, door niet het beschikbaar komen van die cijfers van 

Giant af te wachten, maar het risico te aanvaarden dat met de aan Giant opgelegde 

boete meer dan het wettelijk maximum werd opgelegd.  

 

28. In randnummer 240 van het bestreden besluit heeft de d-g NMa aangegeven zich ervan 

te hebben vergewist of een overschrijding van het wettelijk maximum voor Giant aan de 

orde zou kunnen zijn. Ook in haar bezwaarschrift heeft Giant hieromtrent geen feiten 

naar voren gebracht, zodat naar het oordeel van de Raad noch van strijd met artikel 57, 

eerste lid, Mw noch met het zorgvuldigheidsbeginsel sprake is. 
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29. Artikel 88 Mw kent de Raad de bevoegdheid toe artikel 81, eerste lid, EG toe te passen in 

overeenstemming met de uitvoeringsverordeningen op grond van de artikelen 83 en 

84 EG.  

 

30. Zoals aangegeven in randnummer 47 van het Advies, rust sinds 1 mei 2004 op de NMa  

de verplichting om artikel 81 EG toe te passen wanneer zij artikel 6 Mw toepast en de 

desbetreffende gedragingen de handel tussen de lidstaten kunnen beï nvloeden. Omdat 

Verordening (EG) 1/2003 niet in overgangsrecht voorziet, moet de Raad dit artikel ook 

in lopende zaken toepassen. 

 

31. Ingevolge artikel 81, eerste lid, EG zijn onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt 

en verboden alle overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van 

ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de 

handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beï nvloeden en ertoe strekken of ten gevolge 

hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, 

beperkt of vervalst. 

 

32. Met betrekking tot de kwalificaties onderneming, overeenkomst, onderling afgestemde 

feitelijke gedraging en mededingingsbeperking is de toetsing aan artikel 81, eerste lid, 

EG niet anders dan die aan artikel 6 Mw. Waar het gaat om artikel 81, eerste lid, EG 

moet de Raad bovendien toetsen aan het criterium van ongunstige beï nvloeding van de 

handel tussen de lidstaten.  

 

33. In de brief van 13 augustus 2004 van de NMa aan partijen13 en in de schriftelijke 

toelichting van 6 december 2004 van de d-g NMa op het bestreden besluit14 heeft de 

NMa aangegeven zich, met het op 1 mei 2004 van toepassing worden van Verordening 

(EG) 1/2003 van de Raad van de Europese Unie15, in de onderhavige procedure voor de 

vraag te zien gesteld of de gedragingen waarvoor bij het besluit van 21 april 2004 boetes 

zijn opgelegd wegens overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw, de handel tussen de 

lidstaten ongunstig (hebben) kunnen beï nvloeden.  

 

                                                           
13 Brieven van de NMa aan respectievelijk Accell, Giant en Gazelle van 13 augustus 2004.  

14 Schriftelijke toelichting op het besluit van 21 april 2004 van de d-g NMa van 6 december 2004, 1615/779, 

randnummers 113-120.  

15 Verordening (EG) 1/2003 van de Raad van de Europese Unie van 16 december 2002 betreffende de 

uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, Pb EG 2003, L 1/1.  
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34. In bovenvermelde brief en schriftelijke toelichting is aangegeven dat de NMa op basis 

van het dossier en gezien de Mededeling van de Commissie “Richtsnoeren betreffende 

het begrip “beï nvloeding van de handel” in de artikelen 81 en 82 van het Verdrag” van 

27 april 200416 voorshands van mening is dat de onderhavige gedragingen de handel 

tussen de lidstaten ongunstig (hebben) kunnen beï nvloeden. Ook is opgemerkt dat de 

d-g NMa bij de heroverweging alle argumenten die naar voren zijn gebracht met 

betrekking tot de (niet-)toepasselijkheid van artikel 6 Mw en de bij schending daarvan 

op te leggen sancties op overeenkomstige wijze in aanmerking zal nemen bij de 

eventuele toepassing van artikel 81 EG. Voorts is aangegeven dat, mocht de d-g NMa 

tot de conclusie komen dat de onderhavige gedragingen zowel inbreuk maken op 

artikel 6, eerste lid, Mw als op artikel 81 EG, hij zich zal beperken tot het opleggen van 

é é n boete, waarbij de d-g NMa het resultaat van een beboeting volgens het systeem 

van de Richtsnoeren boetetoemeting volledig passend acht voor bestraffing van 

overtredingen van het Europese kartelverbod. In de schriftelijke toelichting heeft de d-

g NMa zijn voorlopige standpunt onderbouwd. 

