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1                                                  Openbaar 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in 

artikel 62  van de Mededingingswet.  

 

 

 

1. De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) heeft 

onderzoek verricht naar overtredingen van artikel 6 Mededingingswet (hierna: Mw) en 

artikel 81 Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna: EG) door een 

groep van zes Nederlandse beton- en waterbouwondernemingen (hierna: C6-deelnemers) 

en een groep van zes Nederlandse wegenbouwondernemingen (hierna: WO6-deelnemers) 

met betrekking tot grote infrastructuurprojecten in Nederland. Naar aanleiding van deze 

onderzoeksactiviteiten, alsmede naar aanleiding van informatie die in het kader van de 

clementieregeling bij de NMa is ingediend, is op 13 oktober 2004 een rapport als bedoeld 

in artikel 59 Mw opgesteld (hierna: het Rapport). In het Rapport wordt geconcludeerd dat 

er een redelijk vermoeden bestaat dat de C6-deelnemers en WO6-deelnemers (hierna 

gezamenlijk: de Ondernemingen) hebben deelgenomen aan afspraken en gedragingen met 

betrekking tot een aantal grote infrastructuurprojecten in Nederland. Bedoelde afspraken 

en gedragingen vormen een overtreding van artikel 6 Mw en artikel 81 EG.  

 

 

 

2. Voor de overtreding begaan door de C6-deelnemers legt de d-g NMa aan: 

- Van Hattum en Blankevoort B.V. een boete op van EUR 2.236.837,00;  

- Ballast Nedam Beton- en Waterbouw B.V. een boete op van EUR 793.176,00; 

- Hollandsche Beton- en Waterbouw B.V. een boete op van EUR 1.392.819,00; 

- BAM NBM Beton- en Industriebouw B.V. een boete op van EUR 2.265.326,00; 

- Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans B.V. een boete op van EUR 3.149.335,00; 

- Strukton Betonbouw B.V. een boete op van EUR 350.334,00. 
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Voor de overtreding begaan door de WO6-deelnemers legt de d-g NMa aan: 

- Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V. een boete op van EUR 1.795.494,00; 

- Ballast Nedam Grond en Wegen B.V. een boete op van EUR 756.668,00; 

- Hollandsche Wegenbouw Zanen B.V. een boete op van EUR 1.329.054,00; 

- BAM NBM Wegenbouw Noordwest B.V. een boete op van EUR 2.161.902,00; 

- Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans B.V. een boete op van EUR 2.724.040,00; 

- Vermeer Infrastructuur B.V. een boete op van EUR 1.020.895,00. 

 

Dit besluit richt zich tot Vermeer Infrastructuur B.V. voor de overtreding begaan als WO6-

deelnemer. 

 

 

 

3. De NMa heeft de Ondernemingen het Rapport toegezonden met een begeleidende brief 

waarin aan hen onder meer de keuze is geboden deel te nemen aan hetzij de versnelde 

procedure hetzij de reguliere procedure, zoals normaliter volgend op een rapport ex artikel 

59 Mw. Door middel van de versnelde procedure heeft de d-g NMa de Ondernemingen in 

de gelegenheid gesteld snel schoon schip te maken. 

 

4. De Ondernemingen hebben aan de NMa kenbaar gemaakt te kiezen voor voornoemde 

versnelde procedure. Door te opteren voor de versnelde procedure hebben de 

Ondernemingen ingestemd met het afzien van het individueel geheel of gedeeltelijk 

betwisten van de juridische beoordeling en feiten uit het Rapport en het recht om 

individueel te worden gehoord. De Ondernemingen hebben een vertegenwoordiger 

gemachtigd (hierna: de Gemachtigde) die namens hen optreedt in de versnelde procedure 

en die namens hen op generieke wijze een zienswijze naar voren brengt. De d-g NMa heeft 

vooraf aangegeven dat hij in geval van deelname aan de versnelde procedure – en daarmee 

het bijdragen aan het snel schoon schip maken in de bouwsector – de aan de 

Ondernemingen op te leggen boete zal verminderen met 15%. 

