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

bezwaren gericht tegen het besluit van 25 oktober 2006 met kenmerk 3938_694/11. 

 

 

1. Bij besluit van 25 oktober 2006 (hierna: het bestreden besluit) heeft de Raad van Bestuur 

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

onderneming Strabag Nederland 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 Strabag Nederland bestaat uit Dordrecht Diensten B.V. (voorheen: 

Strabag Nederland 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 utiliteitsbouwwerken.2 

 

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

Dordrecht Diensten B.V. (hierna ook: de Onderneming) een boete opgelegd. 

 

4. Tegen het bestreden besluit heeft de Onderneming tijdig pro forma bezwaar aangetekend 

bij brief van 17 november 2006. De gronden van bezwaar zijn op 19 december 2006 

aangevuld. 

 

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). 

                                                           
1 Rapport van 6 september 2005. 

2 Zie voor de definitie van B&U-werken randnummer 1 van het Rapport. 
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6. Op 20 maart 2007 is de Onderneming, alsook de Raad naar aanleiding van de ingediende 

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

dat op 24 april 2007 aan de Onderneming en de Raad is toegezonden.  

 

7. Op 14 mei 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 de Raad het besluit op bezwaar vorm te geven onder 

toewijzing en verwerping van de bezwaren in voege als voormeld.”  

 

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 deels conform het Advies 

te beslissen en deels daarvan af te wijken. 

 

10. De Raad wijkt af van het Advies voor zover het betrekking heeft op:  

- Project ‘Fina’; 

- Aanbestedingsomzet 2001. 

Ten aanzien van deze onderdelen 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 het 

onderhavige besluit).Ten aanzien van de resterende bezwaargrond(en) van de 

Onderneming beslist de Raad 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 3 van dit besluit dat voorziet in een nadere  

motivering ten aanzien van: 

(a) het systeem van vooroverleg; 

(b) deelname aan het systeem van vooroverleg; 

(c) toerekening; 

(d) vaststelling boetegrondslag/mate van betrokkenheid; 

(e) wettelijke rente; 

(f) [vertrouwelijk].  
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2 Motivering voor afwijking van het Advies 

 

2.1 Project Fina 

 

12. De Onderneming voert aan dat de informatie met betrekking tot het project ‘Fina’ niet 

als bewijs van deelname van de Onderneming aan het systeem van vooroverleg door de 

Raad gebruikt had mogen worden, aangezien het een project in België betrof. 

 

13. De Adviescommissie adviseert de Raad het project ‘Fina’ niet in de bewijsvoering te 

betrekken, aangezien de bedoelde overtreding zich in België heeft afgespeeld. 

 

14. De Raad volgt het Advies niet op dit punt en overweegt hiertoe als volgt. 

 

15. De Raad stelt vast dat de Onderneming op geen enkele wijze heeft gemotiveerd waarom 

het project ‘Fina’ zich in België zou hebben afgespeeld. De Raad volgt de Onderneming 

niet in haar betoog, aangezien uit de schriftelijke informatie afkomstig van 

clementieverzoeker Koninklijke BAM Groep N.V. (hierna ook: BAM)3 blijkt dat het project 

‘Fina’ zich in Nuland bevond. Nuland is een dorp in Noord-Brabant, gelegen tussen  

’s-Hertogenbosch en Oss. Derhalve stelt de Raad vast dat het project ‘Fina’ zich niet in 

België bevond, maar in Nederland. 

 

16. Voorts bestaat de schriftelijke informatie afkomstig van BAM ten aanzien van het project 

‘Fina’ uit handgeschreven aantekeningen, gemaakt tijdens het vooroverleg, waarin de 

Onderneming is genoemd als één van de aanwezige partijen.4 Uit de aantekeningen van 

de bespreking op 23 juni 1998 blijkt dat de Onderneming een actieve rol speelde in het 

vooroverleg. Tevens geven de aantekeningen weer welke afspraken tussen betrokken 

partijen zijn gemaakt, zoals hoe het werk werd gegund en welke rekenvergoedingen 

zouden worden betaald.  

 

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

 

2.2 Aanbestedingsomzet 2001 

 

18. De Onderneming stelt dat de boeteoplegging op basis van de Aanbestedingsomzet 2001 

van EUR 4.655.000 in strijd is met het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

motiveringsbeginsel. Volgens de Onderneming heeft de Raad in de Bekendmaking 

boetetoemeting aangaande bepaalde mededingingsbeperkende activiteiten in de 

                                                           
3 Zie bijlage 1 bij dossierstuk 3938_695/5 pagina’s 39510220001567 en 39510220000103. 

4 Zie bijlage 1 bij dossierstuk 3938_695/5 pagina’s 39510220001567, 39510220001345 en 39510220001346. 
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deelsector burgerlijke & utiliteitsbouw (hierna: Boetebekendmaking)5 aangegeven dat de 

Aanbestedingsomzet 2001 bestaat uit de netto-omzet van in 2001 opgeleverd werk en 

uitgevoerde contracten en vervolgopdrachten. De Onderneming stelt geen werk in 2001 

te hebben opgeleverd, waardoor haar Aanbestedingsomzet 2001 volgens haar nihil is. 

Voorts stelt de Onderneming onder protest een nieuwe opgave van EUR 4.655.000 te 

hebben gedaan. De Raad had volgens de Onderneming in het bestreden besluit moeten 

onderbouwen waarom hij van EUR 4.655.000 is uitgegaan. 

