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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_650/7.  

 

 

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 Beheermaatschappij P. Moll 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 Beheermaatschappij P. Moll bestaat uit Beheermaatschappij P. Moll 

B.V. en alle werkmaatschappijen waarover deze rechtspersoon 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 P. Moll B.V. (hierna ook: de Onderneming). 

 

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

Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd. 

 

4. Tegen het besluit heeft Bouwbedrijf P. Moll B.V. tijdig bezwaar aangetekend bij brief van 

8 augustus 2006. 

 

                                                           
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. 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 Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet (hierna: de Adviescommissie). 

 

6. Op 5 januari 2007 is Bouwbedrijf P. Moll B.V., alsook de Raad naar aanleiding van de 

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

opgemaakt, dat op 16 februari 2007 aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. en de Raad is 

toegezonden.  

 

7. Op 26 maart 2007 heeft de Adviescommissie haar advies uitgebracht (hierna: het 

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

 

8. Het Advies van de Adviescommissie luidt als volgt: 

“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. 

De bezwaren van de onderneming moeten naar de mening van de Adviescommissie gegrond 

worden verklaard.”  

 

9. Na zich ervan te hebben vergewist dat het Advies zorgvuldig tot stand is gekomen heeft 

de Raad - om redenen zoals hierna nader toegelicht - besloten van het Advies af te wijken. 

Derhalve legt de Raad het Advies niet ten grondslag aan dit besluit en stelt hij zijn eigen 

beoordeling daarvoor in de plaats (zie hoofdstuk 2 van dit besluit). 

 

2  Motivering voor afwijking van het Advies  

 

10. Bouwbedrijf P. Moll B.V. voert in bezwaar aan dat de Raad in afwijking van de door de 

Onderneming opgegeven Aanbestedingsomzet 2001 van EUR 121.725,00 de 

boetegrondslag zonder enige motivering heeft vastgesteld op EUR 1.188.390,00. 

Bouwbedrijf P. Moll B.V. is van oordeel dat het bestreden besluit daarmee in strijd is met 

de wet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te weten, het 

motiveringsbeginsel en het beginsel van zorgvuldige voorbereiding. De omzet behaald 

met een bepaald project (het werk Knürr Nederland) behoort in de opvatting van 

Bouwbedrijf P. Moll B.V. niet tot de Aanbestedingsomzet 2001 aangezien dit werk pas in 

2002 juridisch is(op)geleverd. Dit blijkt volgens Bouwbedrijf P. Moll B.V. uit het feit dat de 

laatste betaling pas in 2002 is verricht door de opdrachtgever. Volgens Bouwbedrijf P. 

Moll B.V. valt het werk Knürr Nederland daarom buiten de definitie van 

“Aanbestedingsomzet”  zoals gehanteerd in randnummer 8 van de Bekendmaking 
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boetetoemeting aangaande bepaalde mededingingsbeperkende activiteiten in de 

deelsector burgerlijke & utiliteitsbouw3 (hierna: Boetebekendmaking). 

 

11. De Adviescommissie adviseert het bezwaar van Bouwbedrijf P. Moll B.V. gegrond te 

verklaren. Volgens de Adviescommissie bevat randnummer 8 van de Boetebekendmaking 

het constitutief vereiste dat de Aanbestedingsomzet dient te zijn behaald met in 2001 

geleverd werk. Naar de mening van de Adviescommissie kunnen de toelichting op de 

Boetebekendmaking noch de nadere toelichting op de Boetebekendmaking afbreuk doen 

aan dit constitutief vereiste. Voorts is de Adviescommissie van mening dat daarbij komt 

dat de rechtszekerheid die met het opstellen van een beleidsregel is gediend, zoals vervat 

in randnummer 8 van de Boetebekendmaking, eraan in de weg staat dat de NMa in een 

toelichting een uitleg aan deze regel geeft die afwijkt van de bewoordingen waarin deze is 

gesteld. Aldus komt volgens de Adviescommissie alleen omzet behaald uit aanbesteding 

met in 2001 geleverd werk in aanmerking bij het bepalen van de boetegrondslag.  

 

12. De Raad volgt het Advies niet en overweegt hiertoe als volgt. 

 

13. De Boetebekendmaking geeft aan op welke wijze de Raad de hoogte van de boete 

bepaalt. In randnummer 13 van de Boetebekendmaking is het volgende opgenomen:  

“Voor een onderneming waarvan wordt vastgesteld dat zij met betrekking tot activiteiten 

binnen de B&U-deelsector artikel 6, eerste lid, Mw en/of artikel 81, eerste lid, EG-Verdrag heeft 

overtreden, is de grondslag voor de boetebepaling de Aanbestedingsomzet 2001” . 