 

35. Gezien randnummers 44-49 en 228 van het Advies, heeft de Raad er voor gekozen 

partijen nogmaals te wijzen op het in de schriftelijke toelichting onderbouwde, 

voorlopige standpunt van de d-g NMa en aan hen andermaal de gelegenheid te bieden 

naar aanleiding hiervan hun zienswijze naar voren te brengen.17  

 

36. Op deze brief van 12 juli 2005, heeft Accell op 25 juli 2005 gereageerd.18 Accell ziet in de 

brief van de NMa geen reden nog iets toe te voegen aan hetgeen zij reeds eerder in deze 

procedure omtrent de toepasselijkheid van artikel 81 EG heeft ingebracht.  

 

37. Op 4 augustus 2005 heeft Gazelle de NMa een reactie doen toekomen.19 Nieuwe 

punten, waarop het Advies van de Adviescommissie geen betrekking kon hebben, 

betreffen de mening van Gazelle dat de overwegingen van de d-g NMa in de schriftelijke 

toelichting op het bestreden besluit Gazelle onvoldoende houvast bieden om zich tegen 

het standpunt van de NMa te verdedigen. Ook betwist Gazelle dat sprake is van een 

merkbare beï nvloeding van de tussenstaatse handel.  

 

38. Giant heeft eveneens op 4 augustus 2005 gereageerd.20 Hierin geeft zij aan vast te 

houden aan hetgeen zij eerder over dit onderwerp heeft opgemerkt, waarbij zij met 

                                                           
16 Pb EG 2004, C 101/81.  

17 Brieven van de NMa aan respectievelijk Accell, Gazelle en Giant van 12 juli 2005.  

18 Brief van Accell aan de NMa van 25 juli 2005, 1615/826.  

19 Brief van Gazelle aan de NMa van 4 augustus 2005, 1615/832.  

20 Brief van Giant aan de NMa van 4 augustus 2005, 1615/834.  



Openbaar 

 

10                                                  Openbaar 

name wijst op haar brief van 30 augustus 200421 en paragraaf 1.4 van haar aanvullend 

bezwaarschrift. Ook in de reactie van Giant van 30 december 2004 op de schriftelijke 

toelichting van de d-g NMa gaat Giant op de toepasselijkheid van artikel 81 EG in. 

Nieuwe punten van Giant betreffen de opvatting dat de d-g NMa ten onrechte weglaat 

dat het om een merkbare beï nvloeding van de handel tussen lidstaten moet gaan en 

dat de korte en voorlopige opmerkingen van de d-g NMa in de schriftelijke toelichting 

op het bestreden besluit naar het oordeel van Giant geen basis vormen om een reactie 

op te formuleren.  

 

39. Bovenvermelde reacties gaven partijen geen aanleiding tot nadere inhoudelijke 

opmerkingen. 

 

40. In reactie op het nieuwe punt van Gazelle en Giant over de beknoptheid van het 

standpunt van de d-g NMa in de schriftelijke toelichting op het bestreden besluit en het 

voorlopige karakter ervan, merkt de Raad op dat dit standpunt niet anders dan 

voorlopig kon zijn, omdat de Raad pas bij het besluit op bezwaar een definitief 

standpunt inneemt en daarbij ook de reacties van partijen betrekt. Hetgeen in de 

schriftelijke toelichting is opgenomen is weliswaar beknopt, maar laat, ook wat de 

inhoudelijke vraag (wel of geen beï nvloeding van de handel) betreft, niets aan 

duidelijkheid te wensen over. 

 

41. Van belang is dat de Commissie in bovenvermelde Richtsnoeren, waarin de 

jurisprudentie van het Hof van Justitie (“Hof”) en het Gerecht van Eerste Aanleg 

(“Gerecht”) van de Europese Gemeenschappen is verwerkt, het begrip “handel tussen 

de lidstaten” niet beperkt tot het traditionele grensoverschrijdende verkeer. Het is een 

ruimer begrip, dat alle grensoverschrijdende activiteiten omvat, onafhankelijk van de 

afbakening van de relevante markt.22 Voorts is van belang dat het begrip “kunnen 

beï nvloeden” eveneens ruim wordt opgevat.23 

 

42. Voor onderhavige zaak is allereerst relevant dat volgens vaste jurisprudentie horizontale 

kartels die het hele grondgebied van een lidstaat bestrijken, normaal gesproken de 

handel tussen lidstaten kunnen beï nvloeden. Voorts is relevant dat met betrekking tot 

                                                           
21 Brief van Giant aan de NMa van 30 augustus 2004, 1615/725.  

22 Richtsnoeren betreffende het begrip “beïnvloeding van de handel” in de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, 

randnummers 19-22.  