 

19. De Adviescommissie adviseert het bezwaar van de Onderneming 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 kan 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 Raad 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 opgeleverd werk in aanmerking bij het bepalen van de boetegrondslag.  

 

20. De Raad volgt het Advies niet op dit punt en overweegt hiertoe als volgt.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”. 

 

22. 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.” 6  

 

23. 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” .7 De Raad constateert dat de Adviescommissie zich in het Advies 

                                                           
5
 Bekendmaking van 6 september 2005, Stcrt. 2005, nr. 172, p. 12. Rectificatie van 12 oktober 2005, Stcrt. 2005, nr. 198, 

p.22. 

6 Zie randnummer 7 Boetebekendmaking. 

7 Zie randnummer 8 Boetebekendmaking. 
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beperkt tot ‘opgeleverd werk’ en voorbij gaat aan ‘uitgevoerde contracten en 

vervolgopdrachten’. 

 

24. 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 […]” .8Ook in de Toelichting op 

de Boetebekendmaking (hierna: de 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 2001.9  

 

25. In tegenstelling tot de Adviescommissie is de Raad van oordeel dat de Toelichting 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.  

 

26. 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 

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

paragraaf Uitkomsten verrichte werkzaamheden. 

9 Zie randnummer 12 van de 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 is hier in haar Advies aan voorbij gegaan. De accountant van de 

Onderneming is zelf ook uitgegaan van de door de NMa gehanteerde definitie. In door 

de Onderneming toegezonden rapport van feitelijke bevindingen rapporteert de 

accountant als bijzondere bevinding dat “het niet plausibel is dat één project met een in 

2001 gefactureerde omzet ad EUR 4.655.000 niet als aanbestedingsomzet wordt aangemerkt’’ 

(onderstreping toegevoegd).10 Met andere woorden de accountant van de Onderneming 

geeft aan dat de met het project behaalde omzet – anders dan de Onderneming stelt - 

zou moeten worden gerekend tot de Aanbestedingsomzet 2001, zoals gedefinieerd in 

randnummer 8 van de Boetebekendmaking. Op basis daarvan heeft de Raad de 

boetegrondslag in het bestreden vastgesteld op EUR 4.655.000. 

 

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

jaarrekening 2001 blijkt dat de omzet van het in randnummer 26 genoemde project 

bedrijfseconomisch moet worden aangemerkt als (op)geleverd in 2001. Onder de kop 

‘netto omzet’ is de volgende passage opgenomen: 

“Als netto omzet wordt aangemerkt de aan derden gefactureerde bedragen wegens verrichte 

leveringen en diensten, exclusief omzetbelasting. Inkoop- en produktiekosten worden ten laste 

van de omzet gebracht in het jaar waarin de daarmee verband houdende opbrengst is 

verantwoord” . 

Conform deze waarderingsgrondslagen is de met het genoemde project (dat in 

aanbesteding is verworven) behaalde gefactureerde omzet ad EUR 4.655.000 in de 

jaarrekening 2001 verantwoord. Ook aan dit gegeven is de Adviescommissie 

voorbijgegaan. 

 

28. Op grond van het bovenstaande kan de Raad niet anders concluderen dan dat de met dit 

project behaalde omzet behoort tot de netto-omzet zoals gedefinieerd in randnummer 8 

van de Boetebekendmaking.  

 

31. Ten aanzien van hetgeen de Onderneming 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 conform de 

Boetebekendmaking een volledige Opgave Aanbestedingsomzet 2001 te overleggen. In 

het onderhavige geval bestond er een duidelijke discrepantie tussen de Opgave 

Aanbestedingsomzet 2001 zoals deze door de Onderneming in eerste instantie is 

opgesteld en het door de accountant opgestelde Rapport van feitelijke bevindingen. Op 

aandringen van de Raad heeft de Onderneming een gecorrigeerde Aanbestedingsomzet 

                                                           
10 Zie dossierstuk 3938_695/6. 
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2001 aangeleverd. Deze heeft de Raad vervolgens kunnen en mogen hanteren als 

boetegrondslag. Van de zijde van de Raad is zowel schriftelijk als mondeling aangegeven 

om welke reden de eerstens aangeleverde Aanbestedingsomzet 2001 onjuist was.11 Van 

strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is naar het oordeel van de 

Raad geen sprake. 

 

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

 

3. Nadere motivering 

 

3.1 Het systeem van vooroverleg 

 

33. De Onderneming stelt dat geen sprake is van één systeem van vooroverleg en dat uit het 

dossier volgt dat het vooroverleg voornamelijk plaatsvond op regionaal niveau. 

 

34. In haar Advies heeft de Adviescommissie aangegeven dat zij het betoog van de 

Onderneming niet volgt. Blijkens het dossier staat vast dat er in de periode 1998 tot en 

met 2001 sprake was van een algemene structuur van verboden vooroverleg.12 

 

35. In aanvulling op hetgeen de Adviescommissie omtrent dit bezwaar heeft geadviseerd, 

overweegt de Raad het volgende. 

