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Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot niet-

ontvankelijkverklaring van het bezwaar van de mr. A.E. Kaag tegen het besluit van de

directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 30 september 2003,

kenmerk 3714/4.b304.

I. Verloop van de procedure

1. Bij brief van 20 september 2003 heeft de mr. A.E. Kaag (hierna: de heer Kaag) een

klacht ingediend bij de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

(hierna: d-g NMa) tegen de “Coöperatie tot Beheer van het Bungalowpark ’t

Giethmenseveld”  u.a. (hierna: de Coöperatie).

2. Bij besluit van 30 september 2003, kenmerk 3714/4.b304 (hierna: het bestreden

besluit), heeft de d-g NMa de klacht afgewezen.

3. Tegen dit besluit heeft de heer Kaag bij brief van 30 oktober 2003, ontvangen op 5

november 2003, op nader aan te voeren gronden bezwaar gemaakt.

4. Bij brief van 7 november 2003, kenmerk 3714-7.b010, is de ontvangst van het

bezwaarschrift van de heer Kaag bevestigd en is hij in de gelegenheid gesteld om

binnen 6 weken na dagtekening van die brief de gronden van het bezwaar in te dienen.

Hierbij wordt tevens vermeld dat, indien van deze gelegenheid geen gebruik wordt

gemaakt, hij er rekening mee moet houden dat zijn bezwaarschrift niet-ontvankelijk kan

worden verklaard.

II. De klacht

5. Onder verwijzing naar enkele bedingen uit het Huishoudelijke Reglement van de

Coöperatie zou deze Coöperatie, aldus de heer Kaag, in strijd met zowel de Europese
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als de Nederlandse mededingingsregels handelen door hem niet in staat te stellen de

verkoop van zijn bungalow op het Bungalowpark ’t Giethmenseveld op het plakkaat bij

de receptie van het park aan te kondigen, anders dan tegen betaling van EUR 2042,-.

Hij is van mening dat de Coöperatie een feitelijke monopoliepositie voor zichzelf heeft

gecreëerd.

III. Het bestreden besluit

6. In het bestreden besluit heeft de d-g NMa overwogen dat hij over beleidsvrijheid

beschikt om al dan niet een nader onderzoek naar een (vermeende) overtreding van de

Mededingingswet te doen. Bij zijn afweging spelen verschillende aspecten een rol.

In het licht hiervan heeft de d-g NMa besloten de gedragingen van de Coöperatie niet

aan een nader onderzoek te onderwerpen. Niet alleen het feit dat de civiele rechter de

meest geëigende weg voor afdoening van het geschil in kwestie is, maar ook het

ontbreken van voldoende economische importantie van de onderhavige bedingen in

Nederland en de geringe kansrijkheid dat een nader onderzoek een overtreding van de

mededingingsregels opleveren, hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld.

De klacht wordt derhalve afgewezen.

IV. Juridisch kader

7. Ingevolge artikel 6:5, eerste lid, sub d Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), voor

zover hier van belang, bevat een bezwaarschrift ten minste de gronden van het

bezwaar. Ingevolge artikel 6:6 Awb, voor zover hier van belang, kan, indien niet is

voldaan aan artikel 6:5 of aan enig ander bij de wet gesteld vereiste voor het in

behandeling nemen van het bezwaar, dit niet-ontvankelijk worden verklaard, mits de

indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe

gestelde termijn.

V. Beoordeling

8. De heer Kaag heeft op 30 oktober 2003 een bezwaarschrift op nader aan te voeren

gronden ingediend tegen het bestreden besluit. Hierin geeft de heer Kaag aan dat hij

wegens zijn verblijf in het buitenland nog niet in staat is tot een gegronde motivering te

komen, omdat daartoe nog nader onderzoek in Nederland noodzakelijk is. Hij verzoekt

de d-g NMa een termijn te stellen voor het indienen van een aanvullend bezwaarschrift.

9. De d-g NMa is van mening dat het aldus luidende bezwaarschrift niet voldoet aan het

in artikel 6:5, eerste lid, sub d Awb geldende vereiste dat een bezwaarschrift ten minste
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de gronden van het bezwaar bevat. De heer Kaag heeft geen enkel argument tegen de

motivering van het bestreden besluit ingebracht.

10. Voorts stelt de d-g NMa vast dat de heer Kaag tot op heden de gronden van bezwaar

niet heeft ingediend, waarmee de daartoe gestelde termijn van 6 weken ruimschoots is

overschreden. Van verlenging van de termijn kan geen sprake zijn, aangezien de heer

Kaag geen verzoek hiertoe heeft ingediend.

11. Gelet hierop verklaart de d-g NMa met toepassing van artikel 6:6 Awb het bezwaar van

de heer Kaag niet-ontvankelijk.

12. Gezien het feit dat er redelijkerwijs geen twijfel mogelijk is dat niet is voldaan aan het

bepaalde in artikel 6:5, eerste lid, sub d Awb, ook niet nadat de heer Kaag in de

gelegenheid gesteld wordt om daaraan alsnog te voldoen, is het bezwaar kennelijk niet-

ontvankelijk. Hetgeen tijdens een hoorzitting te berde zou kunnen worden gebracht, zal

aan deze vaststelling niet kunnen wijzigen. Derhalve is op grond van artikel 7:3 aanhef

en sub a Awb, afgezien van het horen van de heer Kaag.

VI. Beslissing

13. De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verklaart het

bezwaar van de heer Kaag tegen het besluit van 30 september 2003, kenmerk

3714/4.b304, niet-ontvankelijk.

Datum: 16 februari 2004

W.g.

Mr. P. Kalbfleisch

Directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

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

van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht,

postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.


