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Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de 

bezwaren gericht tegen het besluit van 29 juni 2006 met kenmerk 3938_348/19. 

 

 

1. Bij besluit van 29 juni 2006 (hierna: het bestreden besluit) heeft de Raad van Bestuur van 

de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) vastgesteld dat de 

onderneming Bosch artikel 6 Mededingingswet (hierna: Mw) en artikel 81 Verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna: EG) heeft overtreden, wegens 

deelname aan het systeem van vooroverleg zoals uiteengezet in het Rapport over 

afspraken en gedragingen in de deelsector burgerlijke en utiliteitsbouw1 (hierna: het 

Rapport) dat integraal deel uitmaakt van het bestreden besluit.  

 

2. De onderneming Bosch bestaat uit J.R. Bosch Holding B.V., Th.R. Bosch Holding B.V. als 

rechtsopvolgers van Bosch Holding B.V. en alle werkmaatschappijen waarover Bosch 

Holding B.V. in de periode van januari 1998 tot en met december 2001 volledige 

zeggenschap heeft gehad en die actief zijn op het gebied van burgerlijke en 

utiliteitsbouwwerken2 (hierna: B&U-werken), waaronder in ieder geval Bouwbedrijf Bosch 

B.V. (hierna tezamen aangeduid als: de Onderneming). 

 

3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan J.R. 

Bosch Holding B.V., Th.R. Bosch Holding B.V. en Bouwbedrijf Bosch B.V. een boete 

opgelegd. Deze rechtspersonen zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel.  

 

4. Tegen het bestreden besluit heeft Bouwbedrijf Bosch B.V. tijdig pro forma bezwaar 

aangetekend bij brief van 9 augustus 2006. De gronden van bezwaar zijn op 15 

september 2006 aangevuld. 

                                                           
1 Rapport van 6 september 2005. 

2 Zie voor de definitie van B&U-werken randnummer 1 van het Rapport. 
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5. J.R. Bosch Holding B.V. heeft bij brief van 9 augustus 2006 tijdig bezwaar aangetekend 

tegen het bestreden besluit. Bij brief van 15 september 2006 heeft J.R. Bosch Holding 

B.V. haar bezwaar tegen het besluit ingetrokken. 

 

6. Th.R. Bosch Holding B.V. heeft bij brief van 9 augustus 2006 tijdig bezwaar aangetekend 

tegen het bestreden besluit. De gronden van bezwaar zijn op 3 oktober 2006 aangevuld. 

 

7. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 92, eerste lid, juncto artikel 62, eerste lid, 

Mw heeft de Raad de bezwaren tegen het bestreden besluit voor advies voorgelegd aan 

de de Adviescommissie. 

 

8. Bij brief van 20 december 2006 heeft de Advies Commissie Bezwaarschriften 

Mededingingswet (hierna: de Adviescommissie) Bouwbedrijf Bosch B.V., J.R. Bosch 

Holding B.V., Th.R. Bosch Holding B.V. alsook de Raad medegedeeld dat op 7 februari 

2007 een hoorzitting plaats zou vinden. Bij brief van 28 december 2006 heeft Th.R. 

Bosch Holding B.V. de Adviescommissie medegedeeld af te zien van het recht te worden 

gehoord. 

 

9. Op 7 februari 2007 is Bouwbedrijf Bosch B.V., alsook de Raad naar aanleiding van de 

ingediende bezwaren door de Adviescommissie gehoord. Van dit horen is een verslag 

opgemaakt, dat op 20 maart 2007 aan Bouwbedrijf Bosch B.V. en de Raad is 

toegezonden.  

 

10. Op 15 mei 2007 heeft de Adviescommissie haar advies uitgebracht (hierna: het Advies). 

Het Advies is aan dit besluit gehecht en maakt hiervan integraal onderdeel uit. 

 

11. De Adviescommissie adviseert de Raad de bezwaren van Bouwbedrijf Bosch B.V. en Th.R. 

Bosch Holding B.V. ongegrond te verklaren. 

 

12. De Raad heeft zich ervan vergewist dat het Advies zorgvuldig tot stand is gekomen.  

De Raad besluit conform het Advies. Ter motivering van dit besluit:  

i. verwijst de Raad ex artikel 3:49 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) naar  

 het Advies;  

ii. verwijst de Raad naar hoofdstuk 2 van dit besluit dat voorziet in een nadere  

motivering ten aanzien van de hoofdelijke aansprakelijkheid van Th. R. Bosch B.V. en 

Bouwbedrijf Bosch B.V. 
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2 Nadere motivering 

 

 Hoofdelijke aansprakelijkheid Th. R. Bosch Holding B.V. en Bouwbedrijf Bosch B.V. 

