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Advies in de zaak 3938_343, Pleijsier Holding B.V. 
 
Subcommissie van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet bestaande uit: 
mr R.E. Bakker (voorzitter), dr J.F. Appeldoorn (secretaris) en prof. dr J.A.H. Maks. 
 
1. Inleiding en procedure 
 

1. Bij besluit van 25 oktober 2006 in zaaknummer 3938_343 stelde de Raad van 
Bestuur van de NMa (hierna: de Raad) vast dat Pleijsier Holding B.V. (hierna: 
Pleijsier) inbreuk heeft gemaakt op artikel 6, eerste lid, Mededingingswet (hierna: Mw) 
en artikel 81, eerste lid, EG.1 

  
2. Op grond van de vastgestelde overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw en artikel 81, 

eerste lid, EG heeft de Raad een boete opgelegd aan Pleijsier en aan twee 
werkmaatschappijen. 

 
3. Tegen het besluit werd op 21 november 2006 een bezwaarschrift ingediend.2 Op 20 

december 2006 werden aanvullende gronden ingediend.3 
 

4. Bij brief van 7 mei 2007 werd aan partijen en aan vertegenwoordigers van de Raad 
medegedeeld dat op 8 juni 2007 een hoorzitting zou plaatsvinden door de 
Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet (hierna: Adviescommissie). Op 
8 juni 2007 vond deze hoorzitting plaats waarbij de partijen en vertegenwoordigers 
van de Raad werden gehoord door de subcommissie van de Adviescommissie 
bestaande uit: mr R.E. Bakker (voorzitter), dr J.F. Appeldoorn (secretaris) en prof. dr 
J.A.H. Maks. 

 
5. Het verslag van de hoorzitting werd op 20 juli 2007 aan partijen rondgestuurd. 

 
2. Besluit 
 

6. Het besluit is als bijlage aan dit advies gehecht. 
 
3. Bezwaren en beoordeling 
 
Bewijsverweer 
 

7. Pleijsier voert een bewijsverweer. Daarbij maakt Pleijsier bezwaar tegen de wijze 
waarop de Raad het onderzoek gestalte heeft gegeven, tegen het voorwerp van het 
door de Raad gepleegde onderzoek, tegen de uitkomsten van het door de Raad 
gepleegde onderzoek en tegen de wijze waarop de Raad die uitkomsten op Pleijsier 
heeft toegepast. Een in de ogen van Pleijsier gedegener onderzoek had aan het licht 
gebracht dat Pleijsier minder betrokken is geweest bij het stelsel van vooroverleg 
zoals omschreven in het Rapport. Pleijsier stelt voorts dat de Raad ten onrechte geen 
rekening heeft gehouden met verschillen tussen regio’s, tussen grote en kleinere 
werken, tussen openbare en onderhandse aanbestedingen en tussen het grootbedrijf 
en het MKB, met de rol van de overheid bij de overtredingen van de 
Mededingingswet, met de bewezen deelname van ieder bedrijf afzonderlijk en met de 
afwezigheid van schade bij de opdrachtgevers. Daarnaast stelt Pleijsier niet aan 
verboden vooroverleg te hebben deelgenomen en maakt Pleijsier bezwaar tegen de 
omstandigheid dat de Raad in het besluit niet ingaat op haar bezwaren tegen de 

                                                 
1
 Prismanummer 3938_343/43. 

2
 Prismanummer 3938_343/50. 

3
 Prismanummer 3938_343/52. 
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bewijsstukken afkomstig van enkele ondernemingen.4 Ter hoorzitting heeft Pleijsier 
aangevoerd dat uit het bewijsmateriaal niet zou blijken dat bij de aanbestedingen in 
het bewijsdossier steeds vooroverleg zou hebben plaatsgevonden. Ook stelt Pleijsier 
dat niet is komen vast te staan dat de aanbestedingen in het bewijsdossier alle in de 
periode 1998-2001 hebben plaatsgevonden. 

 
 Beoordeling 
 

8. Allereerst wenst de Adviescommissie de Raad in overweging te geven het betoog 
van de Raad zoals geformuleerd in de zienswijze, voor zover de in de zienswijze 
gegeven overwegingen niet voldoende verwoord zijn in het besluit, in het besluit op 
bezwaar op te nemen, teneinde de bewijsvoering voor bezwaarde nader te 
specificeren en daarmee voor bezwaarde inzichtelijker te maken. 