 

5. Na toezending van het Rapport heeft op 15 december 2004 een hoorzitting plaatsgevonden 

ten kantore van de NMa waarbij de Ondernemingen door de Gemachtigde werden 

vertegenwoordigd. Van deze hoorzitting is een verslag gemaakt dat aan de Ondernemingen 

is toegezonden. 

 

6. In de loop van de procedure zijn door de Gemachtigde namens de Ondernemingen 

generiek toepasselijke argumenten naar voren gebracht die volgens de Gemachtigde door 

de d-g NMa in acht moeten worden genomen bij de beoordeling van de feiten zoals 



Openbaar 

 

3                                                  Openbaar 

uiteengezet in het Rapport. Tevens is de Ondernemingen ieder afzonderlijk de mogelijkheid 

geboden om relevante omstandigheden die hen individueel raken, doch niet de essentie 

van het Rapport treffen, aan te voeren. 

 

 

 

7. De C6-deelnemers en de WO6-deelnemers zijn de Ondernemingen – respectievelijk 

betrokken bij beton- en waterbouw en wegenbouw – die in stand worden gehouden binnen: 

- de groep KVWS; 

- de groep Ballast Nedam; 

- de groep HBG; 

- de groep NBM (m.i.v. 01-11-2000: de groep BAM Groep); 

- de groep Heijmans; 

- de groep Strukton (alleen C6-deelnemer); 

- de groep Dura Vermeer Groep (WO6-deelnemer),  

 

 

 

8. Ten aanzien van de C6-deelnemers vermeldt het Rapport, voor zover voor dit besluit van 

belang, dat zij in de periode van oktober 1998 tot en met december 2001 afspraken hebben 

gemaakt over de integrale verdeling van omzet aan betonwerk in de HSL-projectdelen 1, 3, 

4, 5N en 5Z, waarbij tevens de projecten Ombouw Barendrecht, BR7 en BR8 zijn betrokken.1 

Het Rapport concludeert dat deze gedragingen van de C6-deelnemers kunnen worden 

gekwalificeerd als overeenkomsten en/of onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de 

zin van artikel 6 Mw en artikel 81 EG die ertoe strekken de mededinging te beperken en 

bijgevolg verboden zijn. 

 

9. Ten aanzien van de WO6-deelnemers vermeldt het Rapport, voor zover voor dit besluit van 

belang, dat zij in de periode van 1 augustus 1997 tot 1 augustus 2001 op basis van de 

Overeenkomst Megaprojecten 2000+ verdelingsafspraken hebben gemaakt ten aanzien van 

de volgende grote wegenbouwprojecten: RW 16, RW 37, RW4, A15, A50, RW15 en A30.2 Ook 

vermeldt het Rapport dat de WO6-deelnemers betrokken zijn geweest bij de integrale 

verdeling van de HSL-projectdelen 1, 3, 4, 5N en 5Z.3 Het Rapport concludeert dat de 

                                                           
1 HSL staat voor Hogesnelheidslijn-Zuid, BR staat voor Betuweroute. Een cijfer- en/of letteraanduiding verwijst naar het 

projectonderdeel. 
2 RW staat voor rijksweg, A staat voor autoweg. De cijfer- en letteraanduiding verwijst naar het projectonderdeel. 
3 Zie voetnoot 1. 
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verdelingsafspraken tussen de WO6-deelnemers kunnen worden gekwalificeerd als 

overeenkomsten en/of onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de zin van artikel 

6 Mw en artikel 81 EG die ertoe strekken de mededinging te beperken en bijgevolg 

verboden zijn. 

 

 

 

10. Namens de C6-deelnemers heeft de Gemachtigde erkend dat de C6-deelnemers een 

belangrijke (coördinerende) rol hebben gespeeld bij de (onderlinge) verdeling van de HSL-

projectdelen 1, 3, 4, 5N en 5Z en dat deze integrale verdeling kort vóór de inschrijving een 

feit was. Verder erkennen de C6-deelnemers dat zij onderling de omzet van het betonwerk 

in de HSL-projectdelen 1, 3, 4, 5N en 5Z, BR7, BR 8 en Ombouw Barendrecht hebben 

verdeeld conform de volumes zoals genoemd in de hieronder in randnummer 22 

opgenomen tabel. 

