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Advies in zaaknr. 3938-277 Bouwbedrijf Steneker 
 
Subcommissie van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet bestaande uit: 
mr R.J. Hekket (voorzitter), mr M.J.S. Korteweg-Wiers en mr H.H.B. Vedder (tevens 
secretaris) 

1. Inleiding en procedure 

 
1. Bij besluit van 29 juni 2006 in zaaknummer 3938-277 (hierna: het bestreden besluit) 

stelde de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: 
NMa) vast dat Bouwbedrijf Steneker v.o.f. (hierna: de onderneming) een inbreuk 
heeft gemaakt op artikel 6 Mededingingswet (hierna: Mw) waarvoor een boete is 
opgelegd aan R.C. Steneker, P.J. Steneker, M.E. Steneker en J.M. Steneker. 

 
2. Tegen het bestreden besteden besluit diende dhr. M.E. Steneker op 3 augustus 2006 

een bezwaarschrift in.  
 

3. Deze procedure maakt deel uit van de versnelde procedure in de deelsector 
burgerlijke- en utiliteitsbouw (B&U-sector).  

 
4. Bij brief van 20 december werd aan de onderneming en de zaakbehandelaars bij de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit medegedeeld dat een hoorzitting zou 
plaatsvinden van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet (hierna: 
Adviescommissie). Bij brief van 30 januari 2007 is aangegeven dat na overleg met de 
onderneming en de zaakbehandelaars de hoorzitting op 2 februari zou plaatsvinden. 
Op 2 februari 2007 vond deze hoorzitting plaats waarbij de heer M.E. Steneker en 
vertegenwoordigers van de NMa werden gehoord door de subcommissie van de 
Adviescommissie bestaande uit: mr R.J. Hekket (voorzitter), mr M.J.S. Korteweg-
Wiers en mr H.H.B. Vedder (tevens secretaris). 

 
5. Het verslag van de hoorzitting werd op 20 maart 2007 aan de onderneming en de 

NMa rondgestuurd. 
 

2. Bestreden besluit 

 
5. Het bestreden besluit is als bijlage aan dit advies gehecht 
 

3. Bezwaren en beoordeling 

 
Ontvankelijkheid bezwaarschrift 
 

6. Naar de opvatting van de NMa is het bezwaarschrift niet-ontvankelijk. De NMa is van 
mening dat het bezwaarschrift, blijkens de ondertekening, is ingediend namens 
Bouwbedrijf Steneker v.o.f. De NMa wijst er verder op dat Bouwbedrijf Steneker v.o.f. 
niet de adressant is van het bestreden besluit. De NMa geeft aan dat heer M.E. 
(Rinus) Steneker heeft beoogd op eigen titel bezwaar te maken. 

 
7. Tijdens de hoorzitting heeft de heer Steneker aangevoerd dat hij heeft beoogd 

bezwaar te maken namens de vennootschap onder firma, alsmede namens hemzelf. 
 
Beoordeling 
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8. Naar het oordeel van de Adviescommissie dient het bezwaarschrift te worden 
begrepen als te zijn ingediend door de heer M.E. Steneker voornoemd vanuit zijn 
eigen belang als adressant van het bestreden besluit. De vorm waarin het 
bezwaarschrift is gesteld wijst hierop. Het feit dat het bezwaarschrift mede is 
onderschreven als Bouwbedrijf Steneker kan hier naar het oordeel van de 
Adviescommissie niet aan af doen. Hetgeen de heer Steneker tijdens de zitting heeft 
toegelicht  over het handelen namens de vennootschap dient naar de mening van de 
Adviescommissie te worden begrepen als een mededeling dat hij de andere 
vennoten (mede) vertegenwoordigt. Daarmee is het bezwaarschrift ontvankelijk. 

 
Onevenredig hoge boete 
 

9. De onderneming heeft betoogd de boete onevenredig hoog te ervaren in verhouding 
tot de inkomsten uit de overtreding. Daarnaast is de boete hoger dan die van andere 
ondernemingen die een lagere boete hebben gekregen ondanks een hogere omzet. 
[Vertrouwelijk] 

 
10. De NMa wijst op de achtergronden van de versnelde procedure en keuze om uit te 

gaan van de aanbestedingsomzet 2001 zoals die blijkt uit de jaarrekening als 
boetegrondslag. Aangezien het accountantsrapport bij de opgave van de 
aanbestedingsomzet geen melding maakt van onregelmatigheden is de NMa 
uitgegaan van de juistheid van de opgave aanbestedingsomzet 2001. Naar de 
opvatting van de NMa is de opgave van de aanbestedingsomzet correct. Ten aanzien 
van hetgeen is aangevoerd inzake de relatief hoge boete in vergelijking met andere 
ondernemingen wijst de NMa erop dat deze stelling niet is onderbouwd en daarom al 
niet kan slagen. Ook wijst de NMa op de verschillende kortingen die ondernemingen 
kunnen krijgen met als consequentie dat zich dus onderlinge verschillen kunnen 
voordoen tussen de aanbestedingsomzet en de uiteindelijke netto-boete. Ten 
aanzien van hetgeen door de onderneming is aangevoerd over de verhouding van de 
boete tot de winst uit de overtreding merkt de NMa op dat dit niet is onderbouwd en 
hoe dan ook geen rol kan spelen bij de vaststelling van de hoogte van de boete, 
hetgeen blijkt uit de memorie van toelichting bij de Mededingingswet. [Vertrouwelijk] 

 
Beoordeling 

 
11. Naar de mening van de Adviescommissie dient dit bezwaar te worden verworpen. De 

NMa heeft in de onderhavige zaak gehandeld volgens de Bekendmaking 
boetetoemeting B & U sector. Op grond van deze Bekendmaking wordt uitgegaan 
van gegevens over de aanbestedingsomzet 2001 die door de onderneming worden 
aangeleverd en waarbij een verklaring van een accountant vereist is. Nu deze 
verklaring niet rept van onregelmatigheden moet ervan worden uitgegaan dat de 
opgave van de aanbestedingsomzet 2001 juist is. Ter zake van de verschillen in de 
hoogte van de oplegde boetes wijst de Adviescommissie op de verschillende 
kortingen die kunnen leiden tot lagere netto-boetes, alsmede het verschil tussen de 
totale omzet van een onderneming en het deel daarvan dat geldt als 
aanbestedingsomzet in de zin van de Bekendmaking. [Vertrouwelijk] 

 

4.  Conclusie en advies 

 
De Adviescommissie adviseert - na beoordeling van de bezwaren van onderneming - de 
Raad van Bestuur bij het nemen van het besluit op bezwaar het navolgende in 
overweging te nemen. 
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De bezwaren van de onderneming moeten naar de mening van de Adviescommissie 
ongegrond worden verklaard. 

  
 
 
 
 
 
 W.g.      W.g. 
 mr R.J. Hekket (voorzitter)   mr H.H.B. Vedder (secretaris) 

 
 
 


