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Advies in de zaak 3938_694, Dordrecht Diensten B.V. 
 
Subcommissie van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet bestaande uit: 
mr M. Sikkens (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_694 (hierna: het besluit) stelde 
de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) 
vast dat Dordrecht Diensten B.V. (hierna: Dordrecht) 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 Dordrecht. 
 

3. Tegen het besluit werd op 17 november 2006 een bezwaarschrift ingediend.2 
Aanvullende gronden werden op 20 december ingediend.3 

 
4. Bij brief van 27 februari 2007 werd aan de partijen en de zaakbehandelaars bij de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) medegedeeld dat op 20 maart 
2007 een hoorzitting zou plaatsvinden door de Adviescommissie bezwaarschriften 
Mededingingswet (hierna: Adviescommissie). Op 20 maart 2007 vond deze 
hoorzitting plaats waarbij de partijen en vertegenwoordigers van de NMa werden 
gehoord door de subcommissie van de Adviescommissie bestaande uit: mr M. 
Sikkens (voorzitter), dr J.F. Appeldoorn (secretaris) en prof. dr J.A.H. Maks. 

 
5. Het verslag van de hoorzitting werd op 24 april 2007 aan partijen rondgestuurd. 

 
2. Besluit 
 

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

7. Dordrecht voert een bewijsverweer. 
 
Beoordeling 
 

8. De Adviescommissie interpreteert het bezwaar van Dordrecht mede als een bezwaar 
tegen de zgn. “2+2” bewijsregel. 

 
9. De Adviescommissie kan Dordrecht 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. 

 

                                                 
1
 Prismanummer 3938_694/11. 

2
 Prismanummer 3938_694/14. 

3
 Prismanummer 3938_694/17. 
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10. De Adviescommissie kan Dordrecht daarbij niet volgen wanneer zij meent dat de 
Raad i.c. had moeten bewijzen dat er een kartel zou bestaan tussen 700 
ondernemingen. Veeleer wijst het Rapport op een algemene structuur van verboden 
vooroverleg waarbij het voor het effectueren van concurrentiebelemmerend gedrag 
niet noodzakelijk is gebleken dat alle deelnemers bekend waren met de identiteit van 
alle overige ondernemingen en dat alle deelnemers aan de structuur onderlinge 
concurrenten waren. 

 
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 besluit4 en de zienswijze5 op grond waarvan de Raad concludeert tot 
deelname van Dordrecht 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 Dordrecht in het leveren van voldoende 

tegenbewijs is geslaagd. Naar de mening van de Adviescommissie is dit niet het 
geval, nu het betoog van Dordrecht in wezen bestaat uit de enkele ontkenning aan de 
projecten opgenomen in het bewijsdossier, te hebben deelgenomen. 

 
15. De bewijsvoering zoals opgenomen in het besluit kan daarmee de slotsom dragen 

dat Dordrecht de artikelen 6 Mw en 81 EG heeft overtreden. 
 

16. De Adviescommissie is met Dordrecht van oordeel dat het project “Fina” niet in de 
bewijsvoering betrokken had mogen worden, daar de bedoelde overtreding zich in 
België heeft afgespeeld, hetgeen echter overigens niet tot een andere slotsom inzake 
het bewijsverweer leidt. 

 
17. Het bezwaar dient voor het overige te worden verworpen. 

  
18. Terzijde 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. 

 
Aanbestedingsomzet 2001 
 

19. Na een discussie over de wijze van berekening heeft Dordrecht een 
Aanbestedingsomzet 2001 van € 4.655.000 opgegeven, waarop de boete is 
gebaseerd. Dordrecht stelt echter in beginsel een Aanbestedingsomzet 2001 van nihil 
te hebben. 

 
Beoordeling 
 

20. 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 

                                                 
4
 Zie de randnummers 15-30 van het besluit. 

5
 Zie de randnummers 41-48 van de zienswijze. 
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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 opgeleverd werk in aanmerking bij het bepalen van de 
boetegrondslag. 

