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1  Inleiding 

1.1 Achtergrond en verloop van de procedure  

1. Door de jaren heen heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (“NMa”) een gestage 

stroom van tips en signalen van consumenten over (lokale) misstanden in de 

glazenwassersbranche ontvangen. Ook uit berichten in de media en antwoorden op in het 

parlement gestelde vragen leidde de NMa af dat er in de branche sprake zou kunnen zijn van 

overtredingen van het verbod op het maken van concurrentiebeperkende afspraken.2 

2. In de periode 2004-2006 heeft de Fiscale inlichtingen en opsporingendienst – Economische 

controledienst (“de FIOD”) onderzoek gedaan naar gedragingen van een groot aantal 

glazenwassers, waarbij zij zich primair richtte op belastingontduiking en witwaspraktijken.3 

Dit onderzoek, bekend onder de naam “Glashelder”, heeft geleid tot de strafrechtelijke 

vervolging van een aantal personen, onder andere op grond van deelname aan een criminele 

organisatie (artikel 140 Wetboek van Strafrecht, “Sr”) gericht op belastingontduiking, 

valsheid in geschrifte en witwassen van het uit belastingontduiking verkregen geld. Dit leidde 

in eerste instantie tot strafrechtelijke veroordelingen door de Rechtbank 's-Gravenhage.4 De 

Rechtbank achtte bewezen dat de verpachtende glazenwassers deel uitmaakten van een 

criminele organisatie.5 

3. In hoger beroep verklaarde het Gerechtshof 's-Gravenhage echter het Openbaar Ministerie 

(“OM”) niet ontvankelijk op het punt van de deelneming aan een criminele organisatie, 

aangezien deze hieraan kartelgedrag ten grondslag had gelegd en een dergelijk feitencomplex 

tot de exclusieve bevoegdheid van de NMa behoort.6 Hiermee werd ook de veroordeling door 

de Rechtbank teniet gedaan. De andere ten laste gelegde feiten, te weten 

belastingontduiking, valsheid in geschrifte en witwassen werden door het Gerechtshof wel 

bewezen geacht uitspraken van 21 mei 2008. 

                                                           
2 Onder andere stelde het Tweede Kamer-lid Aptroot naar aanleiding van berichten en meldingen van kartelvorming door 

glazenwassers op 6 februari 2007 vragen aan de minister van Economische Zaken. Zie TK 39, 39-2340 en 39-2341.  

3 Zie bijvoorbeeld dossierstuk 6425/3 (06425010010710-0711). 

4 Dossierstuk 6425/190, uitspraken van Rechtbank 's-Gravenhage 15 december 2006, 09/997196-05, LJN: AZ4554, 

09/997108-06, LJN: AZ4556, 09/997119-06, 09/997120-06, 09/997121-06, 09/997104-06 en 09/997103-06, LJN: AZ4559.  

5 In paragraaf 2.1.2 van dit besluit gaat de Raad in op de betekenis van “pachten”.  Zie met betrekking tot de motivering van 

het oordeel van de rechtbank randnummer 47 van het onderhavige besluit. 

6 Dossierstuk 6425/190, uitspraken van Gerechtshof 's-Gravenhage 21 mei 2008, 09-997196-05, LJN: BD3383, 09-997108-

06, LJN: BD3389, 09-997119-06, LJN: BD3392, 09-997120-06, LJN: BD3397, 09-997109-06, LJN: BD3391 en 09-997121-06, 

LJN: BD3400.  
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4. Na toestemming van de verantwoordelijke Officier van Justitie, heeft de FIOD op 

13 augustus 2008 een deel van het bewijsmateriaal uit de zaak “Glashelder” overgedragen 

aan de NMa. Dit bewijsmateriaal bestaat onder meer uit verklaringen, tapverslagen van 

telefoongesprekken en bij huiszoekingen in beslag genomen schriftelijke stukken.  

5. In dezelfde periode, medio 2008, kreeg het onderzoeksbureau Regioplan van het 

Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) in samenwerking met de Ondernemersorganisatie 

Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten(OSB) de opdracht om de situatie op de 

glazenwassersmarkt te analyseren. Dit leidde in januari 2009 tot het rapport “De werking van 

de markt voor glazenwassen. Naar een beter imago en gezonde concurrentie” (“Rapport 

Regioplan”).7 

6. Op 27 mei 2010 heeft de NMa alle ondernemingen in kennis gesteld van haar onderzoek 

naar een mogelijke overtreding van artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet (hierna ook: 

"Mw") in de glazenwassersbranche.8 Hierbij heeft de NMa aangegeven te beschikken over de 

bij de FIOD afgelegde verklaringen (“FIOD-verklaringen”), deze in haar onderzoek te 

gebruiken en er zonder tegenbericht van uit te gaan dat deze juist en naar waarheid waren 

afgelegd. Hierbij bood de NMa de gelegenheid voor een eventuele reactie. De NMa 

informeerde de ondernemingen dat het onderzoek kon resulteren in een boete en/of last 

onder dwangsom. De NMa wees erop dat zij een clementieregeling hanteert op basis 

waarvan bij een kartel betrokken ondernemingen algehele boetevrijstelling of boeteverlaging 

kunnen krijgen. Van deze regeling is geen gebruik gemaakt. Wel heeft de NMa naar 

aanleiding van de brief zes schriftelijke reacties ontvangen.9 

7. Uit het onderzoek van de NMa is een redelijk vermoeden gerezen dat 23 ondernemingen, in 

de periode van in ieder geval 2003 tot en met in ieder geval 3 april 2006, artikel 6, eerste lid, 

Mw hebben overtreden door deel te nemen aan een overeenkomst en/of onderling 

afgestemde feitelijke gedraging, die ertoe strekte in diverse gemeenten in de regio Hoofddorp 

– Den Haag – Rotterdam – Utrecht de mededinging met betrekking tot particulier 

glazenwasserswerk te beperken. 

8. In opdracht van de Raad van Bestuur van de NMa (“de Raad”) is vanwege dit redelijk 

vermoeden van overtreding van de mededingingsregels op 27 augustus 2010 een rapport als 

bedoeld in artikel 59, eerste lid, Mw (“het Rapport”) opgemaakt met het oog op een 

eventueel aan de betrokken ondernemingen op te leggen sanctie. Op dezelfde datum is het 

Rapport aan de betrokken ondernemingen toegezonden. 

                                                           
7 Dossierstuk 6425/5, HBA-publicatiereeksnummer 430 (hierna: Rapport Regioplan).  

8 Zie bijvoorbeeld dossierstuk 6425/20, brief inzake onderzoek naar overtreding van de Mededingingswet. 

9 Dossierstukken 6425/145, 6425/68, 6425/65, 6425/77, 6425/88 en 6425/63.     
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9. Ingevolge artikel 60, tweede lid, Mw (oud)10 heeft de NMa vanaf 22 oktober 2010 voor de 

betrokken ondernemingen de op de zaak betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd.11 De 

NMa heeft daarbij tevens het inzagedossier bij de desbetreffende ondernemingen bezorgd. 

In gevallen waarin de NMa niet met zekerheid beschikte over de juiste adresgegevens, heeft 

de NMa de ondernemingen verzocht met haar contact op te nemen, om vervolgens het 

inzagedossier alsnog te bezorgen. 

10. Ingevolge artikel 60, eerste lid, Mw (oud) is aan de betrokken ondernemingen bij brieven van 

22 oktober 2010 de mogelijkheid geboden om uiterlijk 3 december 2010 schriftelijk hun 

zienswijzen omtrent het Rapport naar voren te brengen.12 Zes ondernemingen hebben 

hiervan gebruik gemaakt.13 

11. Ingevolge artikel 60, eerste lid, Mw (oud) is voorts op 18, 19 en 20 januari 2011 aan de 

betrokken ondernemingen individueel de gelegenheid geboden om mondeling hun 

zienswijzen omtrent het Rapport naar voren te brengen. Dertien ondernemingen hebben 

deze mogelijkheid benut.14 Van deze hoorzittingen zijn verslagen gemaakt, die op 

1 maart 2011 aan alle betrokken ondernemingen zijn toegestuurd.15 Van de geboden 

mogelijkheid daarop een reactie te geven, is geen gebruik gemaakt. 

12. Van drie ondernemingen – gedreven door [VERTROUWELIJK: C], [VERTROUWELIJK: F] en 

[VERTROUWELIJK: G] – heeft de NMa zowel in de onderzoeksfase als in de 

besluitvormingsfase tot op heden geen enkele reactie ontvangen. Meerdere malen heeft de 

NMa getracht deze ondernemingen te bereiken. In dat kader is de Gemeentelijke 

Basisadministratie van persoonsgegevens (“GBA”) geraadpleegd. Daaruit bleek dat de 

betreffende personen zijn vertrokken naar een onbekend adres. Na verschillende vergeefse 

pogingen om correspondentie naar het laatst bekende adres, blijkend uit de GBA, te sturen, 

heeft de NMa getracht de correspondentie, inclusief het Rapport, persoonlijk te bezorgen. 

Ook dit laatste is niet gelukt. 

 

                                                           
10 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.  

11 Zie bijvoorbeeld dossierstuk 6425/172, brief inzake inzage en hoorzitting. 

12 Idem. 

13 Dossierstukken 6425/221 en 243, 6425/216, 6425/214, 6425/215, 6425/217 en 6425/205.  

14 Dossierstukken 6425/254, 6425/255, 6425/260, 6425/257, 6425/259, 6425/262, 6425/256, 6425/258, 6425/253, 6425/261, 

6425/264 en 6425/275.  

15 Zie bijvoorbeeld dossierstuk 6425/227, brief inzake verslagen van hoorzittingen. 
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1.2 In de procedure betrokken ondernemingen 

13. Het onderhavige besluit heeft, in navolging van het Rapport, betrekking op de volgende 

ondernemingen.16 

14. Vanaf 3 mei 2004 tot 1 december 2011 stond ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel de eenmanszaak [VERTROUWELIJK: 13] met als bedrijfsomschrijving 

“glazenwasserij”. In de periode van belang werd de onderneming gedreven voor rekening van 

[VERTROUWELIJK: 13].17 De onderneming wordt in dit besluit aangeduid als 

“[VERTROUWELIJK: 13]”. 

15. Tot 1 augustus 2006 voerde [VERTROUWELIJK: 4] onder eigen naam een onderneming die 

zich bezighield met glazenwasserij. Vanaf 1 augustus 2006 tot 8 februari 2007 stond 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel de eenmanszaak 

[VERTROUWELIJK: 4] met als bedrijfsomschrijving “glazenwasserij”. In de periode van 

belang werd de onderneming gedreven voor rekening van [VERTROUWELIJK: 4].18 De 

onderneming wordt in dit besluit aangeduid als “[VERTROUWELIJK: 4]”. 

16. Tot 1 augustus 2006 voerde [VERTROUWELIJK: 15] onder eigen naam een onderneming die 

zich bezighield met glazenwasserij. Vanaf 1 augustus 2006 staat in het handelsregister van 

de Kamer van Koophandel ingeschreven de eenmanszaak [VERTROUWELIJK: 15] met als 

bedrijfsomschrijving “glazenwasserij”. De onderneming wordt gedreven voor rekening van 

[VERTROUWELIJK: 15]19 en wordt in dit besluit aangeduid als “[VERTROUWELIJK: 15]”. 

17. [VERTROUWELIJK: 11] voert onder eigen naam, zonder inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel, een onderneming die zich bezighoudt met glazenwasserij.20 De onderneming 

van [VERTROUWELIJK: 11] wordt in dit besluit aangeduid als “[VERTROUWELIJK: 11]”. 

                                                           
16 De in de procedure betrokken ondernemingen zijn in deze paragraaf in alfabetische volgorde opgenomen (op 

achternaam), volgens de hierna in het besluit gevolgde benaming. In het Rapport worden [VERTROUWELIJK: F] 

[VERTROUWELIJK: E], [VERTROUWELIJK: B], [VERTROUWELIJK: D], [VERTROUWELIJK: A], [VERTROUWELIJK: G], 

[VERTROUWELIJK: H] en [VERTROUWELIJK: C] aangeduid als “verpachters” en de overige vijftien glazenwassers als 

“pachters”. 

17 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: 13]. 

18 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: 4]. 

19 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: 15]. 

20 Geboortedatum en plaats volgens GBA: [VERTROUWELIJK: 11]. 
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18. [VERTROUWELIJK: 9] voert onder eigen naam, zonder inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel, een onderneming die zich bezighoudt met glazenwasserij21 en wordt in dit 

besluit aangeduid als “[VERTROUWELIJK: 9]”. 

19. Tot 11 april 2006 voerde [VERTROUWELIJK: F] onder eigen naam een onderneming die zich 

bezighield met glazenwasserij. Vanaf 11 april 2006 tot 2 december 2011 stond ingeschreven 

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel de eenmanszaak [VERTROUWELIJK: F] 

met als bedrijfsomschrijving “glazenwasserij”. In de periode van belang werd de 

onderneming gedreven voor rekening van [VERTROUWELIJK: F].22 De onderneming wordt in 

dit besluit aangeduid als “[VERTROUWELIJK: F]”. 

20. Tot 16 maart 2011 stond ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

de eenmanszaak [VERTROUWELIJK: E] met als bedrijfsomschrijving “glazenwassersbedrijf”. 

In de periode van belang werd de onderneming gedreven voor rekening van 

[VERTROUWELIJK: E].23 De onderneming wordt in dit besluit aangeduid als 

“[VERTROUWELIJK: E]”. 

21. Tot 1 mei 2006 voerde [VERTROUWELIJK: 1] onder eigen naam een onderneming die zich 

bezighield met glazenwasserij. Vanaf 1 mei 2006 staat in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel ingeschreven de eenmanszaak [VERTROUWELIJK: 1] met als 

bedrijfsomschrijving “schoonmaak- en glazenwassersbedrijf”. De onderneming wordt 

gedreven voor rekening van [VERTROUWELIJK: 1]24 en wordt in dit besluit aangeduid als 

“[VERTROUWELIJK: 1]”. 

22. Tot 31 december 2005 stond ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel de eenmanszaak [VERTROUWELIJK: 7] met als bedrijfsomschrijving 

“glazenwassersbedrijf”. De onderneming werd gedreven voor rekening van 

[VERTROUWELIJK: 7].25 Vanaf 1 januari 2006 voert [VERTROUWELIJK: 7] onder eigen naam 

een onderneming die zich bezighoudt met glazenwasserij en die in dit besluit wordt 

aangeduid als “[VERTROUWELIJK: 7]”. 

23. Tot 26 juli 2005 voerde [VERTROUWELIJK: 8] onder eigen naam een onderneming die zich 

bezighield met glazenwasserij. Vanaf 26 juli 2005 staat ingeschreven in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel de eenmanszaak [VERTROUWELIJK: 8] met als 

bedrijfsomschrijving “glazenwasserij en schoonmaakbedrijf”. De onderneming wordt 

                                                           
21 Geboortedatum en plaats volgens GBA: [VERTROUWELIJK: 9]. 

22 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: F]. 

23 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: E]. 

24 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: 1]. 

25 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: 7]. 
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gedreven voor rekening van [VERTROUWELIJK: 8]26 en wordt in dit besluit aangeduid als 

“[VERTROUWELIJK: 8]”. 

24. Tot 1 juni 2005 voerde [VERTROUWELIJK: 12] onder eigen naam een onderneming die zich 

bezighield met glazenwasserij. Vanaf 1 juni 2005 tot 1 januari 2006 stond in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven de eenmanszaak 

[VERTROUWELIJK: 12] met als bedrijfsomschrijving “schoonmaakbedrijf tevens 

glazenwassersbedrijf”. De onderneming werd gedreven voor rekening van [VERTROUWELIJK: 

12].27 Vanaf 2 juni 2008 tot 11 maart 2010 stond in het handelsregister ingeschreven de 

eenmanszaak [VERTROUWELIJK: 12] met als bedrijfsomschrijving “het schoonmaken en 

repareren van silo’s, onderhoudswerkzaamheden in betoncentrales en facilitaire 

werkzaamheden”. In de periode van belang werd de onderneming gedreven voor rekening 

van [VERTROUWELIJK: 12].28 De onderneming wordt in dit besluit aangeduid als 

[VERTROUWELIJK: 12]. 

25. Tot 1 januari 2010 stond ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

de eenmanszaak met handelsnamen “[VERTROUWELIJK: B]” en “[VERTROUWELIJK: B]” met 

als bedrijfsomschrijving onder andere “schoonmaakbedrijf”. In de periode van belang werd 

de onderneming gedreven voor rekening van [VERTROUWELIJK: B].29 De onderneming wordt 

in dit besluit aangeduid als “[VERTROUWELIJK: B]”. 

26. [VERTROUWELIJK: 6] is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven 

als eenmanszaak die zich bezighoudt met glazenwasserij. De onderneming wordt gedreven 

voor rekening van [VERTROUWELIJK: 6]30 en wordt in dit besluit aangeduid als 

“[VERTROUWELIJK: 6]”. 

27. Tot 1 maart 2006 voerde [VERTROUWELIJK: 2] onder eigen naam een onderneming die zich 

bezighield met glazenwasserij. Vanaf 1 maart 2006 tot 1 januari 2010 stond in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven de eenmanszaak 

[VERTROUWELIJK: 2] met als bedrijfsomschrijving “glazenwassersbedrijf”. De onderneming 

werd gedreven voor rekening van [VERTROUWELIJK: 2].31 Vanaf 1 januari 2010 is 

[VERTROUWELIJK: 2] bij het handelsregister ingeschreven als vennootschap onder firma met 

dezelfde bedrijfsomschrijving. De onderneming wordt gedreven voor rekening van 

                                                           
26 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: 8]. 

27 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: 12] (2005-2006). 

28 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: 12] (2008-2010). 

29 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: B]. 

30 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: 6]. 

31 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: 2] (eenmanszaak). 
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[VERTROUWELIJK: 2] en [VERTROUWELIJK: 16]32 en wordt in dit besluit aangeduid als 

“[VERTROUWELIJK: 2]”. 

28. Tot 1 april 2006 voerde [VERTROUWELIJK: 3] (“[VERTROUWELIJK: 3]”) onder eigen naam 

een onderneming die zich bezighield met glazenwasserij. Vanaf 1 april 2006 tot 

1 januari 2010 stond in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven de 

eenmanszaak [VERTROUWELIJK: 3] met als bedrijfsomschrijving “glazenwasserij annex 

schoonmaakbedrijf”. De onderneming werd gedreven voor rekening van [VERTROUWELIJK: 

3].33 Vanaf 1 januari 2010 is [VERTROUWELIJK: 3] bij het handelsregister ingeschreven als 

vennootschap onder firma met dezelfde bedrijfsomschrijving. De onderneming wordt 

gedreven voor rekening van [VERTROUWELIJK: 3] en [VERTROUWELIJK: 17] en wordt in dit 

besluit aangeduid als “[VERTROUWELIJK: 3]”. 

29. [VERTROUWELIJK: D] is bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven 

als vennootschap onder firma (“vof”) met als bedrijfsomschrijving “glazenwassers- en 

schoonmaakbedrijf”. De onderneming wordt gedreven voor rekening van [VERTROUWELIJK: 

D] en [VERTROUWELIJK: 18]34 en wordt in dit besluit aangeduid als “[VERTROUWELIJK: D]”. 

30. [VERTROUWELIJK: A] is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven 

als eenmanszaak met als bedrijfsomschrijving “glazenwassersbedrijf”. De onderneming 

wordt gedreven voor rekening van [VERTROUWELIJK: A]35 en wordt in dit besluit aangeduid 

als “[VERTROUWELIJK: A]”. 

31. Tot 21 juli 2008 voerde [VERTROUWELIJK: G] onder eigen naam een onderneming die zich 

bezighield met glazenwasserij. Vanaf 21 juli 2008 tot 29 augustus 2011 stond ingeschreven in 

het handelsregister van de Kamer van Koophandel de eenmanszaak [VERTROUWELIJK: G] 

met als bedrijfsomschrijving “glazenwassersbedrijf”. In de periode van belang werd de 

onderneming gedreven voor rekening van [VERTROUWELIJK: G].36 De onderneming wordt in 

dit besluit aangeduid als “[VERTROUWELIJK: G]”. 

32. Tot 25 september 2007 stond ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel de eenmanszaak [VERTROUWELIJK: 10] met als bedrijfsomschrijving 

“glazenwassersbedrijf”. In de periode van belang werd de onderneming gedreven voor 

                                                           
32 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: 2] (vof). 

33 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: 3] (eenmanszaak). 

34 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: D]. 

35 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: A]. 

36 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: G]. 



Openbaar 

 

10                                                  Openbaar 

rekening van [VERTROUWELIJK: 10].37 De onderneming wordt in dit besluit aangeduid als 

“[VERTROUWELIJK: 10]”. 

33. [VERTROUWELIJK: H] is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven 

als eenmanszaak met als bedrijfsomschrijving “glazenwassersbedrijf”. De onderneming 

wordt gedreven voor rekening van [VERTROUWELIJK: H]38 en wordt in dit besluit aangeduid 

als “[VERTROUWELIJK: H]”. 

34. [VERTROUWELIJK: 5] is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven 

als eenmanszaak met als bedrijfsomschrijving “glazenwassersbedrijf”. De onderneming 

wordt gedreven voor rekening van [VERTROUWELIJK: 5]39 en wordt in dit besluit aangeduid 

als “[VERTROUWELIJK: 5]”. 

35. Tot 13 juli 2007 stond ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel de 

eenmanszaak [VERTROUWELIJK: C] met als bedrijfsomschrijving “glazenwassers- en 

schoonmaakbedrijf”. In de periode van belang werd de onderneming gedreven voor rekening 

van “[VERTROUWELIJK: C]”.40 De onderneming wordt in dit besluit aangeduid als 

“[VERTROUWELIJK: C]”. 

36. Vanaf 5 mei 2005 tot 6 oktober 2011 stond ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel de eenmanszaak [VERTROUWELIJK: 14] met als bedrijfsomschrijving 

“schoonmaakbedrijf”. In de periode van belang werd de onderneming gedreven voor 

rekening van [VERTROUWELIJK: 14].41 De onderneming wordt in dit besluit aangeduid als 

“[VERTROUWELIJK: 14]”. 

 

1.3 Het Rapport 
 

37. Het Rapport van 27 augustus 2010 bevat kort en zakelijk samengevat het volgende redelijke 

vermoeden van een overtreding. 

 

38. De betrokken ondernemingen – acht verpachters en vijftien pachters – hebben in de periode 

van (in ieder geval) 1 januari 2003 tot en met 3 april 2006 deelgenomen aan een 

pachtsysteem in het kader waarvan zij afspraken maakten over de verdeling van particulier 

                                                           
37 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: 10]. 

38 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: H]. 

39 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: 5]. 

40 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: C]. 

41 Kamer van Koophandel nummer [VERTROUWELIJK: 14]. 
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glazenwasserswerk per straat of wijk in verschillende gemeenten in de regio Hoofddorp – 

Den Haag – Rotterdam – Utrecht. 

 

39. Volgens het Rapport zorgde een vaste groep van acht verpachters ervoor dat nieuw werk 

werd verkregen en dat dit werk onderling werd verdeeld. De gedragingen rond de oplevering 

van de nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom begin 2006 laten zien hoe dit in zijn werk ging. De 

vijftien pachters hebben elk een pachtrelatie met één of twee van de acht verpachters. De 

verdeling van glazenwasserswerk werd in stand gehouden doordat de 23 betrokken 

ondernemingen niet in elkaars straat of wijk wasten en zij er gezamenlijk voor zorgden dat 

concurrenten uit de verdeelde straat of wijk werden geweerd. Volgens het Rapport kon de 

situatie zoals deze werd aangetroffen in een aantal andere nieuwbouwwijken en in bestaande 

wijken in het aangeduide gebied niet anders zijn ontstaan dan uit een zelfde type afspraken 

waarbij dezelfde groep verpachters samen met hun pachters betrokken was. 

 

40. De betrokken ondernemingen hebben hiermee volgens het Rapport een inbreuk gepleegd op 

het kartelverbod zoals vervat in artikel 6, eerste lid, Mw. 

 

1.4 Opbouw van dit besluit 

 

41. Dit besluit is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 gaat de Raad in op de vraag of hij in de 

onderhavige zaak bevoegd is om op te treden in het kader van de Mededingingswet en of hij 

zorgvuldig te werk is gegaan. In hoofdstuk 3 schetst de Raad de feiten en omstandigheden. 

De Raad gaat zowel in op de marktomstandigheden als op de gedragingen. In hoofdstuk 4 

volgt de juridische beoordeling van deze gedragingen, bezien in hun context. Hoofdstuk 5 

behelst de toerekening en hoofdstuk 6 de sanctionering. Tot slot volgt het besluit van de 

Raad (het dictum). 

 

2  Bevoegdheid en procedure 

2.1 Bevoegdheid van de NMa om op te treden in het kader van een          
 overtreding van de Mededingingswet 

 

42. Enkele partijen hebben gesteld dat de Raad in de onderhavige zaak niet bevoegd is om op te 

treden in het kader van een overtreding van de Mededingingswet. Daarbij wordt gesteld dat 

de Raad in strijd handelt met het ne bis in idem-beginsel, het una via-beginsel en het 

vertrouwensbeginsel als hij in deze zaak een besluit zou nemen. De Raad zal hieronder 

toelichten op grond waarvan hij van oordeel is dat hij daartoe wel bevoegd is. 
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2.1.1 Ne bis in idem 

43. Onder verwijzing naar de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Aalborg Portland42 

stellen [VERTROUWELIJK: D] en [VERTROUWELIJK: E] dat de NMa in strijd heeft gehandeld 

met het ne bis in idem-beginsel door een rapport uit te brengen op basis van hetzelfde bewijs 

en derhalve dezelfde feiten en omstandigheden tegen dezelfde personen als in de 

strafrechtelijke procedure gevoerd door het OM in 2006, waarvoor betrokkenen in eerste 

instantie door de Rechtbank zijn veroordeeld.43 Het NMa onderzoek zou (bovendien) 

nagenoeg uitsluitend zijn gebaseerd op het onderzoek van de FIOD. [VERTROUWELIJK: D] 

stelt voorts dat het niet-ontvankelijk verklaren van het OM in de uitspraken van 21 mei 2008 

niet betekent dat de NMa alsnog bevoegd is om in de onderhavige zaak op te treden.44 

 

44. De Raad brengt in herinnering dat volgens jurisprudentie van het Hof van Justitie, waaronder 

de uitspraak aangehaald door partijen, sprake is van strijd met het ne bis in idem-beginsel 

indien in opeenvolgende punitieve sanctieprocedures sprake is van drie cumulatieve 

elementen, te weten dezelfde feiten, dezelfde overtreder en hetzelfde te beschermen 

rechtsgoed.45 Ook in de nationaalrechtelijke interpretatie van het ne bis in idem-beginsel 

worden deze drie elementen, zij het niet noodzakelijkerwijs cumulatief, beoordeeld.46 Er is in 

de onderhavige zaak geen sprake van strijd met het Europeesrechtelijke, noch met het 

nationaalrechtelijke ne bis in idem-beginsel, omdat het (1) niet gaat om dezelfde feiten en (2) 

niet om hetzelfde te beschermen rechtsgoed. Dit wordt hieronder nader besproken. 

 

45. In de onderhavige zaak is (1) geen sprake van dezelfde feiten die al eens het voorwerp zijn 

geweest van vervolging door het OM en van een veroordeling of vrijspraak door de rechter in 

de strafrechtelijke procedures tegen betrokkenen. Daaraan doet niet af dat de Raad ten 

behoeve van het onderhavige besluit gebruik maakt van delen van het door de FIOD 

vergaarde dossier. Hiertoe brengt de Raad naar voren dat de gedragingen die ten laste zijn 

gelegd door het OM in de strafrechtelijke procedure ten aanzien van betrokkenen niet gelijk 

zijn aan de gedragingen die het voorwerp vormen van het onderhavige besluit. Concreet ziet 

                                                           
42 HvJEG, gevoegde zaken C-204/00P, C-205/00P, C-211/00P, C-213/00P, C-219/00P, Aalborg Portland e.a./Commissie.  

43 [VERTROUWELIJK: H] heeft het ne bis in idem-verweer niet in deze bewoordingen geformuleerd, maar heeft aangevoerd 

dat het gaat om ‘iets waar ik allang voor gestraft ben’. 

44 Dossierstuk 6425/221, zienswijze [VERTROUWELIJK: D] van 7 december 2010, alinea 101. 

45 Rechtbank Rotterdam 14 april 2009, Axima Contracting B.V. zoals in stand gelaten door het CBb in de uitspraak in hoger 

beroep van 1 december 2011 (n.n.g.); Rechtbank Rotterdam 4 juni 2009, LJN: BI8190 Vermeer e.v. HvJEG, gevoegde zaken 

C-204/00P, C-205/00P, C-211/00P, C-213/00P, C-219/00P, Aalborg Portland e.a./Commissie. 

46 HR 1 februari 2011, LJN: BM9102. Ingevolge de Nederlandse rechtspraak vallen zowel het kenmerk van dezelfde 

overtreder als het kenmerk van hetzelfde te beschermen rechtsgoed onder de jurisprudentiële interpretatie van de term 

‘hetzelfde feit’ uit artikel 68 Wetboek van Strafrecht. 
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de tenlastelegging van het OM op deelneming aan een criminele organisatie in de zin van 

artikel 140 Sr met als oogmerk het plegen van misdrijven, namelijk valsheid in geschrifte, 

belastingontduiking en witwassen.47 Daarentegen ziet het Rapport (zie hiervoor paragraaf 1.3) 

op een redelijk vermoeden van een overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw, door het maken 

van afspraken over de verdeling van particulier glazenwasserswerk per straat of wijk in 

verschillende gemeenten in de regio Hoofddorp – Den Haag – Rotterdam – Utrecht. 

 

46. De Raad brengt tevens in herinnering dat de vervolging en veroordeling of vrijspraak van 

verdachten in een strafrechtelijke procedure enkel geschiedt op de juridische grondslag van 

de tenlastelegging door het OM.48 Aan de constatering dat geen sprake is van dezelfde feiten 

doet derhalve niet af dat het OM zich ter terechtzitting bij de Rechtbank, zoals blijkt uit de 

uitspraken van het Gerechtshof 's-Gravenhage, inzake het bewijs van haar tenlastelegging 

(mede) heeft gebaseerd op een mededingingsrechtelijk feitencomplex. In de eerste plaats is 

daarmee de tenlastelegging niet uitgebreid. Daarvoor gelden namelijk formele vereisten 

waaraan in de strafrechtelijke procedure tegen betrokkenen niet is voldaan.49 In de tweede 

plaats heeft het Gerechtshof 's-Gravenhage het OM hierin gecorrigeerd door – in verband 

met de exclusieve bevoegdheid van de NMa te dien aanzien – het niet-ontvankelijk te 

verklaren voor zover het OM zich beriep op het mededingingsrechtelijke feitencomplex. 

Daarmee kwam tevens de grondslag voor de veroordeling door de Rechtbank van de 

verpachters (waaronder [VERTROUWELIJK: D] en [VERTROUWELIJK: E]) voor deelneming 

aan een criminele organisatie te vervallen.50 

 

47. In dit verband merkt de Raad overigens op dat de veroordeling door de Rechtbank  

 's-Gravenhage voor zover deze zag op de deelname aan een criminele organisatie door de 

 verpachters ingevolge de uitspraak niet was gebaseerd op enig mededingingsrechtelijk f

 eitencomplex, maar op de constatering van de Rechtbank dat de strafbare feiten witwassen 

 en valsheid in geschrifte zodanig inherent waren aan het pachtsysteem, dat dit systeem 

 geacht kon worden een criminele organisatie te zijn.51 

 

48. Verder merkt de Raad op dat in de rechtspraak is vastgesteld dat op basis van hetzelfde 

dossier verschillende gedragingen c.q. feiten kunnen worden aangepakt, of verschillende 

delictsomschrijvingen worden vervuld, mits deze als zelfstandige feiten gekenmerkt kunnen 

worden.52 Aan deze lijn in de jurisprudentie herinnert ook het Gerechtshof 's-Gravenhage in 

                                                           
47 Zie uitspraken Rechtbank 's-Gravenhage 15 december 2006, voetnoot 4.  

48 Artikel 351 Wetboek van Strafvordering. 

49 Zie artikelen 312-314 Wetboek van Strafvordering.  

50 Zie uitspraken Gerechtshof 's-Gravenhage 21 mei 2008, voetnoot 6. 

51 Zie uitspraken Rechtbank 's-Gravenhage 15 december 2006, voetnoot 4.  

52 Zie uitspraken Rechtbank Rotterdam LJN: AT7244, 9 juni 2005 en Gerechtshof 's-Gravenhage NJ 2008, 432. 
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de uitspraken van 21 mei 2008 ten aanzien van de verpachters, inclusief [VERTROUWELIJK: 

D] en [VERTROUWELIJK: E]. Het Gerechtshof stelt daarin vast dat sprake is van de vervolging 

van en de veroordeling voor zelfstandige strafbare feiten, te weten belastingontduiking, 

valsheid in geschrifte en witwassen, aangezien deze feiten in de onderhavige zaak niet 

inherent zijn aan een mededingingsrechtelijke overtreding die tot de exclusieve bevoegdheid 

van de NMa behoort.53 Met andere woorden, de veroordeling op basis van het dossier voor 

deze als zelfstandig gekwalificeerde feiten, beïnvloedt niet de bevoegdheid van de NMa om 

op basis van het dossier op te treden tegen een daarvan losstaande mededingingsrechtelijke 

overtreding. 

 

49. In de onderhavige zaak is er voorts geen strijd met het ne bis in idem-beginsel, aangezien er 

(2) geen sprake is van hetzelfde beschermde rechtsgoed als in de strafrechtelijke procedures 

tegen betrokkenen. Ook hier wijst de Raad op de tenlastelegging door het OM. Terwijl het 

verbod op deelneming aan een criminele organisatie in het bijzonder beoogt de openbare 

orde te beschermen tegen georganiseerde criminaliteit,54 gaat het bij de Mededingingswet en 

het verbod op kartelvorming daarentegen om het beschermen van het belang om 

concurrentie op de Nederlandse markt, als deel van de economie, in stand te houden en de 

ongewenste economische effecten van concurrentiebeperkingen tegen te gaan.55 Deze twee 

rechtsbelangen vallen derhalve niet samen.  

 

50. De Raad concludeert dat er geen sprake is van strijd met het ne bis in idem-beginsel in de 

onderhavige zaak. 

2.1.2 Una via-beginsel 

51. [VERTROUWELIJK: D] en [VERTROUWELIJK: E] betogen dat de NMa in strijd heeft gehandeld 

met het una via-beginsel omdat bij de start van de vervolging in 2006 duidelijk zou zijn 

gekozen voor het strafrechtelijke traject. Voor hetzelfde feit mogen niet verschillende soorten 

sancties worden toegepast door de overheid en een eenmaal ingeslagen traject mag later niet 

worden ingeruild voor het andere.56 De NMa zou derhalve niet bevoegd zijn om een 

onderzoek op te starten, rapport uit brengen en een sanctie op te leggen. 

 

52. De Raad merkt op dit punt op dat het una via-beginsel slechts een rol kan spelen indien ten 

aanzien van de overtreding van dezelfde wettelijke regeling twee handhavingswegen, een 

bestuursrechtelijke en een strafrechtelijke, openstaan. Dit beginsel houdt geen verbod in, 

                                                           
53 Zie uitspraken Gerechtshof 's-Gravenhage 21 mei 2008, voetnoot 6.  

54 Zie onder meer Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 1997-1998, 25638, nr. 3, p. 1.  

55 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 9. 

56 Dossierstuk 6425/250, zienswijze [VERTROUWELIJK: E] van 20 januari 2011, alinea 9. 
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maar juist een verplichting om ten aanzien van de bestraffing van een overtreder voor 

overtreding van een wettelijke regeling te kiezen voor hetzij de bestuursrechtelijke, hetzij de 

strafrechtelijke handhaving.57 In het kader van de Mededingingswet heeft de wetgever in 1998 

uitdrukkelijk gekozen om de handhaving daarvan geheel te decriminaliseren zodat deze niet 

langer (ook) strafrechtelijk verloopt.58 In de voorliggende zaak is er dan ook geen sprake van 

de aanwezigheid van twee handhavingswegen.59 Er is sprake van twee verschillende wettelijke 

voorschriften (art. 140 Sr en art. 6(1) Mw). Van strijd met het una via-beginsel is dan ook 

geen sprake. 