 

11. Het verboden karakter van bovenbedoelde afspraken en gedragingen is door de C6-

deelnemers niet betwist. 

 

12. Namens de C6-deelnemers heeft de Gemachtigde diverse argumenten aangevoerd 

waarmee de d-g NMa, naar het oordeel van de Gemachtigde, bij het opleggen van een 

boete rekening dient te houden. 

 

13. De Gemachtigde heeft erop gewezen dat de hoeveelheid projecten waarvoor de C6-

deelnemers verboden gedrag kan worden verweten, kleiner is dan gesteld in het Rapport.  

 

14. De Gemachtigde heeft de (coördinerende) rol van de C6-deelnemers bij de HSL 

genuanceerd door te wijzen op de rol van de overheid bij de aanbesteding van de HSL. In 

dat verband heeft de Gemachtigde aangevoerd dat (1) afstemming tussen de inschrijvers 

gelet op de wijze waarop het project door de Staat is aanbesteed feitelijk noodzakelijk was 

(2) de Staat van de coördinatie in een cruciaal stadium op de hoogte was en voor het 

welslagen ervan een noodzakelijke bijdrage heeft geleverd en (3) na de aanbesteding van de 

HSL de Staat collectief met alle inschrijvende combinaties heeft onderhandeld. 

 

15. Namens de WO6-deelnemers heeft de Gemachtigde erkend dat de WO6-deelnemers voor 

de projecten RW 16, RW 37, RW4, A15, A50, RW15 en A30 hun marktgedrag hebben 

afgestemd, zulks gebaseerd op de Overeenkomst Megaprojecten 2000+. Verder erkennen 

de WO6-deelnemers dat zij in enige mate betrokken waren bij de integrale verdeling van de 

HSL-projectdelen 1, 3, 4, 5N en 5Z, en dat zij onderling het wegenbouwwerk van de HSL 

hebben verdeeld volgens een bepaalde verdeelsleutel. 
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16. Het verboden karakter van bovenbedoelde afspraken en gedragingen is door de WO6-

deelnemers niet betwist. 

 

17. Namens de WO6-deelnemers heeft de Gemachtigde diverse argumenten aangevoerd 

waarmee de d-g NMa, naar het oordeel van de Gemachtigde, bij het opleggen van een 

boete rekening dient te houden. 

 

18. De Gemachtigde heeft erop gewezen dat de hoeveelheid projecten waarvoor de WO6-

deelnemers verboden gedrag kan worden verweten, kleiner is dan gesteld in het Rapport. 

 

19. De Gemachtigde heeft de coördinerende rol van de WO6-deelnemers bij de integrale 

verdeling van bovengenoemde HSL-projectdelen genuanceerd door te wijzen op de niet-

leidende rol die zij daarbij hebben gespeeld; die lag in handen van de C6-deelnemers. 

 

  

 

20. In het kader van deze versnelde procedure en mede gezien hetgeen de Gemachtigde naar 

voren heeft gebracht, beperkt de d-g NMa deze procedure tot het gedeelte van het Rapport 

zoals hierboven kort en zakelijk weergegeven in randnummers 8 en 9.  

 

Mededingingsbeperking  

 

21. Artikel 6 Mw en artikel 81 EG verbieden onder meer overeenkomsten tussen 

ondernemingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die 

ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse 

respectievelijk Gemeenschappelijke markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of 

vervalst. Blijkens de wetgeschiedenis van de Mededingingswet sluit artikel 6 Mw zoveel 

mogelijk aan bij artikel 81 EG.4 

 

Ten aanzien van C6-deelnemers 

 

22. De integrale verdeling van de HSL-projectdelen 1, 3, 4, 5N en 5Z die kort vóór de 

inschrijving van de HSL een feit was (en waarbij de C6-deelnemers een belangrijke regierol 

hebben gespeeld) en de verdelingsafspraken tussen de C6-deelnemers ten aanzien van de 

omzet aan betonwerk in onder meer de HSL-clusters 1, 3, 4, 5N en 5Z, BR7, BR 8 en 