 

36. De Raad heeft het bestaan van het systeem van vooroverleg uitvoerig en gemotiveerd 

onderbouwd in het Rapport.13 Het Rapport is gebaseerd op honderden verklaringen die 

afkomstig zijn van bouwbedrijven uit de B&U-sector, welke bedrijven qua omvang en 

marktmacht verschillen. De verklaringen gaan concreet en gespecificeerd in op talloze 

projecten waarbij vooroverleg heeft plaatsgevonden en zijn afkomstig van grote, 

middelgrote en kleine bouwondernemingen in Nederland. Op basis van het 

clementiemateriaal is komen vast te staan dat het vaststellen van een rekenvergoeding 

en het afstemmen van inschrijfgedrag voorafgaand aan de inschrijving op 

aanbestedingen in de B&U-sector in Nederland op grote schaal plaatsvond. Zoals in het 

Rapport is uiteengezet hebben meerdere clementieverzoekers aangegeven dat de 

individuele vooroverleggen een systeem of structuur vormen en dat het systeem werd 

toegepast in geheel Nederland.  

 

37. Uit het Rapport blijkt dat in de B&U-sector sprake was van één systeem van vooroverleg 

omdat in de afzonderlijke vooroverleggen steeds een gemeenschappelijk doel werd 

                                                           
11 Zie dossierstukken 3938_694/5,7 en 8. 
12 Zie randnummer 9 van het Advies. 

13 Zie hoofdstukken 5 en 6 van het Rapport. 



Openbaar 

 

8                                                  Openbaar 

nagestreefd, namelijk voormeld vaststellen van rekenvergoedingen en het afstemmen 

van inschrijfgedrag. Bij ieder vooroverleg tussen de betrokken ondernemingen werden in 

essentie steeds dezelfde afspraken gemaakt volgens een vergelijkbaar stramien. De 

deelnemers aan het vooroverleg kenden elkaar een rekenvergoeding toe, waarvan de 

hoogte gezamenlijk werd vastgesteld. Zij vergeleken hun blankcijfers en bepaalden wie 

als laagste mocht inschrijven. Tevens werden de inschrijfcijfers vastgesteld waarbij de 

som van de rekenvergoedingen bij de opdrachtgever in rekening werd gebracht.14  

 

38. Voorts staat vast dat de betrokken ondernemingen de vorderingen die als resultaat van 

verschillende vooroverleggen tussen deelnemers aan een vooroverleg ontstonden in 

onderling verband administreerden. Zoals aangegeven in het Rapport15 verrekenden 

vrijwel alle betrokken ondernemingen regelmatig buiten het verband van een concrete 

aanbesteding deze vorderingen die over en weer waren ontstaan. Zo bepaalden zij 

hetgeen zij nog van elkaar te vorderen hadden of aan elkaar verschuldigd waren. Het 

resterende saldo van deze ‘vorderingen’ vormde vervolgens steeds de beginstand voor 

de toekomst. Deze verrekening over de verschillende vooroverleggen heen bevestigt de 

onderlinge samenhang tussen de vooroverleggen. Ook hieruit volgt derhalve dat de 

vooroverleggen gezamenlijk een onlosmakelijk geheel vormen en dat de in het kader 

daarvan gemaakte afspraken en gepleegde gedragingen als één enkel voortdurend 

systeem moeten worden beschouwd.  

 

39. De Raad merkt daarbij op dat, zoals in randnummer 116 van het Rapport is aangegeven, 

het systeem van vooroverleg in de B&U-sector grote gelijkenis vertoont met eerdere 

gedragingen in de gemeenschappelijke historie van veel B&U-ondernemingen. Reeds ten 

tijde van de Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties was volgens de 

Europese Commissie in haar beschikking van 1992 bij ondernemingen in de B&U-sector 

onder meer sprake van systematische uitwisseling van informatie omtrent de calculatie, 

vaststelling van een rechthebbende, een regeling voor deelnemers aan het vooroverleg 

die zich wensten terug te trekken, vaststelling van een rekenvergoeding waarmee de 

voorgenomen inschrijfcijfers werden verhoogd en de onderlinge vaststelling van de 

inschrijfcijfers van de deelnemers aan de vergadering. In 1992 is door de Europese 

Commissie vastgesteld dat deze regelingen en de daaruit voortgevloeide gedragingen 

één voortgezette inbreuk vormden op artikel 85, eerste lid, van het EEG-verdrag (thans: 

artikel 81 EG).  

 

                                                           
14 Zie randnummer 115 van het Rapport. 

15 Zie randnummer 114 van het Rapport. 
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40. De Raad heeft voorts in het Rapport voldoende onderbouwd dat het systeem van 

vooroverleg voorafgaande aan aanbestedingen van B&U-werken in Nederland in ieder 

geval in de periode van 1 januari 1998 tot en met december 2001 heeft bestaan. De Raad 

verwijst daarbij naar paragraaf 5.7 van het Rapport. 

 

41. Gelet op het Advies en vorenstaande aanvulling daarop, verwerpt de Raad het bezwaar. 

 

3.2 Deelname aan het systeem van vooroverleg 

 

42. De Onderneming stelt dat de ‘2+2’-regel onvoldoende zorgvuldig is. Volgens de 

Onderneming heeft de Raad haar slechts op basis van de ‘2+2’-regel betrokken in de 

procedure, maar in de zienswijze stelt de Raad dat hij in de sanctiefase de vrije bewijsleer 

heeft toegepast. Dit blijkt volgens de Onderneming niet uit het bestreden besluit. Voorts 

stelt de Onderneming dat de clementieverzoekers een dermate groot belang hadden bij 

het geven van de informatie, dat deze informatie onbetrouwbaar is en derhalve buiten 

beschouwing moet worden gelaten. Ten slotte kan volgens de Onderneming aan het 

resterende bewijs niet “de boven elke twijfel verheven conclusie”  worden verbonden dat de 

Onderneming heeft deelgenomen aan de overtreding. 

