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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_397/9. 

 

 

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 Ten Tije Groep 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 Ten Tije Groep bestaat uit Ten Tije Groep 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 

Ten Tije Groep Bouw B.V. (hierna ook: de Onderneming). 

                                                           
1 Rapport van 6 september 2005. 

2 Zie voor de definitie van B&U-werken randnummer 1 van het Rapport. 
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3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Ten Tije 

Groep B.V. en Ten Tije Groep Bouw B.V. een boete opgelegd. Deze rechtspersonen zijn 

ieder hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel.  

 

4. Tegen het bestreden besluit heeft Ten Tije Groep B.V. (hierna: Ten Tije Groep) tijdig pro 

forma bezwaar aangetekend bij brief van 25 juli 2006. De gronden van bezwaar zijn op 8 

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). 

 

6. Op 26 januari 2007 is Ten Tije Groep, alsook de Raad naar aanleiding van de ingediende 

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

dat op 9 maart 2007 aan Ten Tije Groep en de Raad is toegezonden.  

 

7. Op 15 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. De Adviescommissie heeft de Raad geadviseerd de bezwaren van Ten Tije Groep 

ongegrond te verklaren. 

 

9. De Raad heeft zich ervan vergewist dat het Advies zorgvuldig tot stand is gekomen.  

De Raad besluit 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 2 van dit besluit dat voorziet in een nadere  

motivering ten aanzien van de Aanbestedingsomzet 2001 en de niet-representativiteit 

van het IJkjaar 2001. 

 

2 Nadere motivering 

 

 Aanbestedingsomzet 2001 en niet-representativiteit van het ijkjaar 2001 

 

10. Ten Tije Groep vergelijkt in haar bezwaarschrift haar Aanbestedingsomzet 2001 met de 

aanbestedingsomzet in andere jaren in de periode 1998-2001. Volgens Ten Tije Groep is 

de door haar behaalde Aanbestedingsomzet 2001 ongeveer 30% hoger dan haar 

gemiddelde aanbestedingsomzet in de jaren van de overtreding. Hieraan verbindt Ten 

Tije Groep de conclusie dat de Aanbestedingsomzet 2001 niet representatief is en leidt 

tot een onevenredig hoge boete. Bovendien is de Aanbestedingsomzet 2001 aanmerkelijk 
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hoger geweest als gevolg van vertraagd project in opdracht van het Ministerie van 

Defensie. Door toerekenbare tekortkomingen van de zijde van de Staat is de met dit werk 

behaalde omzet grotendeels toegerekend aan het jaar 2001. Op grond hiervan is Ten Tije 

Groep van mening dat met dit werk behaalde omzet in mindering dient te worden 

gebracht op de Aanbestedingsomzet 2001. Subsidiair is Ten Tije Groep van mening dat 

de Raad de gemiddelde aanbestedingsomzet over de jaren 1998-2001 als boetegrondslag 

dient te nemen. 

 

11. Naar het oordeel van de Adviescommissie dienen de bezwaren te worden verworpen. De 

Adviescommissie merkt op dat de Raad beschikt over een ruime discretionaire 

bevoegdheid bij het vaststellen van de hoogte van de boete voor een overtreding van de 

Mededingingswet. Deze discretionaire bevoegdheid omvat ook de door de Raad gekozen 

boetegrondslag. Niettemin is de Adviesommissie van oordeel dat de Raad bij de invulling 

van deze bevoegdheid de correctie voor niet-representatieve ijkjaren beter had dienen te 

motiveren. Het vorenstaande neemt niet weg dat de Adviescommissie de door de 

Onderneming aangevoerde omstandigheid dat een bepaald werk door een toerekenbare 

fout van het Ministerie van Defensie eerst in 2001 is opgeleverd, en niet zoals bedoeld in 

2000, in het licht van vorenbedoelde bevoegdheid niet relevant acht. In dit verband wijst 

de Adviescommissie erop dat het werk alleen relevant is voor de vaststelling van de 

boetegrondslag omdat het is verantwoord in de jaarrekening over 2001. Dat het werk is 

opgenomen in de jaarrekening over 2001 is het gevolg van feiten die buiten de 

invloedsfeer van de Raad liggen en haar dus evenmin kunnen worden aangerekend. De 

onderhavige benadering van de boetegrondslag acht de Adviescommissie binnen 

redelijkheidsgrenzen en aanvaardbaar.  

 

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

overweegt de Raad het volgende. 

 

13. De Raad wijst er op dat de vaststelling van de boete(grondslag) binnen zijn beleidsruimte 

valt.3 Om volledige transparantie te betrachten en rechtseenheid en rechtsgelijkheid te 

waarborgen heeft de NMa, in aanvulling op haar (algemene) Richtsnoeren 

boetetoemeting (thans Boetecode),4 dit beleid vastgelegd en bekendgemaakt in de 

                                                           
3 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. 

4 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 
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Bekendmaking boetetoemeting aangaande bepaalde mededingingsbeperkende 

activiteiten in de deelsector burgerlijke & utiliteitsbouw5 (hierna: de Boetebekendmaking). 

Het geldend wettelijk kader, waaronder uitdrukkelijk de discretionaire bevoegdheid ex 

artikel 56 jo artikel 57, tweede lid, Mw, en de (algemene) Richtsnoeren boetetoemeting, 

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

de Boetebekendmaking toepassen. 

 

14. 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 bestaande 

wens van snelheid in de afhandeling van de procedures. 

 

15. 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. 