Ombouw Barendrecht, conform de volumes in de navolgende tabel, zijn naar het oordeel 

                                                           
4 TK 1995-1996, nr. 3. p. 61. 
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van de d-g NMa te vergelijken met marktaandeelquotasystemen waarvan ook de Europese 

Commissie expliciet heeft aangegeven dat deze naar hun aard verboden zijn op grond van 

artikel 81 EG.5 Bedoelde afspraken moeten om dezelfde reden eveneens worden 

aangemerkt als strijdig met artikel 6 Mw.  

 

 

Tabel werkvolume verdeling C6-deelnemers. De genoemde getallen zijn bedragen, in miljoenen guldens. 

Partij 
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HBW 560  560  277 105 28 51 72 533 27 

BNBW 509 50 559 140  188 50 92 65 535 24 

VHB 458  458 126  143 38 70 60 437 21 

NBM 357 35 392  178 112 30 55  375 17 

HEIJMANS 331 17 348  160 99 26 48  333 15 

STRUKTON 331 17 348 94  112 29 55 43 333 15 

 

 

Deze verdelingsafspraken zijn gemaakt tijdens C6-bijeenkomsten waarbij de C6-

deelnemers hun onderlinge marktverhoudingen (gebaseerd op de omzet van de C6-

deelnemers in beton- en waterbouwprojecten) hebben vastgelegd en op basis waarvan 

werd afgesproken op welke beton- en waterbouwomzet zij in hun onderlinge verhouding 

recht hadden. Hierbij functioneerden de C6-deelnemers als een besloten groep, mede ten 

opzichte van niet C6-deelnemers (hierna: Derden). Dit betekende dat na de onderlinge 

afstemming van het marktgedrag tussen de C6-deelnemers, waarbij onder meer werd 

besproken hoe met Derden werd omgegaan, vervolgens werd getracht met Derden het 

marktgedrag ten aanzien van die projecten af te stemmen. De C6-deelnemers hebben 

hiermee welbewust feitelijke samenwerking in de plaats gesteld van concurrentierisico’s. 

 

23. Gezien de mededingingsbeperkende strekking van de betrokken gedragingen van de C6-

deelnemers concludeert de d-g NMa dat de mededinging merkbaar is beperkt en de 

gedragingen derhalve in strijd zijn met artikel 6 Mw en artikel 81 EG. Ten overvloede wordt 

opgemerkt dat de merkbaarheid van de mededingingsbeperking reeds voortvloeit uit het 

feit dat de verdelingsafspraken zeer grote projecten betroffen waarbij de zes grootste 

Nederlandse bouwondernemingen waren betrokken.  

                                                           
5 Beschikking van de Commissie, zaak IV/35.691/E-4, Voorgeïsoleerde buizen, Pb. 1999, L 24/1, rnr. 147 en Beschikking van 

de Commissie, IV/31.149, Polypropyleen, Pb. 1986, L 230/1, rnr. 80. 
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24. Voor zover de C6-deelnemers hun coördinerende rol bij de verdeling van de 

bovengenoemde HSL-projectdelen nuanceren door te wijzen op de rol van de overheid bij 

de aanbesteding van de HSL, merkt de d-g NMa het volgende op.  

 

25. De Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten heeft in haar rapport van 15 december 

2004, onder meer geconcludeerd dat de marktwerking in de aanbestedingsfase ook werd 

belemmerd door de aanbesteding zelf.6 Daarnaast merkt de Tijdelijke Commissie 

Infrastructuurprojecten op dat de overheid kort voor de inschrijving door het noemen van 

het indicatieve budget de indruk wekt dat de HSL-directie bekend was met het eventueel 

ongeoorloofde vooroverleg en dit impliciet accepteerde.7 Ten slotte wordt in het rapport 

bevestigd dat de overheid na de inschrijvingen met de bouwbedrijven heeft 

dooronderhandeld.8  

 