  
21. Het bezwaar dient in zoverre gegrond te worden verklaard. De Adviescommissie 

adviseert de Raad met inachtneming van het bovenstaande de Aanbestedingsomzet 
2001 opnieuw te berekenen. Voorzover die berekening tot een Aanbestedingsomzet 
2001 van nihil zou leiden wordt de Raad geadviseerd een boete vast te stellen 
indachtig de advisering in de zaak 3938_686.  

 
[Vertrouwelijk] 
 

22. [Vertrouwelijk] 
  
[Vertrouwelijk] 
 

23. [Vertrouwelijk] 
 

24. [Vertrouwelijk] 
 

25. [Vertrouwelijk] 
 
Hoogte boete 
 

26. Dordrecht stelt dat de keuze van de Raad voor het ijkjaar 2001 voor haar onredelijke 
gevolgen heeft; ook maakt zij bezwaar tegen de Boeterichtsnoeren; daartoe heeft zij 
een vergelijkend cijferonderzoek verricht. 

 
Beoordeling 
 

27. Gezien het hiervoor met betrekking tot de Aanbestedingsomzet 2001 overwogene 
behoeft dit bezwaar geen aparte bespreking. 

 
Wettelijke rente 
 

28. Dordrecht stelt ook met ingang van 13 weken na de verzending van het boetebesluit 
geen rente te zijn verschuldigd.  

 
Beoordeling 
 

29. Art. 67(2) Mw bepaalt dat vanaf 13 weken na inwerkingtreding van het besluit rente 
verschuldigd is. Voor de periode gelegen tussen de bekendmaking en het instellen 
van bezwaar regelt art. 63(1) Mw dat de werking van een sanctiebeschikking wordt 
opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken. Nu bezwaar is ingesteld, bepaalt 
art. 63(1) Mw dat daardoor de werking van het besluit (opnieuw) wordt opgeschort. 
De Adviescommissie is van mening dat de Mededingingswet op dit punt een 
ambiguïteit bevat. Enerzijds kan worden gezegd dat de schorsende werking van 
artikel 63(1) Mw moet worden uitgelegd als het tijdelijk wegnemen van de juridische 
werking van het besluit. Daar een rentevergoeding niets meer is dan een waardering 
voor de tijdsperiode dat een verplichting nog niet is nagekomen, kan er voordat op 
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het bezwaar is beslist nimmer een dergelijke renteverplichting bestaan, daar 
hangende die beslissing van een ‘onderliggende’ verplichting zijdens Dordrecht geen 
sprake is. Anderzijds kan worden gezegd dat art. 63(1) Mw slechts de werking van 
het besluit opschort, maar het besluit wel op enig moment in werking is getreden. 
Zonder dit laatste zou het immers onmogelijk zijn om bezwaar in te stellen, daar 
slechts bezwaar tegen een besluit dat in werking is getreden, kan worden ingesteld. 
Met het moment van inwerkingtreding zou dan voor bezwaarde de renteverplichting 
ontstaan. 

  
30. De Memorie van Toelichting van de Mw lijkt te duiden op de wens van de wetgever 

om de renteverplichting dertien weken na bekendmaking van het besluit te laten 
aanvangen.6 De Adviescommissie is dan ook van mening dat de ambiguïteit van de 
wetstekst in dier voege dient te worden uitgelegd. 

 
31. Het bezwaar dient derhalve te worden verworpen. 

 
Clementie 
 

32. Dordrecht stelt door allerlei omstandigheden niet in staat te zijn geweest om 
clementie aan te vragen. Evenwel eist zij thans enige korting. 

 
Beoordeling 
 

33. Vaststaat dat Dordrecht een afweging heeft gemaakt waarbij zij de bij haar 
aanwezige informatie heeft beoordeeld op additionele waarde voor het onderzoek 
van de NMa. Deze afweging heeft geresulteerd in het niet aanvragen van clementie. 

 
34. Naar de mening van de Adviescommissie komt deze afweging, inclusief de daaraan 

verbonden gevolgen, voor risico van Dordrecht. Het niet ontvangen van clementie 
kan derhalve niet aan de Raad worden tegengeworpen, waar Dordrecht tijdens haar 
afweging heeft nagelaten met de NMa in contact te treden over de nadere toepassing 
van de clementieregels. 