 

43. De Adviescommissie heeft de bezwaren mede geïnterpreteerd als bezwaar tegen de 

‘2+2’-regel. Dit bezwaar moet volgens de Adviescommissie worden verworpen. De 

Adviescommissie is van oordeel dat aannemelijk is dat de Onderneming heeft 

deelgenomen aan de algemene structuur van verboden vooroverleg en dat de 

Onderneming er niet in is geslaagd voldoende tegenbewijs te leveren. Voorts geeft de 

Adviescommissie de Raad in overweging 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. 

 

44. De Raad besluit conform het Advies om het bezwaar van de Onderneming te verwerpen 

met dien verstande dat de Raad het bestreden besluit op dit punt nader motiveert. 

 

45. In de onderzoeksfase heeft de NMa onderzocht ten aanzien van welke ondernemingen 

kan worden vastgesteld dat zij hebben deelgenomen aan dat systeem van vooroverleg. 

Gelet op het feit dat in de B&U-sector een groot aantal ondernemingen werkzaam is, 

heeft de NMa ten aanzien van niet-clementieverzoekers in de onderzoeksfase als 

invulling van de vrije bewijsleer de ‘2+2’-regel gehanteerd.16 Deelname van een 

onderneming aan het systeem van vooroverleg is vastgesteld indien ten minste twee 

clementieverzoekers hebben verklaard dat de betrokken onderneming heeft 

                                                           
16 Zie randnummer 135 van het Rapport. 
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deelgenomen (eerste twee), en deze verklaringen worden bevestigd door ten minste twee 

schriftelijke bewijsstukken afkomstig van twee bronnen (tweede twee). In de sanctiefase 

heeft de NMa de ingebrachte mondelinge en schriftelijke zienswijzen en de stukken in 

het dossier in de context van de afgelegde verklaringen over het systeem van vooroverleg 

opnieuw beoordeeld. Na herbeoordeling van alle op de zaak betrekking hebbende 

stukken acht de Raad de deelname van de Onderneming aan de overtreding voldoende 

aannemelijk.  

 

46. De Raad heeft zich bij het bepalen of de Onderneming heeft deelgenomen aan het 

systeem van vooroverleg, gebaseerd op alle in het dossier opgenomen stukken. In het 

bestreden besluit is een aantal projecten genoemd. Dit laat onverlet dat het overige 

bewijs dat ziet op verschillende andere projecten zowel in het bestreden besluit als in het 

kader van de heroverweging in bezwaar eveneens is meegewogen. Dit blijkt ook uit de 

tekst van randnummer 16, waarin is opgenomen dat de dossierstukken betrekking 

hebben op 24 projecten, en randnummer 17 van het bestreden besluit, waar wordt 

overwogen dat de Raad zich “onder meer [baseert] op de volgende bewijsstukken […]”  

(onderstreping toegevoegd).  

 

47. De Raad is van oordeel dat de verschillende bewijsstukken, die van meerdere 

clementieverzoekers afkomstig zijn, voldoende zijn om in samenhang met de afgelegde 

verklaringen vast te kunnen stellen dat de Onderneming aan het landelijk systeem van 

vooroverleg heeft deelgenomen en het mede in stand heeft gehouden.  

 

48. De Raad kan zich niet vinden in de argumentatie van de Onderneming dat, vanwege het 

feit dat clementieverzoekers belang hadden bij het geven van de informatie, de 

bewijsstukken niet betrouwbaar zouden zijn. In dit verband moet er op worden gewezen 

dat het bewijs tegen de Onderneming afkomstig is van een groot aantal ondernemingen 

uit de B&U-sector. Deze ondernemingen hebben onafhankelijk van elkaar verklaringen en 

bewijzen overgelegd van de deelname van de Onderneming aan het systeem van 

vooroverleg. 

 

49. Om voor clementie in aanmerking te komen, dient een clementieverzoeker te verklaren 

dat zijzelf en andere ondernemingen een bepaalde overtreding hebben begaan. Deze 

verklaringen zijn veelal opgesteld op basis van eigen administratie en/of eigen 

ervaringen en bevatten concrete gedetailleerde informatie. Een clementieverzoeker 

verklaart daarbij uitdrukkelijk dat zij de overtreding ‘naar haar kennis juist en volledig’ heeft 

omschreven. Als de verklaring onjuist blijkt te zijn, kan de toegezegde clementie volledig 

komen te vervallen, terwijl de Raad de door de clementieverzoeker afgelegde verklaringen 
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wel tegen haar kan blijven gebruiken. 17 In dat geval riskeert een clementieverzoeker de 

volledige boete (zonder dat daarbij de boete wordt verminderd wegens clementie). Ook 

het Gerecht van Eerste Aanleg heeft in haar uitspraak van 16 november 2006 in de 

Peróxidos Orgánicos, SA zaak geoordeeld dat het onlogisch zou zijn wanneer 

clementieverzoekers misleidende of onjuiste informatie zouden verstrekken. "Dat wordt 

verzocht om toepassing daarvan teneinde een verlaging van de geldboete te verkrijgen, vormt 

er immers niet noodzakelijkerwijs een aanzet voor om bewijzen vertekend weer te geven ten 

aanzien van de andere deelnemers aan de verweten mededingingsregeling. Iedere poging om 

de Commissie te misleiden kan immers twijfels doen rijzen over de oprechtheid en de 

volledigheid van de medewerking van de verzoeker, en bijgevolg zijn mogelijkheid om volledig 

profijt te hebben bij de mededeling inzake medewerking in gevaar brengen."18 Gelet op dit 

risico en de concrete details over het bestaan en de inhoud van de verboden gedraging, 

kunnen ook deze stukken worden beschouwd als een bevestiging van (deelname aan) 

het systeem van vooroverleg.  