 

14. Onder Aanbestedingsomzet 2001 wordt verstaan “de omzet die de Onderneming in 2001 in 

Nederland heeft behaald met B&U-werken die in aanbesteding zijn verworven” .4  

 

15. Met omzet wordt bedoeld “de netto-omzet, exclusief de mutatie onderhanden werk. Indien 

als gevolg van minderwerk of meerwerk in 2001 minder of meer omzet is gerealiseerd (ook 

indien hiervoor separate opdracht is verkregen), dan dient deze bij de opgave van de 

aanbestedingsomzet te worden meegenomen. Derhalve bestaat de Aanbestedingsomzet 2001 

uit de nett0-omzet van in 2001 opgeleverd werk en uitgevoerde contracten en 

vervolgopdrachten” .5 De Raad constateert dat de Adviescommissie zich in het Advies 

beperkt tot ‘opgeleverd werk’ en voorbij gaat aan ‘uitgevoerde contracten en 

vervolgopdrachten’.  

 

                                                           
3 Bekendmaking van 6 september 2005, Stcrt. 2005, nr. 172, p. 12. Rectificatie van 12 oktober 2005, Stcrt. 2005, nr. 198, 

p.22.  
4 Zie randnummer 7 Boetebekendmaking. 

5 Zie randnummer 8 Boetebekendmaking. 
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16. In randnummer 11 van de Boetebekendmaking is bepaald dat een onderneming opgave 

van de Aanbestedingsomzet 2001 dient te doen conform de bij de Boetebekendmaking 

behorende bijlagen (bijlage 1: Model Opgave Aanbestedingsomzet 2001 en bijlage 2: 

Model Rapport van feitelijke bevindingen opgesteld door een accountant). In bijlage 2 

van de Boetebekendmaking is opgenomen dat de Aanbestedingsomzet 2001 uit de 

jaarrekening en administratie van een onderneming afgeleid dient te zijn. Daarbij is voor 

alle duidelijkheid de volgende aanwijzing voor de Onderneming en de accountant 

opgenomen: “N.B.: Nagegaan dient te worden dat voor alle onder de netto-omzet 2001 

verantwoorde en opgenomen werken die via aanbesteding zijn verworden (in 2001 of in eerdere 

jaren) de totale netto-omzet 2001 wordt opgegeven [… ]” .6  

 

17. Ook in de Toelichting op de Boetebekendmaking (hierna: Toelichting) is duidelijk 

weergegeven dat bij de berekening van de Aanbestedingsomzet 2001 de netto-omzet 

volgens dezelfde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling dient te worden 

gevolgd als gehanteerd in de jaarrekening 2001. De nett0-omzet in de jaarrekening 2001, 

voor zover verkregen uit aanbesteding, is derhalve het uitgangspunt voor het vaststellen 

van de Aanbestedingsomzet 2001.7  

 

18. In tegenstelling tot de Adviescommissie is de Raad van oordeel dat bovenstaande 

Toelichting op de Boetebekendmaking geen afbreuk doet aan de definitie zoals 

opgenomen in randnummer 8 van de Boetebekendmaking. De Toelichting - die 

tegelijkertijd met de Boetebekendmaking aan de Onderneming is toegezonden - geeft een 

nadere uitleg van het begrip Aanbestedingsomzet 2001 en verschaft duidelijkheid over de 

manier waarop de opgave Aanbestedingsomzet 2001 door de Onderneming moet 

worden gedaan.  

 

19. De Raad stelt vast dat uit de Boetebekendmaking inclusief de bijlagen en de Toelichting 

duidelijk blijkt dat het voor de bepaling van de Aanbestedingsomzet 2001 uitsluitend gaat 

om de in de jaarrekening 2001 verantwoordde netto-omzet, voor zover deze wordt 

aangemerkt als aanbestedingsomzet. Het feit dat in randnummer 8 van de 

Boetebekendmaking het begrip ‘opgeleverd werk’ wordt gehanteerd, doet aan deze 

conclusie niet af. Dit begrip duidt - anders dan de Onderneming lijkt te willen stellen - 

niet op levering in juridische zin. De Boetebekendmaking inclusief de bijlagen en de 

Toelichting gaan uit van een bedrijfseconomisch begrip van ‘opgeleverd werk’. Zoals 

aangegeven moet daarvoor worden aangesloten bij dezelfde grondslagen voor 

waardering en resultaatbepaling als gehanteerd in de jaarrekening 2001. Zodra de met 

                                                           
6 Zie bijlage 2 bij de Boetebekendmaking randnummer 2 van paragraaf Verrichte werkzaamheden en randnummer 2 van 

paragraaf Uitkomsten verrichte werkzaamheden. 

7 Zie randnummer 12 Toelichting. 
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een bepaald werk behaalde (nett0-)omzet is verantwoord in de jaarrekening 2001, is er 

sprake van opgeleverd werk in de zin van de Boetebekendmaking, ongeacht of er reeds 

sprake is geweest van juridische (op)levering van het desbetreffende werk. De 

Adviescommissie gaat hier in haar Advies aan voorbij.   