 

13. Bouwbedrijf Bosch B.V. en Th. R. Bosch Holding B.V. zijn beide van mening dat zij ten 

onrechte hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld voor de (gehele) boete. 

  

14. Bouwbedrijf Bosch B.V. stelt dat de Raad niet haar, maar uitsluitend J.R. Bosch Holding 

B.V. en Th.R. Bosch Holding B.V., voor het geheel van de boete aansprakelijk had moeten 

stellen. Dit in verband met historische bestuursverhoudingen, waaruit blijkt dat de heren 

J.R. Bosch en Th.R. Bosch in 2001 beiden voor 50% aandeelhouder waren van Bosch 

Holding B.V.  

 

15. Th.R. Bosch Holding B.V. stelt dat de Raad niet bij haar, maar bij J.R. Bosch Holding B.V. 

en/of Bouwbedrijf Bosch B.V. verhaal dient te zoeken. Dit om te voorkomen dat Th.R. 

Bosch Holding B.V. zelf moet trachten verhaal te zoeken op J.R. Bosch Holding B.V. 

en/of Bouwbedrijf Bosch B.V. Uit een tussen de heren J.R. Bosch en Th.R. Bosch gesloten 

overeenkomst vloeit volgens Th.R. Bosch Holding B.V. voort dat J.R. Bosch Holding B.V., 

dan wel J.R. Bosch Exploitatiemaatschappij B.V., gehouden is de boete te betalen.  

 

16. Naar het oordeel van de Adviescommissie dienen deze bezwaren te worden verworpen. 

Volgens de Adviescommissie kunnen de rechtspersonen in de onderhavige zaak 

hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld nu zij of betrokken waren bij de inbreuk, dan wel 

als rechtsopvolger van de hoogste 100% moeder van de betrokken onderneming kunnen 

worden aangemerkt. De afwikkeling van de financiële gevolgen van de hoofdelijke 

aansprakelijkheid is een interne civiele zaak tussen de diverse rechtspersonen, en is niet 

van belang voor de NMa. 

 

17. De Raad volgt het Advies en wijst er, in aanvulling op hetgeen hierover in het Advies is 

opgenomen, dat in het Rapport en het bestreden besluit is geconstateerd dat de 

Onderneming artikel 6 Mw en 81 EG heeft overtreden, hetgeen niet wordt betwist. Het 

bestreden besluit richt zich (derhalve) tot alle tot de Onderneming behorende 

rechtspersonen, zijnde Bouwbedrijf Bosch B.V. en de rechtsopvolgers van Bosch Holding 

B.V., te weten J.R. Bosch Holding B.V. en Th.R. Bosch Holding B.V. Aan deze 

rechtspersonen is dan ook de boete opgelegd en deze rechtspersonen zijn ieder 

hoofdelijk aansprakelijk. 

 

18. Het feit dat de heren J.R. Bosch en Th.R. Bosch in de periode van de overtreding ieder 

voor 50% aandeelhouder waren van Bosch Holding B.V. doet hier niet aan af. Deze 
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omstandigheid vormt in ieder geval geen aanleiding om de aansprakelijkheid van 

Bouwbedrijf Bosch B.V. voor de boete op te heffen of te beperken. 

 

19. Ook het feit dat de heren J.R. Bosch en Th.R. Bosch op 30 december 2004 zijn 

overeengekomen wie eventuele boetes zal betalen, doet hieraan niet af en is in de 

onderhavige zaak niet van belang. De Raad staat buiten dergelijke (civiele) afspraken 

tussen partijen en hoeft hier dan ook geen rekening mee te houden. Een andere opvatting 

zou de handhaving van het mededingingsrecht door middel van boeteoplegging door een 

bestuursorgaan illusoir maken, waar immers nooit kan worden uitgesloten dat partijen 

afspreken wie de boete voor haar rekening neemt. In elk geval vormt dit geen aanleiding 

om de aansprakelijkheid van Th.R. Bosch Holding B.V. voor de boete op te heffen of te 

beperken. 
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3 Besluit 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

 

I. neemt het Advies van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet van 15 

mei 2007 over, zulks aangevuld met de hiervoor opgenomen nadere motivering in 

hoofdstuk 2; 

 

II. verklaart de bezwaren tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit van 29 juni 2006, kenmerk 3938_348/19, ongegrond; 

 

III. handhaaft de in voornoemd besluit neergelegde beslissing en de daarbij opgelegde 

boete. 

 

 

 

Datum: 1 februari 2008 

 
 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

namens deze,  

 

overeenkomstig het door de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

genomen besluit, 

 

 

W.g. 

P. Kalbfleisch 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

 

 

 

 

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.  

 