 

50. Gelet op het Advies en vorenstaande aanvulling verwerpt de Raad het bezwaar. 

 

3.3 Toerekening 

 

51. De Onderneming stelt dat het bestreden besluit zich niet verdraagt met de inhoud van 

het Rapport, aangezien in het Rapport nergens naar de dochtermaatschappijen wordt 

verwezen en in het bestreden besluit wel. Volgens de Onderneming kan de overtreding 

op grond van Bijlage 1 bij het Rapport uitsluitend aan Strabag Nederland B.V., thans 

Dordrecht Diensten B.V., worden toegerekend. De Onderneming stelt bij haar verweer 

verondersteld te hebben dat de beschuldigingen slechts betrekking hadden op haar eigen 

activiteiten en niet op die van haar dochtermaatschappijen. De Onderneming stelt als 

gevolg hiervan in haar rechten van verdediging te zijn geschaad en stelt dat de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur zijn geschonden. 

 

52. De Adviescommissie is op dit bezwaar niet expliciet ingegaan. 

 

53. In de B&U-sector wordt als deelnemende onderneming aangemerkt de hoogste moeder 

en alle werkmaatschappijen waarover deze rechtspersoon in de periode van januari 1998 

tot en met december 2001 volledige zeggenschap heeft gehad én die actief zijn op het 

                                                           
17 Artikel 22, Richtsnoeren Clementietoezegging met betrekking tot het niet opleggen of verminderen van geldboeten in 

zaken ingevolge artikel 6 Mededingingswet en artikel 81 EG-Verdrag juncto artikelen 56, 57 en 62 Mededingingswet van 1 

juli 2002, zoals gewijzigd bij besluiten van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 28 april 

2004, 27 juni 2005 en bij besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 28 maart 2006 

(Stcrt. 1 juli 2002, nr. 122; Stcrt. 29 april 2004, nr. 82, Stcrt 28 juni 2005 nr. 122, Stcrt. 29 maart 2006, nr. 63), (hierna: 

Richtsnoeren Clementietoezegging). 

18 Zaak T-120/04, Peróxidos Orgánicos, SA v. Commissie, 16 november 2006, r.o. 70. 
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gebied van B&U-werken. De overtreding wordt toegerekend aan alle juridische entiteiten 

die deel uitmaken van de deelnemende onderneming en genoemd zijn in het Rapport. 

 

54. De Raad begrijpt het bezwaar aldus, dat de Onderneming meent dat de Raad de 

overtreding op onjuiste wijze aan haar heeft toegerekend. Voor de vraag aan wie een 

overtreding van de Mededingingswet kan worden toegerekend, is niet het civiele recht, 

maar de Mededingingswet doorslaggevend.19 Blijkens de parlementaire geschiedenis van 

de Mededingingswet kunnen voor de beantwoording van de vraag aan wie een 

overtreding moet worden toegerekend, argumenten worden ontleend aan het 

communautaire mededingingsrecht.20 

 

55. De gedragingen van een dochtermaatschappij kunnen ook aan haar 

moedermaatschappij worden toegerekend, indien de dochtermaatschappij, ondanks haar 

eigen rechtspersoonlijkheid, niet zelfstandig haar gedrag bepaalt, maar in hoofdzaak de 

haar door de moedermaatschappij verstrekte instructies volgt.21 In hoofdzaak wil zeggen 

dat het niet noodzakelijk is dat de moedermaatschappij rechtstreeks betrokken is 

geweest bij de overtreding of de daarop betrekking hebbende activiteiten. Achterliggende 

gedachte hierbij is dat de dochtermaatschappij in een dergelijk geval samen met haar 

(groot)moeder een economische eenheid22 en derhalve één onderneming vormt,23 en dat 

het uitsluitend ondernemingen zijn die een overtreding van de Mededingingswet kunnen 

begaan.  

 

56. Uit de jurisprudentie volgt dat bij 100% aandeelhouderschap kan worden uitgegaan van 

het feit dat de dochtermaatschappij de instructies van de moedermaatschappij volgt en 

hierbij geen verplichting bestaat te onderzoeken of de moedermaatschappij die macht 

daadwerkelijk heeft uitgeoefend.24 Het is de moedermaatschappij die dit vermoeden met 

afdoende bewijzen dient te weerleggen.25 Een enkele – onvoldoende feitelijk 

onderbouwde – betwisting van het standpunt dat de moedermaatschappij beslissende 

invloed op het gedrag van de dochtermaatschappij heeft gehad, is onvoldoende om de 

moedermaatschappij te kunnen beschermen tegen (hoofdelijke) aansprakelijkheid. In dat 