 
9. Zij interpreteert het bezwaar van Pleijsier mede als een bezwaar tegen de zgn. “2+2” 

bewijsregel. Daarnaast ziet het bezwaar op de beoordeling van het concrete bewijs 
van deelname aan de algemene structuur van verboden vooroverleg in het geval van 
Pleijsier. Pleijsier stelt daarnaast dat de door de Raad aangevoerde bewijsvoering 
niet zou aantonen dat de onderneming heeft deelgenomen aan verboden 
vooroverleg. 

 
10. De Adviescommissie kan Pleijsier in dit betoog niet volgen. Blijkens het dossier staat 

vast dat er in de periode 1998-2001 sprake was van een algemene structuur van 
verboden vooroverleg. Op grond van de vrije bewijsleer heeft de NMa beleid gevormd 
om te bepalen in hoeverre individuele ondernemingen aan die structuur hebben 
deelgenomen. De “2+2”-regel maakt hier deel van uit. Het voldoen aan de “2+2”-regel 
maakt het aannemelijk dat de onderneming aan de algemene structuur van verboden 
vooroverleg heeft deelgenomen, behoudens tegenbewijs. 

 
11. Het bezwaar tegen de “2+2”-regel dient te worden verworpen. 

 
12. De Adviescommissie heeft bovendien kennisgenomen van de overwegingen van de 

Raad in het besluit5 en de zienswijze6 op grond waarvan de Raad concludeert tot 
deelname van Pleijsier aan de algemene structuur van verboden vooroverleg. 

 
13. Deze overwegingen en de zienswijze versterken, naar het oordeel van de 

Adviescommissie, de aannemelijkheid dat de onderneming heeft deelgenomen aan 
de algemene structuur van verboden vooroverleg. 

 
14. Vervolgens dient te worden beoordeeld of Pleijsier in het leveren van voldoende 

tegenbewijs is geslaagd. Naar de mening van de Adviescommissie is dit niet het 
geval, nu het betoog van Pleijsier in wezen bestaat uit de enkele ontkenning aan de 
projecten opgenomen in het bewijsdossier, te hebben deelgenomen. De 
bewijsvoering zoals opgenomen in het besluit kan daarmee de slotsom dragen dat 
Pleijsier de artikelen 6 Mw en 81 EG heeft overtreden. 

 
15. De bezwaren tegen het onderzoek zelf suggereren, samengevat, dat de Raad zijn 

onderzoek gedetailleerder had moeten vormgeven. 
 

                                                 
4
 Paragrafen a1, a2, a3, a4, a5, b1, b2, b3, c1, c2, c3, c8 en c11 van de aanvullende gronden. 

5
 Zie de randnummers 17-30 van het besluit. 

6
 Zie de randnummers 60-65 van de zienswijze. 
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16. Voor het slagen van dit bezwaar dient Pleijsier evenwel aan te tonen dat de Raad bij 
het vaststellen van deze onderzoeksmethodiek zijn beleidsruimte zou hebben 
overschreden. 

  
17. Ten aanzien van het overschrijden van de beleidsruimte is de Adviescommissie van 

oordeel dat de bezwaren onvoldoende zijn geadstueerd, nu de bezwaren uitsluitend 
een suggestie vormen hoe de Raad het onderzoek in de bouwsector op andere wijze 
had kunnen vormgeven. Niet aanwezig in dat betoog zijn echter argumenten die 
aantonen dat de Raad het daadwerkelijk uitgevoerde onderzoek niet had mogen 
verrichten en de verkregen resultaten niet had mogen toepassen op ondernemingen 
als Pleijsier. Dat een anders vormgegeven onderzoek wellicht andere resultaten had 
opgeleverd, is voor de Adviescommissie onvoldoende grond om te oordelen dat de 
Raad bij het huidige onderzoek onzorgvuldig te werk is gegaan dan wel zijn 
beleidsruimte heeft overschreden. 

 
18. De bezwaren dienen derhalve te worden verworpen.  

 
Toezending nadere stukken 
 

19. Pleijsier maakt bezwaar tegen de handelwijze van de Raad, waarbij nadere 
bewijsstukken afzonderlijk later aan haar zijn toegestuurd, in tegenstelling tot 
gezamenlijk met het individuele bewijsdossier. Zij stelt hierdoor in haar rechten van 
verdediging te zijn geschaad.7 

 
20. De Raad stelt dat Pleijsier geen recht heeft op toezending en alle stukken op de 

gebruikelijke wijze ter inzage zijn gelegd ten kantore van de NMa. 
 