2.1.3 Vertrouwensbeginsel 

53. [VERTROUWELIJK: D] en [VERTROUWELIJK: E] betogen voorts dat de NMa het 

vertrouwensbeginsel heeft geschonden en daarom niet bevoegd is om op te treden. Met een 

verwijzing naar een tweetal stukken (Kamerstukken en Kamervragen) met uitlatingen van de 

toenmalige Minister van Economische Zaken, stellen partijen dat in een overleg tussen de 

verschillende betrokken toezichthouders is “besloten” dat de NMa niet zal optreden tegen de 

misstanden in de glazenwassersbranche.60  

 

54. De Raad gaat in dit betoog niet mee. In tegenstelling tot hetgeen partijen stellen, blijkt uit de 

betreffende Kamerstukken slechts dat er verschillende problemen in de 

glazenwassersbranche zijn geconstateerd ten aanzien waarvan meerdere toezichthouders 

mogelijk bevoegd zijn. In het kader hiervan heeft er tussen de betrokken Ministeries, de NMa 

en de FIOD overleg plaatsgevonden over de wenselijkheid van een “eventuele gezamenlijke 

aanpak”.61 Dit heeft geleid tot het gezamenlijk optreden door de FIOD, de politie, het OM en 

de Belastingdienst. Op basis van de Kamerstukken kan derhalve geen gerechtvaardigd 

vertrouwen zijn ontstaan dat in de weg staat aan de bevoegdheid van de Raad om op te 

treden in de huidige sanctieprocedure. 

 

55. Hetzelfde geldt voor de antwoorden op de Kamervragen.62 Ook daaruit volgt niet dat een 

gerechtvaardigd vertrouwen zou zijn gewekt ten aanzien van het afzien van optreden door de 

                                                           
57 Kamerstukken II, 2003-2004, 29702, nr. 3, p. 138. 

58 Kamerstukken II, 2006-2007, Memorie van Toelichting, 24 707, nr. 3, hoofdstuk II.2. 

59 Zo oordeelt ook het Gerechtshof 's-Gravenhage, dat de NMa bij uitsluiting bevoegd acht voor de handhaving van het 

mededingingsrecht, LJN: BD3383, punt 8, voetnoot 6. 

60 Kamerstukken II, 2006-2007, 30800 XIII, nr. 71 en Kamervragen Vos/Heerts, 19 februari 2009 EP/EMC/9031310. 

Dossierstuk 6425/221, bijlagen 1 en 2 bij de schriftelijke zienswijze van [VERTROUWELIJK: D]; dossierstuk 6425/250, 

zienswijze [VERTROUWELIJK: E] van 20 januari 2011, alinea’s 21-22. 

61 Kamerstukken II, 2006-2007, 30800 XIII, nr. 71. 

62 Kamervragen Vos/Heerts, 19 februari 2009 EP/EMC/9031310. 
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Raad. Niet alleen zijn de uitlatingen niet van de Raad zelf en niet onvoorwaardelijk en 

ondubbelzinnig gesteld, maar tevens is in de antwoorden van de toenmalige Minister van 

Economische Zaken op de Kamervragen te lezen dat het aan de Raad zelf is om te bepalen 

“of er in dit geval voldoende grond bestaat voor een mededingingsrechtelijk onderzoek” en 

dat het aan de NMa is “het onderzoeks- en handhavingsbelang” te beoordelen.63 Er is dan 

ook geen sprake van een mogelijke schending van het vertrouwensbeginsel doordat de Raad 

ten aanzien van de mededingingsrechtelijke overtreding handhavend optreedt in het 

onderhavige besluit. 

 

56. [VERTROUWELIJK: D] stelt voorts dat niet alleen hij, maar ook de andere glazenwassers erop 

mochten vertrouwen dat de NMa niet na de afwikkeling van de strafrechtelijke procedure en 

jaren na het beëindigen van de vermeende overtreding alsnog een rapport zou uitbrengen en 

zou dreigen met een boete.64 

 

57. Naar het oordeel van de Raad kan ook op dit punt geen sprake zijn van een gerechtvaardigd 

vertrouwen dat in de weg staat aan zijn bevoegdheid om op te treden. De Raad ziet niet in 

waarop dit door partijen vermeende vertrouwen zou zijn gebaseerd. Noch uit de 

strafrechtelijke procedure en de afwikkeling daarvan, noch uit het gedrag van de NMa kon 

worden afgeleid dat zou worden afgezien van optreden ten aanzien van de 

mededingingsrechtelijke overtreding. Zoals uiteengezet in de vorige subparagrafen ontnam 

de strafrechtelijke procedure niet de bevoegdheid aan de Raad om ten aanzien van het 

mededingingsrechtelijke feitencomplex op te treden. Er heeft zich dan ook geen feit 

voorgedaan dat geschikt – en ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk van aard – is om het 

gerechtvaardigde vertrouwen te wekken dat niet zou worden opgetreden door de NMa. 

 

58. Ten aanzien van de stelling van [VERTROUWELIJK: D] en [VERTROUWELIJK: E] dat zij op 

grond van in krantenberichten geciteerde uitspraken van woordvoerders van de NMa in de 

veronderstelling verkeerden dat zij niet door de NMa zouden worden vervolgd voor eventuele 

mededingingsbeperkende contacten, omdat de bagatelregeling uit artikel 7 Mw van 

toepassing zou zijn, overweegt de Raad als volgt.65 

 

59. De Raad ziet niet in hoe de uitlatingen van de twee NMa woordvoerders bij 

[VERTROUWELIJK: D] en [VERTROUWELIJK: E] het vertrouwen hebben kunnen wekken dat er 

geen overtreding vastgesteld zou worden door de NMa. De woordvoerders geven namelijk 

                                                           
63 Kamervragen Vos/Heerts, 19 februari 2009 EP/EMC/9031310. 

64 Dossierstuk 6425/221, zienswijze [VERTROUWELIJK: D] van 7 december 2010, alinea 100. 

65 Dossierstuk 6425/221, zienswijze [VERTROUWELIJK: D] van 7 december 2010, alinea 12. 
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enkel aan dat er niet zal worden opgetreden door de NMa wanneer (“mits” en “zolang als”)66 

de drempel uit de bagatelbepaling niet overschreden wordt.67 Deze bagatelbepaling is in de 

Mededingingswet opgenomen in artikel 7. Het hangt af van de concrete omstandigheden van 

het geval, of een (potentiële) mededingingsrechtelijke overtreding onder of boven de 

drempel van de bagatelbepaling zal vallen en daarmee van het kartelverbod uitgezonderd is, 

of daar juist onder valt. Uit de uitlatingen van de woordvoerders kon worden afgeleid dat 

wanneer het aantal betrokken ondernemingen acht of meer in aantal is, hun gezamenlijke 

gedraging onder het kartelverbod kan vallen. Dat dit - overeenkomstig de wet - "negen of 

meer" had moeten zijn, is voor de kwestie hier aan de orde niet van belang. De 

woordvoerders hebben zich in ieder geval niet uitgesproken over de concrete toepassing van 

de bagatelbepaling in de onderhavige zaak. De uitlatingen van de woordvoerders zijn in 

algemene en voorwaardelijke bewoordingen gesteld en daarmee niet zodanig 

onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig dat het niet-optreden van de NMa in deze concrete zaak 

daaruit kan worden afgeleid. De Raad concludeert dan ook dat het vertrouwensbeginsel niet 

geschonden is. 

2.2 Procedure: zorgvuldigheidsbeginsel 

2.2.1 Onrechtmatig verkregen bewijs 

60. [VERTROUWELIJK: D] stelt dat de NMa een deel van het FIOD-dossier niet als bewijs kan 

gebruiken omdat het onrechtmatig verkregen bewijs betreft. Hierdoor zou de NMa in strijd 

met het zorgvuldigheidsbeginsel hebben gehandeld, hetgeen zou moeten resulteren in het 

afzien van het opleggen van een boete ofwel een boeteverlaging. Daartoe voert hij de 

volgende twee middelen aan. 

 

61. Ten eerste zou de cautie die bij het horen door de FIOD is gegeven niet gelden ten aanzien 

van het gebruik door de NMa van deze stukken, omdat deze niet zag op een eventuele 

overtreding van de Mededingingswet, maar enkel betrekking had op de verdenking van een 

overtreding van artikel 140 Sr en enkele fiscale overtredingen inzake de ARW.68 Ten tweede 

stelt [VERTROUWELIJK: D], onder verwijzing naar de uitspraak van het College van Beroep 

voor het bedrijfsleven in de zaak Tele2, dat de NMa de informatie ontvangen naar aanleiding 

van de brief van 27 mei 2010 niet mag gebruiken, omdat zij te dien aanzien heeft verzuimd 

                                                           
66 Zie NRC Handelsblad, 2 mei 2008, ‘Glazenwassen met wapen en drugs’. Het gaat hier nog om de oude bedragen van de 

bagatelregeling. Trouw, 13 april 2006, ‘Niet in elkaars wijk lappen’. 

67 Daarbij wordt overigens een onjuiste bagateldrempel genoemd (zie de zinsnede ”minder dan acht bedrijven” in beide 

citaten). 

68 Dossierstuk 6425/221, zienswijze [VERTROUWELIJK: D] van 7 december 2010, alinea 110. 
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de cautie te stellen.69 [VERTROUWELIJK: D] meent dat op 27 mei 2010 reeds een redelijk 

vermoeden van een mededingingsrechtelijke overtreding bestond, gezien de vermelding in 

de brief van die datum dat de geadresseerden daarvan een boete kan worden opgelegd.70 

 

62. Tijdens het in randnummer 2 omschreven FIOD-onderzoek, is door FIOD-ambtenaren de 

cautie gesteld. De Raad is daarom van oordeel dat de verklaringen rechtmatig zijn verkregen 

en dat deze in de onderhavige zaak als bewijsmiddelen gebruik kunnen worden. Hieraan doet 

niet af dat op het moment van het stellen van de cautie niet aan betrokkenen is medegedeeld 

dat zij op een later moment mogelijk bestuursrechtelijk vervolgd konden worden voor 

overtreding van de Mededingingswet. Dat mededelen had in 2006 ook niet gekund, 

aangezien er op dat moment nog geen redelijk vermoeden van een overtreding van de 

Mededingingswet bestond. Zoals blijkt uit paragraaf 1.1 betreft de onderhavige zaak 

gedragingen die plaatsvonden tot 3 april 2006, waarbij de strafrechtelijke procedure voor de 

meeste daarin aangesproken partijen duurde tot mei 2008 (zie randnummer 3). De 

procedure bij de NMa is aangevangen in december 2008. Op het moment dat de 

strafrechtelijke procedures bij het Gerechtshof 's-Gravenhage werden afgerond, moest 

derhalve het onderzoek bij de NMa nog beginnen en was er nog geen sprake van een redelijk 

vermoeden van een inbreuk op de mededingingsregels. Aangezien de bewijsmiddelen op 

rechtmatige wijze zijn verkregen, is de Raad van oordeel dat de NMa vrij is om de 

verklaringen in deze zaak te gebruiken. 

 

63. Ten aanzien van de stelling van [VERTROUWELIJK: D] dat in de brief van 27 mei 2010 ten 

onrechte de cautie niet zou zijn gesteld, maakt de Raad twee opmerkingen. Ten eerste blijkt 

uit de inhoud van de brief dat er geen verzoek wordt gedaan om schriftelijke inlichtingen. De 

brief betreft een mededeling van de NMa dat zij onderzoek uitvoert naar mogelijke 

mededingingsrechtelijke overtredingen in de glazenwassersbranche. In de brief geeft de NMa 

aan dat zij voornemens is gebruik te maken van de FIOD-verklaringen en dat zij ervan uitgaat 

dat deze “juist en naar waarheid zijn afgelegd”.71 Daarbij is aangegeven dat partijen, indien zij 

dat wensen, op dit voornemen kunnen reageren. Het ging hier derhalve om een brief in de 

onderzoeksfase, die gelegenheid bood op mogelijk zelfincriminerende verklaringen terug te 

komen en in welke fase ook het verzoeken om clementie nog mogelijk was. Gezien de aard 

van de brief en de daarin vervatte mededelingen, bestond er dan ook geen noodzaak om de 

cautie te geven. De situatie is dus niet vergelijkbaar met die in de Tele2 uitspraak, waarin 

door de toezichthouder schriftelijke vragen waren gesteld. 

 

                                                           
69 CBb 2 februari 2010, LJN: BL 5463 (Tele2). 

70 Dossierstuk 6425/221, zienswijze [VERTROUWELIJK: D] van 7 december 2010, alinea’s 108-109. 

71 Dossierstukken 6425/16 tot en met 6425/57.  



Openbaar 

 

19                                                  Openbaar 

64. Ten tweede wijst de Raad erop dat de reacties die zijn ontvangen op de brief van 27 mei 2010 

door de Raad in de beoordeling van de FIOD-verklaringen zijn meegenomen. De vaststelling 

in het onderhavige besluit van de betrokkenheid van partijen bij de mededingingsrechtelijke 

overtreding is echter niet gebaseerd op de reacties die partijen op deze brief hebben gegeven. 

Van onzorgvuldig handelen door de NMa of schending van de rechten van verdediging is 

dan ook geen sprake. 

 

65. Ook de stelling van [VERTROUWELIJK: D] dat het gebruik van telefoontaps als bewijs 

onrechtmatig is, omdat de NMa niet zelf over deze bevoegdheid beschikt, treft geen doel.72 

 

66. De Raad merkt hierover op dat hij geen aanwijzingen heeft dat het OM de tapverslagen 

onrechtmatig aan de NMa heeft verstrekt. Partijen miskennen dat de wetgever de 

bevoegdheden van de NMa heeft begrensd, en niet de gegevens die de NMa mag ontvangen. 

Het staat niet ter discussie dat de NMa in de onderhavige zaak op geen enkele wijze invloed 

heeft gehad op de omstandigheden waarin het OM de telefoontaps heeft geplaatst. De Raad 

concludeert dat van onzorgvuldig handelen door de NMa dan ook op dit punt geen sprake is. 

 

67. Ten slotte wijst de Raad op het volgende. De door partijen aangevoerde onrechtmatigheid 

van bewijsverschaffing doet – hoe dan ook – niet af aan de bevoegdheid van de NMa om de 

ontvangen informatie te gebruiken voor het vaststellen van een mededingingsrechtelijke 

overtreding. In een bestuursrechtelijk geding is bewijs alleen dan uitgesloten van de 

procedure, indien het is verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een 

behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit gebruik onder alle 

omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht.73 Van dergelijke omstandigheden is 

naar het oordeel van de Raad in de onderhavige zaak geen sprake. 

2.2.2 Selectie van stukken 

68. [VERTROUWELIJK: D] stelt op grond van een uitspraak van de Rechtbank Roermond van 3 

april 2007 dat het OM bij het selecteren van stukken voor overdracht aan een andere 

toezichthouder zorgvuldig te werk dient te gaan.74 Daaruit zou moeten volgen, aldus 

[VERTROUWELIJK: D], dat het OM een zorgvuldige afweging dient te maken ten aanzien van 

de stukken die aan de NMa worden verstrekt, om zodoende te voorkomen dat het OM en de 

NMa op basis van hetzelfde feitencomplex een vervolging zouden initiëren. 

[VERTROUWELIJK: D] meent dat het OM in de onderhavige zaak onzorgvuldig heeft 

gehandeld omdat stukken zonder nadere selectie aan de NMa zijn overgedragen, hetgeen 

                                                           
72 Dossierstuk 6425/221, zienswijze [VERTROUWELIJK: D] van 7 december 2010, alinea 104. 

73 Hoge Raad 1 juli 1992, LJN: ZC5028; ABRvS 12 april 2006, LJN: AW1281; CRvB 11 april 2007, LJN: BA2410. 

74 Dossierstuk 6425/243, brief [VERTROUWELIJK: D] van 28 december 2010. 
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resulteert in een zaak die op dezelfde feiten en op hetzelfde onderliggend feitendossier is 

gebaseerd.75 

 

69. De Raad is van oordeel dat van onzorgvuldig handelen van de NMa geen sprake is en dat 

tevens van onzorgvuldig handelen van het OM niets is gebleken. Hetgeen partijen aanvoeren 

ziet op de handelswijze van het OM. Om die reden acht de Raad dit betoog van 

[VERTROUWELIJK: D] in de onderhavige procedure niet ter zake dienend.  

 

70. Voor zover al relevant, slaagt het betoog van [VERTROUWELIJK: D] niet. Uit het dossier blijkt 

dat het de FIOD is die de selectie van het aan de NMa te overdragen materiaal heeft 

gemaakt. Deze selectie is zorgvuldig uitgevoerd. Zoals aangegeven in randnummer 4, zijn de 

geselecteerde stukken slechts na toestemming van het OM aan de NMa overgedragen. De 

Raad concludeert dat er geen sprake is van een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

2.2.3 Onderzoek NMa 

71. [VERTROUWELIJK: D] stelt dat de NMa geen eigen onderzoek heeft verricht. De huidige zaak 

zou uitsluitend op het FIOD-dossier zijn gebaseerd en de NMa zou de FIOD-verklaringen 

nauwelijks hebben geverifieerd.76 [VERTROUWELIJK: A] en [VERTROUWELIJK: D] stellen dat 

de FIOD ontoelaatbare druk op de verhoorden heeft uitgeoefend en de verklaringen van de 

verhoorden heeft verdraaid, en heeft vastgelegd op een wijze die de verklaringen innerlijk 

tegenstrijdig maakt.77 Om deze redenen zou het gebruik van deze voor de FIOD afgelegde 

verklaringen door de NMa in strijd zijn met de onschuldpresumptie uit artikel 6 EVRM. 

[VERTROUWELIJK: D] stelt verder dat het NMa-dossier onvolledig is, aangezien de 

verklaringen die zijn afgelegd voor de rechter-commissaris in het strafrechtelijke traject niet 

in het dossier zitten.78 De NMa zou niet hebben voldaan aan haar verplichting volledigheid te 

betrachten bij de bewijsgaring, doordat ze van deze verklaringen geen kennis heeft genomen.  

 

72. Ook dit betoog slaagt niet. Zoals eerder opgemerkt (zie randnummer 62), is de cautie 

gesteld voordat de verklaringen door de FIOD zijn afgenomen. Wat er ook zijn mag van de 

door partijen aangevoerde “ontoelaatbare druk”, acht de Raad van belang dat de voor de 

FIOD afgelegde verklaringen in de strafrechtelijke procedures als rechtmatig bewijs zijn 

aanvaard. Derhalve ziet hij geen reden om de verklaringen in de onderhavige zaak niet te 

gebruiken. Daarnaast heeft de NMa uit oogpunt van zorgvuldigheid alle door haar gebruikte 

verklaringen aan de betrokken personen voorgelegd alvorens het Rapport is opgesteld. De 

                                                           
75 Zie randnr. 50 van het onderhavige besluit. 

76 Dossierstuk 6425/221, zienswijze [VERTROUWELIJK: D] van 7 december 2010, alinea’s 107 en 112. 

77 Idem, alinea 95. 

78 Idem, alinea’s 103 en 106. 
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betrokkenen is dan ook de gelegenheid geboden een inhoudelijke reactie op hun verklaringen 

te geven ofwel de voor de rechter-commissaris afgelegde verklaringen in deze procedure in te 

brengen. Zes ondernemingen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De NMa heeft 

voorts – naar aanleiding van de schriftelijke zienswijze van [VERTROUWELIJK: D] – hem bij 

brief van 13 juli 2011 in de gelegenheid gesteld om de verklaringen die zijn afgelegd voor de 

rechter-commissaris in het strafrechtelijke traject in de huidige procedure in te brengen.79 

[VERTROUWELIJK: D] heeft per brief van 26 juli 2011 enkele verklaringen naar de NMa 

gestuurd en de NMa heeft deze stukken in zijn beoordeling in het onderhavige besluit 

meegenomen. De NMa heeft de onschuldpresumptie ten aanzien van [VERTROUWELIJK: D] 

niet geschonden en de Raad ziet dan ook niet in hoe de NMa in strijd met het 

zorgvuldigheidsbeginsel zou hebben gehandeld. 

2.2.4 Conclusie met betrekking tot de bevoegdheid en procedurele punten 

73. De Raad concludeert op basis van het voorgaande dat de door partijen aangedragen 

zienswijzen ten aanzien van zijn bevoegdheid om op te treden in het kader van de 

mededingingsrechtelijke overtreding in onderhavige zaak niet slagen. Voorts slaagt ook het 

verweer van partijen met betrekking tot het gebruikte bewijs en de zorgvuldigheid van het 

onderzoek niet. De Raad acht zich bevoegd om op te treden in de onderhavige zaak, alsook 

tot het gebruik van het overgedragen bewijs ten behoeve van dat optreden. 

 

3  Feiten en omstandigheden 
 

74. In dit hoofdstuk zet de Raad zijn feitelijke bevindingen op grond van het onderliggende 

dossier, gezien het Rapport en de ingebrachte zienswijzen, uiteen. 

3.1 Marktomstandigheden 

3.1.1 Algemene kenmerken 

75. Deze zaak betreft gedragingen van glazenwassers die betrekking hebben op het verlenen van 

diensten aan particulieren. Deze diensten worden voornamelijk verricht door 

glazenwassersbedrijven die zich hierin specialiseren, zogenoemde “glazenwassersbedrijven 

particulier”, maar ook door “glazenwassersbedrijven zonder accent” (deze bedienen zowel 

particuliere als zakelijke klanten) en, in beperkte mate, door “glazenwassers zakelijk” (deze 

zijn voornamelijk maar niet uitsluitend werkzaam voor zakelijke klanten) en 

“schoonmaakbedrijven met glazenwassersactiviteiten” (voor wie glazenwassen een 

                                                           
79 Dossierstuk 6425/291. 
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nevenactiviteit is die meer dan 10% van de totale omzet oplevert).80 

 

           De aanbieders  

76. Glazenwassersbedrijven die zich specialiseren in glazenwasserij voor particulieren zijn 

voornamelijk eenmansbedrijven.81 Deze sector kent daardoor een grote groep kleine 

ondernemingen. De sector kenmerkt zich voorts door lage toetredingsdrempels. Er zijn niet 

veel investeringen nodig om een glazenwassersbedrijf voor particulieren te beginnen. 

 

77. De transportkosten behelzen een relatief groot deel van de met het werk gepaard gaande 

kosten. Om zo efficiënt mogelijk te werken, willen glazenwassers straten en huizen dicht bij 

elkaar in de buurt wassen. Dit wil overigens niet zeggen dat glazenwassers alleen actief zijn 

in de buurt van hun vestiging of woonplaats. Wanneer een glazenwasser een redelijk deel van 

een wijk kan bedienen, zal hij daarvoor verder willen reizen. Wel is hierdoor het aantal 

glazenwassers dat in een wijk actief is, laag. De meeste glazenwassers zijn in de gemeente 

waar ze gevestigd of woonachtig zijn bijzonder actief, maar hebben eveneens klanten in de 

omliggende gemeenten.82 

 

De afnemers 

78. Consumenten beschikken in het algemeen niet over geschikte informatie waarmee ze de 

kwaliteit en prijzen van verschillende glazenwassersbedrijven kunnen vergelijken. 

Consumenten zijn in veel gevallen zelfs niet goed op de hoogte welke bedrijven er in hun wijk 

of in de nabije omgeving actief zijn. Veel glazenwassers voor de particuliere markt bieden 

hun diensten aan door bij de consument langs te gaan. Particulieren bellen in de praktijk 

minder snel zelf een glazenwassersbedrijf. Met name de particuliere markt is nog weinig 

transparant, waardoor huishoudens vaak kiezen voor de glazenwasser die het eerst bij hen 

langskomt en zijn diensten voor een enigszins acceptabel klinkende prijs aanbiedt. Mond-tot-

mondreclame speelt ook een rol.  

 

79. Op de particuliere markt is het niet gangbaar om met schriftelijke contracten te werken. 

Glazenwassers werken veelal op basis van mondelinge overeenkomsten. Veelal is er geen 

sprake van een opzegtermijn. Daarnaast is het gangbaar om een vast bedrag per keer dat de 

ramen worden gelapt af te spreken. Er is geen sprake van inschrijfkosten of van 

vooruitbetaling. Overstapkosten (de eenmalige kosten die een klant moet maken om over te 

                                                           
80 Dossierstuk 6425/5, Rapport Regioplan, p. 8.  

81 Dossierstuk 6425/5, Rapport Regioplan, p. 8.  

82 Dossierstuk 6425/5, Rapport Regioplan, p. 9.  
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stappen naar een andere aanbieder) zijn er derhalve niet.83 

 

 Concurrentieparameters  

80. Concurrentie vindt eerder plaats op prijs dan op kwaliteit. Het lappen van ramen biedt voor 

een glazenwassersbedrijf namelijk weinig mogelijkheden om zich in kwalitatief opzicht van 

concurrenten te onderscheiden. Er zijn bedrijven die stunten met de prijs. Zoals in 

randnummer 87 wordt beschreven, zijn er her en der zwartwerkende glazenwassers actief, 

die door het ontduiken van belastingen en sociale premies een lager tarief kunnen rekenen.84 

Zoals hierna nader zal worden beschreven, is voor het winnen van klanten vooral het 

moment waarop deze worden benaderd – veelal door het achterlaten van een kaartje of flyer 

in de brievenbus – belangrijk. De glazenwasser die als eerste een potentiële klant benadert 

die op dat moment nog niet bediend is, maakt de beste kans om de opdracht te krijgen. 

3.1.2 Bijzonderheden van de particuliere glazenwasserij 

“Ongeschreven regel” om andermans gebied te respecteren 

81. Onder glazenwassers bestaat een “ongeschreven regel”, die inhoudt dat men geen klanten in 

andermans wijk of straten werft.85 Deze ongeschreven regel bestaat al vele decennia. Veel 

glazenwassers respecteren deze ongeschreven regel. In haar rapport vermeldt Regioplan dat 

de helft tot tweederde van de ondervraagde glazenwassers heeft aangegeven buiten het eigen 

werkgebied geen klanten te werven. Het gevolg van deze ongeschreven regel is dat het voor 

nieuwe glazenwassersbedrijven, ondanks de lage toetredingsdrempels, erg lastig is om de 

markt te betreden, omdat veel straten of wijken al aan een glazenwasser “toebehoren”.86 

 

 

                                                           
83 Dossierstuk 6425/5, Rapport Regioplan, p. 12-13.  

84 Dossierstuk 6425/5, Rapport Regioplan, p. 17.  

85 Zie bijvoorbeeld de verklaring van [VERTROUWELIJK: 9] van 3 april 2006: “In Den Haag is het zo dat voor het 

particuliere werk mensen bepaalde straten hebben waar ze de ramen wassen. Iedereen blijft van elkaars straten af. Bij een 

nieuwbouwwijk is het wie het eerst komt die heeft de straat. Er zijn geen vergunningen van de gemeente. Als een vreemde 

in een straat van iemand anders gaat wassen zal tegen hem gezegd worden dat die straat al bezet is.”, dossierstuk 6425/1: 

06425010013503. “Ik begin niet zomaar in een andermans wijk. Dat kan niet. Als iemand niet tevreden is met de 

glazenwasser is, moet hij gewoon stoppen. Hij kan niet zomaar een andere glazenwasser zijn ramen laten doen. Als ik 

hoor dat er slecht gewassen wordt meld ik dat wel bij de collega. Het is een vriendendienstje, ik krijg er niets voor, het is 

mekaar een beetje helpen. Als ik dat wel doe haal ik problemen op mijn hals. Ze rijden je van je ladder, je komt namelijk 

aan hun vreten.”, dossierstuk 6425/3: 06425010013782. 

86 Dossierstuk 6425/5, Rapport Regioplan, p. 22.  



Openbaar 

 

24                                                  Openbaar 

           Het pachten 

82. Een veel voorkomend verschijnsel in de sector, dat uit deze ongeschreven regel voortvloeit, is 

het pachten van straten of wijken. Dit houdt in dat een glazenwasser (de verpachter) van zijn 

klanten niet zelf alle ramen lapt, maar een deel daarvan (of alles) uitbesteedt aan een andere 

glazenwasser (de pachter). De begrippen “verpachter” en “pachter” dienen hierbij niet te 

worden verward met de gelijkluidende begrippen uit het Burgerlijke Wetboek. Overigens is 

niet de hele particuliere markt “pachtwerk”. Er zijn ook vele ondernemingen die ramen van 

particulieren lappen, zonder dat zij werk (ver)pachten. 

 

83. Zowel verpachters als pachters zijn glazenwassers. Zij zijn concurrenten die ervoor kiezen 

elkaar niet te beconcurreren, maar samen te werken volgens een bepaalde taakverdeling. De 

verpachter neemt de commerciële taken voor zijn rekening (het werven van klanten), terwijl 

de pachter de uitvoerende taken op zich neemt (het wassen van de ramen van afnemers, 

waarvan het merendeel in ieder geval bestaat uit klanten van de verpachter, en het geld 

ophalen). Het verpachten van straten of wijken biedt de verpachter de mogelijkheid een 

uitgebreid klantenbestand op te bouwen. Vaak begint een glazenwasser in een nieuw 

verworven wijk of straat zelf met wassen en gaat hij na verloop van tijd over op het 

verpachten van de wijk of straat. De consument krijgt dan bericht dat de nieuwe 

glazenwasser de wijk heeft overgenomen. 

 

84. Voor het pachten betalen pachters hun verpachter een vergoeding (pachtgeld), meestal een 

percentage van de opbrengst van de gepachte straten. Uit de arresten van het Gerechtshof 's-

Gravenhage van 21 mei 2008 komt naar voren dat in Den Haag en omstreken ongeveer 

25 pachtende glazenwassers circa 30% van hun omzet afdroegen aan verpachtende 

glazenwassers.87 

 

85. Indien meerdere pachters bij dezelfde verpachter pachten, zullen zij logischerwijze in 

verschillende straten werkzaam zijn en aldus ook niet onderling concurreren. Het komt ook 

voor dat een pachter met meer dan één verpachter een relatie onderhoudt, zodat 

overlappende "waaiers" ontstaan. In de onderhavige zaak zijn [VERTROUWELIJK: A] en 

[VERTROUWELIJK: B] de twee verpachters met de meeste pachters (voor zover blijkt uit het 

onderzoek, respectievelijk zeven en zes in getal).  

 

86. Volgens de Rechtbankuitspraken van 15 december 2006 is een tweede ongeschreven regel 

dat indien er in een gepachte wijk of straat problemen ontstaan, de verpachter deze oplost.88 

Met "problemen" wordt gedoeld op conflicten als gevolg van het feit dat glazenwassers zich 

                                                           
87 Dossierstuk 6425/5, Rapport Regioplan, p.23, Gerechtshof 's-Gravenhage 21 mei 2008, o.a. 09-997196-05, LJN: BD3383.  

88 Rechtbank 's-Gravenhage 15 december 2006, o.a. 09/997196-05, LJN: AZ4554.  



Openbaar 

 

25                                                  Openbaar 

niet altijd aan de ongeschreven regel houden. Uit de casestudies van Regioplan en diverse 

krantenartikelen komt naar voren dat het er tussen glazenwassers soms heftig aan toe gaat 

en geweld of bedreiging niet worden geschuwd. Dit verschijnsel beperkt zich niet tot de regio 

Den Haag.89 

 

Illegale activiteiten 

87. In de uitspraken van 15 december 2006 en 21 mei 2008 hebben de Rechtbank en het 

Gerechtshof 's-Gravenhage vastgesteld dat in Den Haag en omstreken sprake is geweest van 

glazenwassersbedrijven die belasting ontduiken.90 Uit het onderzoek van Regioplan blijkt dat 

ook in andere Nederlandse gemeenten zwartwerkende bedrijven actief zijn op de particuliere 

glazenwassersmarkt. Doordat zwartwerkende bedrijven geen belasting en premies betalen, 

zijn zij in staat om lagere tarieven te hanteren dan bonafide bedrijven, hetgeen leidt tot 

oneerlijke concurrentie. Volgens Regioplan zijn er ook signalen dat glazenwassersbedrijven 

gebruikmaken van zzp'ers in verkapte loondienst en om die reden geen loonbelasting en 

premies afdragen.91 Dit zijn echter geen gedragingen waar de Mededingingswet op ziet. 

 

Dynamiek 

88. Iemand die actief wil worden als glazenwasser en een eigen klantenbestand wil opbouwen, 

zal op zoek gaan naar wijken of straten waar (nog) geen glazenwasser actief is. Dit heeft tot 

gevolg dat veel glazenwassers zich op (net opgeleverde) nieuwbouwwijken richten, 

aangezien deze wijken nog niet door bepaalde glazenwassers bezet zijn. Dit kan tot een felle 

en soms agressieve vorm van concurrentie leiden.92 Ook kan de in nieuw werk of uitbreiding 

geïnteresseerde glazenwasser kijken of in bestaande straten sprake is van vuile ramen. Daar 

komt dan mogelijk geen glazenwasser en in dat geval is de straat ‘vrij’. 

 

89. In wijken of straten waar een glazenwasser een klantenbestand heeft opgebouwd en die dus 

bezet zijn, is het door de eerdergenoemde ongeschreven regel lastig om als glazenwasser 

een eigen klantenbestand op te bouwen. Als de laatstbedoelde glazenwasser desondanks als 

glazenwasser actief wil zijn, zijn er verschillende andere mogelijkheden: hij kan het 

klantenbestand van de actieve glazenwasser "kopen", hij kan dit klantenbestand pachten of 

                                                           
89 Dossierstuk 6425/5, Rapport Regioplan, p. 20 en p. 37-42, Algemeen Dagblad 1 februari 2006, “Glazenwassers voeren 

oorlog”, Trouw 13 april 2006, “Niet in elkaars wijk lappen”, Algemeen Dagblad 6 februari 2007, “Intimiderende 

glazenwasser aangepakt”, Algemeen Dagblad 25 mei 2007, “Glazenwassers aangehouden wegens bedreiging 

concurrenten”.  

90 Rechtbank 's-Gravenhage 15 december 2006, o.a. 09-997196-05, LJN: BD3383 en Gerechtshof 's-

Gravenhage 21 mei 2008, o.a. 09/997196-05, LJN: AZ4554.  

91 Dossierstuk 6425/5, Rapport Regioplan, p. 21-22.  

92 Dossierstuk 6425/5, Rapport Regioplan, p. 22.  
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hij kan tegen betaling van daggeld de ramen van klanten uit het bestand van de actieve 

glazenwasser lappen. Als pachter betaalt hij pachtgeld voor de zekerheid van de 

wasopbrengsten van het klantenbestand van zijn verpachter. Het "kopen" (tegen betaling 

overnemen) van een straat of wijk van een ander glazenwassersbedrijf is in beginsel niet 

illegaal, maar versterkt wel de ongeschreven regel onder glazenwassers, omdat bedrijven na 

overname van een straat of wijk daadwerkelijk het idee hebben dat deze straat of wijk van hen 

is.93 Het verpachten van straten of wijken biedt verpachters de mogelijkheid een uitgebreid 

klantenbestand op te bouwen, waarbij zij soms voor het behouden van hun wijken en straten 

een zekere mate van bedreiging en geweld niet schuwen.94 

 

90. Dat glazenwassers door de ongeschreven regel en het pachten niet zomaar in iedere straat of 

wijk kunnen werken, heeft ook negatieve effecten voor de consument. Deze wordt immers 

geconfronteerd met een zeer beperkt aantal aanbieders in de eigen straat of wijk, waarbij 

wisselen van glazenwasser ook nog eens lastig is. Ook kan pachten voor de consument tot 

een hoger tarief leiden, omdat de pacht die een glazenwasser moet betalen in de prijs wordt 

betrokken.95  

 

91. Als gezegd is er juist omdat de markt door de ongeschreven regel en het pachten statisch is, 

veel interesse om in nieuw werkgebied aan de slag te gaan. Ook vanwege de kenmerken van 

nieuwbouw versus oudbouw (veelal hoogbouw, smalle straten), is dergelijk nieuw 

werkterrein aantrekkelijk.96 Het opleveren van een nieuwe wijk vormt onder de hierboven 

beschreven omstandigheden dan ook een zeer belangrijk concurrentiemoment. De acties van 

glazenwassers tot het "veroveren" van een dergelijke wijk kan bovendien gevestigde posities 

elders in de regio betwistbaar maken en doen verschuiven. 

