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Advies in zaaknr. 3938-348 Bosch  
 
Subcommissie van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet bestaande uit: 
prof mr J.H. Jans (voorzitter), prof dr E.E.C. van Damme en mr H.H.B. Vedder (tevens 
secretaris) 

1. Inleiding en procedure 

 
1. Bij besluit van 29 juni 2006 in zaaknummer 3938-348 (hierna: het bestreden besluit) 

stelde de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: 
NMa) vast dat Bosch (hierna: de onderneming) een inbreuk heeft gemaakt op artikel 
6 Mededingingswet (hierna: Mw) waarvoor een boete is opgelegd aan J.R. Bosch 
Holding B.V. (hierna: J.R. Bosch), Th.R. Bosch Holding B.V. (hierna Th.R. Bosch) en 
Bouwbedrijf Bosch B.V. (hierna Bouwbedrijf Bosch).  

 
2. Tegen het bestreden besteden besluit heeft Bouwbedrijf Bosch op 9 augustus 2006 

tijdig bezwaar aangetekend. Bouwbedrijf Bosch heeft bij brief van 15 september 2006 
aanvullende gronden ingediend. J.R. Bosch heeft bij brief van 9 augustus 2006 
bezwaar aangetekend dat bij brief van 15 september 2006 is ingetrokken. Th.R. 
Bosch heeft bij brief van 9 augustus 2006 bezwaar aangetekend op nader aan te 
vullen gronden. Bij brief van 3 oktober 2006 werden deze gronden aangevuld.  

 
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 op 7 februari 2007 een 
hoorzitting zou plaatsvinden van de Adviescommissie bezwaarschriften 
Mededingingswet (hierna: Adviescommissie). Op 7 februari 2007 vond deze 
hoorzitting plaats waarbij Bouwbedrijf Bosch en vertegenwoordigers van de NMa 
werden gehoord door de subcommissie van de Adviescommissie bestaande uit: prof 
mr J.H. Jans (voorzitter), prof dr E.E.C. van Damme en mr H.H.B. Vedder (tevens 
secretaris). Th.R. Bosch heeft bij brief van 28 december 2006 verklaard af te zien van 
het recht te worden gehoord. 

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

NMa rondgestuurd. 
 

2. Bestreden besluit 

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

3. Bezwaren en beoordeling 

 
Hoofdelijke aansprakelijkheid Th.R. Bosch en Bouwbedrijf Bosch 
 

7. Th.R. Bosch en Bouwbedrijf Bosch zijn van mening dat zij ten onrechte hoofdelijk 
aansprakelijk zijn gesteld voor de boete. Daartoe wijzen zij op de historische 
achtergrond van de onderneming. De aandelen in Bosch Holding werden tot 28 maart 
2002 gehouden door Th.R. Bosch en J.R. Bosch. Bosch Holding was via  
Exploitatiemaatschappij Bosch B.V. de 100% moeder van Bouwbedrijf Bosch. Vanaf 
28 maart 2002 zijn de aandelen van Exploitatiemaatschappij Bosch B.V. 
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overgedragen aan BoschGroepIJsselland B.V. Op 30 december 2004 zijn Bosch 
Holding B.V. en Exploitatiemaatschappij Bosch B.V. gesplitst in Op 30 december 
2004 is Bosch Holding B.V. gesplitst in J.R. Bosch Holding B.V. en Th.R Bosch 
Holding B.V. en Exploitatiemaatschappij J.R. Bosch B.V. en Exploitatiemaatschappij 
Th. R. Bosch B.V. Daarmee zijn de belangen van de beide heren Bosch ontvlochten. 

 
8. Volgens Th.R. Bosch zou J.R. Bosch en/of Bouwbedrijf Bosch geheel aansprakelijk 

moeten zijn nu Th.R. Bosch bij de overdracht van de aandelen is overeengekomen 
dat boetes zoals de onderhavige voor rekening van J.R. Bosch dan wel 
Exploitatiemaatschappij J.R. Bosch zouden moeten komen. Door de boete geheel in 
te vorderen bij J.R. Bosch wordt voorkomen dat Th.R. Bosch verhaal moet zoeken bij 
J.R. Bosch en/of Bouwbedrijf Bosch. 

 
9. Volgens Bouwbedrijf Bosch zouden Th. R. Bosch en J.R. Bosch hoofdelijk 

aansprakelijk moeten zijn. Volgens Bouwbedrijf Bosch hielden deze twee 
ondernemingen in 2001 beide de helft van de aandelen in de onderneming. 
Bouwbedrijf Bosch heeft hiertoe ook een verzoek ingediend bij de NMa. Dit verzoek 
is niet gehonoreerd. 

 
10. De NMa is van mening dat het bezwaar van beide ondernemingen moet worden 

afgewezen. De NMa wijst erop dat het bestreden besluit is gericht tot de 
onderneming en de rechtsopvolgers van Bosch Holding B.V., Th.R. Bosch Holding en 
J.R. Bosch Holding, die daarvoor hoofdelijk aansprakelijk zijn gehouden. Het feit dat 
Th.R. Bosch en J.R. Bosch beide de helft van de aandelen in Bosch Holding hielden 
doet hier niet aan af. Evenmin kan een civielrechtelijke afspraak tussen Th.R. Bosch 
en J.R. Bosch afdoen aan de hoofdelijke aansprakelijkheid op grond van de 
overtreding van de Mededingingswet.    

 
Beoordeling 

 
11. Naar de mening van de Adviescommissie kunnen de entiteiten in de onderhavige 

zaak hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld nu zij of betrokken waren bij de inbreuk, 
danwel als rechtsopvolger van de hoogste 100% moeder van de betrokken 
onderneming kunnen worden aangemerkt. De afwikkeling van de financiële gevolgen 
van de hoofdelijke aansprakelijkheid een interne civiele zaak tussen de diverse 
entiteiten, en daarmee niet van belang voor de NMa. 

 
[Vertrouwelijk] 
 

12. [Vertrouwelijk]  
 
13. [Vertrouwelijk] 

 
[Vertrouwelijk] 
 

14. [Vertrouwelijk] 
 

4.  Conclusie en advies 

 
De Adviescommissie adviseert - na beoordeling van de bezwaren van de 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. 
prof mr J.H. Jans (voorzitter)    mr H.H.B. Vedder (secretaris) 

 
 