23 Richtsnoeren betreffende het begrip “beïnvloeding van de handel” in de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, 

randnummer 23.  
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de verkoop van fietsen sprake is van grensoverschrijdend verkeer en van internationaal 

opererende ondernemingen.24  

 

43. Op grond hiervan neemt de Raad aan dat de onderhavige gedragingen de handel tussen 

de lidstaten merkbaar ongunstig hebben kunnen beï nvloeden.  

 

44. De inhoudelijke punten van Gazelle en Giant brengen de Raad niet tot een ander 

standpunt.  

 

45. Gazelle onderbouwt haar oordeel dat geen sprake is van een merkbare beï nvloeding 

van de tussenstaatse handel als volgt. Volgens Gazelle hadden de – unilateraal 

doorgevoerde – prijsverhogingen geen uitsluitend effect en vormden zij geen restrictie 

op import of export. Ook werkte Gazelle voor export met onafhankelijke 

groothandelaren. Gazelle voerde in dit opzicht een volledig andere prijsstrategie, 

waarbij geen gebruik werd gemaakt van consumentenadviesprijzen.  

 

46. Deze punten van Gazelle doen niet af aan de bij randnummer 42 genoemde factoren. 

Ter beoordeling staat niet of unilateraal gedrag van Gazelle de tussenstaatse handel kan 

beï nvloeden, maar of dit met de onderlinge afstemming het geval is. Ook nu de 

afstemming niet zag op de prijzen buiten Nederland, kan de – dankzij de afstemming – 

vergrote mogelijkheid tot doorberekening van kostenstijgingen in de prijzen er 

niettemin toe leiden dat voor Gazelle en andere fietsfabrikanten de afzet in Nederland 

relatief aantrekkelijker werd dan afzet elders in de EG. Een kunstmatige verlegging van 

de handelsstromen is derhalve niet denkbeeldig. 

 

47. Zoals aangegeven, laat de d-g NMa volgens Giant ten onrechte weg dat het om een 

merkbare beï nvloeding van de handel tussen lidstaten moet gaan: de relevante markt 

waarop zij actief is, is een internationale markt, waarop het marktaandeel van de 

betrokken fabrikanten zeer klein is. Ook is het volgens Giant tegenstrijdig dat de d-

g NMa bij zijn oordeel dat de overtredingen de tussenstaatse handel hebben kunnen 

beï nvloeden verwijst naar het feit dat twee partijen uitgaan van een geografische markt 

die ruimer is dan Nederland, terwijl hij ditzelfde argument bij het maken zijn 

(schetsmatige) marktafbakening terzijde stelt.  

 

48. In navolging van de Adviescommissie verwerpt de Raad de bezwaren van partijen met 

betrekking tot de afbakening van de relevante markt.25 In het bestreden besluit 

                                                           
24 Richtsnoeren betreffende het begrip “beïnvloeding van de handel” in de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, 

randnummer 78. Zie ook HvJEG 19 februari 2002, zaak C-309/99, Wouters e.a. tegen Algemene Raad van de 

Nederlandse Orde van Advocaten, r.o. 95-96.  
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concludeert de d-g NMa dat de verschillende soorten fietsen tot dezelfde markt 

behoren, die zich uitstrekt over het Nederlandse grondgebied. Op deze markt hebben 

partijen, zoals aangegeven in het bestreden besluit, een gezamenlijk marktaandeel 

(gemeten naar omzet in 2000) van circa 75%.  

 

49. Zoals aangegeven in randnummer 41, omvat het begrip “handel tussen de lidstaten” 

alle grensoverschrijdende activiteiten, onafhankelijk van de afbakening van de relevante 

markt. Indien sprake is van onderscheiden geografische markten, omdat de 

mededingingsvoorwaarden onvoldoende homogeen zijn, kan er nog steeds sprake zijn 

van handels- en investeringsbeslissingen ten aanzien van de ene geografische markt, 

die worden beï nvloed door de situatie op de andere (aangrenzende) geografische 

markt. Van een tegenstrijdigheid zoals door Giant gesteld, is dus geen sprake. Het 

argument van Giant onderstreept eerder het bestaan van grensoverschrijdende 

activiteiten waarvan de huidige omvang niet verwaarloosbaar is. Artikel 81 EG ziet er 

trouwens op toe dat mededingingsbeperkende gedragingen niet tevens de mogelijkheid 

van een verdergaande vervlechting van thans nog gescheiden (nationale) geografische 

markten op de interne markt kunnen frustreren.  