3.2 De gedragingen  

3.2.1 Inleiding 

92. In paragrafen 3.2.3 en 3.2.4 zal de Raad zijn feitelijke bevindingen op grond van het dossier 

ten aanzien van de gedragingen met betrekking tot de nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom 

(Delft) uiteenzetten. Dit behelst een beschrijving van de contacten tussen tien glazenwassers 

en de activiteiten die door hen werden ontplooid, welke erop waren gericht een zo groot 

mogelijk deel van de straten in De Hoornse Zoom gezamenlijk te bemachtigen en onderling 

te verdelen. Op grond van met name de verslagen van telefoontaps en afgelegde verklaringen 

                                                           
93 Dossierstuk 6425/5, Rapport Regioplan, p. 23.  

94 Zie de casestudies van Regioplan en diverse krantenartikelen, zoals aangehaald in voetnoot 89.  

95 Dossierstuk 6425/5, Rapport Regioplan, p. 23. 

96 Zie bijvoorbeeld dossierstuk 6425/3 (06425010013169-70): verklaring [VERTROUWELIJK: 4] van 3 april 2006, p. 4-5. 
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in het dossier acht de Raad het bestaan van een afspraak tussen de tien bedoelde 

ondernemingen ten aanzien van de oplevering van nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom 

bewezen. De Raad ziet tevens een verband met de bescherming van posities in de wijk 

Wateringse Veld (paragraaf 3.2.5). 

 

93. De Raad volgt in dezen het Rapport dat eveneens de gedragingen met betrekking tot De 

Hoornse Zoom beschrijft en als onderdeel van de vermoedelijke overtreding kwalificeert. Het 

Rapport plaatste de gedragingen met betrekking tot De Hoornse Zoom evenwel in een 

breder kader, namelijk als exemplarisch voor de werkwijze van een omvangrijke groep 

ondernemingen binnen een pachtsysteem (volgens het Rapport bestaande uit een vaste 

groep van acht verpachters met vijftien pachters), waardoor zowel nieuwbouwwijken als 

bestaande wijken in de periode begin 2003 – april 2006 werden verdeeld.  

 

94. Voordat de Raad de feiten met betrekking tot De Hoornse Zoom beschrijft en vaststelt, zal de 

Raad in de volgende paragraaf eerst ingaan op de vermoedelijke betrokkenheid van de 23 in 

de procedure betrokken ondernemingen bij de verdeling van de in het Rapport genoemde 

nieuwbouwwijken en bestaande wijken in de periode begin 2003 - april 2006. De Raad 

concludeert dat hij deze meer omvattende overtredingen niet bewezen acht. 

3.2.2 Nieuwbouw en bestaande wijken 

Oplevering nieuwbouwwijken (met uitzondering van De Hoornse Zoom) 

95. Zoals eerder opgemerkt bij de feitelijke beschrijving van de markt (randnummers 88 en 91), 

vormt de oplevering van een nieuwbouwwijk steeds een belangrijk concurrentiemoment in 

een overigens zeer rigide markt. Het onderzoek bevat indicaties dat zich voorafgaande en 

tijdens oplevering gelegenheidscoalities vormen tussen belangstellende glazenwassers - 

meestal verpachters - teneinde straten of wijken te verdelen en zo ieder een deel van de koek 

te bemachtigen. Er vinden regelmatig telefonische contacten plaats en volgens de afgelegde 

verklaringen soms ook gezamenlijke bijeenkomsten in koffiehuizen. De Raad acht in dit 

verband niet alleen de inhoud van de contacten tussen de glazenwassers van belang. Ook het 

specifieke jargon waarvan zij zich bedienen, wijst op een routinematig verdelen van 

(potentiële) klanten rond "putjes" en het beschikken over en beheer van straten als ging het 

om juridische eigendom. 

 

96. Het dossier bevat indicaties dat groepsvorming heeft plaatsgevonden met betrekking tot de 

nieuwbouwwijken Wateringse Veld, Ypenburg, Delfgauw, Madestein en De Strijp. Echter, de 

Raad heeft geconstateerd dat de opgenomen gesprekken en verklaringen onvoldoende 

concreet, nauwkeurig en consistent zijn om precies te identificeren welke ondernemingen in 
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deze gevallen betrokken waren bij het overleg en in welke mate er afstemming is geweest.97 

De Raad acht gelet daarop niet bewezen dat steeds dezelfde groep ondernemingen (volgens 

het Rapport bestaande uit acht verpachters met vijftien pachters) betrokken is geweest bij 

afstemming bij de in het Rapport genoemde nieuwbouwwijken in de periode begin 2003 - 

april 2006. 

 

Bestaande wijken 

97. Het onderzoek heeft opgeleverd dat de in het onderzoek betrokken ondernemingen actief 

zijn in één of meerdere straten of wijken in Alphen a/d Rijn, Assendelft, Bergschenhoek, 

Berkel en Rodenrijs, Capelle a/d IJssel, Delfgauw, Delft, Den Haag, Hoofddorp, Leiden, 

Leiderdorp, Leidschendam, Nieuwegein, Nieuw Vennep, Noordwijk, Rijswijk, Rotterdam, 

IJsselstein, Utrecht, Vlaardingen, Voorburg, Voorschoten, Wateringen en Zoetermeer. Dit 

blijkt onder meer uit de aangetroffen waskaarten. Daarbij kan ook in bestaande wijken 

worden waargenomen dat straten of wijken worden bediend door slechts één van de in het 

onderzoek betrokken verpachters (waarbij het waswerk al dan niet wordt uitgevoerd door een 

betrokken pachter). Dit patroon vormt een indicatie voor onderling afgestemde exclusiviteit. 

 

98. In het onderzoek is echter niet nagegaan of ter plaatse nog andere glazenwasserbedrijven 

dan de 23 in het Rapport vermelde ondernemingen actief zijn. 

 

99. Tevens valt naar het oordeel van de Raad niet sluitend te concluderen dat (steeds) exact 

dezelfde groep van ondernemingen overal gelijke afspraken tot het verdelen van straten of 

wijken in bestaande wijken heeft gemaakt, op de wijze waarop dit is gebeurd met betrekking 

tot De Hoornse Zoom. De situatie van één glazenwasser per straat of wijk kan immers ook 

spontaan groeien rond de ongeschreven regel om geen klanten te werven in straten waar al 

een andere glazenwasser als eerste actief is volgens het principe "wie het eerst komt, het 

eerst maalt". Lang niet alle in het Rapport genoemde ondernemingen kunnen op basis van 

de gegevens in het dossier concreet in verband worden gebracht met activiteiten buiten de 

regio Den Haag-Delft. Ook heeft de oplevering van de in het Rapport genoemde bestaande 

wijken soms ver voor 2003 plaatsgevonden en bevat het dossier geen informatie over hoe 

deze wijken destijds zijn opgeleverd. 

 

                                                           
97 Zie bijvoorbeeld ten aanzien van de wijk Ypenburg dossierstuk 6425/3 (06425010010025): Overzichtsproces-verbaal 

waarin een telefoongesprek tussen [VERTROUWELIJK: B] en [VERTROUWELIJK: A] op 10 februari 2006 wordt 

weergegeven, p. 25-26. Zie bijvoorbeeld ten aanzien van de wijk De Strijp dossierstuk 6425/3 (06425010012750): 

telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: B] en [VERTROUWELIJK: D] van 28 februari 2006 om 19:32, p. 26 

van 42. 
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100. De Raad acht gelet op het voorgaande niet bewezen dat bij de in het Rapport genoemde 

bestaande wijken in de periode begin 2003 - april 2006 steeds dezelfde groep 

ondernemingen (volgens het Rapport bestaande uit acht verpachters met vijftien pachters) 

betrokken is geweest. 

 

Conclusie 

101. Op grond van het bovenstaande concludeert de Raad dat hij niet bewezen acht dat in de 

periode begin 2003 – april 2006 alle 23 in het Rapport geïdentificeerde ondernemingen 

betrokken zijn geweest bij gedragingen in alle nieuwbouwwijken en in bestaande wijken in 

een gebied dat Alphen a/d Rijn, Assendelft, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Capelle a/d 

IJssel, Delfgauw, Delft, Den Haag, Hoofddorp, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam, 

Nieuwegein, Nieuw Vennep, Noordwijk, Rijswijk, Rotterdam, IJsselstein, Utrecht, 

Vlaardingen, Voorburg, Voorschoten, Wateringen en Zoetermeer omvat. Daaruit volgt dat in 

zoverre ook geen sprake kan zijn van de vaststelling van een overtreding van de 

Mededingingswet. 

3.2.3 Gedragingen ten aanzien van De Hoornse Zoom  

102. In de onderhavige paragraaf stelt de Raad vast dat (van de 23 in het Rapport vermelde 

glazenwassers) tien glazenwassers in ieder geval in de periode van 10 februari 2006 tot en 

met 3 april 2006 betrokken waren bij een afspraak om een deel van de nieuwbouwwijk De 

Hoornse Zoom in de gemeente Delft gezamenlijk te bemachtigen en onderling te verdelen. 

Door deze afspraak konden de glazenwassers een nieuw klantenbestand verwerven en 

daarmee de werkvoorraad voor zichzelf en hun pachters in de toekomst verzekeren. De Raad 

acht dit bewezen, onder meer op grond van tapverslagen van telefoongesprekken in februari 

en maart 2006, verklaringen van diverse in het onderzoek betrokken glazenwassers en het 

proces-verbaal ‘ambtshandeling observaties’ van de FIOD over een bijeenkomst bij de 

McDonald’s in Delft-Noord (bij Nootdorp; “de McDonald’s”) op 23 februari 2006. 

 

103. Ter inleiding vat de Raad de afspraak over het bemachtigen en onderling verdelen van de nog 

op te leveren nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom in deze subparagraaf eerst samen. 

 

104. Sinds december 2005 houden verschillende groepen van glazenwassers (met name 

verpachters) het bouwterrein van De Hoornse Zoom in de gaten. In februari 2006 neemt de 

groep van [VERTROUWELIJK: X] contact op met [VERTROUWELIJK: A] en [VERTROUWELIJK: 

B]. [VERTROUWELIJK: X] wil samen met een andere groep glazenwassers onder leiding van 

[VERTROUWELIJK: Y] (achternaam niet bekend) afspraken met [VERTROUWELIJK: A] en 

[VERTROUWELIJK: B] maken over de verdeling van (nieuwe) wijken. In dat kader wordt 

afgesproken om [VERTROUWELIJK: A] en [VERTROUWELIJK: B] bij de McDonald's in 

Nootdorp op 23 februari 2006 te ontmoeten. 
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105. In de aanloop naar deze ontmoeting besluiten [VERTROUWELIJK: A] en [VERTROUWELIJK: 

B] om ook andere ‘bevriende’ glazenwassers voor de bijeenkomst bij de McDonald’s uit te 

nodigen. Er worden vier andere glazenwassers uitgenodigd, zodat zij met zes zullen zijn. Op 

23 februari 2006 vindt de ontmoeting bij de McDonald's plaats. Uit de stukken blijkt dat in 

ieder geval zes glazenwassers aanwezig zijn. De intentie van deze zes is om in ieder geval 

een deel van de wijk De Hoornse Zoom gezamenlijk te bemachtigen en daarbij tevens hun 

positie in de nieuwbouwwijk Wateringse Veld ten opzichte van [VERTROUWELIJK: X] en de 

groep van [VERTROUWELIJK: Y] veilig te stellen. Uit de onderlinge contacten blijkt tevens dat 

twee andere glazenwassers (eveneens verpachters) zich bij deze afspraak aansluiten. 

Hiermee bestaat de groep uit acht glazenwassers, bestaande uit [VERTROUWELIJK: A], 

[VERTROUWELIJK: B], [VERTROUWELIJK: H], [VERTROUWELIJK: E], [VERTROUWELIJK: C], 

[VERTROUWELIJK: D], [VERTROUWELIJK: G] en [VERTROUWELIJK: F] (hierna: ‘de groep’). 

 

106. Tijdens de bijeenkomst op 23 februari 2006 wordt door middel van een “driehoeksafspraak” 

met [VERTROUWELIJK: X] en de groep van [VERTROUWELIJK: Y] de basis gelegd voor de 

afspraak van ‘de groep’ om in de periode daarna alles in het werk te stellen om een deel van 

nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom gezamenlijk te bemachtigen en onderling te verdelen. 

Gaandeweg blijkt dat ook [VERTROUWELIJK: X] een groep heeft gevormd in verband met de 

te verwachten oplevering van De Hoornse Zoom. Hoewel de driehoeksafspraak met de 

groepen van [VERTROUWELIJK: X] en [VERTROUWELIJK: Y] geen stand lijkt te houden, 

blijven de glazenwassers in ‘de groep’ van acht onderling contact houden over de oplevering 

in maart 2006 van de wijk De Hoornse Zoom. Bij de afspraak tot verdeling van De Hoornse 

Zoom zijn voorts twee glazenwassers die van ‘de groep’ pachten, betrokken. Door hun 

bewuste keuze om te pachten van ‘de groep’, eerder dan van een individuele verpachter en 

door hun kennis van de werkwijze van ‘de groep’ in de door hen gepachte straten of wijken, 

waaronder de gebiedsbescherming die ‘de groep’ biedt, is de Raad van oordeel dat 

[VERTROUWELIJK: 5] en [VERTROUWELIJK: 4] de gedragingen van ‘de groep’ in de wijk De 

Hoornse Zoom kenden of redelijkerwijs hadden kunnen voorzien. De gedragingen om de 

afspraak tot verdeling van De Hoornse Zoom uit te voeren gaan door tot de aanhouding van 

de betrokken personen door de FIOD op 3 april 2006. 

 

107. Wanneer in het onderhavige besluit de term ‘betrokken ondernemingen’ wordt gebruikt, 

doelt de Raad op de genoemde tien glazenwassers, bestaande uit ‘de groep’ van acht 

glazenwassers (verpachters) samen met twee pachters die als deelgenoten zijn te 

beschouwen. 

 

108. Met de oplevering doelen de betrokken ondernemingen op het moment waarop de eerste 

bewoners van de wijk de sleutels van hun nieuwe woningen van de aannemer ontvangen en 

hun intrek nemen. Op dat moment is het zaak om bedrijfskaartjes in de brievenbussen van 
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de nieuwe bewoners stoppen. De eerste glazenwassers die dit doen, zijn volgens de eigen 

normen ‘eigenaar’ van de wijk. 

 

109. In subparagraaf 3.2.4 gaat de Raad eerst in detail in op de feitelijke toedracht van de afspraak 

met betrekking tot De Hoorns Zoom. Deze kan in drie fasen worden verdeeld: de aanloop, de 

bijeenkomst bij de McDonald’s en het vervolg. De Raad zal laten zien hoe de betrokken 

ondernemingen elk hun bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming en/of de 

instandhouding van de afspraak om een deel van De Hoornse Zoom gezamenlijk te 

bemachtigen en onderling te verdelen. In paragraaf 3.2.5 staat de Raad stil bij het verband 

tussen de activiteiten van de betrokken ondernemingen in De Hoornse Zoom en die in 

andere wijken, wat van belang is voor het begrip van afspraak in de feitelijke context.  

 

3.2.4 Feitelijke toedracht van de afspraak met betrekking tot De Hoornse Zoom  

Aanloop 

110. In februari 2006 neemt [VERTROUWELIJK: B] contact op met [VERTROUWELIJK: A] over de 

wenselijkheid van een ontmoeting met een andere groep glazenwassers.98 Hij is samen met 

[VERTROUWELIJK: X] en [VERTROUWELIJK: E] naar de nog op te leveren nieuwbouwwijk De 

Hoornse Zoom gaan kijken.99 [VERTROUWELIJK: X] wil afspraken maken over de verdeling 

van nieuwe wijken. Dat blijkt uit de tapverslagen en verklaringen in het dossier.100 Op de 

vraag waar een gesprek uit een van de telefoontaps over gaat, verklaart [VERTROUWELIJK: A] 

dat dit voor zich wijst en bevestigt hij dat het gesprek over de verdeling van een 

nieuwbouwwijk gaat.101 Het hieronder weergegeven gesprek tussen [VERTROUWELIJK: A] en 

[VERTROUWELIJK: B] heeft een warrig verloop, maar de essentie ervan is inderdaad duidelijk. 

 

“[VERTROUWELIJK: B]: Ik ehhe ben van de week ehhh nog naar die [VERTROUWELIJK: X] 

geweest… 

[VERTROUWELIJK: A]: Ja.  

B: Ehh enne afspraak meegemaakt, nou willen ze ehhh hoe heet het de hele ehhh bende 

gaan verdelen ehhh mmmm in principe willen ze een afspraak hebben dat alles wat er nou 

weer ehhh gebouwd wordt… 

A: Alweer?  

                                                           
98 Dossierstuk 6425/3 (06425010012727 - 06425010012728): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: B] en 

[VERTROUWELIJK: A] op 21 februari 2006 om 11:41, p. 3 van 42. 

99 Dossierstuk 6425/3 (06425010010048 – 06425010010049): Overzichtsproces-verbaal waarin telefoongesprek tussen 

[VERTROUWELIJK: B] en [VERTROUWELIJK: A] op 10 februari 2006 wordt weergegeven, p. 48-49.  

100 Idem.  

101 Dossierstuk 6425/3 (06425010013034): verklaring [VERTROUWELIJK: A] van 11 april 2006, p. 2. 
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B: Ja, en dat ze gewoon van tevoren weten die gaat daarheen die gaat daarheen enne noem 

maar op, alle bazen moeten aanwezig zijn. […] 

A: Ja. 

B: En de baas der bazen, dusse dus ook jij. 

A: Hé!! 

B: Ja. 

A: En wie zijn wie dat allemaal dan? 

B: Ehhh nou ja ehhh die Dortenaren willen beginnen… 

A: Wat beginnen? 

B: Ehhh nou gewoon op ehhh hoe heet dat op het Wateringsveld en noem maar op overal. 

A: Wateringsveld? 

B: Ja, [VERTROUWELIJK: Y] ehhh noem ze maar op. 

A: Wil [VERTROUWELIJK: Y] in Wateringsveld beginnen? 

B: dit doet samen nou weer met die Dortenaren. 

A: …. (onverstaanbaar) komen die Dortenaren, die zouden toch daar blijven? 

B: Nee, ehhh nou ehhh gaat wel gebeuren. 

A: Ja? 

B: Ja. 

A: Nou, wat zeg [VERTROUWELIJK: X] ervan dan? 

B: Jaaa, [VERTROUWELIJK: X] zegt laten we maar gewoon afspraken maken dar we ehhh 

weten waar we aan toe zijn ….. ja dan denk ik van ehhhh bij ….(onverstaanbaar) uit ehh hoe 

heet dat uit ehhh dat ehhh hoe heet dat nou wat ik nou net Wateringsveld houwen maar 

ehhh als we bepaalde afspraken maken dan kunnen wij overal aan mee kluiven… 

A: Ja, maar die afspraken zijn al gemaakt met [VERTROUWELIJK: Y] enne enne Dortenaren, 

….(onverstaanbar) Capelle (fonetisch) weggebleven zijn. 

B: Ja. 

A: He. 

B: Ja, maar goed dat moeten we dan effentjes kijken… 

A: …. (onverstaanbaar) 

B: Wat zei je? 

A: Die gasten hebben niets te zoeken in Den Haag, die Dortenaren. 

B: Nee, maar het gaat wel gebeuren… 

A: Ja, wie zegt dat dan? 

B: [VERTROUWELIJK: X]! 

A: Met wie moeten we morgen afspraken dan? 

B: Wat zei je [VERTROUWELIJK: A]? 

A: Met wie moeten we morgen afspreken dan, met eehhhh [VERTROUWELIJK: E] ofzo ehhh 

B: Jaaa no ehhh ik ehhh denk in ieder geval [VERTROUWELIJK: E] dat ie voor 

[VERTROUWELIJK: D] en [VERTROUWELIJK: C] gaat. 

A: zijn die weg dan? 
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B: Nee, ehhh maarre ehhhh ik ga ze er wel bij halen wat hij belt me vandaag teruh om ehhh 

hoe laat en hoe of wat. 

A: Dus het wordt enkel gewoon met ons eigen ploegje praten en met [VERTROUWELIJK: X] 

zeg maar? 

B: Ja, maar waar [VERTROUWELIJK: X] naar toe wil volgens mij is gewoon één grote groep 

[VERTROUWELIJK: A]… 

A: Ja. 

B: Die Dordtenaren, wij, [VERTROUWELIJK: X] en dan gewoon boem alles pakken en dan 

ehhh komt het in de verdeling allemaal later. 

A: Geloof jij dat? 

B: Ja, dat weet ik niet, kijk als je daar goede afspraken over maakt… je pakt wel alles in en om 

Den Haag enne noem maar op … (onverstaanbaar) meer, dan heb je wel een aardig ploegje 

staan natuurlijk. […]” 102 

 

111. [VERTROUWELIJK: A] en [VERTROUWELIJK: B] komen tot de conclusie dat een ontmoeting 

met een groep onder leiding van [VERTROUWELIJK: X] (hierna: de groep van 

[VERTROUWELIJK: X]) en een groep van glazenwassers uit Dordrecht onder leiding van ene 

[VERTROUWELIJK: Y] of [VERTROUWELIJK:Y] (hierna: de groep van [VERTROUWELIJK: Y]) 

wenselijk is, maar dat ze hiervoor tevens een aantal andere, ‘bevriende’ glazenwassers 

moeten uitnodigen. Om dit laatste te bewerkstelligen, vindt er een belronde plaats waardoor 

[VERTROUWELIJK: H], [VERTROUWELIJK: E], [VERTROUWELIJK: D], en [VERTROUWELIJK: 

C] op de hoogte worden gebracht van de bijeenkomst bij de McDonald's met 

[VERTROUWELIJK: X] en [VERTROUWELIJK: Y]. Zo vindt er op 22 februari 2006 een gesprek 

plaats tussen [VERTROUWELIJK: H] en [VERTROUWELIJK: B]: 

 

“[VERTROUWELIJK: H]): [VERTROUWELIJK: H]. 

 [VERTROUWELIJK: B]: [VERTROUWELIJK: B] … hoor je me? 

H: Ja. 

B: He we hebben morgen om eh … 12 uur een afspraak. 

H: Met wie? 

B: Ja eh ….. wij allemaal. 

H: Met wie allemaal dan? 

B: Met eh… die [VERTROUWELIJK:Y] en eh … [VERTROUWELIJK: X], noem maar op. 

H: Met [VERTROUWELIJK: X] (NMa: [VERTROUWELIJK: X]) ook? 

B: Ja. 

H: Waar gaat dat plaats vinden dan? 

B: Wat zei je? 

                                                           
102 Dossierstuk 6425/3 (06425010012727 - 06425010012728): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: B] en 

[VERTROUWELIJK: A] van 21 februari 2006 om 11.41, p. 3 van 42. 
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H: Waar gaat het plaats vinden? 

B: We hebben afgesproken bij de Mac in Nootdorp, weet je wel? 

[…]” 103 

 

112. In hetzelfde gesprek spreken [VERTROUWELIJK: B] en [VERTROUWELIJK: H] af dat 

[VERTROUWELIJK: H] twee andere glazenwassers, [VERTROUWELIJK: C] en 

[VERTROUWELIJK: E], over de McDonald’s bijeenkomst op 23 februari 2006 met de groepen 

van [VERTROUWELIJK: X] en [VERTROUWELIJK: Y] zal bellen. Ook wordt afgesproken dat 

[VERTROUWELIJK: D] door [VERTROUWELIJK: C] ofwel [VERTROUWELIJK: E] zal worden 

gebeld. De bedoeling is dat ze “met z’n zessen” bij de bijeenkomst aanwezig zullen zijn.104 

 

113. De betrokkenen gaan ervan uit dat [VERTROUWELIJK: G] en [VERTROUWELIJK: F] bij de 

uiteindelijke verdeling van de nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom mee zullen doen (zie hierna 

randnummers 136-145). Daarmee bestaat ‘de groep’ uit acht glazenwassers. 

 

Bijeenkomst bij de McDonald’s op 23 februari 2006 

114. Op 23 februari 2006 vindt er een bijeenkomst plaats tussen glazenwassers bij de 

McDonald’s in Nootdorp. Dit blijkt uit meerdere stukken, waaronder het proces-verbaal 

ambtshandeling observaties van de FIOD.105 Het blijkt dat van de acht glazenwassers van ‘de 

groep’ er in ieder geval zes bij de McDonald’s aanwezig waren. Vijf glazenwassers hebben 

verklaard dat zij bij deze bijeenkomst met [VERTROUWELIJK: X] en [VERTROUWELIJK: Y] 

aanwezig waren. Vier glazenwassers hebben verklaard dat daarbij in ieder geval is gesproken 

over de verdeling van de nog op te leveren wijk De Hoornse Zoom.  

 

115. [VERTROUWELIJK: B] heeft verklaard dat hij interesse had om andere glazenwassers bij de 

McDonald’s te ontmoeten om afspraken te maken, zodat hij een deel van de nieuwbouwwijk 

De Hoornse Zoom kon bemachtigen. De Raad merkt op dat in de diverse telefoontaps de 

betrokkenen spreken over ‘Den Hoorn’. Hiermee bedoelen ze (een deel van) de nog op te 

leveren nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom in de gemeente Delft.  

 

                                                           
103 Dossierstuk 6425/3 (06425010012730 - 06425010012737): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: H] en 

[VERTROUWELIJK: B] van 22 februari 2006 om 19:27, p. 6 van 42. Voor alle in dit besluit opgenomen citaten geldt dat 

omwille van de leesbaarheid evidente taal- en typefouten zijn gecorrigeerd en leestekens zijn ingevoegd. 

104 Idem. Zie ook dossierstuk 6425/3 (06425010012745): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: E] en 

[VERTROUWELIJK: H] op 23 februari 2006 om 11:11, p. 21 van 42. 

105 Dossierstuk 6425/3 (06425010012701 – 6425010012725): proces-verbaal van ambtshandeling van 22 maart 2006, p. 1. 

Zie ook dossierstuk 6425/3 (06425010012855 – 06425010012863): proces-verbaal van observatie van 29 maart 2006. 
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“Ik ben de afgelopen 4 maanden daar verschillende jongens tegen gekomen, waaronder 

[VERTROUWELIJK: C] en [VERTROUWELIJK: D]. Ik heb gezegd dat ik daar ook wat huizen 

zou pakken en zij vertelden mij dat er wel meer op af zouden komen. Ik vroeg wie dat waren, 

maar dat konden ze niet zeggen. Even later werd ik zelf door [VERTROUWELIJK: X] opgebeld 

of ik interesse had om naar Den Hoorn te gaan. Ik zei dat dat goed was en dat mijn portie 

straten voor hem zou zijn. Dat vond hij goed en toen is afgesproken bij de McDonald’s met 

de jongens die daar het werk in wilden. Toen is er in overleg met elkaar [ afgesproken ] dat 

ieder zijn eigen stukje werk zou gaan opbouwen zonder dat we last van elkaar zouden 

hebben. Dat was het zo’n beetje. Het was voor mij een redmiddel, zodat het probleem met 

[VERTROUWELIJK: X] niet meer zou bestaan. Ik heb geen zin om ellende aan de deur te 

hebben en hij is een psychopaat die je niet aan de deur wil hebben.” 106 

 

116. In onderstaande verklaring gaat [VERTROUWELIJK: B] in op hetgeen tussen de 

glazenwassers bij de McDonald’s is besproken. Hij verklaart dat de bijeenkomst het verdelen 

tussen de glazenwassers van de wijk De Hoornse Zoom betrof: 

 

“Bij McDonald’s is alleen besproken Den Hoorn en dat ieder daar zijn deel zou pakken. Mijn 

deel ging automatisch naar [VERTROUWELIJK: X] zonder dat die anderen het wisten. Er is 

niet afgesproken dat ook andere wijken verdeeld zouden worden. Jullie zeggen mij dat uit de 

taps naar voren komt dat er meer afgesproken zou zijn bij McDonald’s. Geen commentaar. 

Mijn doel van deze bijeenkomst was om van het probleem [VERTROUWELIJK: X] af te 

komen. Ik had geen zin om met bijvoorbeeld dertig man een wijk op te bouwen. Daar had ik 

echt geen zin in.”107 

 

117. Naar aanleiding van de foto’s van de bijeenkomst verklaart ook [VERTROUWELIJK: D] dat hij 

bij de bijeenkomst bij de McDonald’s aanwezig was en dat het “een vooroverleg over Den 

Hoorn met concurrerende mensen” betrof: 

 

“Ja, ik ben daar geweest, dat kan ik niet ontkennen. De persoon met wie ik sta te praten is 

[VERTROUWELIJK: B]. U vraagt mij waar dit over ging. Dit was een vooroverleg over Den 

Hoorn met concurrerende mensen. Er waren ook heel veel jongens bij die ik persoonlijk niet 

kende. Er valt echter in Den Hoorn nog niets te verdelen, want er is nog niets opgeleverd. 

Met geen van die mensen heb ik wat, behalve met [VERTROUWELIJK: C] en 

[VERTROUWELIJK: E] dan. Het ging over Den Hoorn, klaar. Allemaal willen we daarheen. Het 

moet echter ook lonend zijn, dat bedoel ik te zeggen. Dat bedoel ik ook met ruilobjecten. 

Bijvoorbeeld dat putje in Delft van 40 woningen, daar zou ik dan met [VERTROUWELIJK: E] 

heen gaan. In Den Hoorn zit je anders met zoveel mensen, dan heb je zowat niks. Dat bedoel 

                                                           
106 Dossierstuk 6425/3 (06425010013303): verklaring [VERTROUWELIJK: B] van 10 mei 2006, p. 11. 

107 Dossierstuk 6425/3 (06425010013302-3303): verklaring [VERTROUWELIJK: B] van 10 mei 2006, p. 10-11. 
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ik met ruilobject, dan zou ik Den Hoorn kunnen laten zitten, als ik dat putje in Delft dan 

maar heb […].” 108 

 

118. Naar aanleiding van vragen van de FIOD verklaart ook [VERTROUWELIJK: E] dat er bij de 

McDonald’s een ontmoeting tussen glazenwassers is geweest, dat hij daarbij aanwezig was 

en dat het de bedoeling was om het werk bij de wijk De Hoornse Zoom onderling te 

verdelen.  

 

“Ik maak bezwaar tegen het feit dat u mijn naam noemt met mensen die u blijkbaar ziet als de 

grote bazen van de organisatie. Deze ontmoeting ging over het verdelen van waswerk in Den 

Hoorn. Toen was Den Hoorn nog in aanbouw, misschien is het nu al opgeleverd. Op deze 

manier kan het werk verdeeld worden zonder problemen.”109 

 

119. Naar aanleiding van foto’s van de bijeenkomst verklaart [VERTROUWELIJK: C] dat hij op 

23 februari 2006 bij de McDonald’s is geweest. In onderstaande verklaring refereert hij aan 

“ze”, waarmee hij doelt op de groepen van [VERTROUWELIJK: X] en [VERTROUWELIJK: Y]. 

Uit de verklaring blijkt dat deze twee groepen een deel van Wateringse Veld willen hebben en 

dat ze dat samen met “ons” willen doen. Ook verklaart [VERTROUWELIJK: C] dat het 

“dezelfde groepen” zijn als die bij het ‘putje’ De Hoornse Zoom hebben gestaan. Het ‘putje’ 

is binnen de glazenwassersbranche een gebruikelijke term voor de aanduiding van een 

bouwterrein, waarop een (deel van een) nieuwbouwwijk wordt gebouwd. 

 

“ Ik herken m’n eigen persoon. Ik kan me herinneren dat ik daar gestaan heb. Dat was naar   

aanleiding van die telefoongesprekken die ik gisteren heb gehoord.  

Wat moet ik ervan zeggen joh. Jullie weten toch ook wie het zijn of niet. Ik praat alleen voor 

mezelf en over de rest praat ik niet. Ik word ergens op aan geschilderd en wat moet ik daar 

nou op antwoorden joh. Jullie associëren me als een grote jongen en dat ben ik niet, dus wat 

[kan] ik daar nou nog over zeggen. 

Er is weinig besproken die dag. Hun zouden er in duiken, in alle wijken, en daar wilden ze 

ons bij helpen, dat we er met z’n allen in zouden duiken. Ik wil het laatste stukje van het 

Wateringse Veld opbouwen, dat is wat ik wil, en zij wilden daar induiken en ons meenemen, 

maar daar zie ik niks in. Hun is die groep die ook in Den Hoorn in dat putje heeft gestaan.”110 

 

120. Naar aanleiding van een mededeling van de FIOD “dat er op 23 februari 2006 omstreeks 

13:00 uur door een observatieteam is waargenomen dat er een bijeenkomst plaats heeft 

gevonden tussen de groep verpachters [VERTROUWELIJK: A] en de groep andere verpachters 

                                                           
108 Dossierstuk 6425/3 (06425010013400-3401): verklaring [VERTROUWELIJK: D] van 4 april 2006, p. 6-7. 

109 Dossierstuk 6425/3 (06425010013341): verklaring [VERTROUWELIJK: E] van 9 juni 2006, p. 2. 

110 Dossierstuk 6425/3 (06425010013372-3373): verklaring [VERTROUWELIJK: C] van 5 april 2006, p. 6-7. 
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waaronder [VERTROUWELIJK: X]” en de getoonde foto’s die tijdens deze observatie zijn 

genomen, verklaart [VERTROUWELIJK: A] dat hij op getoonde foto nummer 1 afgebeeld 

staat.111 Hij verklaart ook anderen te kennen. Verder wil hij hierover niets verklaren. 

  

121. [VERTROUWELIJK: H] heeft zich, anders dan [VERTROUWELIJK: A], [VERTROUWELIJK: B], 

[VERTROUWELIJK: C], [VERTROUWELIJK: D] en [VERTROUWELIJK: E], bij de FIOD slechts in 

vage termen uitgelaten over zijn aanwezigheid bij de McDonald’s op 23 februari 2006. 

Desondanks acht de Raad bewezen dat ook [VERTROUWELIJK: H] bij de bijeenkomst 

aanwezig is geweest, gezien zijn onderlinge contacten over de ontmoeting bij de McDonald’s 

met de andere glazenwassers.112 De Raad baseert dit niet alleen op het proces-verbaal 

ambtshandeling observaties van de FIOD, maar ook op een verklaring van 

[VERTROUWELIJK: B], die [VERTROUWELIJK: H] op de foto’s van de FIOD identificeert.113 

Ten slotte heeft [VERTROUWELIJK: H] tijdens de hoorzitting bij de NMa verklaard dat hij bij 

de bijeenkomst bij de McDonald’s op 23 februari 2006 aanwezig was en dat het hem ging 

“om een stukje Den Hoorn en een stukje Wateringseveld.”114 

 

122. Dat er bij de McDonald’s op 23 februari 2006 tussen de aanwezige verpachters is 

afgesproken om nieuwe wijken te verdelen, wordt ook bevestigd door een tapverslag van een 

telefoongesprek dat plaatsvindt – na de bijeenkomst – op dezelfde dag tussen 

[VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: D]. Tijdens het gesprek komt de zojuist 

gemaakte driehoeksafspraak tussen ‘de groep’ en de groepen van [VERTROUWELIJK: X] en 

[VERTROUWELIJK: Y] om nieuwbouwwijken te verdelen ter sprake. 

 

“N ([VERTROUWELIJK: D]): We hebben nader zitten praten maar gewoon die bestaanden 

dingen blijven zoals het is hoor. 

                                                           
111 Dossierstuk 6425/3 (06425010013028): verklaring [VERTROUWELIJK: A] van 4 april 2006, p. 4. 

112 Zie bijvoorbeeld dossierstuk 6425/3 (06425010012744): “[VERTROUWELIJK: H] zegt dat hij net is gebeld door 

[VERTROUWELIJK: B], dat ze morgen een afspraak hebben om 1 uur bij de Mac Donalds en dat [VERTROUWELIJK: Y] en 

[VERTROUWELIJK: X] daar ook heen komen, [VERTROUWELIJK: H] vervolgt en zegt dat er over van alles wordt gepraat, 

dus dat komt nog mooi uit ook word alles aangekaart, [VERTROUWELIJK: H] vraagt dan of [VERTROUWELIJK: E] 

[VERTROUWELIJK: D] daar over wil bellen.[…]”, telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: E] en 

[VERTROUWELIJK: H] abusievelijk gedateerd 23 februari 2006, p. 20.  

113 Dossierstuk 6425/3 (06425010013224): verklaring [VERTROUWELIJK: B] van 10 april 2006, p. 5 van 7. 

114 Dossierstuk 6425/260.O1453, verslag van hoorzitting. “[…] De enigste aanwijzing die naar mijn cliënt loopt is eigenlijk 

die afspraak, die ooit bij McDonald’s is gevoerd waar men van uit is gegaan voor alle partijen. Er was voor hem een hele 

andere reden”. 

