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Advies in zaaknr. 3938-650, Bouwbedrijf P. Moll B.V. 
 
Subcommissie van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet bestaande uit: 
mr R. E. Bakker (voorzitter), mr M. Sikkens en mr H.H.B. Vedder (tevens secretaris). 

1. Inleiding en procedure 

 
1. Bij besluit van 29 juni 2006 in zaaknummer 3938-650 (hierna: het bestreden besluit) 

stelde de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: 
NMa) vast dat Bouwbedrijf P. Moll B.V. (hierna: de onderneming) een inbreuk heeft 
gemaakt op artikel 6 Mededingingswet (hierna: Mw) waarvoor een boete is opgelegd 
aan de onderneming. 

 
2. Tegen het bestreden besteden besluit diende mr C.M.J. Peeters namens de 

onderneming op 8 augustus 2006 een bezwaarschrift in. 
 

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

 
4. Bij brief van 7 december werd aan de onderneming en de zaakbehandelaars bij de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit medegedeeld dat op 5 januari 2007 een 
hoorzitting zou plaatsvinden van de Adviescommissie bezwaarschriften 
Mededingingswet (hierna: Adviescommissie). Op 5 januari 2007 vond deze 
hoorzitting plaats waarbij de onderneming en vertegenwoordigers van de NMa 
werden gehoord door de subcommissie van de Adviescommissie bestaande uit: mr 
R. E. Bakker (voorzitter), mr M. Sikkens en mr H.H.B. Vedder (tevens secretaris).  

 
5. Het verslag van de hoorzitting werd op 16 februari 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 

 
Aanbestedingsomzet 2001 
 

6. Naar de mening van de onderneming is de NMa in het bestreden besluit ten onrechte 
uitgegaan van een aanbestedingsomzet van € 1.188.390,-. De omzet behaald met 
het werk Knürr Nederland (€ 1.066.665,-) dient in haar opvatting niet mee te worden 
geteld in de aanbestedingsomzet 2001 aangezien dit werk pas in 2002 is opgeleverd. 
Dit blijkt volgens de onderneming uit het feit dat de laatste betaling (slottermijn) pas in 
2002 is verricht door de opdrachtgever, zodat pas in 2002 sprake is van oplevering. 
Naar de mening van de onderneming blijkt uit randnummer 8 van de Bekendmaking 
boetetoemeting B&U-sector1 dat de boetegrondslag wordt gevormd door twee 
bestanddelen: “netto-omzet” en “van in 2001 geleverde werken”. De toelichting op de 
Boetebekendmaking en nadere toelichting die is bekendgemaakt naar aanleiding van 
correspondentie tussen de NMa en het NIVRA kan hier naar de mening van de 

                                                 
1
  Bekendmaking boetetoemeting aangaande bepaalde mededingingsbeperkende activiteiten in 

de deelsector burgerlijke- en utiliteitsbouw, Stcrt 2005, nr. 12, p. 12. 
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onderneming niet aan afdoen. Aldus wordt het begrip aanbestedingsomzet, en 
daarmee de boetegrondslag, beperkt tot de omzet die is behaald met in 2001 
geleverd werk. Nu het werk Knürr Nederland pas in 2002 is opgeleverd valt het 
volgens de onderneming buiten deze definitie en dus buiten de boetegrondslag. De 
onderneming wijst verder op artikel 57 Mw. dat verwijst naar artikel 2:337, lid 6, BW 
voor wat betreft de grondslagen van de berekening van de boete. Naar de mening 
van de onderneming volgt uit artikel 2:337, lid 6, BW eveneens dat slechts geleverd 
werk in aanmerking kan worden genomen. Ten slotte overlegt de onderneming een 
reactie van de registeraccountant op de telefoonnotitie waarnaar de NMa verwijst in 
haar zienswijze.2 

 
7. De NMa wijst in haar zienswijze op de Bekendmaking boetetoemeting B&U-sector en 

de nadere toelichtingen en bekendmakingen in het kader van de berekening van de 
boetegrondslag, de aanbestedingsomzet 2001. De NMa is van mening dat de 
aanbestedingsomzet dient te worden bepaald aan de hand van de in de winst- en 
verliesrekening over 2001 verantwoorde netto-omzet, die is aan te merken als 
aanbestedingsomzet. Aldus is het volgens de NMa niet relevant in welk jaar de 
facturering heeft plaatsgevonden met betrekking tot een bepaald werk. De NMa wijst 
eveneens op het rapport van feitelijke bevindingen van de accountant naar aanleiding 
van de opgave van de aanbestedingsomzet. Daarin heeft de accountant aangegeven 
dat dit werk niet is opgenomen in de aanbestedingsomzet 2001, terwijl dit wel in de 
jaarrekening 2001 is opgenomen. Naar de mening van de NMa dient de omzet 
behaald met het werk Knürr Nederland wel te worden opgenomen in de 
aanbestedingsomzet 2001. 

 
Beoordeling 
 

8. Naar de mening van de Adviescommissie dient de definitie van de 
aanbestedingsomzet op grond van punt 8 van de Bekendmaking boetetoemeting 
B&U-sector toegepast te worden. Deze bevat als constitutief vereiste dat de 
aanbestedingsomzet dient te zijn behaald met in 2001 geleverd werk. Naar de 
mening van de Adviescommissie kunnen de toelichting noch de nadere toelichting op 
deze Bekendmaking afbreuk doen aan dit constitutieve vereiste. Daarbij komt dat de 
rechtszekerheid die met het opstellen van een beleidsregel, zoals vervat in punt 8 
van de Bekendmaking boetetoemeting B&U-sector, is gediend eraan in de weg staat 
dat de NMa in een toelichting een uitleg aan deze regel geeft die afwijkt van de 
duidelijke bewoordingen waarin deze is gesteld. Aldus komt alleen omzet behaald uit 
aanbesteding met in 2001 geleverd werk in aanmerking bij het bepalen van de 
boetegrondslag. Naar de mening van de Adviescommissie kon de NMa de omzet 
behaald met het werk Knürr Nederland dan ook niet in aanmerking nemen voor de 
berekening van de boetegrondslag nu dit werk pas in 2002 is geleverd. Dat de met dit 
werk behaalde omzet wel door de onderneming is opgenomen in de jaarrekening 
2001 doet hier niet aan af. 

                                                 
2
  Brief van 4 januari 2007 van J. de Geus, prismanr. 3938_650/23. 
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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. 

 
De bezwaren van de onderneming moeten naar de mening van de Adviescommissie 
gegrond worden verklaard. 
 
 
 
W.g. 
mr R. Bakker (voorzitter) 
 
 
 
 
W.g. 
mr H.H.B. Vedder (secretaris) 

 
 
 
 

 
     

 