 
35. Het bezwaar dient dan ook te worden verworpen. 

 
Deelname versnelde procedure 
 

36. Dordrecht vindt de korting wegens deelname aan de versnelde procedure 
onrechtmatig en eist nu met een beroep op het gelijkheidsbeginsel 15% korting, ook 
al heeft Dordrecht voor de reguliere procedure gekozen. 

 
Beoordeling 
 

37. Dordrecht doet een beroep op het gelijkheidsbeginsel, waarbij zij twee in haar ogen 
gelijke gevallen naast elkaar legt. Die twee gevallen behelzen echter één geval uit de 
versnelde procedure en één geval uit de reguliere procedure, waardoor zij reeds om 
die reden ongelijk aan elkaar zijn. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt 
derhalve. Voor het overige overweegt de Adviescommissie als volgt. 

 
38. Naar de mening van de Adviescommissie berust het standpunt van Dordrecht op een 

onjuiste uitleg van de versnelde procedure. Deze kenmerkt zich door het feit dat de 
NMa een 15% korting op de boete in het vooruitzicht stelt, indien bezwaarde zich aan 

                                                 
6
 Zie de bewoordingen van de MvT bij de artt. 63 en 67 Mw, TK 1995-1996, 24707, nr. 3, pp. 92-94. 
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een aantal voorwaarden houdt, bestaande uit onder meer het afstand doen van enige 
rechten. 

 
39. Dat het resultaat van het volgen van de reguliere procedure mogelijk ongunstiger 

uitpakt dan waar het volgen van de versnelde procedure toe zou hebben geleid, heeft 
als enkele reden de keuze van bezwaarde om de reguliere procedure te volgen dan 
wel zich niet aan de voorwaarden van de versnelde procedure te willen houden. Het 
niet gerechtigd zijn tot de in de versnelde procedure voorziene korting van 15% is 
daarmee uitsluitend gegrondvest op de keuze van bezwaarde zelf. 

  
40.  Het bezwaar dient derhalve te worden verworpen. 

 
Opmerking 
 

41. De Adviescommissie stelt vast dat de Raad ter hoorzitting een krantenknipsel over de 
moedermaatschappij van Dordrecht heeft overgelegd en als aanvulling op de 
bewijsvoering het opleggen van een boete aan genoemde moedermaatschappij in 
een andere lidstaat van de Europese Unie naar voren heeft gebracht. 

 
42. De Adviescommissie is van oordeel dat het bedoelde document en het daarmee in 

samenhang gevoerde betoog voor de onderhavige zaak reeds prima facie iedere 
relevantie missen. Nu de Raad juist vóór het einde van de hoorzitting dit document 
heeft overgelegd zonder dat duidelijk is geworden waarom de Adviescommissie en 
Dordrecht dit document niet voorafgaand aan de hoorzitting hebben kunnen 
ontvangen, moet de handelwijze van de Raad in strijd met een goede procesorde 
worden geacht. 

 
43. De Adviescommissie wenst derhalve op te merken dat zij het genoemde document 

en het door de Raad gevoerde betoog niet in haar advisering heeft betrokken. 
 
Slotoverweging 
 

44. 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 
 

45. De Adviescommissie adviseert de Raad het besluit op bezwaar vorm te geven onder 
toewijzing en verwerping van de bezwaren in voege als voormeld. 

  
46. Mocht de Raad met de Adviescommissie van mening zijn dat het bezwaar van 

Dordrecht aangaande de Aanbestedingsomzet 2001 gegrond dient te worden 
verklaard, dan dient aan Dordrecht een kostenvergoeding ex art. 7:15 lid 2 Awb te 
worden toegekend. 

 
 
W.g. 
mr M. Sikkens  
Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet  – subcommissie zaak 3938_694 
Voorzitter 
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W.g. 
dr J.F. Appeldoorn 
Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet  – subcommissie zaak 3938_694 
Secretaris 
 

-/- 