Beoordeling 
 

21. De Adviescommissie is met de Raad van oordeel dat Pleijsier op de voorgeschreven 
wijze kennis heeft kunnen nemen van het gehele bewijsdossier. Voorts stelt de 
Adviescommissie dat Pleijsier zich ter hoorzitting ten volle heeft kunnen verdedigen 
met gebruikmaking van de later toegezonden stukken. Derhalve ziet de 
Adviescommissie niet in op welke wijze Pleijsier in haar rechten van verdediging zou 
kunnen zijn geschaad. 

 
22. Het bezwaar dient te worden verworpen. 

 
Toerekening 
 

23. Pleijsier stelt dat de Raad onderzoek had moeten doen naar de uitoefening van 
feitelijke zeggenschap door de moedermaatschappij van Pleijsier alvorens de 
gedraging aan de moedermaatschappij toe te rekenen en deze hoofdelijk 
aansprakelijk te houden. Zij is van mening dat het enkele bezit van 100% van het 
aandelenkapitaal niet het vermoeden rechtvaardigt dat de moedermaatschappij kan 
worden geacht zeggenschap uit te oefenen over haar dochtermaatschappij. Voor dat 
vermoeden zou de NMa bijkomende omstandigheden dienen aan te voeren.8 

 
Beoordeling 
 

24. Naar het oordeel van de Adviescommissie is het arrest van het GvEA in de zaak 
DaimlerChrysler in deze van doorslaggevende betekenis. Het GvEA overwoog daarin 

                                                 
7
 Randnummers 3-11 van de pleitaantekeningen van Pleijsier. 

8
 Paragraaf a6 van de aanvullende gronden. 
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als volgt: “De omstandigheid dat de dochtermaatschappij eigen rechtspersoonlijkheid 
bezit, is niet voldoende om de mogelijkheid uit te sluiten dat haar gedrag aan de 
moedermaatschappij wordt toegerekend; dit kan met name het geval zijn wanneer de 
dochtermaatschappij haar marktgedrag niet zelfstandig bepaalt, doch grotendeels de 
haar door de moedermaatschappij verstrekte instructies volgt ... Het bezit van 100 % 
van het kapitaal van de dochteronderneming volstaat als zodanig evenwel niet om 
het bestaan van een dergelijke controle door de moedermaatschappij aan te tonen. 
... Zoals het Hof in het arrest Stora Kopparbergs Bergslags/Commissie, (verwijzing, 
BAC) (punt 28), heeft geoordeeld, volstaat het bezit van 100 % van het kapitaal als 
zodanig niet voor de aansprakelijkheid van de moedermaatschappij, maar kan de 
Commissie haar beslissing inzake de toerekening van het gedrag van de 
dochtermaatschappij aan de moedermaatschappij ook baseren op de omstandigheid 
dat de moedermaatschappij niet betwist dat zij het commerciële beleid van haar 
dochter op beslissende wijze kon beïnvloeden, en geen bewijs aandraagt voor haar 
stelling dat die dochter autonoom optrad.” 

 
25. Naar de mening van de Adviescommissie blijkt uit het citaat dat het houden van 

100% van de aandelen het vermoeden rechtvaardigt dat de moedermaatschappij 
feitelijke zeggenschap in haar dochtermaatschappij uitoefent, dit behoudens 
tegenbewijs. 

 
26. Naar de mening van de Adviescommissie ziet het door Pleijsier gestelde uitsluitend 

op het zelfstandig optreden van de dochtermaatschappijen op operationeel niveau. 
Niet wordt aannemelijk gemaakt dat de dochtermaatschappijen van Pleijsier ten 
aanzien van strategische vragen, het marktgedrag op lange termijn en beslissingen 
aangaande investeringen eenzelfde onafhankelijkheid genoot.  

 
27. Het bezwaar dient derhalve te worden verworpen. 

 
Verjaring 
 

28. Pleijsier stelt dat de gedraging is verjaard ex art. 64 Mw.9 
 
Beoordeling 
 

29. In het besluit stelt de Raad vast dat de overtreding tot en met 31 december 2001 
heeft geduurd. Tot aan de datum van het besluit van 25 oktober 2006 zijn geen vijf 
jaren verstreken. 