26. Op grond van hetgeen door de Gemachtigde namens de Ondernemingen is aangevoerd en 

gezien het bovenstaande, stelt de d-g NMa vast dat voor de bewijsvoering in deze 

procedure op genoegzame wijze is komen vast te staan dat de overheid als opdrachtgever 

zowel vóór als ná datum van inschrijving een rol heeft gespeeld bij de aanbesteding van de 

HSL. Naar het oordeel van de d-g NMa heeft de overheid zich kennelijk niet verzet tegen de 

onderlinge samenwerking van de C6-deelnemers, terwijl het aannemelijk is dat de overheid 

(ten minste) kort voor de datum van inschrijving op de hoogte was van deze 

samenwerking. Nu de overheid ook ná de datum van inschrijving het samenwerken van de 

bouwbedrijven heeft aangemoedigd, en gesproken kan worden van een 'on going practice', 

is de d-g NMa van oordeel dat de overheid de bedoelde coördinatie van de C6-deelnemers 

bij de aanbesteding van de HSL heeft begunstigd. Dit laat evenwel onverlet dat de C6-

deelnemers voorafgaande aan het overleg met de overheid een integrale verdeling waren 

overeengekomen, waardoor de mededingingsbeperkende strekking van de gedragingen van 

de C6-deelnemers vaststaat. Daarenboven geldt dat ook in deze context de C6-deelnemers 

een eigen verantwoordelijkheid hebben om zich te onthouden van afspraken en 

gedragingen die strijdig zijn met de Mededingingswet. 

                                                           
6 TK 2004-2005, 29 283, nr. 8, p. 288. 
7 TK 2004-2005, 29 283, nr. 8, p. 233. 
8 TK 2004-2005, 29 283, nr. 8, p. 265.  
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Ten aanzien van WO6-deelnemers 

 

27. Naar het oordeel van de d-g NMa zijn de op de Overeenkomst Megaprojecten 2000+ 

gebaseerde verdelingsafspraken tussen de WO6-deelnemers ten aanzien van de projecten 

RW 16, RW 37, RW4, A15, A50, RW15 en A30, en de betrokkenheid van de WO6-deelnemers 

bij de integrale verdeling van de HSL-projectdelen 1, 3, 4, 5N en 5Z alsmede de onderlinge 

verdeling van het wegenbouwwerk van de HSL tussen de WO6-deelnemers, eveneens te 

vergelijken met marktaandeelquotasystemen waarvan de Commissie expliciet heeft 

aangegeven dat deze naar hun aard verboden zijn op grond van artikel 81 EG.9 Tijdens 

WO6-bijeenkomsten zijn immers verdelingsafspraken gemaakt tussen de WO6-deelnemers 

op basis van hun onderlinge marktverhoudingen, gebaseerd op marktaandelen voor omzet 

en asfalttonnages van de WO6-deelnemers betreffende wegenbouwprojecten in Nederland. 

Hierbij functioneerden de WO6-deelnemers als een besloten groep, mede ten opzichte van 

niet WO6-deelnemers. Bij de verdelingsafspraken over de projecten RW 16, RW 37, RW4, 

A15, A50, RW15 en A30 wisselden de WO6-deelnemers tijdens deze bijeenkomsten ook 

commercieel gevoelige informatie uit en beïnvloedden de WO6-deelnemers elkaars 

prijsniveau. De WO6-deelnemers hebben hiermee welbewust feitelijke samenwerking in de 

plaats gesteld van concurrentierisico’s. 

 

28. Gezien de mededingingsbeperkende strekking van de betrokken gedragingen van de WO6-

deelnemers concludeert de d-g NMa dat de mededinging merkbaar is beperkt en de 

gedragingen derhalve in strijd zijn met artikel 6 Mw en artikel 81 EG. Ten overvloede wordt 

opgemerkt dat de merkbaarheid van de mededingingsbeperking reeds voortvloeit uit het 

feit dat de verdelingsafspraken zeer grote projecten betroffen waarbij de zes grootste 

Nederlandse wegenbouwondernemingen waren betrokken. 