[VERTROUWELIJK: H]: Het ging mij er alleen maar om een stukje Den Hoorn en een stukje Wateringseveld. Daar ben ik 

voor gekomen. De concurrentie wordt ook steeds groter, want er komen steeds meer mensen, dat is toch logisch? Dat is 

met elk beroep zo.” 
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([VERTROUWELIJK: E]): Oh ja 

D: Ja 

E: Ja 

D: Ja 

E: En alles wat nieuw komt doen we met zijn allen? 

D: Ja .. Ja 

E: Ja 

E: Dat vind ik ook het beste. 

D: Ja 

D: En Wateringen blijft gewoon van ons en eh bestaand en wat bestaand is blijft bestaand. 

H: Het is wel goed dat [VERTROUWELIJK: C] zo is want eh anders laat je je eigen helemaal 

inpakken. 

D: Ja 

E: Dat is toch mooi toch 

D: Ja 

E: Dus als je nu een putje ziet moet je het met ze allen delen. 

D: Ja. […]”115 

 

123. Of de driehoeksafspraak om “alle nieuwbouw op te delen” in stand blijft, kan de Raad niet 

vaststellen. Er zijn aanwijzingen dat de driehoeksafspraak blijft veranderen en dat deze na 

drie dagen van de baan is. De Raad leidt dit af uit de volgende telefoontap: 

 

“[…] [VERTROUWELIJK: H] zegt dat hij net [VERTROUWELIJK: F] gesproken heeft en dat die 

gezegd heeft dat het in week 12 opgeleverd wordt en dat het nu week 10 is. 

[VERTROUWELIJK: E] zegt dat dat klopt. [VERTROUWELIJK: H] zegt dat hij gezegd heeft dat 

dit een put is die ze niet uit hun handen moeten laten schieten omdat ze anders achter 

lopen. [VERTROUWELIJK: H] zegt dat [VERTROUWELIJK: F] heeft gezegd dat ze een groepje 

moeten maken. [VERTROUWELIJK: E] zegt dat ze dat ook moeten doen. [VERTROUWELIJK: 

H] zegt dat hij tegen [VERTROUWELIJK: F] gezegd heeft dat ze laatst een gesprek gehad 

hebben waarbij ze alles op één hoop wilde gooien en dat [VERTROUWELIJK: H] het niet mee 

eens was en [VERTROUWELIJK: C] ook niet en alleen [VERTROUWELIJK: Y] het er mee eens 

was. [VERTROUWELIJK: H] zegt dat hij het niet zag zit[t]en om alle putten op één hoop te 

gooien. [VERTROUWELIJK: H] zegt dat ze nooit meer van die [VERTROUWELIJK: X] afkomt. 

[VERTROUWELIJK: H] zegt dat hij toen gezegd heeft om alle nieuwbouw op te delen maar 

dat dat 3 dagen later gecancelled wordt, [VERTROUWELIJK: H] zegt dat [VERTROUWELIJK: F] 

ergens buiten de stad met die [VERTROUWELIJK: Y] ergens in zit en dat het eerst ieder de 

helft was en dat “hij” nu ineens 1/8 gaat zeggen. [VERTROUWELIJK: H] zegt dat hij toen 

                                                           
115 Dossierstuk 6425/3 (06425012745 – 12747): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: D] en 

[VERTROUWELIJK: E] van 23 februari 2006 om 14.23, p. 21 van 42. 
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gezegd heeft dat de afspraken steeds verandert worden en dat die [VERTROUWELIJK: X] dat 

ook steeds flikt. [VERTROUWELIJK: H] zegt dat hij het dinsdag ochtend gaat doen met 

[VERTROUWELIJK: F], kijken. [VERTROUWELIJK: E] zegt dat ze gelijk moeten doorspitten 

wanneer het opgeleverd wordt. [VERTROUWELIJK: E] heeft dat toen ook gevraagd met 

[VERTROUWELIJK: B]. [VERTROUWELIJK: H] zegt dat iemand anders dan woensdag of 

donderdag moet gaan. [VERTROUWELIJK: E] gaat donderdag misschien. Ze bellen elkaar.” 116 

 

124. De Raad concludeert dat er op 23 februari 2006 een bijeenkomst bij de McDonald’s is 

geweest waarbij in ieder geval de volgende glazenwassers van ‘de groep’ aanwezig waren: 

[VERTROUWELIJK: A], [VERTROUWELIJK: B], [VERTROUWELIJK: H], [VERTROUWELIJK: D], 

[VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: C]. Tijdens deze bijeenkomst komt de 

driehoeksafspraak om “alles op één hoop te gooien” tussen ‘de groep’ en de groepen van 

[VERTROUWELIJK: X] en [VERTROUWELIJK: Y] tot stand. Voorts blijkt uit randnummer 123 

dat ook [VERTROUWELIJK: F] op de hoogte is gebracht van de driehoeksafspraak. Hoewel de 

driehoeksafspraak geen stand lijkt te houden, blijven de glazenwassers in ‘de groep’ 

onderling contact houden over de oplevering in maart 2006 van de wijk De Hoornse Zoom 

met als doel gezamenlijk de wijk te bemachtigden en onderling te verdelen (hierna: de 

afspraak). De Raad baseert deze conclusie ook op de contacten tussen de glazenwassers in 

‘de groep’ in de periode na de bijeenkomst bij de McDonald’s tot hun aanhouding op 3 april 

2006, zoals in de volgende paragraaf wordt toegelicht. 

 

Vervolg 

125. Uit de stukken blijkt dat ook na de bijeenkomst van 23 februari 2006 de glazenwassers in ‘de 

groep’ onderling contact houden. Uit deze contacten blijkt dat de ‘groep’ nog steeds de 

intentie heeft om de afspraak met betrekking tot De Hoornse Zoom uit te voeren. De 

contacten binnen ‘de groep’ zien op twee onderwerpen: 

• het uitwisselen van informatie en (het coördineren van) het rijden naar nieuwbouwwijken 

in de regio Den Haag, in het bijzonder De Hoornse Zoom, om te zien of die wijken 

binnen afzienbare tijd worden opgeleverd. 

• het overleggen over de meer specifieke onderlinge verdeling van de wijk De Hoornse 

Zoom met het oog op de daadwerkelijke oplevering van de nieuwe woning aan de eerste 

bewoners van de wijk. 

                                                           
116 Dossierstuk 6425/3 (06425010010086): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: 

H] van 5 maart 2006, p. 86.  
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De Raad geeft hieronder een aantal van deze contactmomenten weer in de periode na de 

bijeenkomst bij de McDonald’s tot de aanhoudingen op 3 april 2006.117 

 

126. Op 3 en 5 maart 2006 vinden er drie gesprekken plaats tussen [VERTROUWELIJK: E] en 

[VERTROUWELIJK: H] over de wijk De Hoornse Zoom. Daarvoor is er paniek geweest, omdat 

men heeft gezegd dat de wijk De Hoornse Zoom al is opgeleverd. Echter, dit blijkt niet het 

geval.118 De bedoeling is dat ‘de groep’ bij de oplevering als eerste de kaartjes in de 

brievenbussen stopt. Er wordt afgesproken om iedere dag naar de wijk te rijden om te zien of 

deze is opgeleverd. [VERTROUWELIJK: E] kan op dat moment niet naar De Hoornse Zoom 

rijden, maar beide glazenwassers zijn het eens dat [VERTROUWELIJK: H], [VERTROUWELIJK: 

F], [VERTROUWELIJK: A] en [VERTROUWELIJK: B] zowel voor henzelf als namens 

[VERTROUWELIJK: 5] naar De Hoornse Zoom kunnen rijden. Daarbij gaan ze ervan uit dat de 

wijk in week 13 wordt opgeleverd. 

 

127. In een vervolggesprek spreken [VERTROUWELIJK: H] en [VERTROUWELIJK: E] af dat 

[VERTROUWELIJK: F] een lijstje gaat maken “wie er gaat en daarna de volgende gaat. 

[VERTROUWELIJK: E] zegt dat hij denkt dat het deze week niet opgeleverd wordt omdat er 

normaal gesproken een hoop fanfare bij komt kijken. […] [VERTROUWELIJK: H] zegt dat hij 

[VERTROUWELIJK: F] even gaat bellen. [VERTROUWELIJK: E] zegt dat [VERTROUWELIJK: D] 

ook kan gaan.” 119  

 

128. Op 14 maart 2006 wordt [VERTROUWELIJK: B] door [VERTROUWELIJK: H] gebeld. Uit de 

telefoontap blijkt dat [VERTROUWELIJK: H] en [VERTROUWELIJK: B] op 15 maart 2006 naar 

de wijk De Hoornse Zoom gaan rijden. Vervolgens zijn [VERTROUWELIJK: H] en 

[VERTROUWELIJK: B] het eens dat daarna het “volgend koppeltje moet gaa[n] rijden”. 

Volgens [VERTROUWELIJK: H] kan het volgende “koppeltje” “[VERTROUWELIJK: C] of 

[VERTROUWELIJK: G] en [VERTROUWELIJK: F]” zijn. Ook blijkt uit de telefoontap dat zowel 

[VERTROUWELIJK: B] als [VERTROUWELIJK: H] in de weken na de bijeenkomst op 23 

februari 2006 en vóór 14 maart 2006 naar de wijk De Hoornse Zoom is gaan rijden om te 

kijken of de wijk al is opgeleverd. 

 

“[VERTROUWELIJK: H] zegt dat hij vorige week met [VERTROUWELIJK: F] is geweest. 

[VERTROUWELIJK: B] zegt dat hij een week daarvoor geweest is. [VERTROUWELIJK: B] zegt 

                                                           
117 Zie ook dossierstuk 6425/3 (0645010012747): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: D] en 

[VERTROUWELIJK: B] over het rijden naar De Hoornse Zoom van 27 februari 2006 om 14:14, p. 23. 

118 Dossierstuk 6425/3 (06425010012756): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: 

H] van 3 maart 2006, 9.44, p. 32 van 42.  

119 Dossierstuk 6425/3 (06425010012756): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: 

H] van 5 maart 2006, 19.41, p. 32 van 42.  
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dat als het hem morgenochtend niet lukt dat hij doorbelt aan [VERTROUWELIJK: H] en dat 

[VERTROUWELIJK: H] dan morgen [VERTROUWELIJK: G] kan sturen. [VERTROUWELIJK: H] 

zegt dat hij dat vanmiddag moet weten. [VERTROUWELIJK: B] zegt dat [VERTROUWELIJK: H] 

morgen naar maar [VERTROUWELIJK: G] moet sturen en dat [VERTROUWELIJK: B] dan 

overmorgen gaat. [VERTROUWELIJK: H] vraagt [VERTROUWELIJK: B] gisteren nog naar 

[VERTROUWELIJK: D] toe gegaan is. [VERTROUWELIJK: B] zegt van wel.” 120 

 

129. Ook op 15 maart 2006 hebben diverse leden van ‘de groep’ contact over het rijden om te zien 

of De Hoornse Zoom al is opgeleverd.121 Daaruit blijkt dat [VERTROUWELIJK: G] op de 

hoogte wordt gehouden, niet alleen door [VERTROUWELIJK: A], maar ook door 

[VERTROUWELIJK: H]. Zo vertelt [VERTROUWELIJK: A] tijdens het gesprek over de 

ontmoeting met [VERTROUWELIJK: X] bij de McDonald’s. De reactie van [VERTROUWELIJK: 

G] is “[…] dat ze iedere dag naar toe moeten rijden en hij denkt dat volgende week dinsdag of 

woensdag de echte oplevering is en dan moeten ze er heen met zijn allen.[…]”122 

 

130. Voorts stelt de Raad vast dat tijdens de onderlinge contacten, ook de mogelijke daadwerkelijk 

verdeling van De Hoornse Zoom bij de oplevering tussen de leden van ‘de groep’ wordt 

besproken. Uit een telefoontap van 23 februari 2006 blijkt dat [VERTROUWELIJK: E] en 

[VERTROUWELIJK: C] ervan uit gaan dat ze een deel van de wijk met zijn achten zullen 

moeten delen. Het aantal van acht komt overeen met de zes verpachters die bij de 

McDonald’s aanwezig waren plus [VERTROUWELIJK: G] en [VERTROUWELIJK: F].  

 

“[VERTROUWELIJK: E]: Maar ja we kunnen toch kijken, we zeggen we delen Den Hoorn. Die 

gek die had beter erbij kunnen komen met die [VERTROUWELIJK:Y]. 

[VERTROUWELIJK C]: Zeg tie tegen mijn, ja dat zegt tie, dat tie [VERTROUWELIJK: H] tegen 

mij ook. Ik zeg ja ken je het nog herinneren, het enigste wat we nog over hebben gehouden is 

dat Leiden. 

E: Ja, precies. 

C: Ik zeg ja ik zeg ja… 

E: Dat hebben we toen ook fout gedaan dat geruild met Nootdorp, maar ja goed. 

C: Wat hebben we, we hebben er zwaar aan verloren allemaal joh. 

E: Ja want wij moeten altijd met veel delen, en die [VERTROUWELIJK: X] zit helemaal alleen 

en wij zitten met zijn achten. Nou dan moet je aardig wat hebben met 8 man. En je ziet het 

                                                           
120 Dossierstuk 6425/3 (06425010013265): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: H] en [VERTROUWELIJK: 

B] van 14 maart 2006, 10.23, p. 6 van 11. 

121 Zie ook dossierstuk 6425/3 (06425010013267): telefoontap FIOD, gesprek [VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: 

D] op 14 maart 2006 om 10.21, p. 8  van 11. 

122 Dossierstuk 6425/3 (06425010010082-10083): telefoontap FIOD, gesprek [VERTROUWELIJK: A] en [VERTROUWELIJK: 

G] op 15 maart 2006, p. 82-83. 
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in Ypenburg hoeveel ertussen zitten. 

C. Ja Ypenburg, dat wil je niet weten. 

E: Ik zie allerlei glazenwassers heen en weer rijden. 

[….]”123 

 

131. In verschillende telefoontaps wordt gesteld dat omstreeks 15 maart 2006 [VERTROUWELIJK: 

X] met 18 man bij De Hoornse Zoom gaat staan of heeft gestaan.124 [VERTROUWELIJK: X] is 

in de veronderstelling dat de vooroplevering of oplevering van de wijk gaat plaatsvinden.125 

Ook menen de gesprekspartners dat de verdeling van De Hoornse Zoom tussen de drie 

groepen op één derde van de wijk per groep neerkomt.126 Alhoewel [VERTROUWELIJK: B] en 

[VERTROUWELIJK: A] eerder uitgingen van een verdeling binnen ‘de groep’ tussen acht 

man127, blijkt op 15 maart 2006 uit de telefoontap dat zij denken dat de verdeling van hun 

portie tussen negen à tien man zal moeten plaatsvinden.  

 

“[…] [VERTROUWELIJK: A] zegt dat er zo niks overblijft. [VERTROUWELIJK: B] zegt weet je 

hoeveel man er in gaan? Daar krijgen ze 1/3 van en dat moeten ze met zijn tienen delen. 

[VERTROUWELIJK: A] zegt met zijn tienen? [VERTROUWELIJK: B] zegt wij met zijn tienen. 

[VERTROUWELIJK: B] somt op: wij tweeën, [VERTROUWELIJK: H], [VERTROUWELIJK: Z], 

[VERTROUWELIJK: D], [VERTROUWELIJK: C], [VERTROUWELIJK: G] met die brochem, 

[VERTROUWELIJK: 5] is 9 en dan hebben we er nog wel -1- denkt [VERTROUWELIJK: B]. 

[…] 

([VERTROUWELIJK: B]): 9 of 10 man, nou en dan hebbe we uuuh misschien uuh wat zullen 

we hebben, der komen der geloof ik 400 woningen daar [VERTROUWELIJK: A]? 

 [VERTROUWELIJK: A]: ja 

B: nah laat je de van de 400 laat je der uh 250 als klant hebbe nou dat is uuuh 

A: 75 woningen 

B: dat is 90 uuh of 90 woningen 

A: ja 

                                                           
123 Dossierstuk 6425/3 (06425010010513 - 0517): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: E] en 

[VERTROUWELIJK: C] op 23 februari 2006 om 9:24. 

124 Zie dossierstukken 6425/3 (06425010013268 - 06425010013270): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: 

A] en [VERTROUWELIJK: B] op 15 maart 2006, p. 9; 6425/3 (06425010010082-10083): telefoontap FIOD, gesprek tussen 

[VERTROUWELIJK: A] en [VERTROUWELIJK: G] op 15 maart 2006; dossierstuk 6425/3 (06425010010083-0085): 

telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: H] en [VERTROUWELIJK: B] op 15 maart. 

125 Dossierstuk 6425/3 (06425010010084): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: H] en [VERTROUWELIJK: 

B], p. 84. 

126 Idem. 

127 Dossierstuk 6425/3 (06425010010513-0517): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: E] en 

[VERTROUWELIJK: C] op 23 februari 2006 om 9.24. 
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B: per koppel of groepie die moeten wij dan weer verdelen door uuh 

A: (onverstaanbaar) 

B: he, jaha (lacht) 

A: ja dat schiet niet op 

B: heb je – 1 meier werk [VERTROUWELIJK: A] 

A: ja […]” 128 

 

132. Kort voor de eerste aanhoudingen blijkt dat de eerste woningen in De Hoornse Zoom 

worden opgeleverd. De Raad leidt dit af uit een tapverslag van een gesprek op 15 maart 2006 

tussen [VERTROUWELIJK: H] en [VERTROUWELIJK: B].129 Daaruit blijkt dat 

[VERTROUWELIJK: G] samen met zijn compagnon [VERTROUWELIJK: F] de ramen van de 

eerste woning voor EUR 20 heeft gewassen. Ook hebben ze kaartjes in de brievenbussen van 

de woningen gedaan. Een deel van het tapverslag is hieronder weergegeven: 

 

“NN man ([VERTROUWELIJK: H]) zegt tegen [VERTROUWELIJK: B] dat het nog anders 

wordt. [VERTROUWELIJK: G] is van morgen geweest met [VERTROUWELIJK: F]. 

[VERTROUWELIJK: B] de voor oplevering waren er vandaag. 

([VERTROUWELIJK: B]): Heb [VERTROUWELIJK: G] ze 

H: [VERTROUWELIJK: G] heeft één klant gemaakt voor 20 Euro. De eerste bewoner helemaal 

B: Zo. 

H: En niemand heeft er gestaan maar het waren vooropleveringen. Maar ja de vooroplevering 

telt niet. De oplevering zelf is volgende week denk ik. Maar [VERTROUWELIJK: G] zegt wel 

morgen moet [VERTROUWELIJK: A] en [VERTROUWELIJK: B] erheen misschien gaan er nog 

een paar huizen als voor oplevering eruit. Ieder dag moet er iemand gaan 

B: ja of we pakken er ééntje die we nog niet hebben gezien. 

H: De eerste bewoner heeft die al voor 20 Euro aangeslagen de rest een kaartje in een bus 

gegooid. 

[…]” 

 

Tussenconclusie 

133. De Raad stelt vast dat er op 23 februari 2006 een bijeenkomst bij de McDonald’s is geweest 

waarbij in ieder geval de volgende glazenwassers van ‘de groep’ aanwezig waren: 

[VERTROUWELIJK: A], [VERTROUWELIJK: B], [VERTROUWELIJK: D], [VERTROUWELIJK: H], 

[VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: C]. Dit feit wordt door betrokkenen in hun 

                                                           
128 Dossierstuk 6425/3 (06425010010084): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: H] en [VERTROUWELIJK: 

B], p. 84. Zie ook dossierstuk 6425/3 (06425010013268): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: B] en 

[VERTROUWELIJK: A] van 15 maart 2006 om 19.29, p. 9 van 11. 

129 Idem. 
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zienswijzen niet betwist. Tijdens de bijeenkomst hebben ze de afspraak gemaakt om een deel 

van de nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom gezamenlijk te bemachtigen en onderling te 

verdelen. Voor en na deze bijeenkomst zijn er contacten tussen leden van ‘de groep’ geweest 

gericht op uitvoering van de afspraak met betrekking tot De Hoornse Zoom. Bij de afspraak 

zijn verder de glazenwassers [VERTROUWELIJK: G] en [VERTROUWELIJK: F] betrokken.  

 

134. De Raad heeft geen reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de hierboven 

aangehaalde bewijsmiddelen. Bij brief van 26 juli 2011 heeft [VERTROUWELIJK: D] enkele 

verklaringen die binnen het kader van de strafrechtelijke procedure bij de rechter-

commissaris zijn afgelegd, naar de NMa gestuurd.130 [VERTROUWELIJK: D] stelt dat de bij 

brief van 26 juli gestuurde verklaringen de eerder bij de FIOD afgelegde verklaringen 

nuanceren. Naar het oordeel van de Raad blijkt daaruit dat [VERTROUWELIJK: D] en 

[VERTROUWELIJK: C] niet ontkennen dat ze op 23 februari 2006 bij de McDonald’s aanwezig 

waren. Voorts hecht de Raad veel waarde aan de telefoontaps in het onderhavige dossier die 

een accuraat beeld geven van hetgeen zich tussen de betrokken ondernemingen tijdens de 

periode van de overtreding afspeelde. De overgelegde verklaringen zijn algemeen en gaan 

nauwelijks in op de specifieke gebeurtenissen en zijn bovendien maanden na dato bij de 

rechter-commissaris afgelegd. Naar het oordeel van de Raad kunnen deze verklaringen de 

feitelijke vaststellingen in randnummer 133 niet ontkrachten. 

 

135. In het navolgende zal de Raad verder ingaan op de betrokkenheid van de vier andere dan de 

zes eerdergenoemde glazenwassers bij de afspraak Den Hoornse Zoom en zal hij toelichten 

op grond waarvan hij tot de conclusie komt dat ook zij bij de afspraak tot verdeling van De 

Hoornse Zoom betrokken waren. 

 

Betrokkenheid van [VERTROUWELIJK: G] en [VERTROUWELIJK: F] 

136. Uit de stukken blijkt dat [VERTROUWELIJK: G] en [VERTROUWELIJK: F] samenwerken in een 

soort partnership. Zo verklaart [VERTROUWELIJK: G] aan de FIOD: “Ik doe dit werk samen 

met [VERTROUWELIJK: F], dat is mijn vaste maat”.131 

 

137. [VERTROUWELIJK: A] en [VERTROUWELIJK: B], alsmede de andere glazenwassers die zij bij 

elkaar brengen voor de bijeenkomst met [VERTROUWELIJK: X] en [VERTROUWELIJK: Y], zien 

[VERTROUWELIJK: G] en [VERTROUWELIJK: F] als partners. Zo komt op 10 februari 2006 

tijdens een telefoongesprek tussen [VERTROUWELIJK: B] en [VERTROUWELIJK: A] de rol van 

[VERTROUWELIJK: G] en [VERTROUWELIJK: F] bij de afspraak ter sprake. [VERTROUWELIJK: 

B] stelt dat wanneer [VERTROUWELIJK: G] uit de gevangenis komt, hij dan “gewoon weer van 

                                                           
130 Dossierstuk 6425/293, brief van [VERTROUWELIJK: D] van 26 juli 2011. 

131 Dossierstuk 6425/3 (06425010013488): verklaring [VERTROUWELIJK: G] van 3 april 2006, p. 2 van 3.  
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de partij” is. 

 

“[VERTROUWELIJK: B]: Hij [toevoeging NMa: [VERTROUWELIJK: X]] zeg ja, ja 

[VERTROUWELIJK: G] zit vast dus die doet op dat moment ook niet mee. Ik zeg op elk 

moment dat [VERTROUWELIJK: G] weer los is is die gewoon weer van de partij. 

[VERTROUWELIJK: A]: Ja 

B: Ja toch 

B: Ik ken nou toch niet zeggen dat [VERTROUWELIJK: G] mee moet doen of daar komt een 

ander voor …. Dat is mijn probleem niet nee toch. 

A: Eh 

A: Die [VERTROUWELIJK: F] zal toch wel staan denk ik 

B: He? 

A: Die [VERTROUWELIJK: F] zal toch wel staan (zeer slecht te verstaan) 

B: Denk het ja 

A: Zijn kameraard of zijn compagnon of zoiets 

B: Ja, ja, ja 

B: zijn compagnon.”132 

 

138. [VERTROUWELIJK: H] ziet [VERTROUWELIJK: G] en [VERTROUWELIJK: F] ook als partners. 

Tijdens een telefoongesprek met [VERTROUWELIJK: B] zegt hij: “Ja maar [VERTROUWELIJK: 

G] en [VERTROUWELIJK: F] is een koppel”.133  

 

139. De Raad stelt vast dat het feit dat [VERTROUWELIJK: G] vanwege een strafrechtelijk delict op 

het moment van de bijeenkomst bij de McDonald’s gedetineerd is, de andere leden van ‘de 

groep’ er niet van weerhoudt om [VERTROUWELIJK: G] en [VERTROUWELIJK: F] als “partij” 

bij de afspraak ten aanzien van De Hoornse Zoom te zien. Zo blijkt uit het gesprek tussen 

[VERTROUWELIJK: H] en [VERTROUWELIJK: B] dat er besloten wordt om [VERTROUWELIJK: 

F] niet voor de bijeenkomst op 23 februari 2006 uit te nodigen omdat het over “meer” zou 

gaan dan alleen De Hoornse Zoom. Desalniettemin wordt [VERTROUWELIJK: G] op de 

hoogte gehouden van de stand van zaken door diverse leden van ‘de groep’134 en gaan 

verschillende leden van ‘de groep’ er van uit dat [VERTROUWELIJK: G] en [VERTROUWELIJK: 

                                                           
132 Dossierstuk 6425/3 (06425010012802): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: A] en [VERTROUWELIJK: 

B] op 10 februari 2006 om 14.48. 

133 Dossierstuk 6425/3 (06425010012734): telefoontap tap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: B] en 

[VERTROUWELIJK: H] van 22 februari 2006 om 19:27, p. 10 van 42. 

134 Zie dossierstuk 6425/3 (06425010010082-10083): telefoontap tap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: A] en 

[VERTROUWELIJK: G] op 15 maart 2006, p. 82. Daaruit blijkt ook dat [VERTROUWELIJK: G] door [VERTROUWELIJK: H] is 

gebeld, p. 83. 
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F] bij de verdeling van de nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom mee zullen doen.135  

 

“[VERTROUWELIJK: H]: En [VERTROUWELIJK: F] moet ik die opbellen? 

[VERTROUWELIJK: B]: Nee, we houden [VERTROUWELIJK: G] er toch wel bij. 

H: Maar ja, er worden een hoop dingen aangekaart zeg jij. 

B: Ja. 

H: Maar dan zeg ik niks tegen [VERTROUWELIJK: F], maar in Den Hoorn ken je hem 

verwachten. Maar je hebt wel gelijk, wat als er andere dingen aangekaart wordt, zit 

[VERTROUWELIJK: F] dan niet bij. 

B: Nee. 

H: En daar zit wel wat in wat jij zeg. 

B: Ja. 

H: Dan zal ik die [VERTROUWELIJK: F] Hooghout alleen bij Den Hoorn zien, voor 

[VERTROUWELIJK: G]. 

B: Ja. 

H: Is goed. Ik bel [VERTROUWELIJK: C] en [VERTROUWELIJK: E] op. 

B: Ja. 

H: En die moeten dan maar contact opnemen met eh.. hoe heet tie nou…[VERTROUWELIJK: 

D]. 

B: Ja. 

B: Drie, ik ben vier en [VERTROUWELIJK: A] en [VERTROUWELIJK: B], dan zijn we met z’n 

zessen. 

B: Ja.” 136 

 

140. En ook later – naar mate de datum van de oplevering van De Hoornse Zoom nadert – wordt 

duidelijk dat ook [VERTROUWELIJK: G] en [VERTROUWELIJK: F] mee zullen doen. 

 

“[…] 

([VERTROUWELIJK: H]): Ja uh wij trekken waarschijnlijk die [VERTROUWELIJK: G] en 

[VERTROUWELIJK: F] (fonetisch) naar ons toe. Dus zitten wij met negen a tien man erin. 

([VERTROUWELIJK: B]): ja 

                                                           
135 Zie ook dossierstuk 6425/3 (06425010012758): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: B] en 

[VERTROUWELIJK: H] op 22 februari 2006 om 19.27, p. 34 van 42. “A ([VERTROUWELIJK: H]): Ja maar dan zal 

[VERTROUWELIJK: G] een helf hebben van een helft? W ([VERTROUWELIJK: B]): Ik denk het.”  

136 Dossierstuk 6425/3 (06425010012736), telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: B] en [VERTROUWELIJK: 

H] van 22 februari 2006 om 19:27, p. 12 van 42. 
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[…]” 137 

 

141. Uit een gesprek tussen [VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: C] op 23 februari 2006 

blijkt dat ze verwachten dat wanneer [VERTROUWELIJK: G] vrijkomt, ook hij bij de oplevering 

van De Hoornse Zoom zal staan.138 Indien [VERTROUWELIJK: G] dat niet kan, lijkt het erop 

dat [VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: C] ervan uitgaan dat “die ander jongen” bij 

de oplevering van de wijk zal staan. Gezien de overige stukken die op een nauwe 

samenwerking tussen [VERTROUWELIJK: G] en [VERTROUWELIJK: F] wijzen, gaat de Raad 

ervan uit dat met “die ander jongen” [VERTROUWELIJK: F] wordt bedoeld. 

 

“E [[VERTROUWELIJK: E]]: Nee, ik denk dat die [VERTROUWELIJK: G] als tie los komt ook in 

Den Hoorn duikt of die ander jongen. 

C: Die duikt er ook in. 

E: Ja. 

C: Die duikt er ook in ja 

[…]” 

 

142. Deze lezing van de telefoontap wordt bevestigd door het volgende. Terwijl 

[VERTROUWELIJK: G] vast zit, assisteert [VERTROUWELIJK: F] de andere betrokken 

ondernemingen met het rijden naar de wijk De Hoornse Zoom. Dat blijkt onder meer uit een 

gesprek dat tussen [VERTROUWELIJK: H] en [VERTROUWELIJK: E] op 23 februari 2006 wordt 

gevoerd.139 Over De Hoornse Zoom zegt [VERTROUWELIJK: H]: “ja maar die 

[VERTROUWELIJK: F] is pas geweest, [VERTROUWELIJK: F] hoor”.140 Bovendien volgt uit 

randnummer 132 dat [VERTROUWELIJK: F] ook bekend is met afspraken om De Hoornse 

Zoom te verdelen (zie ook randnummer 123). [VERTROUWELIJK: F] is bereid “een paar 

werknemers mee [te] nemen” naar De Hoornse Zoom om daar sterker te staan.141  

 

                                                           
137 Dossierstuk 6425/3 (06425010010083-0085), telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: B] en 

[VERTROUWELIJK: H] van 15 maart 2006 p. 83-85. 

138 Dossierstuk 6425/3 (06425010012794): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: 

C] van 23 februari 2006 om 9:24. 

139 Dossierstuk 6425/3 (0642510010074): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: H] en [VERTROUWELIJK: 

E] van 23 februari 2006, p. 74. 

140 Dossierstuk 6425/3 (06425010012743): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: 

H] van 23 februari 2006 (14.37), p. 19 van 42. 

141 Dossierstuk 6425/3 (06425010012757): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: 

D] van 23 februari 2006 om 14.37, p. 33 van 42; dossierstuk (06425010010086): telefoontap FIOD, gesprek tussen 

[VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: H] van 5 maart 2006, p. 86. 
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143. De Raad leidt uit het volgende af dat [VERTROUWELIJK: G] begin maart 2006 vrijkomt. Op 

14 maart 2006 blijkt uit een gesprek tussen [VERTROUWELIJK: H] en [VERTROUWELIJK: B] 

dat “een volgende koppeltje moet gaan rijden”. Volgens [VERTROUWELIJK: H] zijn 

[VERTROUWELIJK: G] en [VERTROUWELIJK: F] nu aan de buurt om naar De Hoornse Zoom 

te rijden om te kijken of de wijk al is opgeleverd.142 Dat er door ‘de groep’ iedere dag naar De 

Hoornse Zoom gereden moet worden en dat de ‘echte oplevering’ nadert, blijkt ook uit het 

gesprek tussen [VERTROUWELIJK: G] en [VERTROUWELIJK: A] op 15 maart 2006.143 

 

144. Wanneer [VERTROUWELIJK: G] en [VERTROUWELIJK: F] op 15 maart 2006 naar De Hoornse 

Zoom rijden, dan hebben ze de eerste klant in De Hoornse Zoom. Uit de telefoontap blijkt 

dat [VERTROUWELIJK: G] en [VERTROUWELIJK: F] de ramen van de eerste opgeleverde 

woning hebben gewassen en bij de overige – op dat moment – opgeleverde woningen doen 

ze kaartjes in de bus.144 

 

Tussenconclusie 

145. De Raad stelt vast dat ook [VERTROUWELIJK: G] en [VERTROUWELIJK: F] tot ‘de groep’ 

behoren die de afspraak met betrekking tot De Hoornse Zoom zijn aangegaan en wilden 

uitvoeren.  

Betrokkenheid van [VERTROUWELIJK: 5] en [VERTROUWELIJK: 4] 

146. Hieronder beschrijft de Raad de gedragingen op grond waarvan hij tot de conclusie komt dat 

nog twee andere glazenwassers, [VERTROUWELIJK: 5] en [VERTROUWELIJK: 4], betrokken 

zijn bij de afspraak van ‘de groep’ om de wijk De Hoornse Zoom gezamenlijk te bemachtigen 

en onderling te verdelen. Hij komt tot deze conclusie, omdat uit het bewijsmateriaal blijkt dat 

zij pachten van ‘de groep’ als geheel, pachtgeld afdragen aan ‘de groep’ die de opbrengsten 

onderling verdeelt, weten hoe ‘de groep’ tewerk gaat bij het verdelen van straten in 

nieuwbouwwijken, rekenen op bescherming bij conflicten en participeren in bestaande 

posities in Wateringse Veld. De Raad leidt hieruit af dat deze twee glazenwassers wisten van 

de plannen met betrekking tot De Hoornse Zoom, dan wel deze redelijkerwijs hadden 

kunnen voorzien, en zich daarin konden vinden. Zij maakten deel uit van de 

'verstandhouding' en zouden hun aandeel in het nieuwe werk krijgen. De Raad licht dit 

                                                           
142 Dossierstuk 6425/3 (06425010010468): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: H] en [VERTROUWELIJK: 

B] van 14 maart 2006 om 10.23, p. 9. 

143 Dossierstuk 6425/3 (06425010010082-10083): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: G] en 

[VERTROUWELIJK: A] van 15 maart 2006, p. 82. 

144 Dossierstuk 6425/3 (06425010010085): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: B] en [VERTROUWELIJK: 

H] van 15 maart 2006 om 14.48, p. 85. 
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hieronder toe.  

 

147. [VERTROUWELIJK: 4] en [VERTROUWELIJK: 5] zijn pachters van ‘de groep’ in bepaalde 

wijken, waaronder de wijk Wateringse Veld, die door ‘de groep’ beheerd worden. Dit blijkt uit 

hun eigen verklaringen. Zo stelt [VERTROUWELIJK: 4]: 

 

“Ik pacht twee wijken van [VERTROUWELIJK: A] die in Ypenburg woont. Dit is een wijk in 

Capelle aan de IJssel en een wijk in het Wateringse Veld in Den Haag. Capelle pacht ik al 10 

jaar van [VERTROUWELIJK: A]. Het Wateringse Veld pacht ik nu een jaar of zes van 

[VERTROUWELIJK: A]. Als ik zeg dat ik van [VERTROUWELIJK: A] pacht, bedoel ik eigenlijk 

dat ik het van een groep personen pacht. Ik ken nog een andere naam en dat is 

[VERTROUWELIJK: B]. Anderen personen ken ik wel de gezichten van, maar niet de 

namen.[…]”,145 

 

148. [VERTROUWELIJK: 5] verklaart:  

“Nee. […] Ik pacht nu alleen het stukje van de Wateringseveld. Ik wil niet zeggen van wie ik 

dat pacht. Ik pacht van een groep. Een groep van een man of tien. Ik weet niet of zij dit 

opgeven en ik wil daar geen ruzie mee hebben.”146 

En: 

“[…] Als ik zeg dat ik van [VERTROUWELIJK: A] pacht, bedoel ik eigenlijk dat ik het van een 

groep personen pacht. Ik ken nog een andere naam en dat is [VERTROUWELIJK: B]. Anderen 

personen ken ik wel de gezichten van, maar niet de namen. Die groep had geen zin meer in 

ellende en hebben afspraken gemaakt om die dingen samen aan te pakken, zodat ze sterker 

staan.”147 

 

149. Op het belang van Wateringse Veld komt de Raad nog terug. De verklaringen zijn in 

overeenstemming met de waskaarten die bij de huiszoekingen zijn aangetroffen (zie bijlage 1 

bij het Rapport die een inventarisatie van de aangetroffen waskaarten weergeeft).148 

                                                           
145 Dossierstuk 6425/3 (06425010013170-3171): verklaring [VERTROUWELIJK: 4] van 3 april 2006, p. 5. “Nee. […] Ik pacht nu 

alleen het stukje van de Wateringseveld. Ik wil niet zeggen van wie ik dat pacht. Ik pacht van een groep. Een groep van een 

man of tien. Ik weet niet of zij dit opgeven en ik wil daar geen ruzie mee hebben.", dossierstuk 6425/3 (06425010013170-

3171): verklaring [VERTROUWELIJK: 4] van 3 april 2006, p. 5. “Het Wateringse Veld en mijn wijk in Capelle is volgens mij 

van die groep.”, dossierstuk 6425/3 (06425010013175): verklaring [VERTROUWELIJK: 4] van 4 april 2006, p. 3. 