  
30. Het bezwaar dient derhalve te worden verworpen. 

 
Aanbestedingsomzet 2001 
 

31. Pleijsier stelt dat de Raad niet mocht uitgaan van de door hem gedefinieerde 
Aanbestedingsomzet 2001.10 

 
Beoordeling 
 

32. Voor het slagen van dit bezwaar dient Pleijsier aan te tonen dat de Raad bij het 
vaststellen van de Aanbestedingsomzet 2001 zijn beleidsruimte zou hebben 
overschreden. 

  

                                                 
9
 Paragraaf c12 van de aanvullende gronden. 

10
 Randnummers 100-105 en paragraaf c5 van de aanvullende gronden. 
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33. Ten aanzien van het overschrijden van de beleidsruimte is de Adviescommissie van 
oordeel dat de bezwaren onvoldoende zijn geadstueerd, nu de bezwaren uitsluitend 
een suggestie vormen hoe de Raad de Aanbestedingsomzet 2001 op andere wijze 
had kunnen definiëren. Niet aanwezig in dat betoog zijn echter argumenten die 
aantonen dat de Raad niet tot de huidige definitie had mogen komen. Dat een andere 
definitie andere boetes had opgeleverd, is voor de Adviescommissie onvoldoende 
grond om te oordelen dat de Raad onzorgvuldig te werk is gegaan dan wel zijn 
beleidsruimte heeft overschreden. 

 
34. Het bezwaar dient derhalve te worden verworpen. 

 
 
Ernst van de overtreding / Boetepercentage 
 

35. Pleijsier stelt dat de ernst van de overtreding in het besluit met een te hoog 
boetepercentage tot uitdrukking wordt gebracht, vergeleken met de GWW- en 
Installatie-sectoren.11 

 
36. De Raad heeft ter hoorzitting het in randnummer 76 van de zienswijze gestelde nader 

toegelicht, waarbij hij heeft aangegeven dat in de verschillende sectoren er een 
veelvoud aan factoren is meegewogen, waardoor aan de omstandigheid dat in de 
GWW- en de Installatiesector hetzelfde, van de B&U-sector afwijkend 
boetepercentage is vastgesteld, geen aparte waarde kan worden gehecht. 

 
Beoordeling 
 

37. De Adviescommissie acht het door de Raad ter hoorzitting gestelde voldoende 
overtuigend om te oordelen dat de Raad bij het vaststellen van het boetepercentage 
in de B&U-sector zijn beleidsruimte niet heeft overschreden. De Adviescommissie 
adviseert de Raad zijn betoog op te nemen in het besluit op bezwaar. 

 
38. Het bezwaar dient te worden verworpen. 

 
Ijkjaar 2001 
 

39. Pleijsier heeft ter hoorzitting bezwaar gemaakt aangaande de keuze van de Raad 
voor het ijkjaar 2001 op de grond dat die keuze voor Pleijsier onevenredig nadelige 
gevolgen zou hebben. Pleijsier heeft daartoe nadere stukken overgelegd. 

 
40. De Raad heeft ter hoorzitting toegezegd deze nadere stukken te betrekken bij de 

heroverweging ten behoeve van het besluit op bezwaar. 
  
Beoordeling 
 

41. Gezien de toezegging van de Raad behoeft het bezwaar geen aparte bespreking. 
 
Vergelijking zaak 3183 
 

42. Pleijsier stelt dat de Raad in de zaak 3183 een hogere korting heeft toegekend dan in 
het onderhavige, vergelijkbare, geval.12 

 
Beoordeling 

                                                 
11

 Randnummers 106-110 en paragraaf c4 van de aanvullende gronden. 
12

 Paragraaf c6 van de aanvullende gronden. 
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43. Met de Raad moet worden geconcludeerd dat de feitelijke omstandigheden in de 

zaak 3183 dermate verschillend zijn van die in het onderhavige geval, dat een beroep 
op het gelijkheidsbeginsel niet opgaat. Zulks blijkt reeds uit de omstandigheid dat het 
in zaak 3183 ging om een zogenaamd “boven-op-kartel” en niet om een 
structuurovertreding zoals in het onderhavige geval. 