 

50. De Raad stelt vast dat de in het bestreden besluit omschreven gedragingen naast een 

inbreuk op artikel 6, eerste lid, Mw tevens een inbreuk op artikel 81, eerste lid, EG 

vormen.  

 

51. Overeenkomstig artikel 11, vierde lid, van Verordening (EG) 1/2003 heeft de Raad de 

Commissie in kennis gesteld van zijn voorgenomen besluit op bezwaar.  

 

  

 

Toepassing artikel 81 EG: geen wijziging in sanctie  

 

52. De Raad heeft vastgesteld dat de onderhavige gedragingen zowel een overtreding 

vormen van artikel 6, eerste lid, Mw als van artikel 81, eerste lid, EG.  

 

53. Bij een decentrale toepassing van de mededingingsregels van het Verdrag tot oprichting 

van de Europese Gemeenschap, zoals in het onderhavige geval artikel 81, eerste lid, EG, 

past de mededingingsautoriteit van de betrokken lidstaat de eigen, nationale 

procedures en regels toe op het punt van de handhaving door middel van sancties. Dat 

wil zeggen dat het boven weergegeven wettelijke kader ook van toepassing is op de door 

de Raad op te leggen boetes in verband met de overtreding van artikel 81, eerste lid EG, 

                                                                                                                                                                  
25 Advies, randnummers 63-72.  
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zoals ook blijkt uit artikel 89 Mw. Bovenvermelde Richtsnoeren boetetoemeting, in 

beginsel toegesneden op overtredingen van de artikelen 6 en 24 Mw, past de Raad 

zoveel mogelijk op overeenkomstige wijze toe.  

 

54. Bij de handhaving van het gemeenschapsrecht op nationaal niveau zijn de lidstaten 

krachtens artikel 10 EG verplicht “alle passende maatregelen te nemen om de 

doeltreffende toepassing van het gemeenschapsrecht te verzekeren. Daartoe dienen de 

lidstaten er met name op toe te zien, dat overtredingen van het gemeenschapsrecht 

onder gelijke materiële en formele voorwaarden worden bestraft als vergelijkbare en 

even ernstige overtredingen van het nationale recht. Zij zijn daarbij vrij in hun keuze van 

de op te leggen straffen, maar deze moeten wel doeltreffend, evenredig en afschrikkend 

zijn.”26 

 

55. De Raad acht het resultaat van een beboeting volgens het systeem van de Richtsnoeren 

boetetoemeting volledig passend voor de bestraffing van overtredingen van het 

Europese kartelverbod in overeenstemming met de hiervoor aangehaalde algemene 

criteria voor nationaalrechtelijke handhaving van Europeesrechtelijke voorschriften.  

 

56. Voorts wijst de Raad er op dat het criterium “beï nvloeding van de handel” een 

autonoom criterium uit het Gemeenschapsrecht is, dat vooral een 

bevoegdheidscriterium is, dat het toepassingsbereik van het communautaire 

mededingingsrecht bepaalt.27 Zoals blijkt uit randnummer 30, is de materië le 

normstelling in artikel 6 Mw voor het overige geheel identiek aan die van artikel 81 EG. 

De Raad leidt uit een en ander af dat het enkele feit dat is voldaan aan het criterium van 

beï nvloeding van de handel op zichzelf geen (hogere) boete rechtvaardigt.28 

 

57. In zijn besluit van 14 januari 2003 in zaak 2269 / Noordzeegarnalen, heeft de d-g NMa 

reeds geoordeeld dat hij er van uit gaat dat indien een opgelegde boete een passende 

reactie vormt op de schending van de communautaire rechtsorde en uit een oogpunt 

van specifieke en generale preventie toereikend is voor de handhaving van artikel 81, 

eerste lid, EG, deze boete tegelijkertijd toereikend is voor de handhaving van artikel 6, 

                                                           
26 Zie onder meer HvJEG 21 september 1989, zaak 68/88, Commissie vs Griekenland, en HvJEG 10 juli 1990, 

zaak 326/88, Hansen en Soen.  

27 Richtsnoeren betreffende het begrip “beïnvloeding van de handel” in de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, 

randnummer 12, onder verwijzing naar HvJEG 13 juli 1966, gevoegde zaken 56 en 58/64, Consten en 

Grundig, en HvJEG 6 maart 1974, gevoegde zaken 6 en 7/73, Commercial Solvents.  

