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C(2009)5810 definitief

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 24.7.2009

tot wijziging van Beschikking C(2008) 926 (def.) inzake een procedure op grond van
artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-Overeenkomst

(Zaak 38.543 - Internationale verhuisdiensten)

(Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

KENNIS TE GEVEN AAN:
Gosselin Group NV

Stichting Administratiekantoor Portielje

(Voor de EER relevante tekst)
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 24.7.2009

tot wijziging van Beschikking C(2008) 926 (def.) inzake een procedure op grond van
artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-Overeenkomst

(Zaak 38.543 - Internationale verhuisdiensten)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de 
uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag1, en met 
name op artikel 7, lid 1, en artikel 23, lid 2,

Gezien Beschikking C(2008) 926 (def.) van de Commissie van 11 maart 2008 inzake een 
procedure op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-
Overeenkomst (Zaak 38.543 Internationale verhuisdiensten) (hierna „de beschikking”),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Commissie heeft in haar Beschikking de waarde van de verkopen van Gosselin
World Wide Moving NV, thans Gosselin Group NV (hierna "Gosselin"), vastgesteld 
op 2 214 222 euro. Dit bedrag betreft de omzet die Gosselin in de periode van l juli 
2000 tot 30 juni 2001 heeft behaald met de levering van diensten die verband houden 
met de inbreuk.

(2) Naar aanleiding van de argumenten en de informatie die Gosselin en haar 
moedermaatschappij Stichting Administratiekantoor Portielje (hierna "Stichting") in 
het kader van hun respectieve bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese 
Gemeenschappen tegen de Commissie ingeleide zaken T-208/08 en T-209/08 op dit 
punt naar voren hebben gebracht, onderkent de Commissie dat de periode van l juli 
2001 tot 30 juni 2002 een passender referentiejaar is dan het in de Beschikking 
gehanteerde referentiejaar. De Commissie is tot het inzicht gekomen dat deze 
benadering beter aansluit bij de bewoordingen van de richtsnoeren en wenselijker is 
vanuit het oogpunt van de gelijkheid van behandeling van de karteldeelnemers. Dit 
zou tot gevolg hebben dat het bedrag van in de aanmerking te nemen omzet van 
Gosselin wordt verlaagd van 2 214 222 euro naar 1 607 946 euro, wat eveneens het 
bedrag van de aan Gosselin opgelegde boete zou verlagen.

  
1 PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 4119/2006 (PB 

L 269 van 28.9.2006, blz. 1).
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(3) Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de overige partijen waarop de beschikking 
van toepassing is.

(4) Het verschil tussen het bedrag van de boete die bij de beschikking aan Gosselin is 
opgelegd, bedrag dat reeds door die onderneming werd betaald, en het gewijzigde 
bedrag van de boete dat bij de onderhavige beschikking is vastgesteld, zal aan de 
onderneming, met de eventuele interesten die het saldo zou hebben opgebracht, 
worden terugbetaald.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Beschikking C(2008) 926 (def.) wordt als volgt gewijzigd:

(a) De tekst van overweging (538) wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het laatste volledige jaar van de deelname aan de inbreuk was 2003 voor 
Mozer, 2002 voor Allied Arthur Pierre, Compas, Coppens, Interdean, Putters, 
Team Relocations en Ziegler, en 2001 voor Gosselin en Transworld. Om de 
hoogte van het basisbedrag van de geldboete te bepalen, neemt de Commissie 
de waarde van de verkopen in aanmerking die Mozer in 2003 behaalde, die 
Allied Arthur Pierre, Compas, Coppens, Interdean, Putters, Team Relocations 
en Ziegler in 2002 behaalden, die Transworld in 2001 behaalde en die Gosselin 
van 1 juli 2001 tot 30 juni 2002 behaalde."

(b) De waarde van de voor Gosselin bij de berekening van de geldboete in 
aanmerking te nemen verkopen, zoals vermeld in Tabel 4 van overweging
(540), wordt van 2 214 222 euro teruggebracht op 1 607 946 euro.

(c) Het basisbedrag zoals vermeld in Tabel 5 van overweging (558) voor Gosselin,
aan wie in het kader van deze procedure een geldboete wordt opgelegd, wordt 
van 4 500 000 euro teruggebracht op 3 280 000 euro.

(d) Overeenkomstig artikel 23, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1/2003 en op grond 
van het voorgaande wordt de op te leggen geldboete, vermeld in Tabel 7 van 
overweging (664), als volgt gewijzigd:

EUR Rechtspersonen

3 280 000 Gosselin Group NV, waarvan

Stichting Administratiekantoor Portielje 
gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk 
is voor een bedrag van 270 000 euro.
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(e) De tekst van Artikel 2 e) wordt vervangen door de volgende tekst:

"e) 3 280 000 euro aan Gosselin Group NV, waarvan Stichting 
Administratiekantoor Portielje gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk is voor 
een bedrag van 270 000 euro."

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot:

GOSSELIN GROUP NV
Belcrownlaan 23
2100 Deurne
België

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PORTIELJE
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Nederland

Gedaan te Brussel, 24.07.2009

Voor de Commissie,

Neelie KROES
Lid van de Commissie