146 Dossierstuk 6425/3 (06425010013137-3141): verklaring [VERTROUWELIJK: 5] van 3 april 2006, p. 4. Zie ook dossierstuk 

6425/3 (06425010013144): verklaring [VERTROUWELIJK: 5] van 4 april 2006, p. 3 en dossierstuk 6425/3, (06425010013211): 

verklaring [VERTROUWELIJK: 5] van 4 april 2006, p. 2.  

147 Dossierstuk 6425/3 (06525010013163-3164): verklaring [VERTROUWELIJK: 5] van 8 mei 2006, p. 3-4. 

148 Dossierstuk 6425/3(06425010013132 - 06425010013136): verklaring [VERTROUWELIJK: 5], p. 3 en 5. 
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150. Naar aanleiding van de foto’s van de bijeenkomst bij de McDonald’s van 23 februari 2006 

verklaart [VERTROUWELIJK: 5] dat “[h]et [wel] een werkbespreking [zal] zijn geweest. Dat 

gebeurde wel vaker.” 149  

 

151. [VERTROUWELIJK: 4] is ook bekend met de verdelingspraktijken. Hij heeft verklaard:  

 

“[…] Bij bijvoorbeeld een nieuwe wijk staan de glazenwassers bij de oplevering als het ware 

in de rij. Dan kun je twee dingen doen: of je verdeelt onderling de wijk of het is ellende. Ik zelf 

ga nooit op nieuwbouw af en de laatste tijd hoor ik ook niets van dat soort ellende. Het is 

eigenlijk het recht van de sterkste bij de verdeling van die wijken. […].”150 

 

152. Zoals aangegeven in randnummers 83 en 84 pleegt in een pachtrelatie een derde van de 

opbrengst te worden betaald aan de verpachter van de wijk. Zo ook hier.151 [VERTROUWELIJK: 

5] en [VERTROUWELIJK: 4] weten dat een derde van hun pachtopbrengsten in Wateringse 

Veld en overige door hun gepachte wijken niet ten gunste van de individuele verpachter 

wordt afgedragen, maar juist ten gunste van ‘de groep’. [VERTROUWELIJK: 5] verklaart: 

 

“Ja en nou. Nou weet je dat ik alles pacht. Ik pacht alles bij dezelfde groep van 10 à 12 

personen. Ik heb dat niet gezegd vanwege die groep. Dan weet je ook dat ik minder verdien. 

Er gaat toch overal 1/3 vanaf. Dus wat ik overhou is 2/3. De bedragen die op de kaartjes staan 

zijn de wasbedragen die ik moet ontvangen. Als ikzelf heb gewassen dan haal er eerst €70 

per dag vanaf. Van het restant hou 1/3 apart voor de verpachters. [...]”152 

 

153. De pachtgelden die zij afdragen voor ‘hun’ straten of wijken, zoals Wateringse Veld, worden 

binnen ‘de groep’ verdeeld. Zo heeft [VERTROUWELIJK: 4] verklaard: 

 

"Als ik bijvoorbeeld 100 euro betaal, dan wordt dat volgens mij verdeeld over de personen 

van die groep. Ik weet zeker dat [VERTROUWELIJK: A] en [VERTROUWELIJK: B] bij die groep 

horen, wie nog meer weet ik niet. Ik betaal altijd aan [VERTROUWELIJK: A], niet aan iemand 

anders. […]”153 

                                                           
149 Dossierstuk 6425/3 (06425010013152-3153): verklaring [VERTROUWELIJK: 5] van 5 april 2006, p. 4-5. 

150 Dossierstuk 6425/3 (06425010013169-3170): verklaring [VERTROUWELIJK: 4] van 3 april 2006, p. 4-5. 

151 “Die mensen waar ik van pacht hebben altijd dat werk gedaan en hebben de kaartjes in bezit. Er is een ongeschreven 

code dat je pacht betaald. Die mensen bepalen hoe veel je aan pacht betaalt. Net zo als dat je niet in elkaars wijk komt.”, 

dossierstuk 6452/3 (06425010013140): verklaring van [VERTROUWELIJK: 5] van 3 april 2006, abusievelijk gedateerd 3 

maart 2006.  

152 Dossierstuk 6425/3, (06425010013211): verklaring [VERTROUWELIJK: 5] van 4 april 2006, p. 2. 

153 Dossierstuk 6425/3 (06425010013170): verklaring [VERTROUWELIJK: 4] van 3 april 2006, p. ? 
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154. [VERTROUWELIJK: A] bevestigt van zijn kant een en ander: 

 

“Het is toch bekend, de enveloppen die jullie gevonden hebben, zijn van de groep, zoals 

korrel verklaard heeft. Wie in die groep zitten zal je van mij niet horen. Ik verpacht wijken en 

straten samen met anderen, meestal een man of zeven, waar jullie de namen al van hebben. 

Maar ik ben maar een eenling. Samen met de anderen uit de groep van acht hebben wij werk 

in allerlei wijken. Ieder van ons houdt een gedeelte bij wat er gewassen moet worden in 

bepaalde wijken. Al dit werk wordt door ons verpacht en wij vangen daar dertig procent van. 

Al dit geld wordt door ons met zijn achten verdeeld. Ieder van ons krijgt daar een evenredig 

deel van. Wij zijn met zijn achten allen gelijk, er is geen baas, wij zijn acht bazen. […]”154 

 

155. Dit wordt voorts bevestigd door de pachtgelden die in enveloppen bij onder meer zijn 

woonadres zijn aangetroffen en de volgende verklaringen daarover van [VERTROUWELIJK: A] 

aan de FIOD.155 

 

“[…] [VERTROUWELIJK: 5] moet ook pacht betalen aan onze groep, maar hij zit vast en dus is 

dat moeilijk. […] Al de pacht die bij de groep van acht, ook wel eens door ons de bende 

genoemd, binnenkomt wordt verdeeld. […]  

Het werk van [VERTROUWELIJK: 5] is van de groep en dat wordt onder acht personen 

verdeeld. Andere mensen uit onze groep ontvangen ook pacht voor de groep en dit wordt 

verdeeld onder die acht personen. […] Het geld dat [VERTROUWELIJK: 4] binnenbracht is 

gedeeltelijk voor de groep en gedeeltelijk voor mij en [VERTROUWELIJK: B]. […]“ 

Vraag verbalisanten: Wat kunt u over de getoonde enveloppen verklaren? 

Antwoord gehoorde: 

"[…] De enveloppen met nummers A.H.2.19 tot en met A.H.2.21, betreffen door mij 

ontvangen pachtgelden van [VERTROUWELIJK: 4] in 2005. Deze gelden moest ik met de 

mensen van de groep delen. De enveloppe met nummer A.H.2.17 betreft door mij in 2005 

ontvangen pacht van [VERTROUWELIJK: 5] voor de groep. […] De enveloppen met nummers 

A.H.2.18, A.H.2.22, A.H.2.25 betreffen door mij ontvangen pacht over 2005 van 

[VERTROUWELIJK: 4]. Het betreft Wateringseveld en het is van mij en [VERTROUWELIJK: B]. 

Die pacht moest ik dus ook delen.”156  

 

156. Pachtgelden van deze omvang worden niet alleen voor het klantenbestand betaald. Hiermee 

verkrijgt de pachter van zijn verpachter een bepaalde bescherming van ‘zijn’ wijk en dus een 

bepaalde exclusiviteit. 

                                                           
154 Dossierstuk 6425/3 (06425010013040): verklaring [VERTROUWELIJK: A] van 18 april 2006, p. 2. 

155 Dossierstuk 6425/3 (06425010013045): verklaring [VERTROUWELIJK: A] van 8 mei 2006, p. 2 

156 Dossierstuk 6425/3 (06425010013041): verklaring [VERTROUWELIJK: A] van 18 april 2006, p. 3. 
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157. Duidelijk blijkt dat wanneer een wijk eenmaal is verdeeld, de ongeschreven regel 'dat je niet 

in elkaars wijk gaat wassen' onverkort geldt. Concurrerende glazenwassers worden in 

beginsel niet toegelaten. De exclusiviteit van het gebied wordt versterkt wanneer 

glazenwassers gezamenlijk overgaan tot handhaving van de ongeschreven regel (tweede 

ongeschreven regel, zie randnummer 86). 

 

158. Aangezien de wijk Wateringse Veld door ‘de groep’ is verdeeld, is het ‘de groep’ die voor 

handhaving van de afgesproken verdeling zorgt.157 Dat ‘de groep’ in de door haar beheerde 

gebieden zo te werk kan gaan, blijkt bijvoorbeeld uit een telefoongesprek op 15 maart 2006 

tussen [VERTROUWELIJK: B] en [VERTROUWELIJK: A].158 Tijdens dat gesprek verteld 

[VERTROUWELIJK: B] aan [VERTROUWELIJK: A] dat hij door [VERTROUWELIJK: D] is gebeld 

of hij naar Wateringse Veld mee wil gaan omdat een concurrent daar werkzaam is. Uit het 

gesprek maakt de Raad op dat [VERTROUWELIJK: B] en [VERTROUWELIJK: D] samen naar 

Wateringse Veld zijn gegaan en vervolgens met de concurrerende glazenwasser hebben 

gesproken over het feit dat hij de ramen wast van de buren aan beide kanten van de straat, 

terwijl hij weet dat de straat al verpacht is. De concurrerende glazenwasser geeft aan dat de 

mensen vrij zijn om te nemen wie zij willen. Het incident lijkt bijna uit de hand te lopen 

wanneer [VERTROUWELIJK: B] “een hoop stampij aan de deur maakt” en de buren naar 

buiten komen om te vragen wat er aan de hand is. 

 

159. Ook [VERTROUWELIJK: 5] en [VERTROUWELIJK: 4] weten als ‘vaste’ pachters dat ze op een 

bepaalde bescherming kunnen rekenen wanneer de ongeschreven regel door een 

buitenstaander wordt geschonden. Uit de verklaring van [VERTROUWELIJK: 4] blijkt dat als 

concurrentie zich voordoet, hij 'degene opbelt waar ik van pacht'. Voorts verklaart 

[VERTROUWELIJK: 4] dat indien de verpachter het probleem niet oplost, hij minder pacht 

betaalt.159 De verpachter wordt dus in zijn portemonnee getroffen, wanneer hij besluit 

concurrentie in de wijk toe te laten.  

                                                           
157 “Als je een wijk wilt hebben zijn er afspraken tussen de glazenwassers onderling. Je gaat niet in iemand zijn wijk wassen. 

Als je dat wel doet, dan probeer je hem uit je wijk te krijgen. Je belt hem op en vertelt hem dat hij in jouw wijk bezig is.”, 

dossierstuk 6425/3 (06425010013485 ): verklaring [VERTROUWELIJK: G] d.d. 3 april 2006. “Een glazenwasser komt aan 

opdrachtgevers door als eerste in een nieuwe wijk te starten. Wanneer er in een wijk al een glazenwasser is, kan je daar niet 

meer aan de gang gaan. Dat is een code onderling. Als je wel gaat werken in een wijk van iemand anders, dan zoek je 

problemen.”, dossierstuk 6425/3 (06425010013808 ): verklaring [VERTROUWELIJK: F] d.d. 3 april 2006. 

158 Dossierstuk 6425/3 (06425010013269): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: A] en [VERTROUWELIJK: 

B] van 15 maart 2006 om 19.29, p. 10 van 11. 

159 “Als er in een bestaande wijk een andere glazenwasser zou gaan werken, dan zou dat ook ellende veroorzaken. Ik zou 

dan gewoon degene opbellen waar ik van pacht en dan moet die het maar oplossen. Lost die het niet op, dan ga ik gewoon 
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160. [VERTROUWELIJK: 5] heeft verklaard:  

 

“[…] Als iemand mijn kaarten afpakt en in mijn straten gaat wassen, dan zeg ik dat tegen 

mijn verpachters. Die zorgen er dan wel dat het werk weer bij mij terugkomt. Dit werkt 

overal 

zo. Ik heb dus een bepaalde bescherming. De verpachters en de pachters en glazenwassers 

hebben elkaar eigenlijk nodig.”160  

 

161. Duidelijk is dat wanneer de pachter weet dat de pachtopbrengsten niet alleen bestemd zijn 

voor één verpachter, maar (zoals in de onderhavige zaak) ten goede komen aan meerdere 

verpachters, dit impliceert dat de ‘exclusiviteit’ van de straten of wijken van de pachter door 

de betaalde verpachters gezamenlijk gewaarborgd wordt. De Raad leidt uit het voorgaande af 

dat [VERTROUWELIJK: 5] en [VERTROUWELIJK: 4] weten dat zij op bescherming van ‘de 

groep’ kunnen rekenen. Door het betalen van pachtgelden aan ‘de groep’ weten zij dat ze – 

mede door de werking van de ongeschreven regel – gebiedsbescherming van ‘de groep’ 

krijgen.  

 

162. Dat dit zo werkt, leidt de Raad voorts af uit de verklaringen van [VERTROUWELIJK: 5] en 

[VERTROUWELIJK: 4] naar aanleiding van vragen van de FIOD over een incident in de 

Zeepziederstraat in Delfgauw dat in maart 2004 plaatsvond en waarbij verschillende leden 

van ‘de groep’ betrokken waren. Uit een verklaring van [VERTROUWELIJK: 4] blijkt dat er op 

19 maart 2004 concurrerende glazenwassers in de Zeepziederstraat in Delfgauw zijn. 

[VERTROUWELIJK: 4] verklaart hierover dat, terwijl hij in een wijk van [VERTROUWELIJK: 5] in 

Delfgauw aan het wassen is, hij door [VERTROUWELIJK: A] wordt gebeld met de mededeling 

dat er concurrerende glazenwassers aan het werk zijn in één van ‘zijn’ wijken.161 De Raad kan 

niet vaststellen of [VERTROUWELIJK: 4] op dat moment in dezelfde wijk van Delfgauw aan 

het wassen is als waar het incident plaatsvindt. Feit is wel dat er onenigheid ontstaat tussen 

de concurrerende glazenwassers en de aanwezige leden van ‘de groep’ en dat de politie moet 

ingrijpen. Bij deze actie zijn de volgende glazenwassers betrokken: [VERTROUWELIJK: B], 

[VERTROUWELIJK: D], [VERTROUWELIJK: C], [VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: 4].  

 

“[VERTROUWELIJK: A] belde op dat er in een wijk van [VERTROUWELIJK: A] andere 

glazenwassers zouden werken. Dit was ook in Delfgauw. Ik ben toen in de wijk gaan kijken en 

zag twee of drie Irakezen de ramen wassen. Toen heb ik [VERTROUWELIJK: A] gebeld en ben 

                                                                                                                                                                  

minder pacht betalen. Er zijn ook glazenwassers die dit soort problemen zelf oplossen, maar de laatste tijd hoor je daar 

weinig over. […]”, dossierstuk 6425/3 (06425010013169-3170): verklaring [VERTROUWELIJK: 4] van 3 april 2006, p. 4-5.  

160 Dossierstuk 6425/3 (06425010013147): verklaring [VERTROUWELIJK: 5] van 4 april 2006, p. 6. 

161 Dossierstuk 6425/3 (06425010013169-3176): verklaring [VERTROUWELIJK: 4] van 4 april 2006, p. 4. 
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weer aan het werk gegaan. Later belde [VERTROUWELIJK: B] op dat ze daar bij die Irakezen 

waren en ik ben er ook heengegaan. Toen ik daar aankwam was er al een ploegje 

glazenwassers waaronder die [VERTROUWELIJK: C] [NMa: [VERTROUWELIJK: C]. In 

Delfgauw heb ik die dag alleen staan kijken, op gegeven moment kwam de politie en zijn we 

daarna weggegaan. Ik heb alleen gezien dat er wat gescholden en geschreeuwd is. De 

persoon die ik zojuist [VERTROUWELIJK: C] heb genoemd had daar wel de grootste bek.”162 

 

163. Uit de verklaringen van [VERTROUWELIJK: 5] blijkt dat ook hij bekend is met het incident in 

de Zeepziederstraat 163 In een andere verklaring verklaart [VERTROUWELIJK: 5] dat hij in de 

straat waar het incident plaatsvond na het overlijden van een andere pachter een aantal keren 

voor ‘de groep’ heeft gewassen. “Ik heb dit gedaan voor de groep. Op dat moment hadden ze 

er nog niemand voor. Ik heb die paar keer gewerkt op pachtbasis.” 164  

 

164. De Raad is van oordeel dat door hun bewuste keuze om te pachten van ‘de groep’ en hun 

kennis van de werkwijze van ‘de groep’ bij de verdeling van straten en het bieden van 

bescherming tegen indringers, zoals hiervoor uiteengezet, [VERTROUWELIJK: 5] en 

[VERTROUWELIJK: 4] wisten van de plannen van ‘de groep’ met betrekking tot De Hoornse 

Zoom, dan wel deze redelijkerwijs hadden kunnen voorzien, en zich daarin konden vinden. 

Gezien hun sterke banden met ‘de groep’, maakten zij deel uit van de ‘verstandhouding’ en 

zouden hun aandeel in het nieuwe werk krijgen. Hiermee kunnen zij geacht worden te 

hebben deelgenomen aan de afspraak met betrekking tot De Hoornse Zoom. De Raad stelt 

vast dat voor de andere (dertien) in het Rapport genoemde pachters onvoldoende bewijs 

voorhanden is om tot eenzelfde conclusie te komen. 

 

165. Ten overvloede merkt de Raad op dat uit het dossier blijkt dat andere betrokken 

ondernemingen ervan uitgingen dat in ieder geval [VERTROUWELIJK: 5] bij de verdeling De 

Hoornse Zoom mee zou doen. Wanneer bepaald moet worden wie van de glazenwassers bij 

de bijeenkomst op 23 februari 2006 bij de McDonald's aanwezig moet zijn, bespreken 

[VERTROUWELIJK: B] en [VERTROUWELIJK: H] op 22 februari 2006 of [VERTROUWELIJK: 5] 

er bij is.165 In dit kader zegt [VERTROUWELIJK: B] “nou ja, eh…[VERTROUWELIJK: 5] heeft er 

altijd gezeten in principe”. De Raad leidt hieruit af dat [VERTROUWELIJK: 5] – ondanks zijn 

detentie in de periode van de overtreding – bij de afspraak betrokken is.  

                                                           
162 Idem. 

163 “H]et zal wel over het werk gegaan zijn. Delfgauw is 1 wijk. Dus als er dan nog 10 rijteswoningen bijkomen dan ga je in 

de glazenwasserswereld daar niet tussenzitten. Dat is de code die geldt.[…]” , dossierstuk 6425/3 (06425010013145): 

verklaring [VERTROUWELIJK: 5] van 4 april 2006, p. 4. 

164 Dossierstuk 6425/3 (06425010013151): verklaring [VERTROUWELIJK: 5] van 5 april 2006, p. 3. 

165 Dossierstuk 6425 (06425010012734 – 12735): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: H] en 

[VERTROUWELIJK: B] van 22 februari 2006 om 19:27, p. 6 van 42. 
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166. [VERTROUWELIJK: 5] wordt ook genoemd in een gesprek tussen [VERTROUWELIJK: E] en 

[VERTROUWELIJK: H] op 3 maart 2006 over wie van de betrokken ondernemingen aan de 

beurt is om te rijden naar de wijk De Hoornse Zoom. [VERTROUWELIJK: E] zegt daarin dat 

[VERTROUWELIJK: A] en [VERTROUWELIJK: B] naar de wijk “drie keer rijden” omdat “die wel 

voor [VERTROUWELIJK: 5] ook [zullen] rijden”.166 Terwijl de oplevering van de wijk De 

Hoornse Zoom nadert, bespreken [VERTROUWELIJK: B] en [VERTROUWELIJK: H] op 15 

maart 2006 wie namens hen bij de oplevering aanwezig zullen zijn. De Raad stelt vast dat 

[VERTROUWELIJK: B] zegt167 dat [VERTROUWELIJK: 5] deel uitmaakt van degenen die bij de 

oplevering aanwezig zullen zijn.  

 

167. Ten slotte blijkt uit een gesprek tussen [VERTROUWELIJK: B] en [VERTROUWELIJK: A] op 15 

maart 2006 dat wanneer de betrokken ondernemingen een derde van De Hoornse Zoom 

zouden bemachtigen, zij deze met “zijn tienen” moeten delen. Daarbij wordt 

[VERTROUWELIJK: 5] als nummer negen genoemd (zie hiervoor randnummer 131 van het 

onderhavige besluit).168  

 

Tussenconclusie 

168. De Raad stelt op grond van het bovenstaande vast dat [VERTROUWELIJK: 4] en 

[VERTROUWELIJK: 5] deelnamen aan de afspraak met betrekking tot De Hoornse Zoom. 

 

169. De Raad stelt bij wijze van conclusie uit subparagraaf 3.2.4 vast dat de betrokken 

ondernemingen (bestaande uit [VERTROUWELIJK: A], [VERTROUWELIJK: B], 

[VERTROUWELIJK: E], [VERTROUWELIJK: C], [VERTROUWELIJK: H], [VERTROUWELIJK: D], 

[VERTROUWELIJK: G], [VERTROUWELIJK: F], [VERTROUWELIJK: 4] en [VERTROUWELIJK: 5]) 

een afspraak hebben gemaakt tot het gezamenlijk bemachtigen en onderling verdelen van de 

nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom.  

                                                           
166 Dossierstuk (06425010012756): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: H] van 3 

maart 2006 om 9:44, p. 32 van 42. 

167 Volgens [VERTROUWELIJK: B] vraagt [VERTROUWELIJK: C] zich af “of [VERTROUWELIJK: 5] bij hun eigen ploeg geteld 

moet worden. [VERTROUWELIJK: B] vindt van wel. [VERTROUWELIJK: C] zegt dat [VERTROUWELIJK: 5] al een hele tijd 

niets doet voor dat hij de bak inging het Delfgauw is ook verkankerd. Daar hebben ze het ook laten schieten.” Dossierstuk 

6425/3 (06425010010085): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: B] en [VERTROUWELIJK: H] van 15 maart 

2006 p. 85. 

168 Dossierstuk 6425/3 (06425010013268-13270): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: A] en 

[VERTROUWELIJK: B] van 15 maart 2006 om 19.29, p. 9. 
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3.2.5 Verband tussen De Hoornse Zoom en activiteiten in andere wijken 

 

170. In deze subparagraaf staat de Raad stil bij de bredere context van de afspraak, voor een beter 

begrip van het doel ervan. De gedragingen met betrekking tot De Hoornse Zoom staan niet 

op zichzelf. Naar het oordeel van de Raad kan uit het dossier worden opgemaakt dat de 

gedragingen niet alleen tot doel hadden de wijk De Hoornse Zoom gezamenlijk te 

bemachtigen en onderling te verdelen, maar dat deze mede werden gedreven door de wens 

om de bestaande posities van de glazenwassers in de nieuwbouwwijk Wateringse Veld veilig 

te stellen. 

 

171. Wat de betrokken ondernemingen feitelijk bedoelen met “verdeling” van De Hoornse Zoom, 

blijkt duidelijk uit enkele verklaringen over hoe glazenwassers in de praktijk omgaan met 

nieuwe wijken. [VERTROUWELIJK: E] geeft het volgende voorbeeld in zijn verklaring. 

 

“Er wordt een nieuwe wijk opgeleverd bestaande uit 5 blokken huizen. Bij de oplevering staan 

daar dan een aantal glazenwassers. Wij gaan uiteraard niet strijden om het werk, maar 

verdelen dan die wijk in bijvoorbeeld 5 delen. Iedere glazenwasser die dan een deel heeft 

probeert in zijn eigen deel een klantenbestand op te bouwen. Als je dit lukt, kun je dat deel 

bijvoorbeeld verkopen, verpachten of zelf blijven wassen.”169 

 

172. Het is dus van belang om als ‘eerste’ glazenwasser in nieuwbouwwijken er bij te zijn. Als de 

wijk eenmaal tussen de aanwezige glazenwassers is verdeeld, dan werkt de ongeschreven 

regel zo dat deze glazenwassers niet in elkaars “delen” gaan wassen. Wanneer een 

verpachter de eerste glazenwasser is om bij de oplevering van een wijk aan de eigenaren de 

kaartjes in de brievenbussen te gooien, dan is hij volgens de ongeschreven regel “eigenaar” 

van die klanten. De glazenwassers die na de eerste verschijnen, zijn te laat. Illustratief is de 

telefoontap die betrekking heeft op de wijk Madestein: 

 

“[VERTROUWELIJK: D] zegt dat ze eigenlijk ook te laat zijn omdat er geen massale 

oplevering is geweest en dat het een woning betreft die casco opgeleverd is en dat hij de 

eerste glazenwasser geweest is en dat er die maandag 8 man voor die woning stonden en nu 

[VERTROUWELIJK: D] er op aanspreken. [VERTROUWELIJK: D] zegt dat hun dan te laat 

                                                           
169 Dossierstuk 6425/3 (06425010013341): verklaring [VERTROUWELIJK: E] van 9 juni 2006, p. 2. Zie ook dossierstuk 

6425/3 (06425010013489): verklaring [VERTROUWELIJK: G] van 3 april 2006, p. 3 van 3. “Nee, want alles wordt verdeeld 

en je hebt allemaal je eigen stukjes werk. Het geld wat binnenkomt wordt verdeeld, in het begin, totdat je je eigen stukje 

wijk hebt. Bij een nieuwe wijk gaan we meestal kijken wie er kan beginnen en dat werk verdelen we stukje bij stukje. Hier 

gat veel tijd inzitten en in die tijd verdienen wij niet veel.”, dossierstuk 6425/3 (06425010013045): verklaring 

[VERTROUWELIJK: A] van 8 mei 2006. 
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zijn.”170 

 

173. Dat de ongeschreven regel ook zo werkt ten aanzien van de wijk De Hoornse Zoom, blijkt uit 

het volgende. [VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: D] bespreken op 27 februari 2006 

dat er iemand naar De Hoornse Zoom moet rijden om te zien of de wijk binnen afzienbare 

termijn wordt opgeleverd. Wanneer niemand rijdt, kan het gebeuren dat ‘de groep’ “te laat” 

is om een deel van de wijk te bemachtigen en dan staan hun concurrenten “te lachen” omdat 

de wijk door anderen al is bemachtigd. 

 

“[…]  

([VERTROUWELIJK: E]): Jaaaa, tuurlijk ehhhh dat dat haal je uit de pot, is geen probleem als 

het maar weer vrij komt, ik denk vraag maar effe maar ja ik bel toch effentjes want we moeten 

dadelijk is effe onder elkaar is effe want niemand gaat er nou eigenlijk naar Den Hoorn, jij zit 

tuurlijk met het Wateringsveld, begrijp ik wel maar [VERTROUWELIJK: H] die laat ook zijn 

kop niet horen maar dadelijk is het opgeleverd enne enne dan ben je een dag te laat en staan 

ze je uit te lachten dalijk. 

([VERTROUWELIJK: D]: jaha. 

E: Ja toch? 

D: De één voor de ander gaat niet. 

E: Nee, maar ik ga [VERTROUWELIJK: B] wel effe bellen … 

D: Kijk ik ben niet beroerd om er heen te rijden hoor echt niet …. 

E: Nee, maar jij jij bent wel het minst aan de beurt van allemaal natuurlijk. 

D: Ja, ik vind dat die  [VERTROUWELIJK: C]er effe langs moet of [VERTROUWELIJK: H] maakt 

mij uit wie. [….]”171 

 

174. Voorts blijkt uit de stukken dat de gedragingen niet alleen tot doel hadden De Hoornse 

Zoom gezamenlijk te bemachtigen en onderling te verdelen en exclusiviteit te waarborgen, 

maar mede werden gedreven door de wens om de bestaande posities van de betrokken 

ondernemingen in de nieuwbouwwijk Wateringse Veld veilig te stellen. Zo blijkt dat: 

• een aantal leden van ‘de groep’ De Hoornse Zoom al in december 2005 op het oog 

hadden; 

• de betrokken ondernemingen al een positie in de nieuwbouwwijk Wateringse Veld hadden 

opgebouwd en dat ze dit gebied als een gebied beschouwde dat aan hen toebehoorde;  

                                                           
170 Dossierstuk 6425/3 (06425010012750): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: B] en [VERTROUWELIJK: 

D] van 28 februari 2006 om 19.32, p. 26.  

171 Dossierstuk 6425/3 (06425010012747): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: 

D] op 27 februari 2006 om 14.14, p. 23 van 42. 
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• de groepen van [VERTROUWELIJK: X] en [VERTROUWELIJK: Y], in Wateringse Veld door 

de betrokken ondernemingen als een bedreiging werden gezien en de betrokken 

ondernemingen het daarom nodig hebben geacht om hun huidige posities in Wateringse 

Veld te beschermen, of in ieder geval een deel van de wijk De Hoornse Zoom te 

bemachtigen als ruilobject of wisselgeld. 

 

175. Uit het gesprek op 22 februari 2006 tussen [VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: H] 

blijkt dat in ieder geval een aantal betrokken ondernemingen het nieuwbouwterrein van De 

Hoornse Zoom al in december 2005 op het oog had.  

 

“([VERTROUWELIJK: H]): Enne dat ehhh enne dat Delft schiet dat al op? 

 ([VERTROUWELIJK: E]): Den Hoorn? 

H: Ja. 

E: Ik ben ik ben der in december geweest met [VERTROUWELIJK: B] en hij zegt ja nou 

moeten die anderen gaan kijken maar niemand gaat er dus ik hoor niks… 

H: Jawel, we zijn geweest ehhh was in maart ehhh… 

E: Oh. 

H: Maart wordt het opgeleverd… 

E: Ja, dat klopt, week 13. 

H: Jaha, dusse maart moeten we het in de gaten houden 

E: Ja ja is goed. […]” 172 

  

176. Zoals eerder beschreven wordt door [VERTROUWELIJK: B] en [VERTROUWELIJK: A] het 

initiatief genomen om ‘de groep’ bijeen te roepen om [VERTROUWELIJK: X] en 

[VERTROUWELIJK: Y] bij de McDonald’s op 23 februari 2006 te ontmoeten en afspraken over 

de verdeling van nieuwbouwwijken te maken. Dat Wateringse Veld daarin een belangrijke rol 

speelde, blijkt met name uit het eerder aangehaalde gesprek tussen [VERTROUWELIJK: A] en 

[VERTROUWELIJK: B] op 21 februari 2006 (randnummer 110): 

 

“[…] 

B: Ehhh nou ja ehhh die Dortenaren willen beginnen… 

A: Wat beginnen? 

B: Ehhh nou gewoon op ehhh hoe heet dat op het Wateringsveld en noem maar op overal. 

A: Wateringsveld? 

B: Ja, [VERTROUWELIJK: Y] ehhh noem ze maar op. 

A: Wil [VERTROUWELIJK: Y] in Wateringsveld beginnen? 

                                                           
172 Dossierstuk 6425/3 (06425010012741- 006425010012742): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: E] en 

[VERTROUWELIJK: H] van 22 februari 2006 (10:59), p. 17. 
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B: dit doet samen nou weer met die Dortenaren. 

A: …. (onverstaanbaar) komen die Dortenaren, die zouden toch daar blijven? 

B: Nee, ehhh nou ehhh gaat wel gebeuren. 

A: Ja? 

B: Ja. 

A: Nou, wat zeg [VERTROUWELIJK: X] ervan dan? 

B: Jaaa, [VERTROUWELIJK: X] zegt laten we maar gewoon afspraken maken dar we ehhh 

weten waar we aan toe zijn ….. ja dan denk ik van ehhhh bij ….(onverstaanbaar) uit ehh hoe 

heet dat uit ehhh dat ehhh hoe heet dat nou wat ik nou net Wateringsveld houwen maar 

ehhh als we bepaalde afspraken maken dan kunnen wij overal aan mee kluiven… 

[…] 

A: Die gasten hebben niets te zoeken in Den Haag, die Dortenaren. 

B: Nee, maar het gaat wel gebeuren…” 173 

 

177. De Raad leidt hieruit af dat [VERTROUWELIJK: X] en [VERTROUWELIJK: Y] ‘de groep’ als 

rivaliserende groepen worden gezien, omdat zij ook in Wateringse Veld, gemeente Den 

Haag, ramen willen gaan wassen.174  

 

178. Over de groep van [VERTROUWELIJK: Y] en de “Dordtenaren” heeft [VERTROUWELIJK: G] 

verklaard: “Als je een wijk hebt, dan proberen anderen je wijk in te nemen. Je probeert je punt 

te beschermen. Dan vallen er wel eens woorden. Ik herhaal dat er heel veel concurrentie is. 

Net zoals Zaandam, er is onwijs veel afgevallen. Ik ken die lui uit Dordrecht wel. Dat zijn ook 

glazenwassers. Zij komen wel eens naar Den Haag als er nieuwe wijk wordt opgeleverd.”175 

 

179. Uit de telefoontap, de opmerking van [VERTROUWELIJK: A] dat “[d]ie gasten niets te zoeken 

[hebben] in Den Haag, die Dordtenaren” en de verklaring van [VERTROUWELIJK: G] over de 

“Dordtenaren”, leidt de Raad af dat in ieder geval [VERTROUWELIJK: A] en 

[VERTROUWELIJK: B] het erover eens waren dat de groepen van [VERTROUWELIJK: Y] en 

[VERTROUWELIJK: X] in Den Haag geen ramen mochten wassen. Wanneer de afspraak over 

het gezamenlijk bemachtigen en onderling verdelen van De Hoornse Zoom in haar feitelijke 

context wordt bezien, leidt de Raad af dat de gedragingen van de betrokken ondernemingen 

mede werden gedreven door een wens om hun huidige posities in Wateringse Veld te 

beschermen of in ieder geval een deel van de wijk De Hoornse Zoom te bemachtigen als 

ruilobject of ‘wisselgeld’. Naar het oordeel van de Raad wordt dit bevestigd door het 

                                                           
173 Dossierstuk 6425/3 (06425010012727 - 06425010012728): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: B] en 

[VERTROUWELIJK: A] van 21 februari 2006 om 11.41, p. 3 van 42. 

174 De Raad heeft niet kunnen vaststellen welke andere glazenwassers tot de groepen van [VERTROUWELIJK: X] en 

[VERTROUWELIJK: Y] horen. 

175 Dossierstuk 6425/3 (06425010013488): verklaring [VERTROUWELIJK: G] van 3 april 2006, p. 2 van 3.  
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volgende. 

 

180. Ten eerste blijkt uit de waskaarten in het dossier dat in ieder geval [VERTROUWELIJK: A], 

[VERTROUWELIJK: D] en [VERTROUWELIJK: E] verpachter zijn van een deel van de straten in 

Wateringse Veld die door [VERTROUWELIJK: 5] en [VERTROUWELIJK: 4] worden gepacht.176 

Uit de waskaarten en de pachtgelden blijkt dat in ieder geval [VERTROUWELIJK: A], 

[VERTROUWELIJK: B], [VERTROUWELIJK: D], [VERTROUWELIJK: C], [VERTROUWELIJK: H], 

[VERTROUWELIJK: E], [VERTROUWELIJK: 5] en [VERTROUWELIJK: 4] de wijk Wateringse 

Veld als gebied van ‘de groep’ zien. Dat Wateringse Veld een belangrijk klantenbestand voor 

de verpachters is, volgt ook uit de verklaringen.  