 

20. De accountant van de Onderneming is ook uitgegaan van de door de Raad gehanteerde 

definitie. De Onderneming heeft bij brief van 11 oktober 2005 Opgave 

Aanbestedingsomzet 2001 (hierna: de Opgave) gedaan. Deze Opgave werd conform de 

vereisten in de Boetebekendmaking voorzien van een door de accountant van de 

Onderneming (hierna: de accountant) opgesteld Rapport van feitelijke bevindingen.8 De 

Aanbestedingsomzet 2001 van de Onderneming bedraagt volgens haar Opgave in totaal 

EUR 121.725,00. In het Rapport van feitelijke bevindingen maakt de accountant echter een 

voorbehoud ten aanzien van de volledigheid van de door de Onderneming gedane 

Opgave. De accountant stelt dat de in de jaarrekening 2001 opgenomen 

aanbestedingsomzet met betrekking tot het werk Knürr Nederland ad EUR 1.066.665,00 

niet in de Opgave is meegenomen, omdat de Onderneming van mening is dat de 

juridische (op)levering eerst in boekjaar 2002 heeft plaatsgevonden, daar de betaling van 

de slottermijn ad EUR 48.330,00 in dat jaar is verricht. De accountant verklaart echter dat 

het bedrag ad EUR 1.066.665,00 volgens de door de Raad gehanteerde definitie wel 

degelijk bij de Opgave had moeten worden opgegeven.9  

 

21. Ook uit de eigen waarderingsgrondslagen van de door de Onderneming verstrekte 

jaarrekening 2001 blijkt dat de omzet van het werk Knürr Nederland bedrijfseconomisch 

moet worden aangemerkt als (op)geleverd in 2001.10 Onder de kop “opbrengst 

opgeleverde werken” is de volgende passage opgenomen: 

“De opbrengst opgeleverde werken omvat de opbrengst van de in het boekjaar opgeleverde 

werken en projecten, de nagekomen opbrengsten van in voorgaande jaren opgeleverde werken 

en projecten, alsmede de in het verslagjaar in rekening gebrachte bedragen voor geleverde 

goederen en diensten. 

Winst op werken wordt eerst genomen bij oplevering. Op dat moment wordt het resultaat, 

met inachtneming van eventueel getroffen voorzieningen in de jaarrekening opgenomen. 

Indien op onderhanden werken een verlies wordt verwacht, is daarvoor een voorziening 

getroffen ten laste van het resultaat.” . 

 

22. Aangezien het werk Knürr Nederland is opgenomen in de winstrekening van de 

Jaarrekening 2001 van de Onderneming, kan de Raad niet anders concluderen dan dat de 

                                                           
8 Zie dossierstuk 3938_650/2. 

9 Zie dossierstuk 3938_650/5. 

10 Zie dossierstuk 3938_650/2, “Toelichting Algemeen” op de jaarrekening 2001. 



Openbaar 

 

6                                                  Openbaar 

met dit werk behaalde omzet behoort tot de netto-omzet zoals gedefinieerd in 

randnummer 8 van de Boetebekendmaking en derhalve behoort tot de 

Aanbestedingsomzet 2001. Het is daarbij niet van belang op welk moment de laatste 

betaling heeft plaatsgevonden. 

 

23. Ten aanzien van hetgeen Bouwbedrijf Moll B.V. in haar bezwaarschrift stelt omtrent het 

motiveringsbeginsel en het beginsel van zorgvuldige voorbereiding, merkt de Raad het 

volgende op. Het is de verantwoordelijkheid van de Onderneming om een volledige 

Opgave te doen. In het onderhavige geval bestaat er een duidelijke discrepantie tussen de 

Opgave zoals deze door de Onderneming is opgesteld en het door de accountant 

opgestelde Rapport van feitelijke bevindingen. Uit oogpunt van zorgvuldigheid heeft de 

de NMa ten aanzien van deze discrepantie op 11 januari 2006 telefonisch contact 

opgenomen met de accountant. Bij die gelegenheid gaf de accountant aan dat op basis 

van de door de Raad gehanteerde definitie van de Aanbestedingsomzet 2001 het werk 

Knürr Nederland ad EUR 1.066.665,00 had moeten worden opgegeven.11 De Raad heeft 

vervolgens, op basis van de door de Onderneming verstrekte gegevens, de met het werk 

Knürr behaalde aanbestedingsomzet meegenomen bij de bepaling van de 

boetegrondslag. Van strijd met enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur is geen 

sprake.  

 

24. Gelet op het vorenstaande wijkt de Raad af van het Advies en verwerpt het bezwaar. 

 

                                                           
11 Zie dossierstuk 3938_650/5. 
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3 Besluit 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

 

I. verklaart de bezwaren tegen het besluit van de Raad van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit van 29 juni 2006, kenmerk 3938_650/7 ongegrond; 

 

II. 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.  

 