  
44. Het bezwaar dient derhalve te worden verworpen. 

 
Korting kleine bedrijven 
 

45. Pleijsier stelt dat de Raad ten onrechte alleen aan ondernemingen met een 
groepsomzet van minder dan EUR 10 miljoen in 2001 een korting heeft toegekend.13 

 
Beoordeling 
 

46. Nu deze korting enkel van toepassing is in de versnelde procedure en de Raad 
geacht moet worden bij het maken van het onderscheid tussen de versnelde en de 
reguliere procedures zijn beleidsruimte niet te hebben overschreden, is het in de 
ogen van de Adviescommissie gerechtvaardigd dat de Raad de zgn. Korting kleine 
bedrijven niet op alle ondernemingen, ongeacht welke procedure zij hebben gevolgd,  
heeft toegepast. Daarmee heeft de Raad zijn beleidsruimte niet overschreden door 
de Korting kleine bedrijven slechts van toepassing te doen zijn in de versnelde 
procedure. Dat heeft tot gevolg dat Heembouw hier niet voor in aanmerking komt. 

  
47. Het bezwaar dient derhalve te worden verworpen. 

 
Kosten accountant 
 

48. Pleijsier stelt dat de Raad ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de kosten 
van de accountant ten behoeve van het berekenen van de aanbestedingsomzet 
2001, terwijl in de zaak Mobiele operators wel sprake zou zijn van een dergelijke 
vergoeding.14 

  
49. Ten aanzien van de kosten van bijstand verwijst de Adviescommissie naar art. 7:15 

lid 2 Awb. Dergelijke omstandigheden zijn thans niet aan de orde. De 
Adviescommissie acht de omstandigheid dat Pleijsier voor eigen rekening de 
Aanbestedingsomzet 2001 heeft moeten aanleveren, niet onredelijk. De 
Adviescommissie gaat er daarbij van uit dat de omzetcijfers uit 2001 ter onmiddellijke 
beschikking van de vennootschap staan. Die omzet bestaat steeds uit 
Aanbestedingsomzet en omzet die niet uit aanbestedingen is behaald. De extra 
inspanning om het gehalte van aanbestedingsomzet in de gehele omzet te 
berekenen, acht de Adviescommissie bij een ordentelijke boekhouding geen 
bovenmatige inspanning waarvoor de onderneming schadeloos zou moeten worden 
gesteld. De vergelijking met de zaak Mobiele operators gaat reeds daarom niet op. In 
die zaak eiste het bestuursorgaan immers aanlevering van cijfermatige informatie die 
niet voorhanden was en die niet eenvoudig uit bestaande cijfers kon worden afgeleid. 
Slechts door diepgaande analyse van de aanwezige boekhouding, waarbij vele 
bijkomende berekeningen moesten worden uitgevoerd, was aan de eis van het 
bestuursorgaan in die zaak te voldoen. 

  
50. Het bezwaar dient derhalve te worden verworpen. 
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 Paragraaf c7 van de aanvullende gronden. 
14

 Paragraaf c9 van de aanvullende gronden. 
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Staking van de gedraging 
 

51. Pleijsier stelt dat de Raad rekening had moeten houden met het feit dat Pleijsier de 
gedraging ten tijde van het uitbrengen van het rapport reeds had gestaakt.15 

 
Beoordeling 
 

52. De Adviescommissie is van mening dat het staken van met de Mw strijdig gedrag op 
zichzelf beschouwd geen korting op de boete rechtvaardigt. 

 
53. In dit geval echter speelt dat oordeel geen rol. Het rapport dateert van september 

2005 en ziet op overtredingen begaan in de periode 1998-2001. De opmerking van 
Pleijsier dat ten tijde van het uitbrengen van het rapport de overtreding reeds was 
gestaakt, kan derhalve niet als boeteverlagende omstandigheid in aanmerking 
worden genomen. 

 
54. Het bezwaar dient derhalve te worden verworpen. 

 
Slotoverweging 
 

55. Voor zover naast de hiervoor besproken bezwaren nog andere bezwaren zouden 
kunnen worden gelezen, ontberen deze bezwaren voldoende zelfstandige betekenis 
om in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen zelfstandig te worden besproken, 
dan wel acht de Adviescommissie deze onvoldoende geadstrueerd. 

 
4. Slotsom en Advies 
 

56. De bezwaren dienen te worden verworpen in voege als voormeld. 
 
 
W.g. 
mr R.E. Bakker 
Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet  – subcommissie zaak 3938_343 
Voorzitter 
 
 
W.g. 
dr J.F. Appeldoorn 
Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet  – subcommissie zaak 3938_343 
Secretaris 
 

-/- 
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 Paragraaf c10 van de aanvullende gronden. 