 

181. Zo heeft [VERTROUWELIJK: C] verklaard:  

 

“Een deel van het Wateringse Veld hoort bij ons. Ons daar praat ik niet over, ik praat alleen 

voor mezelf. Ik maak deel uit van een groep die straten in beheer heeft. Wij verpachten die 

straten aan derden. Die pachters betalen 30% van de wasopbrengst aan de groep. Dat geld 

wordt verdeeld in de groep. Ik krijg daar ook een deel van. Ieder krijgt één achtste deel. Ik dus 

ook. De pachter heeft de kaart van de straat. Ik neem zelf geen geld aan. De pachter haalt zelf 

het geld op. Het geld dragen de pachters af aan iemand van de groep. Aan meneer X zeg 

maar.  

[…] 

Sinds 1996 heb ik een rol in de groep. Ik zorg voor nieuwe klanten. Ik gooi kaarten in de 

brievenbus, ik praat met de mensen en als zij het willen ga ik wassen. Dat gaat in fases vanaf 

1996. Ik was daar begonnen met nog 2 gasten in het Wateringse Veld en die zaten daar ook 

in en die heb ik uitgekocht en dan was dat deel voor mezelf. En zo ben ik mee gaan snoepen 

uit de pot.” 177  

 

182. [VERTROUWELIJK: D] verklaart ook een deel van de opbrengsten van het verpachten van 

straten van een deel van Wateringse Veld te ontvangen.  

 

“Ik wil dat je hier heel duidelijk neerzet dat ik een zelfstandig ondernemer ben. Ik ben daar 

gewoon op zoek gegaan naar nieuwe klanten. Verder is het zo gegroeid. Verder verklaar ik nu 

dat het geen één achtste deel is, maar één zevende, verder praat ik hier niet over anderen, 

alleen over mezelf. Wij hebben niet heel Wateringse Veld, er lopen nog zoveel andere 

glazenwassers daar. Het is nooit gepland om het met meerdere mensen samen te doen. Dat 

was ook nooit mijn bedoeling, het is zo gegroeid. Ga maar na, eer dat je met zeven mensen 

wat hebt, dat duurt een tijd. Het is vanaf het begin zo gegaan, vanaf ik denk 1998 of 1999, 

                                                           
176 Zie bijlage 1 bij het Rapport. 

177 Dossierstuk 6425/3 (06425010013363-3364): verklaring [VERTROUWELIJK: C] van 4 april 2006, p. 12-13. 
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ergens die tijd.”178 

 

183. Ten tweede blijkt uit de onderlinge contacten dat enkele van de betrokken ondernemingen 

van mening zijn dat Wateringse Veld van ‘de groep’ is en dat zij erop uit zijn om een deel van 

de wijk De Hoornse Zoom gezamenlijk te bemachtigen, mede om hun huidige posities in 

Wateringse Veld te beschermen. Zo blijkt uit het telefoongesprek op 22 februari 2006 tussen 

[VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: H] ter voorbereiding op de bijeenkomst met 

[VERTROUWELIJK: X] bij de McDonald’s op 23 februari 2006.179 Over de ontmoeting op 23 

februari 2006 zegt [VERTROUWELIJK: H] “[h]et is om om om he omhe werk te beschermen 

[VERTROUWELIJK: E]”. Vervolgens komt het “probleem” in Wateringse Veld weer te spraken 

en zegt [VERTROUWELIJK: H] “[n]ee, joh dat zegt [VERTROUWELIJK: Y] ook, dat is geen 

Strijp dat is gewoon Wateringseveld daar moeten ze gewoon wegblijven”.  

 

184. Het veilig stellen van het Wateringse Veld komt ook ter sprake in een gesprek tussen 

[VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: C] op 23 februari 2006. 

 

“([VERTROUWELIJK: E]): Ja maar hij zeg we moeten er heen voor dat Wateringseveld veilig te 

stellen. 

([VERTROUWELIJK: C]): Veilig te stellen? Dat is gewoon van ons, daar hebben we toch al 

zo… 

E: Ja maar ja.. 

C: En degen nou oké dan wordt het opgeleverd en degene dier er niet staat doet dan op dat 

moment niet mee. 

E: Nee. 

C: Zo kun je het doen. 

E: Ja maar ze kunnen er ook tussen duiken. 

C: Ah joh wat mot die daar nou joh, wat moet nou dan? Dan duiken we toch ook ergens 

anders tussen? Het is gewoon van ons. 

E: Ja, ja.”  

En in dezelfde trant: 

“([VERTROUWELIJK: C]): ja maar ja, weet je wat het is, wat valt er nou eigenlijk nog te 

bespreken, ik zeg vanochtend tegen die [VERTROUWELIJK:Y] ook. Het enigste waar ik naar 

toe gaat is Den Hoorn en het Wateringsveld wat ik af ….. gewoon voor de rest basta. 

([VERTROUWELIJK: E]): Ja, ja. 

                                                           
178 Dossierstukken 6425/3 (06425010013407-06425010013408): verklaring [VERTROUWELIJK: D] van 5 april 2006, p. 2-3; 

(06425010013411): verklaring [VERTROUWELIJK: D] van 10 april 2006, p. 2. 

179 Dossierstuk 6425/3(06425010012741- 006425010012742): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: E] en 

[VERTROUWELIJK: H] van 22 februari 2006 (10:59), p. 18. 
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C: Voor de rest zie je me nergens. 

E: Hun willen die Den Hoorn hebben he, dat is de bedoeling natuurlijk. 

C: ja maar ja, dan duiken ze, ja maar ja, kijk eh… ja moet je luisteren ik ga alleen naar Den 

Hoorn 

[…] Alleen het Wateringseveld en die Den Hoorn, voor de rest, zo is het goed ja toch? 

E: Ja zeker, vind ik ook? 

[….] 

C: Ze zijn er mee gestopt alleen ze worden onder druk gezet en dan willen ze mij meenemen, 

jou meenemen, [VERTROUWELIJK: D] meenemen. Ze willen iedereen meenemen want hun 

worden onder druk worden gezet. 

E: Ja dat ze dan een deal gaan maken dat hun tuurlijk Den Hoorn krijgen en wij 

Wateringsveld. Maar ja dat is ook niet zeker want je weet niet of er nog gasten tussen komen. 

C: Nee Wateringsveld, nee maar Wateringsveld dat is gewoon van ons, van jou, mijn, 

[VERTROUWELIJK: H] en wie dan ook, wie er inzit. Als [VERTROUWELIJK: B], als 

[VERTROUWELIJK: B] en [VERTROUWELIJK: A] eh..al neemt die 50 gasten mee 

[VERTROUWELIJK: B] en [VERTROUWELIJK: A] dat is hun probleem. Dan gaan ze maar met 

die 50 man delen die er bij komen. 

E: Ja. 

C: Het Wateringsveld is van ons en van wie dan ook, nou eh …maar hij, maar je wordt 

gewoon onder druk gezet door die eh.. [VERTROUWELIJK: X] weet je wel. Die probeert alles 

te doen. 

E: Ja. 

[…] 

E: Ja maar hij zeg we moeten er heen voor Wateringseveld veilig te stellen. 

C: Veilig te stellen? Dat is gewoon van ons, daar hebben we toch al zo… 

E: Ja maar ja.. 

C: En degene nou oké dan wordt het opgeleverd en degene die er dan niet staat doet dan op 

dat moment niet mee.” 180  

 

Tussenconclusie 

185. In het voorgaande ziet de Raad een bevestiging van het doel van de afspraak tussen de tien 

betrokken glazenwassersbedrijven, om zowel binnen ‘de groep’ als in relatie tot andere 

groepen de mededinging om klanten op de particuliere markt uit te sluiten. De koppeling 

met Wateringse Veld bood de mogelijkheid om met rivaliserende groepen tot een vergelijk te 

komen en ook reeds bestaande posities te bestendigen.  

 

                                                           
180 Dossierstuk 6425/3 (06425010012792-06425010012796): telefoontap FIOD, gesprek tussen [VERTROUWELIJK: E] en 

[VERTROUWELIJK: C] van 23 februari 2006. 
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3.3 Duur van de gedragingen 
 

186. De Raad gaat voor het begin van de afspraak uit van 10 februari 2006, zijnde de datum van 

de eerste telefoontap waarin van het bestaan ervan melding wordt gemaakt. Voor het einde 

van de afstemming gaat de Raad uit van 3 april 2006, de datum van de aanhoudingen door 

de FIOD. 

 

3.4 Eindconclusie met betrekking tot de gedragingen 
 

187. Op grond van het voorgaande stelt de Raad vast dat tien glazenwassers, te weten 

[VERTROUWELIJK: A], [VERTROUWELIJK: B], [VERTROUWELIJK: D], [VERTROUWELIJK: H], 

[VERTROUWELIJK: C], [VERTROUWELIJK: E], [VERTROUWELIJK: G], [VERTROUWELIJK: F], 

[VERTROUWELIJK: 4] en [VERTROUWELIJK: 5] in de periode van 10 februari 2006 tot en met 

3 april 2006 een afspraak hebben gemaakt om de nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom in de 

gemeente Delft groepsgewijs te bemachtigen en onderling te verdelen. Met de afspraak 

konden de betrokken ondernemingen een nieuw klantenbestand verwerven en daarmee de 

werkvoorraad voor zichzelf (en hun pachters) in de toekomst verzekeren. Ook konden de 

betrokken ondernemingen hun positie in de nieuwbouwwijk Wateringse Veld ten opzichte 

van twee rivaliserende groepen veilig stellen. Geen van de betrokken ondernemingen behoeft 

zich te onderscheiden op prijs of kwaliteit om haar klantenkring te verkrijgen of te behouden.  
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4  Juridische beoordeling 
 

4.1 Artikel 6, eerste lid, Mw 
 

188. Artikel 6, eerste lid, Mw verbiedt overeenkomsten tussen 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. Het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw geldt niet voor de in artikel 6, derde lid, Mw 

genoemde uitzondering. Voor de toepassing van dit verbod zijn de beschikkingenpraktijk van 

de Europese Commissie (hierna ook: de Commissie) en de rechtspraak van het Hof van 

Justitie en het Gerecht met betrekking tot artikel 101 VWEU mede richtinggevend.181 

4.1.1 Ondernemingen 

189. De Raad stelt vast dat de in paragraaf 1.2 genoemde ondernemingen [VERTROUWELIJK: A], 

[VERTROUWELIJK: B], [VERTROUWELIJK: C], [VERTROUWELIJK: D], [VERTROUWELIJK: E], 

[VERTROUWELIJK: F], [VERTROUWELIJK: G], [VERTROUWELIJK: H], [VERTROUWELIJK: 4] 

en [VERTROUWELIJK: 5] ondernemingen zijn in de zin van artikel 1, onder f, 

Mededingingswet. Zij verrichten tegen betaling diensten tot het verrichten van 

glazenwasserswerk aan particulieren. In de zienswijzen is deze kwalificatie onbetwist. 

4.1.2 Overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging 

Juridisch kader 

190. Het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw ziet zowel op overeenkomsten als op onderling 

afgestemde feitelijke gedragingen. Volgens vaste rechtspraak is er sprake van een 

overeenkomst in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw wanneer de betrokken ondernemingen 

de gemeenschappelijke wil te kennen hebben gegeven zich op een bepaalde manier op de 

markt te gedragen.182 Hiervan is onder meer sprake wanneer de betrokken ondernemingen 

het eens worden over een gezamenlijk plan dat hun individuele commerciële vrijheid beperkt 

of waarschijnlijk zal beperken, doordat wordt vastgesteld hoe zij zich op de markt jegens 

elkaar zullen gedragen of zich van een bepaald gedrag zullen onthouden. Alhoewel zulks 

gezamenlijke besluitvorming (en betrokkenheid bij een gemeenschappelijke regeling) 

                                                           
181 Zie MvT bij de Mededingingswet, Tweede Kamer 24 707, nr. 3, p. 9; NAV, Tweede Kamer 24 707, nr. 6, p. 11. Voor zover 

zaken worden aangehaald van voor het Verdrag van Lissabon, gebeurt dat met aanhaling van de overeenkomstige  

bepalingen uit het EG-Verdrag en met de citeerwijze HvJEG en GvEA.  

182 Zie o.m. GvEA, 20 april 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. e.a./Commissie (PVC II), gevoegde zaken T-305/94 

e.a., Jurispr. blz. II 931, ro 715. 
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impliceert, behoeft dit niet schriftelijk te worden vastgelegd. Het is niet noodzakelijk dat de 

deelnemers van tevoren overeenstemming hebben bereikt over een allesomvattend 

gemeenschappelijk plan. Er zijn geen vormvereisten, noch zijn contractuele sancties of 

handhavingsmaatregelen vereist. Het bestaan van een overeenkomst kan derhalve 

uitdrukkelijk of impliciet blijken uit het gedrag van de ondernemingen.183 

 

191. Een onderling afgestemde feitelijke gedraging is een vorm van coördinatie tussen 

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

onderlinge concurrentie welbewust vervangt door een feitelijke samenwerking.184 De 

onderlinge afstemming kan bijvoorbeeld al blijken uit een mondelinge dan wel schriftelijke 

uitwisseling van (bedrijfsvertrouwelijke) prijslijsten. Een gedraging kan derhalve onder een 

“onderling afgestemde feitelijke gedraging” vallen zelfs wanneer partijen zich niet expliciet 

hebben verbonden tot een gemeenschappelijk plan waarin hun gedragingen op de markt zijn 

vastgelegd, maar wel gebruikmaken van of deelnemen aan op verstandhouding berustende 

systemen die de coördinatie van hun commerciële gedragingen vergemakkelijken.185 De 

termen coördinatie en samenwerking dienen tegen de achtergrond van de verplichting zo te 

worden verstaan dat iedere ondernemer zelfstandig moet bepalen welk beleid hij op de 

gemeenschappelijke markt zal voeren. 

 

192. Deze zelfstandigheidseis ontneemt de ondernemer niet het recht zijn beleid intelligent aan te 

passen aan het vastgestelde of te verwachten marktgedrag van de concurrenten; deze eis 

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

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

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

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

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

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

relevante markt, niet met de normaal te achten voorwaarden van die markt overeenkomen.186 

 

193. Er is geen nauw onderscheid tussen gedragingen die hetzij volledig onder het begrip 

overeenkomst vallen, dan wel volledig onder het begrip onderling afgestemde feitelijke 

gedragingen vallen. Derhalve kunnen gedragingen in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw als 

een overeenkomst en onderling afgestemde feitelijke gedraging worden gekwalificeerd, 

                                                           
183 Zie o.a. Beschikking van de Commissie 86/398 van 10 juli 1986, Polypropyleen, PB. L 230/1 van 18 augustus 1986. Dit is 

later bevestigd door het GvEA, Polypropyleen, zaak T-7/89, ro 262-264. 121 HvJEG, 14 juli 1972, zaak 48/69, Imperial 

Chemical Industries t. Commissie, Jur. 1972, blz. 619, ro 64. 

184 HvJEG, 14 juli 1972, zaak 48/69, Imperial Chemical Industries t. Commissie, Jur. 1972, blz. 619, ro 64. 

185 GvEA EG, 17 december 1991, zaak T-7/89, SA Hercules Chemicals t. Commissie, Jur. 1991, p. II-1711, ro 242. 

186 HvJEG, 8 juli 1999, zaak C-199/92P Hüls AG Jur. 1999 p. I-4287 ro 160. 



Openbaar 

 

66                                                  Openbaar 

zonder dat gelijktijdig en cumulatief behoeft te worden bewezen dat elk van de feitelijke 

bestanddelen zowel de karakteristieken van een overeenkomst als van een onderling 

afgestemde feitelijke gedraging vertoont.  

 

Beoordeling door de Raad 

194. De Raad is van oordeel dat de in hoofdstuk 3 vastgestelde gedragingen van de betrokken 

ondernemingen alle karakteristieken vertonen van overeenkomsten en/of onderling 

afgestemde feitelijke gedragingen in de zin van artikel 6 Mw. De Raad zal in het algemeen de 

term “afspraak” voor het geheel van handelingen (blijven) gebruiken; 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. De Raad heeft hierbij specifiek het oog op de afspraak met 

betrekking tot De Hoornse Zoom. Alvorens daarop sub (b) nader in te gaan, staat de Raad 

sub (a) stil bij het pachtsysteem zoals beschreven in het Rapport. 

 

           (a) Beoordeling van het pachtsysteem 

195. In paragraaf 5.1.2.2. stelt het Rapport dat sprake was van een pachtsysteem dat het kader 

vormde voor verdeling van de markt, omdat binnen het pachtsysteem elke glazenwasser 

exclusief een straat of wijk tot zijn beschikking had waar geen concurrentie plaatsvond en 

verpachters en pachters er gezamenlijk voor zorgden dat concurrerende glazenwassers uit de 

betreffende straat of wijk werden geweerd. Het pachtsysteem wordt in het Rapport 

aangemerkt als een vorm van coördinatie tussen ondernemingen die de risico’s van de 

onderlinge concurrentie welbewust vervangt door een feitelijke samenwerking (randnummer 

186 van het Rapport) en het pachtsysteem vormt dan ook een overeenkomst en/of onderling 

afgestemde feitelijke gedraging in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw (randnummer 187 van 

het Rapport). De gedragingen die zich in 2006 hebben voorgedaan rond de oplevering van 

de nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom vormen volgens het Rapport een concrete manifestatie 

van de wijze waarop nieuw werk door een vaste groep van acht verpachters werd verkregen 

en onderling verdeeld. Het Rapport acht de vijftien pachters daarbij eveneens betrokken, 

alleen al uit hoofde van hun pachtrelatie met één of meer van de acht verpachters. 

 

196. Zoals gesteld in paragraaf 3.2.2, acht de Raad op basis van het dossier niet aangetoond dat 

23 glazenwassers, bestaande uit een vaste groep van acht verpachters en vijftien pachters, 

sinds 2003 in een reeks van nieuwbouwwijken en bestaande wijken systematisch hun 

marktgedrag hebben afgestemd (conclusie in randnummer 101). Niettemin ziet de Raad 

aanleiding zijn standpunt met betrekking tot het pachtsysteem kort te verduidelijken.  
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197. De Raad is van oordeel dat het één op één aangaan van een relatie tussen een verpachter en 

een pachter op zichzelf beschouwd de mededinging hooguit in onbetekenende mate kan 

beïnvloeden. Ook als dit een wijd verbreid fenomeen zou zijn, blijft het aantal aanbieders van 

glazenwassersdiensten aan particulieren vrijwel overal in het land aanzienlijk. Een "zuivere" 

pachtrelatie omvat welbeschouwd niet meer dan een specialisatie, waarbij de verpachter 

klanten werft en beheert, en de pachter het waswerk uitvoert (zie randnummers 82 en 83). 

Dat maakt de verhouding overigens nog niet tot een verticale afspraak. Zoals het Rapport 

terecht stelt, zijn de betrokken ondernemingen elkaars concurrenten, ongeacht of zij als 

verpachter dan wel als pachter kunnen worden gezien. 

 

198. Pachtrelaties in "waaiervorm" (één verpachter heeft meerdere pachters, met ieder een eigen 

gebied) hebben in het algemeen tot gevolg dat de mededinging tussen alle deelnemers 

daaraan wordt beperkt. Het hangt van de aantallen in de waaier functionerende 

ondernemingen en verdere omstandigheden op de markt af of de wettelijke bagatelgrenzen 

worden overschreden en of sprake is van een merkbare mededingingsbeperking in de zin van 

de Europese jurisprudentie. 

 

199. De hoogte van de afgedragen pacht (een derde van de opbrengst) vormt een aanwijzing dat 

de verpachter niet alleen klanten aanlevert, maar dat hij zijn pachter(s) ook de exclusiviteit 

waarborgt bij het bedienen van de straat of wijk waar die klanten wonen. Met andere 

woorden, de pachter verwacht van de verpachter dat deze laatste de ongeschreven regel 

actief handhaaft. In de uitspraken van 2006 duidt de Rechtbank ‘s-Gravenhage dit element 

aan met "de tweede ongeschreven regel". 

 

200. Waar een verpachter inderdaad de rol op zich neemt van "beschermheer", ligt het voor de 

hand dat hij het voortouw neemt om met andere glazenwassers verdelingsafspraken te 

maken waarvan zijn pachters mede zullen profiteren. Doorgaans zullen die andere 

glazenwassers ook verpachters zijn, of in ieder geval glazenwassers met een eigen 

klantenbestand, want dat sorteert het grootste effect.  

  

201. Gebiedsbescherming kan daarnaast worden verleend langs de weg van geweld, of het dreigen 

daarmee, jegens "indringers" die zich niet aan de ongeschreven regel houden. De Raad 

merkt op dat zulke strafwaardige praktijken ook kunnen voorkomen zonder dat een 

pachtrelatie is aangegaan. Bovendien betreft het in wezen geen probleem van 

mededingingsrechtelijke aard, maar een uitwas die langs strafrechtelijke weg moet worden 

aangepakt. 

 

202. Bovenstaande overwegingen voeren tot de conclusie dat de pachtrelaties die in de 

glazenwasserij worden aangetroffen in het algemeen een sterke tendens in zich bergen naar 

het verdelen van straten en wijken. Daarmee is iedere pachtrelatie echter nog niet zonder 
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meer met een afspraak tot marktverdeling gelijk te stellen (afgezien van de waaierconstructie 

als bedoeld in randnummer 198, in welk geval de twee wel samenvallen). Dit impliceert dat 

de gedragingen van de betrokken ondernemingen met betrekking tot De Hoornse Zoom nog 

nader gekwalificeerd dienen te worden. 

 

(b) Beoordeling van de gedragingen met betrekking tot De Hoornse Zoom 

203. In paragrafen 3.2.3 tot en met 3.2.5 van het onderhavige besluit heeft de Raad de feiten en 

omstandigheden beschreven die zich in de periode van 10 februari 2006 tot en met 3 april 

2006 ten aanzien van de wijk De Hoornse Zoom hebben voorgedaan. De Raad kwam tot de 

conclusie dat tien glazenwassers betrokken waren bij de daar beschreven contacten en 

gedragingen voorafgaande aan de oplevering van De Hoornse Zoom. 

 

204. De Raad is op basis van de in het feitenrelaas beschreven gedragingen van oordeel dat de 

betrokken ondernemingen de gemeenschappelijke wil hadden om zich samen sterk te maken 

voor het gezamenlijk bemachtigen van een zo groot mogelijk gedeelte van de wijk De 

Hoornse Zoom bij oplevering, teneinde het daaruit voortvloeiende werk onderling te 

verdelen. Zij werkten samen om dit doel te bereiken, bijvoorbeeld door bij toerbeurt in de 

wijk te surveilleren en door elkaar te informeren over de mogelijke datum van oplevering en 

over wie aan de kant van welke groep zouden meedoen. De betrokken ondernemingen 

vergewisten zich ervan dat zij elkaar zouden ondersteunen. 

  

205. Zouden de gedragingen niet (geheel) onder het begrip overeenkomst zijn te vatten, dan is 

(voor het overige) in ieder geval sprake van onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de 

zin van artikel 6, eerste lid, Mw. In een gezamenlijke bijeenkomst en in telefoongesprekken 

voordien en nadien werd informatie uitgewisseld waarmee de betrokken ondernemingen 

vooraf kenbaar maakten dat zij in (een deel van) De Hoornse Zoom actief wilden worden, 

waarmee reeds een strategie werd onthuld die normaal gesproken bedrijfsvertrouwelijk is. 

Verder gaven zij elkaar te kennen dat zij in onderling overleg een resultaat wilden bereiken 

waarbij aan iedere betrokken onderneming een deel van de wijk zou worden toebedeeld, dat 

exclusief zou kunnen worden bediend. In het patroon van afstemming past ook dat de 

bijeenkomst bij de McDonald's (mede) bedoeld was om tot een vergelijk te komen met twee 

andere groepen, al kreeg deze driehoeksafspraak geen vervolg. 

 

206. Weliswaar waren niet alle betrokken ondernemingen ervan op de hoogte dat sommigen van 

hen het verkregen aandeel naderhand weer aan derden wilden doorgeven in het kader van 

een ruil of compensatie (randnummers 115 en 116), maar dat doet aan het gezamenlijke doel 

en gecoördineerde handelen niet af. Integendeel, het feit dat ‘de groep’ er op uit was om 

tevens bestaande posities in de wijk Wateringse Veld veilig te stellen, hetgeen ook de twee 

pachters zich realiseerden, bevestigt het karakter van samenspanning door de betrokken 
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ondernemingen.  

 

207. De mededelingen over en weer tussen de tien betrokken ondernemingen zijn in strijd met de 

in randnummers 191 en 192 beschreven eis dat iedere onderneming in zelfstandigheid haar 

marktgedrag bepaalt. 

 

208. Zou geen ingrijpen door de FIOD hebben plaatsgevonden, dan was te voorzien geweest dat 

de afgesproken verdeling voor langere tijd stand had gehouden. Dat zou immers in de 

gegeven context slechts een geringe verdere inspanning hebben gevergd van de betrokken 

ondernemingen. In de gezamenlijke verstandhouding was overigens stilzwijgend begrepen 

dat men voor elkaar op zou komen om de eenmaal ingenomen posities te behouden. Gezien 

enkele incidenten in het verleden wist men zich bij conflicten met ‘vreemde’ glazenwassers 

immers verzekerd van steun vanuit ‘de groep’.  

 

4.1.3 Mededingingsbeperkende strekking 

 

Juridisch kader 

209. Het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw is van toepassing op een overeenkomst en/of onderling 

afgestemde feitelijke gedraging wanneer zij ertoe strekt of ten gevolge heeft dat de mededinging 

op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Artikel 6, 

eerste lid, Mw sluit zoveel mogelijk aan bij artikel 101, eerste lid, VWEU. Dit geldt ook voor de in 

artikel 101, eerste lid, sub a tot en met e, VWEU gegeven voorbeelden van verboden 

concurrentiebeperkende gedragingen. Sub c noemt artikel 101 VWEU "het verdelen van de 

markten of van de voorzieningsbronnen".187  

 

210. Van een mededingingsbeperkende strekking is reeds sprake wanneer de afspraak negatieve 

gevolgen voor de mededinging kan hebben. Met andere woorden, het volstaat dat zij concreet, 

gelet op de juridische en economische context ervan, geschikt is om te leiden tot verhindering, 

beperking of vervalsing van de mededinging.188 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 

                                                           
187 De voorbeelden zijn niet overgenomen in artikel 6, eerste lid, Mw, maar zijn blijkens het gestelde in de parlementaire 

geschiedenis van de Mededingingswet naar analogie van toepassing. Zie Kamerstukken II, 1995-1996, 24 707, nr. 3, p. 61. 

188 CBb 12 augustus 2010, zaak AWB 06/657, 06/660 en 06/661, T-Mobile Netherlands B.V. e.a., pt. 7.3.2. 
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te stellen.189 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.190 

 

211. Of sprake is van een mededingingsbeperkende strekking dient te worden beoordeeld aan de 

hand van de omstandigheden van het concrete geval. Met betrekking tot de vraag of een 

overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging ertoe strekt de mededinging te 

beperken, zijn met name relevant de objectieve doelstellingen die zij nastreeft en de 

economische en juridische context ervan. Het oogmerk of de bedoeling van de betrokken 

ondernemingen is geen noodzakelijk element om te bepalen of een overeenkomst en/of 

onderling afgestemde feitelijke gedraging een mededingingsbeperkende strekking heeft.191  

 

212. Als eenmaal is vastgesteld dat de overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging 

ertoe strekt de mededinging te beperken, verhinderen of vervalsen, behoeven voor de 

toepassing van artikel 101, eerste lid, VWEU en bijgevolg artikel 6, eerste lid, Mw de concrete 

gevolgen van een overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging niet nader te 

worden onderzocht.192 Overeenkomsten en/of onderling afgestemde feitelijke gedragingen 

vallen zelfs dan onder artikel 101, eerste lid, VWEU en artikel 6, eerste lid, Mw wanneer 

mededingingsbeperkende gevolgen op de markt ontbreken.193 

 

Beoordeling door de Raad 

213. De Raad is van oordeel dat de in het Rapport als onderdeel van de inbreuk beschreven 

afstemming ten aanzien van de oplevering van De Hoornse Zoom objectief beschouwd tot 

doel had de mededinging te beperken in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw. Met name in 

paragraaf 3.2.5 heeft de Raad stilgestaan bij het doel en feitelijke context van de afspraak om 

De Hoornse Zoom gezamenlijk te bemachtigen en onderling te verdelen. De bijeenkomst in 

McDonald’s en de telefonische contacten voor en na deze bijeenkomst waren er specifiek op 

gericht een deel van de nieuwe wijk voor de betrokken ondernemingen gezamenlijk op te 

eisen om vervolgens de straten onder elkaar te kunnen verdelen. De afspraak om gezamenlijk 

op te trekken, die in een reeks telefonische contacten en een bijeenkomst tot stand kwam, 

                                                           
189 HvJ 6 oktober 2009, gevoegde zaken C-501/06 e.a., GlaxoSmithKline Services e.a., Jur. 2009, p. I-9291, pt. 63. 

190 HvJEG 4 juni 2009, zaak C-8/08, T-Mobile Netherlands B.V. e.a., Jur. 2009, p. I-4529, pt. 31. 

191 Idem, pt. 24 en 27. 

192 Zie o.m. HvJEG, 20 november 2008, zaak C-209/07, Beef Industry Development Society, Jur. 2008, pt. 16, HvJEG, 21 

september 2006, zaak C-105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch 

Gebied/Commissie, Jur. 2006, p. I-8725, pt. 125, HvJEG, 13 juli 1966, zaak 56/64 en 58/64, Consten-Grundig, Jur. 1978,  

p. 131, pt. 7 en HvJEG 6 oktober 2009, gevoegde zaken C-501/06 e.a., GlaxoSmithKline Services e.a., Jur. 2009, p. I-9291, 

pt. 55. 

193 HvJEG, 8 juli 1999, zaak C-49/92P, Anic Partecipazioni, Jur. 1999, p. I-4125, pt. 122. 
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alsmede de acties daarna (het in de gaten houden van het tijdstip van oplevering, het 

mobiliseren van mankracht voor dat moment) waren ook concreet geschikt om dit resultaat 

te bewerkstelligen. 

 

214. De samenwerking was erop gericht het normale concurrentieproces, waarbij de (nieuwe) 

bewoners de keuze zouden hebben uit verschillende aanbiedingen en klanten op elk moment 

kunnen wisselen van glazenwasser, uit te schakelen. Zoals eerder uiteengezet (randnummers 

88, 91 en 95), vormt juist de oplevering van een nieuwe wijk een cruciaal 

concurrentiemoment, waarna de posities en verhoudingen voor langere tijd vast liggen. Met 

het samenspannen bij oplevering van de wijk bereikten de betrokken ondernemingen bij de 

beschreven kenmerken van de glazenwassersbranche dat de klant voor onbepaalde tijd vast 

zit aan die ene glazenwasser die zijn straat in onderling overleg heeft toebedeeld gekregen. 

Dit beperkt de mededinging in aanzienlijk sterkere mate dan het geval zou zijn geweest bij 

een situatie waarin iedere glazenwasser individueel bepaalt of en in hoeverre hij het 

uitgangspunt “wie het eerst komt, het eerst maalt” zal respecteren.  

 

215. Marktverdelingsafspraken als de onderhavige leiden ertoe dat de klanten slechts met één 

aanbieder in zee kunnen gaan. Dit geldt des te sterker naarmate ‘de groep’ een groter 

aaneengesloten territoir weet te beheersen en collectief weet te verdedigen tegen 

“indringers”. Het directe gevolg is dat over de prijs niet of nauwelijks onderhandeld kan 

worden. Dit terwijl, zoals hierboven is geconstateerd (randnummer 80), prijs juist de 

belangrijkste concurrentieparameter is voor de onderhavige vorm van dienstverlening. Er kan 

overigens ook sprake zijn van een verkapte prijsstijging in de vorm van een lagere kwaliteit 

van de dienstverlening en verminderde servicegerichtheid. 

 

216. Het verdelen van de markt brengt op langere termijn mee dat economisch zwakke bedrijven 

in stand worden gehouden en dat de bestaande marktstructuur, met vele zeer kleinschalige 

ondernemingen waarvan de bedrijfsvoering weinig professioneel is en die een wankele 

financiële basis hebben, in stand wordt gehouden.  

 

217. Hoewel het volstaat dat gedragingen objectief de strekking hebben de mededinging te 

beperken, wijst de Raad erop dat het dossier ook bewijs bevat van de subjectieve intentie van 

de betrokken ondernemingen om de wijk De Hoornse Zoom gezamenlijk te bemachtigen en 

onderling te verdelen. De wens om tot een verdeling te komen, blijkt immers uitdrukkelijk uit 

de communicatie rond de bijeenkomst bij McDonald’s. De Raad verwijst in dit verband onder 

meer naar de verklaringen van [VERTROUWELIJK: B], [VERTROUWELIJK: D], 

[VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: C] en naar paragrafen 3.2.3 tot en met 3.2.5, 

waarin de Raad expliciet bij de intenties van verschillende van de betrokken ondernemingen 

heeft stilgestaan.  
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218. Dat op de bijeenkomst tevens de verdeling van andere wijken ter sprake zou komen, 

eventueel in de zin van ruilmogelijkheden of compensatie (hetgeen in eerste instantie tot een 

driehoeksafspraak met de twee andere groepen lijkt te leiden), doet niet af aan de aard van 

de afspraak, maar versterkt juist de kwalificatie ervan als een afspraak die naar zijn aard de 

mededinging beperkt. Het feit dat de betrokken ondernemingen kennelijk konden 

voortbouwen op elders reeds bestaande verdelingen van straten en wijken, zoals hun 

bestaande positie in Wateringse Veld, kon de afstemming omtrent De Hoornse Zoom alleen 

maar vergemakkelijken. In ieder geval is duidelijk dat de bijeenkomst bij McDonald's geen 

enkel legitiem doel diende.  

 

219. Ook indien achteraf blijkt dat gevolgen zijn uitgebleven, betekent dat niet dat een gedraging 

niet geacht kan worden "naar zijn aard" de mededinging te beperken. Zo heeft de Advocaat-

generaal in T-Mobile opgemerkt: 

 

“47. Uiteindelijk lijkt het uit artikel 81, lid 1, EG voortvloeiende verbod van „inbreuken met 

mededingingsbeperkende strekking” dus op de gevaarzettingsdelicten, bekend uit het 

strafrecht: Aan personen die onder zware invloed van alcohol of verdovende middelen een 

voertuig besturen, worden in de meeste rechtsstelsels strafrechtelijke of bestuurlijke sancties 

opgelegd, ongeacht of zij in het wegverkeer daadwerkelijk iemand in gevaar hebben gebracht 

of zelfs een ongeval hebben veroorzaakt. Op dezelfde wijze maken ondernemingen inbreuk 

op het Europese mededingingsrecht en kunnen hun geldboetes worden opgelegd, wanneer 

zij op de markt overgaan tot van onderling afgestemde feitelijke gedragingen met 

mededingingsbeperkende strekking; of in het concrete geval bepaalde marktdeelnemers of de 

samenleving daadwerkelijk schade lijdt, is daarbij niet van belang.” 

 

220. Bij een ongestoord verloop van de verdere gebeurtenissen, was te voorzien dat het resultaat 

zou zijn bereikt dat in de afspraak besloten lag. Dat de afspraak met betrekking tot De 

Hoornse Zoom uiteindelijk geen effect heeft gesorteerd, was slechts het gevolg van het 

ingrijpen van de FIOD en is niet bereikt door toedoen van de betrokken ondernemingen. 