28 Dit laat onverlet dat, in andere zaken, onder omstandigheden die zich in de onderhavige zaak niet 

voordoen, ongunstige beïnvloeding van de handel tussen de lidstaten een factor kan vormen die in 

aanmerking wordt genomen bij de beoordeling van de ernst van de overtreding.  
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eerste lid, Mw. Het voor dezelfde gedragingen opleggen van een extra sanctie aan de 

betrokken partijen, in verband met de parallelle schending van zowel artikel 81 EG als 

artikel 6 Mw, dient dan geen doel en moet achterwege blijven. 

 

58. Hetzelfde gaat op ten aanzien van de overtreding van partijen. De in verband daarmee 

bij het bestreden besluit opgelegde boetes acht de Raad toereikend voor de effectieve 

bestraffing van de in de onderhavige bezwaarprocedure vastgestelde parallelle 

overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw en artikel 81, eerste lid, EG.  

 

59. Nu de Raad als gevolg van het van toepassing worden van Verordening (EG) 1/2003 

geen zwaardere sanctie oplegt dan reeds op grond van het nationale recht in het 

bestreden besluit het geval was, voldoet de heroverweging in bezwaar tevens aan het 

vereiste dat de afweging niet zo mag uitvallen dat degenen die bezwaarschriften hebben 

ingediend, er slechter van worden.29      

         

Heroverweging boetes 

 

60. Allereerst heeft de Raad besloten de boete voor Giant te corrigeren. Gezien 

randnummer 21, is de correcte betrokken omzet van Giant EUR [… (EUR […] -/- EUR […

EUR […]). Overeenkomstig randnummer 211 van het bestreden besluit resulteert dit 

in een boetegrondslag voor Giant van EUR […]. Gelet op de in randnummer 224 van het 

bestreden besluit genoemde vermenigvuldigingsfactor, is het bijgestelde boetebedrag 

voor Giant EUR […]. Na afronding naar beneden op het meest dichtbij zijnde duizendtal 

komt dit neer op een bedrag van EUR 3.802.000.  

 

61. Gelet op randnummer 232 van het Advies, verlaagt de Raad voorts de aan partijen 

opgelegde boetes met 10%. Dat de vermindering in het licht van de door de 

Adviescommissie geconstateerde onzorgvuldigheid gerechtvaardigd is te achten, doet 

overigens niet af aan de juistheid van de boetetoemeting op basis van de Richtsnoeren 

boetetoemeting in het bestreden besluit. De vermindering staat immers geheel los van 

ernst en duur van de overtreding of individuele omstandigheden aan de zijde van 

partijen waarmee de Raad bij de boetetoemeting rekening zou moeten houden. 

 

62. Met toepassing van een verlaging van 10% van de eerder aan Accell en Gazelle 

opgelegde boetes, zoals genoemd in randnummer 238 van het bestreden besluit, en van 

                                                           
29 Voor zover er sprake zou kunnen zijn van nadelige civielrechtelijke consequenties van de “dubbele 

grondslag” van de normschending, vloeien deze rechtstreeks uit Verordening (EG) 1/2003 voort en niet uit 

de beoordeling in het onderhavige besluit. Zie ook de randnummers 47-48 van het Advies.  
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het in dit besluit voor Giant bijgestelde en afgeronde boetebedrag, zoals vermeld in 

randnummer 60, legt de Raad in bezwaar de navolgende boetes op: 

 

Accell: EUR 11.528.000  

Gazelle: EUR 11.608.000 

Giant: EUR 3.421.000  
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De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit:  

 

I. verklaart de bezwaren tegen het besluit van de directeur-generaal van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit van 21 april 2004 deels gegrond en deels 

ongegrond;  

 

II. legt met toepassing van artikel 62 van de Mededingingswet in bezwaar de volgende 

boetes op:  

 

a)  aan Accell Group N.V., statutair gevestigd te Heerenveen, een boete van 

EUR 11.528.000,  

b)  aan Koninklijke Gazelle B.V., statutair gevestigd te Dieren, een boete van 

EUR 11.608.000,  

c)  aan Giant Europe B.V., statutair gevestigd te Lelystad, een boete van 

EUR 3.421.000. 

 

 

 

Datum: 24 november 2005 

 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  
namens deze:  
 
 
overeenkomstig het door de Raad op 21 november 2005 genomen besluit,  
 
 
 
w.g. 
P. Kalbfleisch 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na 

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

bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 

 