 

29. Voor zover de WO6-deelnemers hun betrokkenheid nuanceren bij de integrale verdeling 

van bovengenoemde HSL-projectdelen, is de d-g NMa – mede in het licht van het hiervoor 

in randnummers 25 en 26 gestelde, en op grond van hetgeen de Ondernemingen in hun 

zienswijze hebben erkend en naar voren hebben gebracht – van oordeel dat de WO6-

deelnemers een niet-leidende rol te dien aanzien hebben gespeeld. Dit laat onverlet dat ook 

in deze context de WO6-deelnemers een eigen verantwoordelijkheid hebben om zich te 

onthouden van afspraken en gedragingen die strijdig zijn met de Mededingingswet. 

 

 

                                                           
9 Beschikking van de Commissie, zaak IV/35.691/E-4, Voorgeïsoleerde buizen, Pb. 1999, L 24/1, rnr. 147 en Beschikking 

van de Commissie, IV/31.149, Polypropyleen, Pb. 1986, L 230/1, rnr. 80. 
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30. Ten aanzien van de C6-deelnemers heeft d-g NMa vastgesteld dat in de periode van 

oktober 1998 tot en met december 2001 de overtreding van het kartelverbod ex artikel 6 

Mw en artikel 81 EG, zoals hierboven omschreven in randnummers 8 en 22 tot en met 26, 

is begaan door de Ondernemingen genoemd in randnummer 7. 

 

31. Ten aanzien van de WO6-deelnemers heeft de d-g NMa vastgesteld dat in de periode van 

1 januari 1998 tot 1 augustus 2001 de overtreding van het kartelverbod ex artikel 6 Mw en 

artikel 81 EG, zoals hierboven omschreven in randnummers 9 en 27 tot en met 29, is 

begaan door de Ondernemingen genoemd in randnummer 7. 

  

32. Onder het regime van het Nederlandse en communautaire mededingingsrecht zijn het 

ondernemingen die een overtreding van de materiële mededingingsregels kunnen begaan. 

Aangezien de d-g NMa ingevolge artikel 56, lid 1 Mw en de artikelen 88 en 89 Mw bij een 

overtreding van respectievelijk artikel 6 Mw en artikel 81 EG, alleen een boete kan opleggen 

aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de overtreding kan worden 

toegerekend, dient de d-g NMa waar sprake is van in concernverband opererende 

rechtspersonen, binnen het concern de geëigende rechtspersonen te kiezen. Dit zijn naast 

de rechtspersonen die blijkens het bewijs rechtstreeks bij de overtreding zijn betrokken, 

andere rechtspersonen die voor de gedragingen van deze rechtspersonen aansprakelijk 

kunnen worden gesteld.10  

 

33. Voor de C6-deelnemers wordt in het kader van deze versnelde procedure de overtreding 

toegerekend aan de volgende rechtspersonen: 

- Van Hattum en Blankevoort B.V.; 

- Ballast Nedam Beton- en Waterbouw B.V.; 

- Hollandsche Beton- en Waterbouw B.V.; 

- BAM NBM Beton- en Industriebouw B.V.; 

- Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans B.V.; 

- Strukton Betonbouw B.V. 

 

34. Voor de WO6-deelnemers wordt in het kader van deze versnelde procedure de overtreding 

toegerekend aan de volgende rechtspersonen: 

- Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V; 

- Ballast Nedam Grond en Wegen B.V.; 

- Hollandsche Wegenbouw Zanen B.V.; 

- BAM NBM Wegenbouw Noordwest B.V.; 

                                                           
10 HvJEG, zaak 48/69, ICI, Jur. 1972, p. 619, rnr. 132-135. 
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- Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans B.V.; 

- Vermeer Infrastructuur B.V. 

 

Boete 

 

35. Met het oog op een transparante toepassing van zijn in artikel 56 Mw neergelegde 

discretionaire bevoegdheid, heeft de d-g NMa op 13 oktober 2004 de Bekendmaking 

Boetetoemeting aangaande bepaalde mededingingsbeperkende activiteiten in de GWW-

deelsector vastgesteld en bekendgemaakt (hierna: de Bekendmaking).11  

 

Ten aanzien van WO6-deelnemers 

36. Conform randnummer 10 van de Bekendmaking wordt de boetegrondslag voor Vermeer 

Infrastructuur B.V. vastgesteld op EUR 94.795.000,00. 

