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Advies in zaaknr. 3938-908 Westwoud Beheer 
 
Subcommissie van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet bestaande uit: 
mr R.J. Hekket (voorzitter), mr M.J.S. Korteweg-Wiers en mr H.H.B. Vedder (tevens 
secretaris) 

1. Inleiding en procedure 

 
1. Bij besluit van 29 juni 2006 in zaaknummer 3938-908 (hierna: het bestreden besluit) 

stelde de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: 
NMa) vast dat Westwoud Beheer B.V. een inbreuk heeft gemaakt op artikel 6 
Mededingingswet (hierna: Mw) waarvoor een boete is opgelegd aan Westwoud 
Beheer B.V. en Aannemersbedrijf van Westen en Bakker B.V. (hierna 
Aannemerbedrijf Van Westen en Bakker)  

 
2. Tegen het bestreden besteden besluit diende mr S Hartog namens Aannemersbedrijf 

Van Westen en Bakker op 21 juli 2006 een bezwaarschrift in dat op 9 oktober 2006 
werd aangevuld.  

 
3. Deze procedure maakt deel uit van de versnelde procedure in de deelsector 

burgerlijke- en utiliteitsbouw (B&U-sector).  
 

4. Bij brief van 20 december werd aan Aannemersbedrijf Van Westen en Bakker en de 
zaakbehandelaars bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit medegedeeld dat een 
hoorzitting zou plaatsvinden van de Adviescommissie bezwaarschriften 
Mededingingswet (hierna: Adviescommissie). Bij brief van 1 februari 2007 heeft 
Aannemersbedrijf Van Westen en Bakker aangegeven af te zien van het recht 
gehoord te worden. 

 

2. Bestreden besluit 

 
5. Het bestreden besluit is als bijlage aan dit advies gehecht 
 

3. Bezwaren en beoordeling 

 
Boetevermindering in verband met nieuwe aandeelhouders 
 

6. Aannemersbedrijf Van Westen en Bakker wijst erop dat de aandelen per 1 januari 
2002 zijn overgenomen door Howa Beheer B.V. Deze onderneming en haar 
bestuurders zijn niet betrokken geweest bij de inbreuk, zodat er aanleiding is voor 
een vermindering van de boete. 

 
7. De NMa wijst erop dat de boete is opgelegd aan Aannemersbedrijf Van Westen en 

Bakker omdat zij betrokken is geweest bij de inbreuk. De al dan niet betrokkenheid 
van de aandeelhouders anders dan binnen de periode van de inbreuk is volgens de 
NMa niet van belang. 

 
Beoordeling 
 

8. Naar het oordeel van de Adviescommissie is de mogelijke betrokkenheid van de 
huidige aandeelhouders bij de inbreuk niet relevant. De NMa beboet in het bestreden 
besluit een overtreding van de Mededingingswet en het EG-Verdrag. Daarbij is alleen 
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van belang de structuur van Aannemersbedrijf Van Westen en Bakker en de 
betrokkenheid van de aandeelhouders op het moment van de overtreding. De 
Adviescommissie wijst er verder op dat aan Howa Beheer B.V. geen boete is 
opgelegd. 

 
[Vertrouwelijk] 
 

9. [Vertrouwelijk] 
 
10. [Vertrouwelijk]. 

 
[Vertrouwelijk] 
 

11. [Vertrouwelijk] 
 
Clementiekorting 
 

12. Aannemersbedrijf Van Westen en Bakker geeft aan dat zij zich vrijwillig heeft gemeld 
en informatie heeft verstrekt en dus in aanmerking moet komen voor 
clementiekorting. 

 
13. De NMa geeft aan dat het clementieverzoek pas in de sanctiefase, en derhalve te 

laat, is ingediend en overigens ook geen informatie bevat die zou kunnen leiden tot 
clementiekorting. 

 
Beoordeling 
 

14. Naar de mening van de Adviescommissie heeft de NMa terecht geweigerd 
clementiekorting toe te kennen nu de informatie die door Aannemersbedrijf Van 
Westen en Bakker is verstrekt, zo die als clementieverzoek zou kunnen worden 
aangemerkt, pas na de datum van vaststelling van het rapport bekend is gemaakt. 
Een clementieverzoek kan immers alleen tot clementiekorting leiden indien het wordt 
gedaan voordat het Rapport is opgesteld. 

 
Kleine bedrijven korting 
 

15. De onderneming vraagt zich af of zij wel in aanmerking is gekomen voor de 
zogeheten MKB-korting. 

 
16. De NMa stelt aan de hand van randnummer 39 van het bestreden besluit vast dat de 

onderneming in aanmerking is gekomen voor de boetevermindering voor kleine 
ondernemingen. 

 
17. De Adviescommissie constateert dat uit randnummer 39 van het bestreden besluit 

blijkt dat de onderneming in aanmerking is gekomen voor de boetevermindering voor 
kleine ondernemingen. 

 

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. 
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De bezwaren van de onderneming moeten naar de mening van de Adviescommissie 
ongegrond worden verklaard. 

  
 
 
 
 
 
 W.g.      W.g. 
 mr R.J. Hekket (voorzitter)   mr H.H.B. Vedder (secretaris) 
 