                                                           
19 Rechtbank Rotterdam 13 februari 2004, zaak 02/309 MEDED (Secon), par. 2.4.4: zie tevens Besluit d-g NMa 21 

december 2001, zaak 757 (Secon), advies Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet, rnrs. 116-117. Zie Besluit d-

g NMa 14 juni 2004, zaak 3689 (Aanbesteding dakrenovatie AMC). 
20 TK 1995-1996, 24 707, nr. 3, p. 86-87. 
21 HvJ EG 14 juli 1972, zaak 48/69 (ICI), Jur. 1972, p. 619, r.o. 132-135. 
22 HvJ EG 31 oktober 1974, zaak 15/74 (Centrafarm), Jur. 1974, p. 1147, r.o. 41. 
23 HvJ EG 23 april 1991, zaak C-41/90 (Höfner & Elser), Jur. 1991, p. I-1979, r.o. 21. 
24 GvEA 15 juni 2005, gev. zaken T-71/03, T-74/03, T87/03 en T-91/03, Grafietkartel, r.o. 59 e.v. ; GvEA 12 december 2007, 

zaak T-112/05 (AKZO v Cie), r.o. 60; zie ook Besluit d-g NMa 14 juni 2004, zaak 3689 (Aanbesteding dakrenovatie AMC). 
25 HvJ EG 25 oktober 1983, zaak 107/82 (AEG), Jur. 1983, p. 3151, r.o. 50; HvJ EG 16 november 2000, zaak C-286/98 P 

(Stora), Jur. 2000, p. I-9925, r.o. 29. GvEA 15 juni 2005, zaak T- 325/01, DaimlerChrysler, r.o. 217-222; GvEA 12 december 

2007, zaak T-112/05 (AKZO v Cie), r.o. 60. 
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geval mag volgens de rechtspraak worden aangenomen dat de moedermaatschappij een 

beslissende invloed heeft gehad op het gedrag van haar dochtermaatschappij, waarmee 

het gedrag van haar dochtermaatschappij tevens aan de moedermaatschappij kan 

worden toegerekend. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk: betaling door de ene 

rechtspersoon bevrijdt de ander ten opzichte van de NMa.26 

 

57. Op grond van het bovenstaande heeft de Raad in het bestreden besluit vastgesteld dat 

de overtreding is begaan door de onderneming Strabag Nederland. Deze overtreding is 

vervolgens uitsluitend toegerekend aan Strabag Nederland B.V. (nu Dordrecht Diensten 

B.V.). Er zijn derhalve – anders dan de Onderneming stelt - geen dochtermaatschappijen 

aan wie de overtreding is toegerekend. Het bezwaar van de Onderneming ondersteunt de 

wijze van toerekening door de Raad eerder dan dat het de wijze van toerekening betwist. 

De Raad is dan ook van oordeel dat ten aanzien van deze bezwaargrond geen geschil 

bestaat.  

 

58. De Raad is voorts van oordeel dat de Onderneming niet in haar rechten van verdediging 

is geschaad en dat van strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur geen 

sprake is. 

 

59. Gelet op het vorenstaande verwerpt de Raad het bezwaar. 

 

3.4 Vaststelling boetegrondslag /  mate van betrokkenheid 

 

60. De Onderneming vindt de boete buiten proportioneel hoog in vergelijking met boetes die 

aan andere ondernemingen zijn opgelegd. De Onderneming maakt ter onderbouwing 

hiervan een vergelijking met de clementieverzoekers die de naam van de Onderneming 

in hun verklaringen hebben genoemd. 

 

61. De Adviescommissie gaat niet expliciet op dit bezwaar in. 

 

62. De Raad verstaat het bezwaar van de Onderneming aldus dat zij, gezien de door haar 

gestelde beperkte mate van betrokkenheid, de boete te hoog vindt zowel op zichzelf 

bezien als in relatie tot hetgeen de Onderneming beschouwt als vergelijkbare gevallen. 

 

                                                           
26 GvEA 15 juni 2005, gev. zaken T-71/03, T-74/03, T87/03 en T-91/03, Grafietkartel r.o. 62. Zowel de NMa als de 

Commissie houdt (groot)moeder(s) in dat geval hoofdelijk aansprakelijk, zie bijvoorbeeld besluit d-g NMa 14 juni 2004, 

zaak 3689 (Aanbesteding dakrenovatie AMC), recente voorbeelden van Commissiebeschikkingen waarin (groot)moeders 

en dochters hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld: Beschikking van de Commissie van 9 december 2004 (E-2/37.533-

Chlorine Chloride) en Beschikking van de Commissie van 20 oktober 2004 (C.38.238./B.2 Raw Tobacco Spain). 
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63. De Raad wijst er op, in aanvulling op hetgeen hierover in het Advies is opgenomen, dat 

de vaststelling van de boete(grondslag) binnen zijn beleidsruimte valt.27 Om volledige 

transparantie te betrachten en rechtseenheid en rechtsgelijkheid te waarborgen heeft de 

Raad, in aanvulling op haar (algemene) Richtsnoeren boetetoemeting (thans: 

Boetecode)28, dit beleid vastgelegd en bekendgemaakt in de Boetebekendmaking. Het 

geldend wettelijk kader, waaronder uitdrukkelijk de discretionaire bevoegdheid ex artikel 

56 jo. 57, lid 2, Mw, en de (algemene) Richtsnoeren boetetoemeting, bieden ruimte om 

een andere boetegrondslag te kiezen. Op grond hiervan kon de Raad de 

Boetebekendmaking vaststellen en toepassen. 