 

221. Daar de Raad enkel met betrekking tot het bemachtigen en verdelen van een deel van de in 

2006 opgeleverde wijk De Hoornse Zoom voldoende bewijs aanwezig acht van een afspraak 

tussen de tien daarbij betrokken ondernemingen, is een kwalificatie als één enkele, complexe, 

voortgezette overtreding niet aan de orde. De Raad hoeft daarom niet in te gaan op de vraag 

of ooit sprake is geweest van een overkoepelend plan dat de betrokkenen voor ogen heeft 

gestaan bij het verdelen of in stand houden van de verdeling in een gebied dat een groot 

aantal straten en wijken in en tussen Hoofddorp, Den Haag, Rotterdam en Utrecht omvat, 

gedurende de periode 2003 - april 2006. 
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Contextonderzoek 

222. [VERTROUWELIJK: E] stelt dat de NMa geen onderzoek naar marktomvang, marktwerking 

en/of consumentengedrag of consumentenervaringen heeft gedaan en zich vooral op het 

eenzijdig onderzoek van de FIOD heeft gebaseerd.194  

 

223. De Raad is van oordeel dat het dossier voldoende gegevens over de werking van de 

particuliere glazenwassersmarkt bevat om met zekerheid te kunnen vaststellen dat zich geen 

omstandigheden voordoen die zouden maken dat marktverdelingsafspraken, die algemeen 

tot de evidente mededingingsbeperkingen worden gerekend, in de onderhavige sector 

procompetitief zouden uitwerken ofwel een noodzakelijke remedie zouden vormen voor 

enige vorm van marktfalen. De Raad zal hierna nog specifiek toelichten welke rol de 

ongeschreven regel speelt in verhouding tot de gedragingen van de betrokken 

ondernemingen, bezien in de economische context van de zaak. 

 

           Verhouding van de afspraak tot de ongeschreven regel om andermans gebied te respecteren 

224. Uit zowel de afgelegde verklaringen als de ingediende zienswijzen maakt de Raad op dat de 

glazenwassers menen dat zij zich eenvoudig niet aan de werking van de ongeschreven regel, 

die in de branche breed in acht wordt genomen, kunnen onttrekken. Zij ontkennen dat zij 

hun klanten ervan zouden weerhouden over te stappen op een andere glazenwasser. Echter, 

de klanten worden met diezelfde ongeschreven wet geconfronteerd. De betrokken 

ondernemingen willen hiermee zeggen, naar de Raad begrijpt, dat de samenwerking zoals 

die voor de oplevering van De Hoornse Zoom tot stand kwam, in feite niet meer dan een 

uitvloeisel is van de ongeschreven regel, zonder zelfstandige betekenis. 

 

225. Wat er ook zij van de stelling dat klanten niet onder druk worden gezet, de Raad volgt de 

ondernemingen niet in hun redenering.  

 

226. Vooreerst is de ongeschreven regel niet meer dan een “wet van de straat”. Er is geen sprake 

van juridische eigendom of van een wettelijke grondslag voor welke aanspraak op 

exclusiviteit met betrekking tot een bepaald gebied of klantenkring dan ook. 

 

227. De grote mate van aanvaarding van deze regel in de branche maakt het individuele 

consumenten moeilijker om een keuze uit verschillende aanbiedingen te maken en om 

desgewenst over te stappen op een andere glazenwasser. De verhoudingen op de markt 

raken erdoor verstard. De regel sluit echter op zichzelf niet uit dat volhardende (groepen) 

klanten erin slagen van aanbieder te wisselen. De regel sluit op zichzelf evenmin uit dat van 

                                                           
194 Dossierstuk 6425/235, zienswijze [VERTROUWELIJK: E] van 21 december 2011, alinea’s 12-13 en 17. 
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tijd tot tijd concurrentie om straten of wijken kan plaatsvinden die een werkzame druk op de 

prijzen geeft. Ook erkent de Raad dat de regel onder omstandigheden kan bijdragen aan de 

doelmatigheid (een glazenwasser heeft lagere kosten als klanten zich in elkaars nabijheid 

bevinden) en dat zij het risico kan verminderen dat ten gevolge van de geringe 

toetredingsbarrières op de particuliere markt voortdurende toe- en uittreding plaatsvinden 

met mogelijk onderbrekingen van de voorziening.  

 

228. De Raad is van oordeel dat zonder meer in strijd met artikel 6, eerste lid, Mw wordt 

gehandeld indien glazenwassers collectief afspraken maken over wie binnen de groep 

bepaalde straten of wijken feitelijk exclusief zal bedienen. Dit sluit de 

concurrentiemogelijkheden die onder de ongeschreven regel nog resteren, effectief uit. Nog 

bedenkelijker wordt de situatie zodra tussen glazenwassers afspraken worden gemaakt over 

de collectieve handhaving van een dergelijke verdeling, jegens elkaar en/of jegens nieuwe 

toetreders. Zoals hiervoor overwogen, vormt het bestaan van pachtrelaties geen 

noodzakelijke voorwaarde voor het tot stand komen van zulke afspraken, maar kunnen 

pachtrelaties de totstandkoming van de marktverdeling in concrete gevallen zoals De 

Hoornse Zoom wel vergemakkelijken. Het zijn doorgaans de pachters die daadwerkelijk in de 

verpachte wijken aanwezig zijn en die de verpachters van “indringers” in de wijk in kennis 

stellen, waarop gezamenlijk actie wordt ondernomen. 

 

229. Samengevat is de Raad van oordeel dat het enkele bestaan van de ongeschreven regel al tot 

gevolg heeft dat de mededingingssituatie op de markt voor particuliere 

glazenwassersdiensten precair is. In het licht van deze omstandigheid vormt ieder contact 

tussen glazenwassers dat erop gericht is de werking van de ongeschreven regel wederkerig te 

bevestigen of te versterken, een verboden gedraging in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw. 

Dat is a fortiori het geval bij een vergaande vorm van samenspanning als aan de orde bij De 

Hoornse Zoom. 

4.1.4 Merkbaarheid 

Juridisch kader 

230. Wanneer wordt vastgesteld dat een overeenkomst ertoe strekt de mededinging te 

verhinderen, beperken of vervalsen, behoeven voor de toepassing van artikel 6, eerste lid, 

Mw, de concrete gevolgen van die overeenkomst niet nader te worden onderzocht.195 Een 

dergelijke overeenkomst ontkomt slechts aan het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw 

wanneer zij, wegens de zwakke positie van partijen op de relevante markt, de markt slechts in 

                                                           
195 Zaak C-49/92 Commissie/Anic Partecipazioni, reeds aangehaald ro 112-114. HvJEG 13 juli 1966, zaak 56 en 58/64, 

Consten-Grundig/Commissie. Jur. 1966, p. 449.  
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zeer geringe mate kan beïnvloeden. 

 

231. Uit de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in de zaak Secon blijkt dat 

bij de toetsing aan het merkbaarheidsvereiste rekening moet worden gehouden met de 

concrete situatie waarin de overeenkomst effect sorteert, en in het bijzonder met de 

economische en juridische context waarin de betrokken ondernemingen opereren, de aard 

van de diensten waarop deze overeenkomst betrekking heeft, en de structuur van de 

relevante markt en de werkelijke omstandigheden waaronder deze functioneert.196 

 

Beoordeling door de Raad 

232. Naar het oordeel van de Raad is in onderhavige zaak geen sprake van, kort gezegd, 

‘niet-merkbaarheid’ op grond waarvan de betrokken overeenkomst en/of onderling afgestemde 

feitelijke gedraging aan het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw ontkomen. 

 

233. Wat de context betreft: juist gelet op de als gevolg van de ongeschreven regel reeds rigide 

mededingingsverhoudingen, acht de Raad iedere verdere beperking of vervalsing van de 

mededinging tussen glazenwassersbedrijven op basis van afspraken merkbaar in de zin van 

de Europese jurisprudentie ter zake. De Raad verwijst in dit verband naar randnummers 228 

en 229 (en eerder randnummers 81, 90 en 91). 

 

234. In het bijzonder het vooroverleg om te komen tot het verdelen van een nieuw op te leveren 

wijk acht de Raad in de gegeven context een merkbare mededingingsbeperking, omdat 

nieuwe bewoners aldaar op deze wijze geen enkele keuze wordt gelaten, op een voor de 

werkzaamheid van de concurrentie beslissend moment. De nieuwe bewoners van De 

Hoornse Zoom zijn immers gebonden door de locatie van hun zojuist verworven 

woonruimte en hebben weinig tot geen mogelijkheden om zich over het regionale aanbod 

van glazenwassersdiensten voor particulieren te informeren of zich aan de gemaakte 

afspraken te onttrekken. De Raad neemt om die reden de wijk De Hoornse Zoom in 

aanmerking als betrokken geografische markt. 

 

235. De Raad acht een analogie met aanbestedingsmarkten op zijn plaats. In de zaken 

Dakdekkers197 en Boomkwekerijen198 heeft de Raad geoordeeld dat de ondernemingen die op 

een aanbesteding inschrijven – of zouden hebben ingeschreven, ware het niet dat zij dit juist 

ingevolge de gemaakte afspraken niet hebben gedaan – samen een relevante markt vormen. 

                                                           
196 CBb 7 december 2005, reg. nrs. AWB 04/237, AWB 04/249, Secon Group BV en G-star International, LJN: AU 8309. 

197 Zie CBb 8 april 2010, reg. nr. AWB 07/669 (Erdo), LJN: BM1588. Zie ook CBb 12 maart 2004 LJN: AO6479, Bredase 

notarissen. 

198 Rechtbank Rotterdam 1 juli 2010 (Boomkwekerijen), LJN: BM9911. 



Openbaar 

 

76                                                  Openbaar 

De concurrentie om de totale vraag naar de betreffende producten of diensten is immers 

samengebald in de desbetreffende aanbesteding. De van de afspraken onwetende 

opdrachtgever heeft op dat moment geen mogelijkheid meer om substituten in ogenschouw 

te nemen. Het dwarsbomen van de reguliere aanbestedingsprocedure door vooroverleg, 

leidende tot afgestemde offertes en fictieve prijzen of het bij voorbaat afzien van 

inschrijvingen is daarom per definitie merkbaar.  

 

236. Hoewel uit de in paragrafen 3.2.3 tot en met 3.2.5 beschreven feiten blijkt dat nog andere 

groepen hun zinnen op het bemachtigen van een deel van De Hoornse Zoom hadden gezet, 

constateert de Raad dat de betrokken ondernemingen samen een meer dan geringe positie 

innamen bij de concurrentie om de wijk. 

 

237. Ook als de geografische markt ruimer zou worden gezien, acht de Raad de positie van de bij 

de afspraken betrokken ondernemingen van meer dan geringe betekenis. Uit het dossier 

blijkt dat het hier om een aanzienlijk deel van de in Den Haag en omstreken actieve 

particuliere glazenwassersbedrijven ging. Er zijn sterke indicaties dat op zijn minst een aantal 

van de betrokken ondernemingen naast Wateringse Veld ook andere nieuwbouwwijken “in 

bezit” hadden, waardoor hun uitgangspositie bij het annexeren van De Hoornse Zoom des te 

sterker was.  

 

238. Daarbij acht de Raad in het kader van de beoordeling van de merkbaarheid van de afspraak 

nog twee factoren van belang. Ten eerste is het niet zo dat de verhouding tot de andere 

groepen glazenwassers (van buiten Den Haag) gekenmerkt werd door een ongestoorde 

concurrentie. Immers, het streven was er juist op gericht de rivaliteit met deze groepen in 

overleg te beteugelen. De Raad herinnert eraan dat complementair aan het gezamenlijk 

bemachtigen en verdelen van De Hoornse Zoom door de betrokken ondernemingen werd 

beoogd een afspraak tot stand te brengen met de andere groepen, die eveneens bij de 

bijeenkomst in McDonald’s vertegenwoordigd waren.  

 

239. Ten tweede wijst de Raad erop dat de verboden afspraak voor de dertien pachters waarvan 

niet is aangetoond dat zij daarvan op de hoogte waren of dat zij daar zelf enig aandeel van 

betekenis in hadden, wél mede gevolgen kon hebben die evenzeer mededingingsbeperkend 

waren. Immers, de verdeling van straten of wijken tussen de verpachters heeft automatisch 

tot gevolg dat die verdeling zich uitstrekt tot al hun pachters, ongeacht of die er zich van 

bewust zijn of niet en of zij ermee instemden of niet. Men zou kunnen spreken van een 

multiplier-effect. Daarmee strekt de beperking van de mededinging zich in feite uit tot alle 23 

ondernemingen die in het Rapport genoemd zijn.199  

 

                                                           
199 Zoals bleek in paragraaf 4.1 kan niet enkel om die reden voor elk van de pachters een overtreding worden vastgesteld. 
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240. Aangezien gelet op het bovenstaande de betrokken ondernemingen gezamenlijk over een 

marktaandeel beschikken dat bij iedere denkbare marktafbakening boven de 5% ligt, acht de 

Raad de uitzondering van het kartelverbod op grond van artikel 7, tweede lid, Mw niet van 

toepassing. Dat met ingang van 3 december 2011 de grens van artikel 7, tweede lid, Mw is 

verhoogd tot 10%, maakt de hier getrokken conclusie niet anders. 200 Het eerste lid vindt 

geen toepassing omdat bij de afspraken meer dan acht ondernemingen betrokken zijn. 

Bovendien werd tevens de concurrentie met en tussen een aantal niet bij de afspraak 

betrokken ondernemingen (pachters) beperkt. 

 

Tussenconclusie 

241. De Raad stelt vast dat de gedragingen van de tien betrokken ondernemingen, zoals 

omschreven in paragraaf 3.2, welke daarna kort zijn aangeduid met de afspraak tot het 

gezamenlijk bemachtigen en onderling verdelen van de nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom, 

in strijd waren met artikel 6, eerste lid, Mw. 

 

4.2 Artikel 6, derde lid, Mw 
 

Juridisch kader 

242. Artikel 6, derde lid, Mw bevat een wettelijke uitzondering op het verbod van artikel 6, eerste 

lid, Mw. Volgens artikel 6, derde lid, Mw geldt artikel 6, eerste lid, Mw niet voor 

overeenkomsten en/of onderling afgestemde feitelijke gedragingen die: (i) bijdragen tot 

verbetering van de productie of van de distributie of tot bevordering van de technische of 

economische vooruitgang, (ii) mits een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen 

de gebruikers ten goede komt, en zonder aan de betrokken ondernemingen (iii) beperkingen 

op te leggen die voor het bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn, of (iv) de 

mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken goederen en diensten de 

mededinging uit te schakelen. 

 

243. De vier genoemde voorwaarden zijn cumulatief van aard.201 Reeds wanneer niet is voldaan aan 

één voorwaarde faalt een beroep op artikel 6, derde lid, Mw.  

                                                           
200 Zie Wet van 24 november 2011, houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op 

het verbod van mededingingsafspraken (versterking positie leveranciers uit het MKB), Stb. 2011, nr. 569. 

201 Vgl. bijv. GvEA 8 oktober 2002, gevoegde zaken T-185/00 e.a., Métropole télévision SA (M6), Jur. 2002, p. II-3805, pt. 

85; GvEA 23 februari 1994, gevoegde zaken T-39/92 en T-40/92, CB en Europay, Jur. 1994, p. II-49, pt. 110; HvJ 17 januari 

1984, gevoegde zaken 43 en 63/82, VBVB en VBBB, Jur. 1984, p. 19, pt. 61; Mededeling van de Commissie “Richtsnoeren 

inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale 

samenwerkingsovereenkomsten”, PB 2011, C 11/1, pt. 49. 
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244. Blijkens artikel 6, vierde lid, Mw is het aan de onderneming die zich op artikel 6, derde lid, 

Mw beroept om te bewijzen dat aan de voorwaarden van dat lid is voldaan.202 

 

Beoordeling door de Raad 

245. De Raad heeft vastgesteld dat de afspraak tot het gezamenlijk bemachtigen en onderling 

verdelen van de nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom ertoe strekt de mededinging te beperken. 

Marktverdelingsafspraken voldoen in de regel niet aan de voorwaarden neergelegd in artikel 

6, derde lid, Mw, nu zij in het algemeen negatieve marktgevolgen hebben. Volgens de 

Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 EG (thans artikel 101, derde lid, 

VWEU) voldoen overeenkomsten van dit soort (ten minste) niet aan de eerste twee 

voorwaarden van artikel 6, derde lid, Mw.203 Zij leveren geen objectieve economische 

voordelen op, evenmin komen zij de gebruikers ten goede.204 Bovendien voldoen dit soort 

overeenkomsten meestal ook niet aan het criterium “onmisbaarheid” van de derde 

voorwaarde.205 Dergelijke beperkingen kunnen dan ook alleen onder uitzonderlijke 

omstandigheden voldoen aan de voorwaarden van artikel 6, derde lid, Mw. Van dergelijke 

uitzonderlijke omstandigheden is de Raad niet gebleken. 

 

246. In de zienswijzen is naar voren gebracht dat een glazenwasser die over een aaneengesloten 

werkgebied beschikt, tegen lagere (transport)kosten kan werken. Bovendien is betoogd dat 

wanneer ‘de groep’ niet een verdeling zou afspreken, dit tot ongewenste situaties in de wijk 

zou leiden. De afspraak zou voorkomen dat ruzie tussen glazenwassers over klanten 

ontstaat, of dat klanten met een te groot aanbod van glazenwassers aan de deur 

geconfronteerd worden. Omdat deze redenering ervan uitgaat dat de glazenwassers tot een 

onderlinge verdeling van werk komen, waarvan de Raad hiervoor heeft vastgesteld dat zulk 

gedrag een objectief mededingingsbeperkend karakter heeft, en deze zienswijze in wezen een 

rechtvaardiging formuleert voor het gedrag, acht de Raad het gepast hierop in verband met 

artikel 6, derde lid, Mw in te gaan. 

 

                                                           
202 Zie voorts o.m. CBb 17 maart 2011, AWB 06/599, 06/604, o6/631, 06/671, 06/673, LJN: BP8077, pt. 9.16.2. 

203 Mededeling van de Commissie “Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 van het Verdrag”, PB 2004, 

C 101/97, pt. 46. Recentelijk heeft de Commissie het belang van deze Mededeling bevestigd, door in pt. 53 van haar 

Mededeling “Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten”, PB 2011, C 11/1, voor een nadere toelichting over de 

toepassing van de criteria van artikel 101, lid 3, VWEU, uitdrukkelijk te verwijzen naar deze “Richtsnoeren betreffende de 

toepassing van artikel 81, lid 3 van het Verdrag”. 

204 Idem, pt. 46. 

205 Idem, pt. 46. 
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247. De Raad onderkent dat er doelmatigheidsvoordelen te behalen zijn, indien een glazenwasser 

meerdere woningen in dezelfde straat of wijk bedient, in plaats van dezelfde hoeveelheid 

klanten die verder van elkaar wonen (zie randnummers 77 en 227).  

 

248. Dit voordeel kan door prijsconcurrentie worden bewerkstelligd. Dat wil zeggen: een 

onderneming die al één of meer klanten in een straat heeft, kan tegen een lagere prijs gaan 

werken indien hij zijn klantenbestand in dezelfde straat uitbreidt, terwijl een nieuwkomer dit 

voordeel niet heeft. 

 

249. De Raad acht het niet uitgesloten dat bepaalde kenmerken van de glazenwasserij – met 

name de zeer lage toetredingsdrempels – aan de goede werking van dit mechanisme in de 

weg staan. Eerder heeft de Raad opgemerkt dat de ongeschreven regel daaraan zijn ontstaan 

en voortbestaan dankt. Echter, het "in beton gieten" van de ongeschreven regel door middel 

van expliciete afstemming dan wel het aangaan van overeenkomsten tot verdeling van de 

markt, acht de Raad niet met dit argument te rechtvaardigen. Voor zover al van 

schaalvoordelen sprake zou zijn die niet reeds door de werking van de ongeschreven regel 

worden gerealiseerd, gaan dergelijke afspraken (veel) verder dan nodig is voor het behalen 

van de bedoelde voordelen. De afspraak in casu gaat ook verder dan het bereiken van een 

geografische clustering van klanten die minimaal nodig is om op een doelmatige schaal te 

kunnen werken. De afspraken beschermen aldus de minder efficiënte ondernemingen tegen 

concurrentie van efficiëntere ondernemingen die op dezelfde schaal opereren. De dynamiek 

die de markt onder normale mededingingsvoorwaarden zou vertonen, wordt geheel 

onderdrukt. Aldus is in geen geval aan het onmisbaarheidsvereiste van het derde lid voldaan. 

 

250. Zouden de straten in De Hoornse Zoom volgens de afspraak verdeeld zijn, dan ontbreekt 

voor de betrokken ondernemingen de prikkel om eventuele voordelen van een doelmatige 

clustering van klanten – voordelen die overigens al twijfelachtig zijn geworden omdat men 

De Hoornse Zoom met zoveel gegadigden moet delen206 – aan de klanten door te geven. 

Daarbij heeft weliswaar de onderlinge verdeling van straten binnen ‘de groep’ geen absolute 

exclusiviteit tot gevolg, maar het is duidelijk dat de afspraak er tevens op is gericht 

concurrentie van derden tegen te gaan c.q. te ontmoedigen. Met andere belangstellende 

groepen trachtte men immers eerst tot een verdeling te komen, maar ook als dat niet lukt, 

gaan de betrokken ondernemingen ervan uit dat een deel van De Hoornse Zoom aan andere 

groepen gelaten moet worden – mede om de status quo in Wateringse Veld te handhaven. 

Bovendien roept de Raad de incidenten in herinnering waarbij “indringers” geweerd werden. 

Al deden deze incidenten zich elders voor, zij hebben door hun bekendheid binnen de 

                                                           
206 Zie randnummer 42 en met name dossierstuk 6425/3 (06425010010084): telefoontap FIOD, gesprek tussen 

[VERTROUWELIJK: H] en [VERTROUWELIJK: B]. Zie ook dossierstuk 6425/3 (06425010013268): telefoontap FIOD, gesprek 

tussen [VERTROUWELIJK: B] en [VERTROUWELIJK: A] van 15 maart 2006 om 19.29, p. 9 van 11. 
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branche wel een weerslag op andere wijken, waaronder De Hoornse Zoom (een reputatie-

effect). De exclusiviteit als gevolg van de marktverdeling reikt hiermee verder dan alleen de 

onderhavige betrokken ondernemingen. Een en ander brengt mee dat noch aan het tweede 

vereiste van artikel 6, derde lid, Mw, noch aan het vierde vereiste van voldoende 

restconcurrentie is voldaan.  

 

251. Het argument dat klanten met een “te groot” aanbod aan glazenwassers voor de deur 

zouden kunnen worden geconfronteerd, miskent dat het aan de klanten zelf is om te bepalen 

hoeveel en welke glazenwassers zij willen betrekken bij hun keuze. Zij kunnen die keuze 

maken door bedrijfskaartjes, folders of flyers die in de brievenbus zijn achtergelaten te 

vergelijken, door glazenwassers aan de deur te woord te staan, door zelf 

glazenwasserbedrijven te benaderen, of een combinatie daarvan. Door de afspraak wordt hen 

echter iedere keuze bij voorbaat onthouden; de tips en signalen die de NMa bereiken, 

onderstrepen dat consumenten dit gebrek aan keuze als zeer onaangenaam ervaren. De 

afspraak draagt op geen enkele wijze bij aan een zodanige informatieverstrekking aan de 

consument, dat deze bij het maken van een vergelijking tussen verschillende aanbieders 

wordt geholpen. Ook het voorkomen van ruzie is alleen aan de orde, als men veronderstelt 

dat het niet aan de consument is om een keuze te maken, maar dat het aan de glazenwassers 

onderling is om de verdeling van het werk goedschiks of kwaadschiks te “regelen”.  

 

252. De Raad kan voorts niet aanvaarden dat een mededinging op prijs, kwaliteit van het waswerk 

en dienstbetoon noodzakelijkerwijs zou moeten ontaarden in ruzie om de klant. Het is juist 

omdat de betrokken ondernemingen niet op de normale wijze met elkaar in concurrentie 

willen treden, dat zij hun toevlucht moeten nemen tot verbaal en fysiek machtsvertoon, om 

hun plekje op de markt zeker te stellen. Omgekeerd kan de Raad evenmin aanvaarden dat de 

slechte mores in de branche een rechtvaardiging zouden vormen om een normale 

mededinging “op verdienste” uit te sluiten door het maken van een marktverdelingsafspraak.  

 

253. De Raad is concluderend van oordeel dat artikel 6, derde lid, Mw niet van toepassing is op de 

onderhavige afspraak. 

 

4.3 Deelneming aan de overtreding door ieder van de betrokken   
 ondernemingen afzonderlijk 
 

254. In hoofdstuk 3 heeft de Raad de feiten en omstandigheden uiteengezet op grond waarvan de 

hiervoor beschreven overtreding is gebaseerd. In deze paragraaf stelt de Raad vast welke 

ondernemingen naar zijn oordeel bij de overtreding betrokken zijn geweest. Omdat de Raad 

bij de vaststelling van de feiten en omstandigheden gebruik maakt van vele citaten uit 

bewijsstukken en in voetnoten naar de desbetreffende dossierstukken heeft verwezen, heeft 
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de Raad ervoor gekozen om in de onderhavige paragraaf slechts naar de belangrijkste 

randnummers te verwijzen waaruit de betrokkenheid van de ondernemingen blijkt. 

 

255. Met name uit randnummers 110 tot en met 132 blijkt dat [VERTROUWELIJK: A] betrokken is 

geweest bij de afspraak om de nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom gezamenlijk te 

bemachtigen en onderling te verdelen. 

 

256. Met name uit randnummers 110 tot en met 132 blijkt dat [VERTROUWELIJK: B] betrokken is 

geweest bij de afspraak om de nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom gezamenlijk te 

bemachtigen en onderling te verdelen. 

 

257. Met name uit randnummers 111 tot en met 132 blijkt dat [VERTROUWELIJK: H] betrokken is 

geweest bij de afspraak om de nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom gezamenlijk te 

bemachtigen en onderling te verdelen. 

 

258. Met name uit randnummers 111 tot en met 132 blijkt dat [VERTROUWELIJK: C] betrokken is 

geweest bij de afspraak om de nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom gezamenlijk te 

bemachtigen en onderling te verdelen. 

 

259. Met name uit randnummers 111 tot en met 132 blijkt dat [VERTROUWELIJK: D] betrokken is 

geweest bij de afspraak om de nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom gezamenlijk te 

bemachtigen en onderling te verdelen. 

 

260. Met name uit randnummers 111 tot en met 132 blijkt dat [VERTROUWELIJK: E] betrokken is 

geweest bij de afspraak om de nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom gezamenlijk te 

bemachtigen en onderling te verdelen. 

 

261. Met name uit randnummers 136 tot en met 144 blijkt dat [VERTROUWELIJK: F] betrokken is 

geweest bij de afspraak om de nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom gezamenlijk te 

bemachtigen en onderling te verdelen. 

 

262. Met name uit randnummers 136 tot en met 144 blijkt dat [VERTROUWELIJK: G] betrokken is 

geweest bij de afspraak om de nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom gezamenlijk te 

bemachtigen en onderling te verdelen. 

 

263. Met name uit randnummers 146 tot en met 167 blijkt dat [VERTROUWELIJK: 4] betrokken is 

geweest bij de afspraak om de nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom gezamenlijk te 

bemachtigen en onderling te verdelen. 
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264. Met name uit randnummers 146 tot en met 167 blijkt dat [VERTROUWELIJK: 5] betrokken is 

geweest bij de afspraak om de nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom gezamenlijk te 

bemachtigen en onderling te verdelen. 

 

4.4 Duur van de overtreding 
 

265. De duur van de overtreding valt samen met de duur van de gedragingen als eerder in 

hoofdstuk 3, bij randnummer 186, vastgesteld: de periode van 10 februari 2006 tot 3 april 

2006. 

 

266. In feite vindt de overtreding dus zijn beslag binnen een korte tijdsspanne, waarin alle 

betrokken ondernemingen actief bijdragen aan het begaan ervan. Daar het gaat om een 

beperking van de concurrentie om de betrokken markt – De Hoornse Zoom – is niet van 

belang welke onderneming precies op welk moment ‘aanhaakte’ en betrokken raakte, maar of 

zij (op enig moment) geacht kan worden te hebben bijgedragen aan het 

mededingingsbeperkende doel van de afspraak. Om dezelfde reden is de bij de overtreding 

betrokken omzet niet gerelateerd aan de duur van de overtreding, maar aan de duur van de 

effecten die deze kon sorteren. 

 

267. Uit de overwegingen van de Raad met betrekking tot het pachtsysteem (randnummers 195tot 

en met 202) volgt dat de Raad het begin en het einde van deelneming aan de overtreding van 

de individuele ondernemingen niet relateert aan het aangaan, respectievelijk het verbreken 

van een pachtrelatie. 

 

4.5 Eindconclusie met betrekking tot de toepasselijkheid van   
 artikel 6 Mw 
 

268. De Raad stelt vast dat de gedragingen van de tien betrokken ondernemingen zoals 

omschreven in paragraaf 3.2, die plaatsvonden in de periode van 10 februari 2006 tot 3 april 

2006, welke gedragingen kort zijn aangeduid met de afspraak tot het gezamenlijk 

bemachtigen en onderling verdelen van de nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom, tot doel 

hadden de mededinging op de betrokken markt te verhinderen, beperken of vervalsen. De 

bedoelde afspraak was in strijd met artikel 6, eerste lid, Mw en voldeed niet aan de 

voorwaarden voor vrijstelling op grond van artikel 6, derde lid, Mw. 
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5  Toerekening  
 

269. Ingevolge artikel 62, tweede lid, onder d, Mw (oud) juncto artikel 59, tweede lid, sub c en 

sub d, Mw (oud)207 dient de Raad vast te stellen welke ondernemingen de overtreding 

hebben begaan, respectievelijk aan welke natuurlijke personen of rechtspersonen de 

overtreding kan worden toegerekend. In het onderhavige besluit is enkel sprake van 

toerekening aan natuurlijke personen. 

 

270. De overtreding van de onderneming die in het onderhavige besluit is aangeduid met 

[VERTROUWELIJK: A], wordt toegerekend aan de natuurlijk persoon die deze onderneming in 

de vorm van een eenmanszaak drijft, te weten [VERTROUWELIJK: A] (zie randnummer 30). 

 

271. De overtreding van de onderneming die in het onderhavige besluit is aangeduid met 

[VERTROUWELIJK: B], wordt toegerekend aan de natuurlijk persoon die deze onderneming in 

de vorm van een eenmanszaak drijft, te weten [VERTROUWELIJK: B] (zie randnummer 25). 

 

272. De overtreding van de onderneming die in het onderhavige besluit is aangeduid met 

[VERTROUWELIJK: C], wordt toegerekend aan de natuurlijk persoon die deze onderneming in 

de vorm van een eenmanszaak drijft, te weten [VERTROUWELIJK: C] (zie randnummer 35). 

 

273. De overtreding van de onderneming die in het onderhavige besluit is aangeduid met 

[VERTROUWELIJK: E], wordt toegerekend aan de natuurlijk persoon die deze onderneming in 

de vorm van een eenmanszaak drijft, te weten [VERTROUWELIJK: E] (zie randnummer 20). 

 

274. De overtreding van de onderneming die in het onderhavige besluit is aangeduid met 

[VERTROUWELIJK: F], wordt toegerekend aan de natuurlijk persoon die deze onderneming in 

de vorm van een eenmanszaak drijft, te weten [VERTROUWELIJK: F] (zie randnummer 19). 

 

275. De overtreding van de onderneming die in het onderhavige besluit is aangeduid met 

[VERTROUWELIJK: G], wordt toegerekend aan de natuurlijk persoon die deze onderneming 

in de vorm van een eenmanszaak drijft, te weten [VERTROUWELIJK: G] (zie randnummer 31). 

 

276. De overtreding van de onderneming die in het onderhavige besluit is aangeduid met 

[VERTROUWELIJK: H], wordt toegerekend aan de natuurlijk persoon die deze onderneming 

in de vorm van een eenmanszaak drijft, te weten [VERTROUWELIJK: H] (zie randnummer 33). 

                                                           
207 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. 
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277. De overtreding van de onderneming die in het onderhavige besluit is aangeduid met 

[VERTROUWELIJK: 4], wordt toegerekend aan de natuurlijk persoon die deze onderneming in 

de vorm van een eenmanszaak drijft, te weten [VERTROUWELIJK: 4] (zie randnummer 15). 

 

278. De overtreding van de onderneming die in het onderhavige besluit is aangeduid met 

[VERTROUWELIJK: 5], wordt toegerekend aan de natuurlijk persoon die deze onderneming in 

de vorm van een eenmanszaak drijft, te weten [VERTROUWELIJK: 5] (zie randnummer 34).  

 

279. [VERTROUWELIJK: D] voert aan dat het Rapport ten onrechte is gericht tot de VOF 

[VERTROUWELIJK: D]. De NMa had het Rapport tot de eenmanszaak [VERTROUWELIJK: D] 

moeten richten, omdat dit de “onderneming” in de zin van artikel 6 Mw is die de overtreding 

zou hebben begaan.208 VOF [VERTROUWELIJK: D] zou uitsluitend zijn werkzaam op de 

zakelijke markt en derhalve niet betrokken bij de pachtinkomsten van de eenmanszaak 

[VERTROUWELIJK: D] en de gedragingen waarop het Rapport betrekking heeft.209 Om deze 

reden zou de vermeende overtreding in het Rapport ten onrechte zijn toegerekend aan 

[VERTROUWELIJK: 18], medevennoot van de VOF [VERTROUWELIJK: D]. [VERTROUWELIJK: 

D] voert tevens aan dat haar naam in het Rapport onjuist is weergegeven, nu zij daarin is 

aangeduid als [VERTROUWELIJK: 18].210 

 

280. De Raad acht de argumenten van [VERTROUWELIJK: D] niet overtuigend. Uit het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat [VERTROUWELIJK: D] daarin sinds 1 

januari 1998 als vennoot van de VOF [VERTROUWELIJK: D] geregistreerd staat (en als 

zodanig in het handelsverkeer kenbaar is) en nimmer als eenmanszaak geregistreerd heeft 

gestaan.211 De Raad meent dat het Rapport op grond van deze registratie tot de juiste entiteit 

is gericht. Hier komt bij dat [VERTROUWELIJK: D] pas in tweede instantie stelt dat de 

particuliere waswerkzaamheden van [VERTROUWELIJK: D] buiten de VOF om zouden zijn 

verricht. Hierbij wijst de Raad op de brief namens “de heer [VERTROUWELIJK: D] van de 

V.O.F. [VERTROUWELIJK: D]” aan de NMa van 10 juni 2010.212 Hierin geeft de gemachtigde 

aan dat cliënt werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van particulieren. Het feit dat de 

Belastingdienst het onderscheid tussen de VOF en de vermeende eenmanszaak 

[VERTROUWELIJK: D] zou hebben geaccepteerd, brengt niet met zich mee dat er daarom in 

het kader van het mededingingsrecht geen sprake kan zijn van een economische eenheid 

tussen de vermeende eenmanszaak [VERTROUWELIJK: D] en de VOF [VERTROUWELIJK: D].  

                                                           
208 Dossierstuk 6425/221, zienswijze [VERTROUWELIJK: D] van 7 december 2010, alinea 29 e.v.  

209 Dossierstuk 6425/221, zienswijze [VERTROUWELIJK: D] van 7 december 2010, alinea 34.  

210 Dossierstuk 6425/221, zienswijze [VERTROUWELIJK: D] van 7 december 2010, voetnoot 8.  

211 Kamer van Koophandel, nummer [VERTROUWELIJK: D], 21 april 2011.  

212 Dossierstuk 6425/68, brief van 10 juni 2010.  
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281. In dit verband merkt de Raad op dat ook eenmanszaken sinds 1996 verplicht zijn zich in te 

schrijven in het handelsregister. Zoals blijkt uit de Handelsregisterwet, bestaat het register 

ter bevordering van de rechtszekerheid in het economisch verkeer. Het niet-inschrijven in het 

handelsregister vormt een economisch delict.213 Op grond van artikel 30 van de 

Handelsregisterwet dient de NMa bij de vervulling van haar taken gebruik te maken van dit 

register. Wanneer de NMa in het betoog van [VERTROUWELIJK: D] en [VERTROUWELIJK: 18] 

mee zou gaan, zou ze hiermee impliciet een onderneming legitimeren die in de 

handelseconomie niet als zodanig kenbaar is. De Raad acht dit niet wenselijk en concludeert 

dan ook dat het Rapport aan de juiste onderneming en natuurlijke personen is gericht. 

 

282. Ten slotte volgt de Raad [VERTROUWELIJK: 18] niet in haar betoog dat sprake zou zijn van 

een onjuiste toerekening, omdat haar naam niet geheel juist in het Rapport is weergegeven. 