  

37. De overtreding van de WO6-deelnemers van artikel 6 Mw en artikel 81 EG dient te worden 

aangemerkt als een overtreding als bedoeld in randnummer 12 van de Bekendmaking. 

Conform de Bekendmaking is de boete derhalve maximaal 3% van de boetegrondslag. 

 

38. Gezien de omvang van het bewezen verklaarde (zie hierboven randnummer 20) en de rol 

van de overheid bij de overtreding van de WO6-deelnemers zoals in dit besluit vastgesteld 

en beoordeeld, en de beperktere rol die de WO6-deelnemers ten opzichte van de C6-

deelnemers hebben gespeeld bij de mededingingsbeperkende gedragingen bij de HSL-

aanbesteding, stelt d-g NMa het bovengenoemde boetepercentage vast op 1,5% (hierna: 

bruto-boete). De bruto-boete bedraagt EUR 1.421.925,00. 

 

39. Door de d-g NMa is aan Vermeer Infrastructuur B.V. een voorwaardelijke 

clementietoezegging gedaan. Vermeer Infrastructuur B.V. heeft zich aan de in dit verband 

door de d-g NMa gestelde voorwaarden gehouden en heeft aldus bijgedragen aan het 

onderzoek in het onderhavige geval. Op basis van de gedane toezegging vermindert de d-g 

NMa de boete als uiteengezet in het vorige randnummer met 12,5%. Dit resulteert in een 

verlaging van EUR 177.740,63 van de bruto-boete. 

 

40. De d-g NMa ziet conform randnummer 19 van de Bekendmaking reden om de boete te 

verminderen met een percentage van 15% van de bruto-boete ad EUR 1.421.925,00 gezien 

de deelname van Vermeer Infrastructuur B.V. aan de versnelde procedure. Dit resulteert in 

een vermindering van EUR 213.288,75 van de bruto-boete. 

 

                                                           
11 Stcrt. 2004, nr. 198, p. 33. 
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41. Het bedrag dat resulteert na vermindering in verband met (1) de clementietoezegging en 

(2) het deelnemen aan de versnelde procedure, wordt aangeduid als netto-boete. In het 

onderhavige geval bedraagt de netto-boete EUR 1.030.895,63. 

  

42. De d-g NMa houdt bij de vaststelling van de op te leggen boete rekening met eventuele 

boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden. 

 

43. De d-g NMa neemt in deze versnelde procedure geen boeteverhogende omstandigheden in 

aanmerking. 

 

44. De d-g NMa ziet conform randnummer 20 van de Bekendmaking aanleiding de netto-boete 

lager vast te stellen om de navolgende redenen. 

 

45. In het onderhavige geval heeft Vermeer Infrastructuur B.V. vrijwillig informatie verstrekt aan 

de NMa en heeft Vermeer Infrastructuur B.V. hiervoor een clementietoezegging ontvangen 

in de zin van de Richtsnoeren Clementietoezegging.12 Tevens is Vermeer Infrastructuur B.V. 

akkoord gegaan met het doorzenden van de vrijwillig verstrekte informatie aan de 

Belastingdienst. De d-g NMa ziet in deze handelwijze aanleiding de netto-boete te verlagen 

met 1%, tot een maximum van EUR 10.000. Dit resulteert in een verlaging van EUR 

10.000,00. 

 

46. Het voorgaande resulteert voor Vermeer Infrastructuur B.V. in een boete van EUR 

1.020.895,00 (afgerond).  

 

 

 

Datum: 29 maart 2005 

 

 

W.g. 

Mr. P. Kalbfleisch 

Directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

 

 

 

                                                           
12 Stcrt. 2002, nr. 122, p. 16, gew. Stcrt. 2004, nr. 82, p. 40. 

 