 

64. De Raad heeft in de Boetebekendmaking gekozen voor een beboetingssystematiek die 

aansluit bij de geconstateerde overtredingen. De Raad constateerde in verschillende 

deelsectoren van de bouw een wijdverbreide praktijk van mededingingsbeperkende 

gedragingen en afspraken. De boetesystematiek beantwoordt tevens aan de wens van 

snelheid in de afhandeling van de procedures. 

 

65. Een efficiënte en sectorbrede aanpak vereiste aanpassing en vereenvoudiging van het 

bestaande boetebeleid. De Boetebekendmaking geldt voor de gehele B&U-sector. Dat wil 

zeggen dat zij wordt toegepast ten aanzien van zowel ondernemingen die de versnelde 

procedure volgen, als ten aanzien van ondernemingen die de reguliere procedure volgen. 

De Raad heeft gelijktijdig met het Rapport de wijze van boetetoemeting bekendgemaakt. 

Ondernemingen hadden daardoor van te voren inzicht in de boetesystematiek en de 

hoogte van de (eventueel) op te leggen boete. 

 

66. Gezien de algemene aard van de verboden praktijk acht de Raad het eerder passend om 

bij de boetegrondslag uit te gaan van de aanbestedingsomzet van de individuele 

ondernemingen dan uit te gaan van de omzet van alle individuele bouwprojecten zoals 

toepassing van de (algemene) Richtsnoeren boetetoemeting zou vergen. Uit oogpunt 

van snelheid en eenvoud, alsook om de administratieve lasten voor de NMa en de 

ondernemingen zo laag mogelijk te houden, heeft de Raad gemeend de periode waarover 

de aanbestedingsomzet in acht moet worden genomen, te moeten beperken. De Raad 

                                                           
27 Uitspraak rechtbank Rotterdam van 9 januari 2008, MEDED 06/5016 WILD, 06/5019 WILD, 06/5020 STRN, 06/5023 

STRN, 06/5024 VRLK en 06/5027 VRLK (Merkx Volker Installatiegroep BV e.a. vs. de Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit).  

28
 Boetecode van de Nederlandse Mededingingsautoriteit – inhoudende regels voor de toemeting van boetes op grond van 

de wetgeving waarmee de Nederlandse Mededingingsautoriteit is belast, Stcrt. 29 juni 2007, nr. 123, zoals gewijzigd bij 

besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 9 oktober 2007, Stcrt. 10 oktober 2007, 

nr. 196. Hierin zijn opgenomen de voordien geldende Richtsnoeren boetetoemeting met betrekking tot het opleggen van 

boetes ingevolge artikel 57 van de Mededingingswet, Stcrt. 21 december 2001, nr. 248, zoals gewijzigd bij besluit van de 

directeur-generaal van de NMa van 27 juni 2005, Stcrt. 28 juni 2005, nr. 122. 
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heeft gekozen voor een beperking tot één jaar. Als ijkjaar is daarbij voor 2001 gekozen. 

Dat jaar was het laatste jaar van de overtreding en kan redelijkerwijs als representatief 

worden beschouwd. Verder houdt het direct verband met de overtreding, aangezien de 

verboden praktijken in dat jaar nog volop voorkwamen. Daarnaast heeft het als praktisch 

voordeel dat de benodigde gegevens nog bij de ondernemingen beschikbaar zijn, terwijl 

de gegevens niet zo recent zijn dat directe vrees voor aantasting van de vertrouwelijkheid 

bestaat. 

 

67. De mate van betrokkenheid van de afzonderlijke ondernemingen is in zijn algemeenheid 

tot uitdrukking gekomen in de gekozen boetegrondslag (Aanbestedingsomzet 2001). 

Indien de mate van betrokkenheid namelijk gering is geweest, dan is de 

Aanbestedingsomzet 2001 – grofweg – navenant gering. De Raad heeft bij de beboeting 

voorts rekening gehouden met het feit dat voldoende aannemelijk was gemaakt dat niet 

bij vrijwel alle aanbestedingen in de betrokken periode in de B&U-sector kartelafspraken 

zijn gemaakt. Mede in verband hiermee is bij de vaststelling van de boetegrondslag niet 

uitgegaan van het in de Boetebekendmaking neergelegde maximale boetepercentage van 

12% van de Aanbestedingsomzet 2001, maar van een percentage van 10%. De Raad is 

van oordeel dat een boete van 10% van de Aanbestedingsomzet niet onevenredig is.29 

 

68. De door de Onderneming genoemde bedrijven30 zijn op basis van dezelfde 

uitgangspunten beboet. De methodiek is voor alle betrokkenen in de B&U-sector gelijk. 