Onder meer door de correcte vermelding van de VOF [VERTROUWELIJK: D] en de vennoot 

[VERTROUWELIJK: D], is het van meet af aan duidelijk geweest dat het Rapport ook was 

gericht tot de medevennoot van [VERTROUWELIJK: D], zijnde [VERTROUWELIJK: 18]. Van 

een mogelijke persoonsverwisseling is geen sprake. Bovendien blijkt uit de schriftelijke 

zienswijze van [VERTROUWELIJK: D] dat geen misverstand is ontstaan op welke persoon het 

Rapport zag. Aangezien [VERTROUWELIJK: D] en [VERTROUWELIJK: 18] de enige twee 

vennoten van de VOF [VERTROUWELIJK: D] zijn, kan er, ondanks de toevoeging “van”, geen 

onduidelijkheid zijn geweest met betrekking tot de toerekening. De Raad verwijst hierbij naar 

hetgeen de Rechtbank Rotterdam oordeelt over de functie van het rapport in haar uitspraak 

van 5 maart 2010 in de zaak Aannemingsmaatschappij M.J. Oomen B.V. vs de NMa. Ook in 

onderhavige zaak blijkt [VERTROUWELIJK: 18] niet in haar rechten van verdediging is 

geschaad, nu zij zich ervan bewust was dat het Rapport zich ook tegen haar richtte.214 

 

283. Uit het voorgaande concludeert de Raad dat de overtreding van de onderneming die in het 

onderhavige besluit is aangeduid met [VERTROUWELIJK: D], wordt toegerekend aan de 

vennoten van V.O.F. [VERTROUWELIJK: D], te weten de natuurlijke personen 

[VERTROUWELIJK: D] en [VERTROUWELIJK: 18](zie randnummer 29). 

 

6  Sanctie  
 

284. In verband met de bestraffing van de hierboven vastgestelde overtreding van artikel 6, eerste 

lid, Mw, ziet de Raad aanleiding om een boete vast te stellen voor de ondernemingen 

[VERTROUWELIJK: A], [VERTROUWELIJK: B], [VERTROUWELIJK: D], [VERTROUWELIJK: C], 

                                                           
213 Artikel 47 Handelsregisterwet 2007, jo. artikel 1, sub 4, WED.  

214 Rechtbank Rotterdam 5 maart 2010, Aannemingsmaatschappij M.J. Oomen B.V. vs de NMa, LJN: BL6828.  
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[VERTROUWELIJK: E], [VERTROUWELIJK: F], [VERTROUWELIJK: G], [VERTROUWELIJK: H], 

[VERTROUWELIJK: 5] en [VERTROUWELIJK: 4].  

 

285. Voor de volgende in het Rapport genoemde ondernemingen stelt de Raad geen boete vast, 

aangezien hij niet kan concluderen dat zij artikel 6 Mw hebben overtreden: 

[VERTROUWELIJK: 13], [VERTROUWELIJK: 15], [VERTROUWELIJK: 11], [VERTROUWELIJK: 9], 

[VERTROUWELIJK: 1], [VERTROUWELIJK: 7], [VERTROUWELIJK: 8], [VERTROUWELIJK: 12], 

[VERTROUWELIJK: 6], [VERTROUWELIJK: 2], [VERTROUWELIJK: 3], [VERTROUWELIJK: 10] en 

[VERTROUWELIJK: 14].215 

 

6.1 Beoordelingskader 

 

286. Ingevolge artikel 56, eerste lid, Mw heeft de Raad bij de vaststelling van een overtreding van 

artikel 6 Mw de bevoegdheid een boete op te leggen. Volgens artikel 57, tweede lid, (oud) 

Mw216 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, (oud) Mw wordt 

geen boete opgelegd indien de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de overtreding 

kan worden toegerekend aannemelijk maakt dat hem van de overtreding geen verwijt kan 

worden gemaakt. 

 

287. 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).217 Gezien het tijdstip waarop het Rapport is uitgebracht, is deze Boetecode van 

toepassing.218 Voor zover voor de onderhavige zaak van belang is er overigens materieel geen 

verschil met de Richtsnoeren boetetoemeting 2001. 

 

288. Op grond van de Boetecode wordt de boete vastgesteld volgens een formule waarin een 

boetegrondslag wordt vermenigvuldigd met een factor voor de ernst van de overtreding. 

                                                           
215 Voor de precieze persoonsgegevens en bedrijfsnamen, zie paragraaf 1.2. 

216 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. 

217 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). 

218 Zie randnummer 60 van de NMa Boetecode 2007. 
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Hiernaast wordt bij het bepalen van het bedrag van de boete rekening gehouden met 

eventuele boeteverhogende en verlagende omstandigheden.  

 

289. 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.  

 

290. In het hiernavolgende wordt de boete voor de bij de overtreding 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. 

6.1.1 Zienswijzen met betrekking tot het al dan niet opleggen van een boete 

 

291. [VERTROUWELIJK: D] en [VERTROUWELIJK: E] stellen dat de bevoegdheid om een boete op 

te leggen vervallen zou zijn. Zij wijzen erop dat de NMa geen boete meer kan opleggen, als 

na de overtreding meer dan vijf jaar is verstreken. Dit volgt volgens hen uit artikel 64, eerste 

lid, (oud) Mw. 

 

292. [VERTROUWELIJK: D], [VERTROUWELIJK: E], [VERTROUWELIJK: A], [VERTROUWELIJK: H] 

en [VERTROUWELIJK: 5] stellen dat ze in de strafrechtelijke procedure al zwaar genoeg zijn 

gestraft. Zij stellen dat het opleggen van een boete daarom niet op zijn plaats en onevenredig 

is. [VERTROUWELIJK: E] en [VERTROUWELIJK: A] wijzen er in dat verband op dat ze langer in 

voorlopige hechtenis hebben gezeten dan de straffen die uiteindelijk door het Gerechtshof 's-

Gravenhage zijn opgelegd. [VERTROUWELIJK: D] voert in het bijzonder aan dat het opleggen 

van een boete buitenproportioneel is door de wijze waarop de FIOD verklaringen zijn 

verkregen en vanwege de gevolgen die de veroordeling voor hem gehad heeft. 

 

293. [VERTROUWELIJK: D] en [VERTROUWELIJK: E] wijzen er tot slot op dat een eventuele boete 

in een redelijke verhouding moet staan tot de beoogde werking in termen van preventie, de 

potentiële gevolgen van de overtreding en de schade aan de mededinging. Ook wijzen zij 

erop dat rekening moet worden gehouden met het gewicht van de overtreder binnen de 

nationale economie. Zij merken op dat dat gewicht gering is en dat de NMa en de Minister 

van Economische Zaken dat ook publiekelijk al hebben aangegeven. 

 

294. De Raad deelt het standpunt van [VERTROUWELIJK: D] en [VERTROUWELIJK: E] met 

betrekking tot de verjaring niet. De Raad wijst erop dat in artikel 64 Mw per 1 oktober 2007 
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een stuitingsregeling is opgenomen.219 Iedere handeling die wordt verricht met het oog op de 

vaststelling dat al dan niet een overtreding is begaan, is volgens artikel 64 Mw een 

onderzoekshandeling die de verjaring stuit.220 Wanneer een onderzoekshandeling is 

uitgevoerd, gaat op de voet van artikel 64, derde lid, Mw stuiting in op de dag waarop ten 

minste één van de betrokken ondernemingen schriftelijk van de onderzoekshandeling op de 

hoogte wordt gesteld. Op het moment van de stuiting vangt de vervaltermijn (van 5 jaar) 

opnieuw aan.  

 

295. In de onderhavige procedure zijn diverse stuitingshandelingen verricht: de eerste 

onderzoekshandeling, waarvan alle betrokken ondernemingen schriftelijk op de hoogte zijn 

gesteld, vond plaats bij brief van 27 mei 2010;221 vervolgens is op 27 augustus 2010 het 

Rapport opgemaakt en aan de betrokken ondernemingen toegezonden. Nu de overtreding 

begin 2006 plaats had, is van verval van sanctiebevoegdheid geen sprake. 

 

296. De Raad ziet geen aanleiding om vanwege de eerdere strafrechtelijke procedures af te zien 

van het opleggen van een boete. Eerder heeft de Raad al toegelicht dat en waarom het 

beginsel van ne bis in idem en het beginsel van una via aan het opleggen van een boete niet 

in de weg staan. Daarbij komt dat de Raad het van belang acht om met de 

mededingingsregels strijdige afspraken als de onderhavige niet onbestraft te laten, teneinde 

de overtreders en potentiële andere overtreders ervan te weerhouden (opnieuw) een 

dergelijke overtreding te begaan. Het opleggen van een boete acht de Raad daarom in een 

situatie als de onderhavige gepast. 

 

297. De Raad onderschrijft ten slotte het betoog van [VERTROUWELIJK: D] en [VERTROUWELIJK: 

E] dat de boete in een redelijke verhouding moet staan tot de beoogde werking in termen van 

preventie, de potentiële gevolgen van de overtreding en de schade aan de mededinging. De 

Raad onderschrijft ook dat rekening moet worden gehouden met het gewicht van de 

overtreder binnen de nationale economie. Niet voor niets heeft hij beide uitgangspunten in 

vergelijkbare bewoordingen opgenomen in de Boetecode. De Raad is van oordeel dat de 

boetes die hij hierna zal vaststellen, in lijn met deze uitgangspunten zijn.  

 

 

                                                           
219 Met de Wet van 28 juni 2007, houdende wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet, Stb. 

2007, 284, is de stuitingsregeling per 1 oktober 2007 in de leden 2, 3 en 4 van artikel 64 in de Mw opgenomen; thans leden 

1, 2 en 3. 

220 Kamerstukken II, 30071, nr. 3, p. 26. 

221 Dossierstukken 6425/16 tot en met 6425/37. 
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6.2 Boetegrondslag 

 

298. Bij het bepalen van de hoogte van een boete, begint de Raad met het vaststellen van de 

boetegrondslag. Die boetegrondslag is 10% van de ‘betrokken omzet’ van de overtreder. De 

betrokken omzet is de waarde van alle transacties die door de overtreder 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 (zie randnummer 1, onder d, en randnummers 21 en 22 van de Boetecode).  

 

299. Volgens de bovenstaande definitie zou de betrokken omzet in deze zaak de omzet zijn die de 

betrokken ondernemingen ten tijde van hun overtreding hebben behaald met glazenwassen 

in De Hoornse Zoom. Die omzet is (vrijwel) nihil, omdat de overtreding plaats vond in een 

periode waarin nog niet of nauwelijks woningen in De Hoornse Zoom waren opgeleverd. Op 

een omzet van (vrijwel) nihil kan de Raad geen passende boete baseren, zodat hij een andere 

benadering dient te volgen. In de Boetecode is in die mogelijkheid ook voorzien.  

 

300. Randnummer 23 van de Boetecode bepaalt dat de Raad van de betrokken omzet een 

schatting kan maken, bijvoorbeeld indien deze niet op basis van de door de overtreder 

verstrekte informatie kan worden bepaald. 

 

301. Randnummer 24 van de Boetecode bepaalt dat in gevallen als deze de omzet van de 

overtreder op de te beschermen markt als betrokken omzet kan worden aangemerkt. Het 

gaat dan om de behaalde omzet in de periode van de overtreding, maar ten minste voor de 

duur van een jaar.  

 

302. In deze randnummers 23 en 24 van de Boetecode ziet de Raad aanleiding om ten behoeve 

van de vaststelling van de betrokken omzet in dit geval een schatting te maken van de omzet 

die met glazenwassen in De Hoornse Zoom kan worden verdiend. De Raad beschouwt deze 

omzet in dit geval als de omzet op ‘de te beschermen markt’. De Raad past een schatting 

toe, omdat hij niet beschikt over de daadwerkelijk behaalde omzetcijfers in het jaar waarin de 

overtreding plaats vond. Daar komt bij dat de daadwerkelijke cijfers, als hij daar wel over zou 

beschikken, vermoedelijk niet representatief zijn, omdat er ten tijde van de overtreding nog 

niet of nauwelijks woningen in de wijk waren opgeleverd en de meeste van de betrokken 

ondernemingen nadien geruime tijd in voorarrest hebben gezeten.  

 

303. De Raad schat in dat met glazenwassen in De Hoornse Zoom gedurende een jaar een 

opbrengst van ten minste EUR 12.000,- kan worden behaald. De Raad komt tot dit bedrag 

door te veronderstellen dat 50% van de bewoners van ongeveer 400 voor particuliere 

glazenwassers interessante woningen in De Hoornse Zoom gemiddeld zes keer per jaar hun 
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glazen laten wassen tegen een bedrag van gemiddeld EUR 10,-. Gezien de gegevens in het 

dossier zijn dit reële (en voor betrokkenen niet ongunstige) aannames. 

 

304. Enerzijds houdt de Raad rekening met de omstandigheid dat eenmaal ingenomen posities in 

een wijk bestendig zijn. Dat is al het geval door de werking van de ongeschreven regel, en 

des te meer indien, zoals in het onderhavige geval, de posities groepsgewijs worden 

ingenomen en (kunnen) worden “verdedigd”.222 De Raad gaat daarom niet uit van een omzet 

van één jaar, maar van drie jaar, in totaal EUR 36,000,-.  

 

305. Anderzijds houdt de Raad rekening met het feit dat de betrokken ondernemingen, indien zij 

vrijelijk met elkaar en met niet bij de afspraak betrokken ondernemingen om De Hoornse 

Zoom zouden hebben geconcurreerd, slechts een deel van de wijk in handen zouden hebben 

gekregen. Het stond niet bij voorbaat vast wie klanten zou winnen en wie niet en evenmin 

hoe groot ieders aandeel zou zijn. De Raad gaat er evenwel van uit dat ieder van de 

ondernemingen voor zich wel in staat moet worden geacht in een substantieel deel van de 

wijk diensten te verlenen en merkt daarom voor iedere glazenwasser een vijfde gedeelte en 

dus 20% van bovengenoemde schatting van EUR 36.000,- als betrokken omzet per 

onderneming aan. De Raad stelt de betrokken omzet daarom voor ieder van de betrokken 

ondernemingen vast op EUR 7.200,-.223 

 

306. De Boetecode bepaalt dat de boetegrondslag 10% van de betrokken omzet is (zie 

randnummer 22). De boetegrondslag is dus voor ieder van de betrokken ondernemingen 

EUR 720,-. 

 

307. De Raad merkt op dat de boetegrondslag hoger of lager kan uitkomen door andere 

veronderstellingen aan de schatting ten grondslag te leggen. De Raad acht echter zowel de 

aannames als de uitkomst van zijn schatting alleszins redelijk en is bovendien van oordeel 

dat deze tot een passende boetegrondslag leidt. 

6.2.1 Zienswijzen met betrekking tot de boetegrondslag 

 

308. [VERTROUWELIJK: D] voert aan dat de Raad bij het bepalen van de betrokken omzet 

rekening zou moeten houden met de verjaringstermijn van 5 jaar die in de Mededingingswet 

is opgenomen. Volgens [VERTROUWELIJK: D] kan de NMa alleen uitgaan van omzet uit de 

                                                           
222 Uit de gegevens op de waskaarten in het dossier blijkt overigens dat er wel wisselingen in het klantenbestand 

voorkomen. 

223 De Raad zou tot hetzelfde resultaat komen bij het volgen van een enigermate op de boetetoemeting bij 

aanbestedingsafspraken geïnspireerde aanpak (waarbij de verdeling tussen verkrijgers en niet-verkrijgers ditmaal niet aan 

de orde is): tweemaal de met de opdracht te behalen omzet (EUR 72.000) te verdelen over het aantal deelnemers (10). 
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niet verjaarde periode van een overtreding. Omzet die meer dan 5 jaar voor het opleggen van 

de boete is behaald, kan volgens [VERTROUWELIJK: D] niet in de betrokken omzet worden 

meegenomen. [VERTROUWELIJK: D] baseert zich daarbij op een uitspraak van de Rechtbank 

Rotterdam.224  

 

309. [VERTROUWELIJK: D] voert verder aan dat zijn mate van betrokkenheid bij de vermeende 

overtreding beperkt is geweest en dat de NMa hiermee rekening moet houden bij de boete. 

Ter ondersteuning hiervan voert hij aan dat uit de bijlage bij het Rapport blijkt dat slechts 

enkele straten of wijken zijn genoemd waar hij actief zou zijn. 

  

310. De Raad deelt het standpunt van [VERTROUWELIJK: D] met betrekking tot de verjaring niet. 

Zoals hij eerder heeft opgemerkt, is de vervaltermijn in dit geval tijdig gestuit. De overtreding 

die in dit besluit is vastgesteld, vond minder dan vijf jaar voor die stuiting plaats. Daarom is 

van verval van sanctiebevoegdheid geen sprake. Ook is er geen sprake van een 'verjaard deel' 

van de overtreding.225 

 

311. Verder is de Raad van oordeel dat geen sprake is van een beperkte betrokkenheid van 

[VERTROUWELIJK: D]. Het kan zo zijn dat in de bijlage bij het Rapport slechts enkele straten 

of  wijken worden genoemd waar hij actief was, dat betekent niet dat hij minder betrokken 

was bij de afspraak met betrekking tot De Hoornse Zoom. Uit de feiten en omstandigheden 

blijkt ook niet dat hij minder betrokken was. [VERTROUWELIJK: D] was bijvoorbeeld 

aanwezig bij de bijeenkomst bij McDonald’s en besprak telefonisch de oplevering van De 

Hoornse Zoom met andere glazenwassers. 

6.3 Ernst van de overtreding 

 

312. Met betrekking tot de ernst van de overtredingen overweegt de Raad als volgt. 

 

313. 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). 

                                                           
224 Rechtbank Rotterdam 1 juli 2010 (Boomkwekerijen), LJN: BM9911. 

225 De NMa heeft overigens tegen de door [VERTROUWELIJK: D] aangehaalde uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 1 

juli 2010 hoger beroep ingesteld, ook en met name voor zover het de uitleg van artikel 64 Mw betreft. 
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314. De Boetecode onderscheidt ‘minder zware’, ‘zware’ en ‘zeer zware’ overtredingen 

(randnummers 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). 

 

315. Op grond van randnummer 28 van de Boetecode worden als ‘zeer zware overtredingen’ 

onder meer aangemerkt ‘verstrekkende horizontale beperkingen’, waaronder horizontale 

marktverdelingsafspraken. De afspraak tussen de betrokken ondernemingen is naar zijn aard 

een horizontale marktverdelingsafspraak en daarmee een zeer zware overtreding in termen 

van de Boetecode. 

 

316. 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. 

 

317. Omdat onder glazenwassers een ongeschreven regel bestaat om geen ramen in andermans 

straat te lappen, is de oplevering van een nieuwe wijk bij uitstek het moment waarop 

glazenwassers met elkaar concurreren. Door juist op dat moment afspraken met elkaar te 

maken over de verdeling van straten, wordt de onderlinge concurrentie, die door de 

ongeschreven regel al beperkt is, dan ook sterk (verder) beperkt. Een dergelijke situatie was 

in dit geval aan de orde. 

 

318. In het algemeen zijn de schadelijke gevolgen van een marktverdelingsafspraak groter 

naarmate de betrokken ondernemingen een groter marktaandeel hebben. In dit geval waren 

bij de afspraak glazenwassers betrokken die als ‘groep’ in de regio een sterke marktpositie 

innamen. Daar staat tegenover dat uit de tapverslagen en de verklaringen blijkt dat ook 

andere glazenwassers geïnteresseerd waren om in De Hoornse Zoom aan de slag te gaan. 

Nu de Raad met het feit dat een glazenwasser niet – op eigen kracht en in concurrentie – de 

gehele wijk zou hebben kunnen bemachtigen in de vaststelling van de betrokken omzet al 

rekening heeft gehouden (zie randnummer 305), ziet hij geen aanleiding de druk die van 

andere glazenwassers werd ondervonden nog mee te laten wegen bij de vaststelling van de 

ernstfactor. 

 

319. De Raad acht voorts het feit dat de afspraken in het onderhavige geval betrekking hebben op 

een dienst waar – in absolute termen – beperkte omzetten mee worden behaald en het feit 

dat de afspraken in het onderhavige geval betrekking hebben op – eveneens in absolute 

termen – een zeer klein gebied in belangrijke mate verdisconteerd in de vaststelling van de 

betrokken omzet. De Raad ziet geen aanleiding hier bij de vaststelling van de ernstfactor nog 
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sterk rekening mee te houden. Dit geldt temeer nu de in De Hoornse Zoom te behalen omzet 

voor de betrokken ondernemingen in verhouding tot hun jaaromzet niet klein is. 

 

320. De Raad stelt ten slotte vast dat de betrokken ondernemingen hun afspraak door 

tussenkomst van de FIOD niet hebben kunnen uitvoeren. In zijn algemeenheid kan dit een 

reden zijn om de ernstfactor lager vast te stellen, met name als het uit eigen beweging en 

aantoonbaar niet uitvoeren van een mededingingsbeperkende afspraak betekent dat de 

betrokken ondernemingen ‘normaal’ met elkaar hebben geconcurreerd. Daarvan is in dit 

geval echter geen sprake. De betrokken ondernemingen konden hun afspraak door het 

optreden van de FIOD niet uitvoeren. De Raad ziet daarom in dit geval geen aanleiding om 

met het niet uitvoeren van de afspraak rekening te houden bij het vaststellen van de 

ernstfactor. 

 

321. Het voorgaande in ogenschouw nemende en het geheel der omstandigheden afwegende, 

oordeelt de Raad dat een ernstfactor 2 passend is voor de onderhavige overtreding. 

 

322. Gelet hierop wordt de basisboete voor ieder van de betrokken ondernemingen vastgesteld op 

EUR 1.440,-.  

 

323. De Raad constateert dat het bedrag van de aldus vastgestelde basisboete in een redelijke 

verhouding staat tot de geringe jaaromzetten van de betrokken ondernemingen en ziet 

derhalve geen aanleiding voor een aanpassing daarvan op grond van randnummer 35 van de 

Boetecode. 

6.4 Boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden 

6.4.1 Boeteverhogende omstandigheden 

 

324. 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 tot de overtreding 

heeft aangezet of een leidinggevende rol heeft gespeeld bij de uitvoering daarvan.  

 

325. In het dossier ziet de Raad aanwijzingen dat [VERTROUWELIJK: A] en [VERTROUWELIJK: B] 

de andere glazenwassers tot de overtreding hebben aangezet door het overleg met de 

betrokken ondernemingen te initiëren. De Raad merkt op dat hij hierin aanleiding zou 

hebben gezien om de basisboetes voor [VERTROUWELIJK: A] en [VERTROUWELIJK: B] te 

verhogen, ware het niet dat aan de bijzondere rol van beide glazenwassers noch in het 
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Rapport, noch in de verdere procedure expliciet aandacht is besteed en er bovendien wat 

onduidelijkheden zijn over de verhouding tot de rol van de ‘aanvoerders’ van andere groepen. 

De Raad past derhalve geen boeteverhoging toe voor [VERTROUWELIJK: A] en 

[VERTROUWELIJK: B]. 

6.4.2 Boeteverlagende omstandigheden 

 

326. Op grond van randnummer 47 van de Boetecode kan de Raad boeteverlagende 

omstandigheden in aanmerking nemen. 

 

327. De Raad is van oordeel dat [VERTROUWELIJK: 5] en [VERTROUWELIJK: 4] uit hoofde van het 

feit dat zij niet over een eigen klantenbestand beschikten een geringere inbreng hebben 

gehad in het tot stand komen van de overtreding. Hij acht daarvoor een vermindering van de 

basisboete passend met 20% (zijnde EUR 288,-), tot EUR 1152,-. 

 

328. In zijn zienswijze heeft [VERTROUWELIJK: E] een aantal persoonlijke omstandigheden 

aangevoerd die de Raad in overweging zou kunnen nemen bij het bepalen van de boete. De 

Raad constateert dat [VERTROUWELIJK: E] in verband met zijn leeftijd en privésituatie 

genoopt was zich uit de glazenwasserij terug te trekken226 en dat hij op de markt ook niet 

meer actief zal worden. Dit heeft tevens tot gevolg dat hij thans nog slechts een gering 

inkomen geniet. De Raad volstaat gezien het geheel van persoonlijke omstandigheden ten 

aanzien van zijn persoon met een symbolische boete van EUR 1,- (randnummer 55 van de 

Boetecode). 

6.4.3 Procedurele redenen voor een boeteverlaging; redelijke termijn 

 

329. Een aantal betrokken ondernemingen gaan in hun zienswijzen in op de eerdere 

strafrechtelijke vervolging, op de lange duur van de procedure bij de NMa en op de relatief 

zware belasting die de beide procedures voor hen zijn. Zij stellen dat de NMa hier een 

boeteverlaging voor moet toepassen, als de NMa geen aanleiding ziet om om die reden van 

boeteoplegging af te zien. 

 

330. Zoals eerder al aan de orde is gekomen, stellen zij ook dat de NMa geen boete meer zou 

mogen of moeten willen opleggen, vanwege haar onzorgvuldige opereren en vanwege het 

door haar en de Minister van Economische Zaken opgewekte vertrouwen dat niet 

handhavend zou worden opgetreden. Voor zover de NMa toch een boete oplegt, stellen zij 

dat de boete om voornoemde redenen fors verlaagd zou moeten worden.  

 

                                                           
226 De bedrijfsbeëindiging is in overeenstemming met recente gegevens van de Kamer van Koophandel. 
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331. Eerder heeft de Raad uiteengezet dat en waarom hij geen aanleiding ziet om vanwege de 

eerdere strafrechtelijke procedures af te zien van het opleggen van een boete. Evenmin ziet 

de Raad aanleiding om om deze reden een boeteverlaging toe te passen. De Raad acht de 

hoogte van de vastgestelde basisboete zodanig beperkt dat er geen reden is om deze om 

redenen van evenredigheid nog verder te verlagen. 

 

332. Eerder heeft de Raad voorts uiteengezet dat naar zijn oordeel geen sprake is van 

onzorgvuldig handelen of van een opgewekt (gerechtvaardigd) vertrouwen. Omdat daar in 

zijn ogen geen sprake van is, ziet de Raad ook gaan aanleiding de boetes hiervoor te 

verlagen. 

 

333. Met betrekking tot de gesteld lange duur van de procedure overweegt de Raad het volgende. 

Allereerst is het belangrijk een verschil te maken tussen de strafrechtelijke procedure en de 

procedure bij de NMa. Dit zijn twee verschillende procedures, waarbij ten tijde van de 

afronding van de strafrechtelijke procedure niet vaststond dat een administratieve procedure 

op grond van de Mededingingswet zou volgen. Voor de vraag of de procedure bij de NMa 

onredelijk lang duurt, is dan ook niet relevant wanneer en hoe lang de strafrechtelijke 

procedure was. Er zijn bepalingen in de Mededingingswet die regelen tot wanneer de NMa 

tegen een overtreding kan optreden, namelijk de bepalingen over de vervaltermijn.  

 

334. Verder is er inmiddels meerdere keren door het College van Beroep voor het bedrijfsleven 

uitspraak gedaan over de redelijke termijn waarbinnen een sanctieprocedure bij de NMa 

moet zijn voltooid.227 Het College heeft in die uitspraken aangegeven dat de redelijke termijn 

begint te lopen vanaf het moment dat de NMa iets doet op basis waarvan een onderneming 

redelijkerwijs heeft en kon zien aankomen dat haar een boete zou worden opgelegd. Meestal 

is dat moment het uitbrengen van het rapport. Volgens de Raad is dat ook in dit geval zo. 

Voor die tijd is er weliswaar al met de glazenwassers gecorrespondeerd over het lopende 

onderzoek, maar volgens de Raad niet zodanig dat zij redelijkerwijs konden zien aankomen 

dat aan hen een boete zou worden opgelegd.  

 

335. De redelijke termijn is niet een standaardtermijn, maar moet in iedere zaak worden 

vastgesteld door te kijken naar de omstandigheden van het geval. Wel heeft het College 

inmiddels een aantal keer als uitgangspunt genomen dat de procedures bij de NMa – de 

sanctieprocedure én een eventuele bezwaarprocedure – twee jaar mogen duren. Het is aan 

een onderneming om te onderbouwen waarom die termijn korter zou moeten zijn. De 

betrokken ondernemingen hebben dat in dit geval niet gedaan. Sinds het uitbrengen van het 

Rapport op 27 augustus 2010 zijn er een jaar bijna vier maanden verstreken. Gelet op het 

                                                           
227 Zie bijvoorbeeld CBb 8 april 2010, reg. nr. AWB 07/669 (Erdo), LJN: BM1588. 
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voorgaande, ziet de Raad geen aanleiding te concluderen dat de redelijke termijn zou zijn 

overschreden. 

6.4.4 Conclusie na boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden 

 

336. Naar aanleiding van het voorgaande stelt de Raad vast dat (enkel) de basisboete voor 

[VERTROUWELIJK: E] wordt bijgesteld, zodanig dat zijn boete op EUR 1,- wordt gesteld. 

 

337. Gelet op het voorgaande stelt de Raad de boetes voor de betrokken ondernemingen als volgt 

vast (bedragen in EUR): 

 

[VERTROUWELIJK: A] 1440,- 

[VERTROUWELIJK: B] 1440,- 

[VERTROUWELIJK: D] 1440,- 

[VERTROUWELIJK: C] 1440,- 

[VERTROUWELIJK: F] 1440,- 

[VERTROUWELIJK: G] 1440,- 

[VERTROUWELIJK: H] 1440,- 

[VERTROUWELIJK: 4] 1152,- 

[VERTROUWELIJK: 5] 1152,- 

[VERTROUWELIJK: E] 1,- 

6.5 Wettelijk maximum 

 

338. Ingevolge artikel 57, eerste lid, Mw bedraagt de boete voor een overtreding van artikel 6, 

eerste lid, Mw maximaal EUR 450.000 of, als dat meer is, 10% van de omzet van de 

onderneming in het boekjaar voorafgaand aan de beschikking.  

 

339. De Raad stelt vast dat de bovenstaande boetes lager zijn dan EUR 450.000,-, zodat het 

genoemde maximum niet wordt overschreden.  

6.6 Beroep op matiging vanwege de financiële omstandigheden  

 

340. Een aantal van de betrokken ondernemingen heeft op voorhand gesteld een eventuele boete 

van de NMa niet te kunnen betalen. Zij hebben die stellingen verder niet (voldoende) nader 

onderbouwd. Gelet op de hoogte van de uiteindelijk vastgestelde boetes – mede gelet op de 

hierna nog te bespreken verlaging vanwege het bepaalde in randnummer 56 van de 

Boetecode – heeft de Raad geen aanleiding gezien om van de betrokken ondernemingen een 

nadere onderbouwing van hun beperkte draagkracht te vragen. Mede gezien de 
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inkomensgegevens waarover de Raad al beschikt, gaat hij ervan uit dat de vast te stellen 

boetes hun draagkracht niet te boven gaat. 

6.7 Vaststelling van de hoogte van de boete 

 

341. Randnummer 56 van de Boetecode bepaalt dat de vastgestelde boete naar beneden wordt 

afgerond op een veelvoud van EUR 1.000. In het navolgende zal de Raad deze correctie nog 

toepassen.  

 

342. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van 

[VERTROUWELIJK: A] vast op EUR 1.000,-. 

 

343. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van 

[VERTROUWELIJK: B] vast op EUR 1.000,-. 

 

344. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van 

[VERTROUWELIJK: C] vast op EUR 1.000,-. 

 

345. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van 

[VERTROUWELIJK: D] vast op EUR EUR 1.000,-. 

 

346. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van 

[VERTROUWELIJK: F] vast op EUR 1.000,-. 

 

347. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van 

[VERTROUWELIJK: G] vast op EUR 1.000,-.  

 

348. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van 

[VERTROUWELIJK: H] vast op EUR 1.000,-.  

 

349. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van 

[VERTROUWELIJK: 4] vast op EUR 1.000,-. 

 

350. Gelet op het bepaalde in randnummer 56 van de Boetecode stelt de Raad de boete van 

[VERTROUWELIJK: 5] vast op EUR 1.000,-. 

 

351. Gelet op het bepaalde in randnummer 55 van de Boetecode stelt de Raad de boete van 

[VERTROUWELIJK: E] vast op EUR 1,-.  
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Besluit  
  

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit:  

 

I. legt een boete op van EUR 1.000,- aan [VERTROUWELIJK: A], geboren op 

[VERTROUWELIJK: A] te [VERTROUWELIJK: A]. 

 

II. legt een boete op van EUR 1.000,- aan [VERTROUWELIJK: B], geboren op 

[VERTROUWELIJK: B] te [VERTROUWELIJK: B]. 

 

III. legt een boete op van EUR 1.000,- aan [VERTROUWELIJK: C], geboren op 

[VERTROUWELIJK: C] te [VERTROUWELIJK: C]. 

 

IV. legt een boete op van EUR 1.000,- aan [VERTROUWELIJK: D], geboren op 

[VERTROUWELIJK: D],  te [VERTROUWELIJK: D], en [VERTROUWELIJK: 18], 

geboren op [VERTROUWELIJK: 18], te [VERTROUWELIJK: 18], waarbij beide 

natuurlijke personen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel. 

 

V. legt een boete op van EUR 1.000,- aan [VERTROUWELIJK: F] aan, geboren op 

[VERTROUWELIJK: F] te [VERTROUWELIJK: F]. 

 

VI. legt een boete op van EUR 1.000,- aan [VERTROUWELIJK: G], geboren op  

[VERTROUWELIJK: G] te  [VERTROUWELIJK: G]. 

 

VII. legt een boete op van EUR 1.000,- aan [VERTROUWELIJK: H], geboren op  

[VERTROUWELIJK: H] te  [VERTROUWELIJK: H]. 

 

VIII. legt een boete op van EUR 1.000,- aan [VERTROUWELIJK: 4], geboren  

[VERTROUWELIJK: 4] te  [VERTROUWELIJK: 4]. 

 

IX. legt een boete op van EUR 1.000,- aan [VERTROUWELIJK: 5], geboren op   

[VERTROUWELIJK: 5] te  [VERTROUWELIJK: 5]. 

 

X. legt een boete op van EUR 1,- aan [VERTROUWELIJK: E], geboren op  

[VERTROUWELIJK: E] te  [VERTROUWELIJK: E]. 

 

XI. legt geen boete op aan [VERTROUWELIJK: 15], geboren op [VERTROUWELIJK: 15] 

te [VERTROUWELIJK: 15]. 
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XII. legt geen boete op aan [VERTROUWELIJK: 13], geboren op [VERTROUWELIJK: 13]  

te [VERTROUWELIJK: 13]. 

 

XIII. legt geen boete op aan [VERTROUWELIJK: 11], geboren op [VERTROUWELIJK: 11] 

te [VERTROUWELIJK: 11]. 

 

XIV. legt geen boete op aan [VERTROUWELIJK: 3], geboren op [VERTROUWELIJK: 3] 

te [VERTROUWELIJK: 3]. 

 

XV. legt geen boete op aan [VERTROUWELIJK: 6], geboren op [VERTROUWELIJK: 6] 

te [VERTROUWELIJK: 6]. 

 

XVI. legt geen boete op aan [VERTROUWELIJK: 9], geboren op [VERTROUWELIJK: 9] 

te [VERTROUWELIJK: 9]. 

 

XVII. legt geen boete op aan [VERTROUWELIJK: 1], geboren op [VERTROUWELIJK: 1] 

te  [VERTROUWELIJK: 1]. 

 

XVIII. legt geen boete op aan [VERTROUWELIJK: 7], geboren op [VERTROUWELIJK: 7] 

te [VERTROUWELIJK: 7]. 

 

XIX. legt geen boete op aan [VERTROUWELIJK: 8], geboren op [VERTROUWELIJK: 8] 

te [VERTROUWELIJK: 8]. 

 

XX. legt geen boete op aan [VERTROUWELIJK: 12], geboren op [VERTROUWELIJK: 

12] te [VERTROUWELIJK: 12]. 

 

XXI. legt geen boete op aan [VERTROUWELIJK: 2], geboren op [VERTROUWELIJK: 2] 

te [VERTROUWELIJK: 2]. 

 

XXII. legt geen boete op aan [VERTROUWELIJK: 10], geboren op [VERTROUWELIJK: 

10] te [VERTROUWELIJK: 10]. 

 

XXIII. legt geen boete op aan [VERTROUWELIJK: 14], geboren op [VERTROUWELIJK: 

14] te [VERTROUWELIJK: 14]. 
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Dit besluit is gericht tot ieder van de bovengenoemde natuurlijke personen afzonderlijk. 

 

 

Den Haag, 20 december 2011 
 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

namens deze:  

 

W.g. 

 

Chris Fonteijn 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

 

 
 
 
 
 

 

Datum: 20 december 2011 
 
 
 
 
 

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

dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur 

van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag 

 