Er is uitgegaan van dezelfde boetegrondslag, waarin de mate van betrokkenheid tot 

uitdrukking komt. Aldus is sprake van een gelijke behandeling. Het enkele feit dat aan 

hen een lagere boete zou zijn opgelegd betekent niet dat daarmee het gelijkheidsbeginsel 

zou zijn geschonden. De boetebedragen verschillen van elkaar, aangezien de 

Aanbestedingsomzetten 2001 van elkaar verschillen. Ook zijn er verschillen opgetreden 

als gevolg van clementietoezeggingen, boetevermindering in verband met de relatieve 

grootte van de onderneming en boeteverlaging in verband met het akkoord gaan met het 

doorzenden van vrijwillige verstrekte informatie aan de Belastingdienst. Er is derhalve 

geen sprake van het schenden van het gelijkheidsbeginsel. Daarom ziet de Raad in de 

door de Onderneming gemaakte vergelijking geen reden om af te wijken van de door 

                                                           
29 Vergelijk uitspraak rechtbank Rotterdam van 9 januari 2008, MEDED 06/5016 WILD, 06/5019 WILD, 06/5020 STRN, 

06/5023 STRN, 06/5024 VRLK en 06/5027 VRLK (Merkx Volker Installatiegroep BV e.a. vs. de Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit ). In deze zaakheeft de rechtbank (voor de Installatiesector) geoordeeld dat boetes 

van 10,5% van de aanbestedingsomzet 2001 “zeker niet onevenredig”  zijn.  
30 Zaak 4399/Besluit van de d-g NMa inzake Aannemingsbedrijf Ippel Nieuwdijk B.V. d.d. 29 maart 2005; Zaak 

4485/Besluit van de d-g NMa inzake Aanemingsmaatschappij C.E.F. Beton en Waterbouw B.V. .d.d. 29 maart 2005; Zaak 

4357/Besluit van de d-g NMa inzake Aannemingsbedrijf De Klerk B.V. d.d. 29 maart 2005; Zaak 4483/Besluit van de d-g 

NMa inzake Gebr. Van Doorn Geldermalsen B.V. d.d. 29 maart 2005. 
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hem gehanteerde boetesystematiek. 

 

69. Gelet op het vorenstaande verwerpt de Raad de bezwaren op dit punt. 

 

 

 

3.5 Wettelijke rente 

 

70. De Onderneming stelt dat de Raad ten onrechte wettelijke rente berekent na het 

verstrijken van de termijn van dertien weken na verzending van het boetebesluit. 

 

71. De Adviescommissie adviseert de Raad het bezwaar te verwerpen. De Adviescommissie 

overweegt dat de Memorie van Toelichting van de Mededingingswet lijkt te duiden op de 

wens van de wetgever om de renteverplichting dertien weken na bekendmaking van het 

besluit te laten aanvangen. De Adviescommissie is dan ook van mening dat de 

ambiguïteit van de wetstekst in dier voege dient te worden uitgelegd. 

 

72. In aanvulling op hetgeen de Adviescommissie omtrent dit bezwaar heeft geadviseerd, 

overweegt de Raad het volgende. 

 

73. De Raad stelt vast dat de berekening van de wettelijke rente geen onderdeel uitmaakt van 

het bestreden besluit, maar slechts een verwijzing naar de wet betreft. Of de Raad de wet 

op dit punt juist interpreteert kan aan de orde komen in een (civiele) 

invorderingsprocedure.  

 

74. Ten overvloede verwijst de Raad naar de uitspraak van het Hof te ’s-Gravenhage (civiele 

sector) van 25 januari 2007 in de NEA-zaak (rechtsopvolger van Sep), waarbij het Hof het 

door de Raad gehanteerde systeem van wettelijke rente heeft bevestigd.31 Zij stelt: 

 

“Uit de wetsgeschiedenis, zoals in extenso opgenomen in het vonnis van de rechtbank, blijkt 

ondubbelzinnig dat de wetgever met art. 67 Mw tot uitdrukking heeft willen brengen dat de 

verschuldigdheid van de wettelijke rente niet wordt opgeschort door het instellen van bezwaar 

of (hoger) beroep, dit om te voorkomen dat de geadresseerde van een boetebeschikking 

bezwaar of (hoger) beroep instelt om een rentevoordeel te behalen. Dit kan tot geen andere 

conclusie leiden dan dat waar in art. 63.Mw is bepaald dat “de werking van een beschikking 

als bedoeld in artikel 62, eerste lid, wordt opgeschort totdat […] het beroep is beslist” , daarmee 

niet wordt gedoeld op een opschorting van de inwerkingtreding maar (slechts) op een 

opschorting van de betalingsverplichting.”  

 

                                                           
31 Hof te ’s-Gravenhage 25 januari 2007. Rolnr: 06/35. Rolnr. Rb.: 05/1172. Er is in deze zaak cassatie ingesteld. 
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75. Gelet op het Advies en vorenstaande aanvulling daarop verwerpt de Raad het bezwaar op 

dit punt.  

 

 

 

 

3.6 [vertrouwelijk] 

 

76. [vertrouwelijk]  

 

77. [vertrouwelijk] 

  

78. [vertrouwelijk]  

 

79. [vertrouwelijk]  

 

80. [vertrouwelijk]  

 

81. [vertrouwelijk]  

 

82. [vertrouwelijk]  

 

83. [vertrouwelijk]  

 

84. [vertrouwelijk]  

 

85. [vertrouwelijk]  

 

86. [vertrouwelijk]  
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4 Besluit 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

 

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

Mededingingsautoriteit van 25 oktober 2006, met kenmerk 3938_694/11 ten aanzien 

van [vertrouwelijk] gegrond en voor het overige ongegrond; 

 

II. herroept het bestreden besluit ten aanzien van de hoogte van de boete en legt aan 

Dordrecht Diensten B.V., gevestigd te Dordrecht, een boete op van EUR 30.000,00. 

 

 

 

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.  

 