 

16. 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 

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 in zijn algemeenheid 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. 

                                                                                                                                                                  

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. 

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

p.22. 
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17. De Raad acht het niet ongebruikelijk dat de Aanbestedingsomzet 2001 van een 

individuele onderneming hoger is dan diens aanbestedingsomzet in de voorgaande jaren 

van de overtreding (1998-2000). Ondernemingen laten immers veelal een groeiende 

omzet zien. Dit doet in beginsel niet af aan de representativiteit van het ijkjaar. 

Uitsluitend in bijzondere gevallen acht de Raad het ijkjaar 2001 niet representatief. 

Daarvan is sprake als de Aanbestedingsomzet 2001 disproportioneel hoog is in 

verhouding tot de aanbestedingsomzet in de andere jaren van de overtreding. In dat 

geval leidt onverkorte toepassing van de Aanbestedingsomzet 2001 naar de mening van 

de Raad tot evidente onbillijkheid en kan de Raad van de Boetebekendmaking afwijken.6 

De Raad zal dit op passende wijze doen, wanneer ondernemingen genoegzaam kunnen 

aantonen dat het jaar 2001 in hun geval niet als een representatief ijkjaar kan worden 

beschouwd.  

 

18. De Raad acht het ijkjaar 2001 voor een individuele onderneming in de deelsector 

burgerlijke en utiliteitsbouw (hierna: B&U-sector) niet representatief als haar 

Aanbestedingsomzet 2001 meer dan 41% groter is dan haar gemiddelde 

aanbestedingsomzet in de jaren van de overtreding. De Raad overweegt in dit verband 

het volgende. 

 

19. In zijn beoordeling of het ijkjaar 2001 voor de Onderneming als niet-representatief moet 

worden aangemerkt, neemt de Raad als uitgangspunt de omzetontwikkeling van de B&U-

sector. Wanneer bij de Onderneming sprake is van een binnen de deelsector normale 

ontwikkeling van de aanbestedingsomzet, ziet de Raad geen aanleiding het ijkjaar 2001 

als niet-representatief aan te merken.  

 

20. De Raad berekent voor de deelsector hoe de omzet in het jaar 2001 zich verhoudt tot de 

gemiddelde omzet van alle jaren van de overtreding (1998 t/m 2001). Deze onderlinge 

verhouding wordt door de Raad als ‘de omzetontwikkeling’ aangeduid. De Raad neemt 

hierbij de totale omzet van de deelsector in aanmerking, omdat hiervoor objectieve 

gegevens voorhanden zijn.7 De Raad gebruikt hiervoor de indexcijfers over de betreffende 

deelsector van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 

21. De Raad berekent de omzetontwikkeling in de deelsector door de totale omzet in 2001 te 

delen door de gemiddelde totale omzet uit alle jaren van de overtreding. Het resultaat 

                                                           
6 Zie randnummer 23 van de Boetebekendmaking.  

7 De Raad acht de ontwikkeling van de totale omzet van een deelsector in de onderhavige procedure de meest geschikte 

objectief te bepalen graadmeter om vast te stellen wat een normale groei van aanbestedingsomzet van individuele 

ondernemingen in die deelsector zou zijn. 
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van deze berekening is een factor, die aangeeft hoeveel de totale omzet in 2001 hoger is 

dan de gemiddelde totale omzet in de jaren van de overtreding. Hiermee wordt de 

verhouding van de totale omzet in het ijkjaar tot de gemiddelde totale omzet van alle 

jaren van de overtreding voor de deelsector in cijfers uitgedrukt.  

 

Voorbeeld: 

De deelsector X heeft in de jaren 1998 tot en met 2001 respectievelijk de volgende omzetten 

gegenereerd (in indexcijfers; 1998 is 100): 100, 101, 102 en 115. De totale omzet over alle jaren van 

de overtreding bedraagt dan (100+101+102+115=) 418. De gemiddelde omzet over alle jaren van de 

overtreding is dan (418/4 jaar=) 104,5. 115 (2001) gedeeld door 104,5 is een factor 1,10. Uitgedrukt 

in een percentage houdt dit in dat de totale omzet in de deelsector in 2001 10% hoger lag dan de 

gemiddelde totale omzet in de vier jaren van de overtreding. 

 

22. Voor de B&U-sector heeft de Raad op de bovenbeschreven wijze vastgesteld dat de totale 

omzet in 2001 11% hoger lag dan de gemiddelde totale omzet in de periode van de 

overtreding. 

 

23. Vervolgens zet de Raad de omzetontwikkeling van de individuele onderneming af tegen 

de omzetontwikkeling in de deelsector.  

 

24. De Raad berekent de omzetontwikkeling van de individuele onderneming op dezelfde 

wijze als de omzetontwikkeling in de deelsector. De Raad deelt de Aanbestedingsomzet 

2001 van de onderneming door diens gemiddelde aanbestedingsomzet in alle jaren van 

de overtreding. Hiermee wordt de verhouding van de aanbestedingsomzet in het ijkjaar 

tot de gemiddelde aanbestedingsomzet van alle jaren van de overtreding voor de 

individuele onderneming in cijfers uitgedrukt.  

 

Voorbeeld: 

Een onderneming heeft in de jaren 1998 tot en met 2001 respectievelijk de volgende 

aanbestedingsomzetten gegenereerd (in miljoenen): 1, 2, 3 en 4. Haar totale aanbestedingsomzet 

over alle jaren van de overtreding bedraagt dan (1+2+3+4=) 10 miljoen. De gemiddelde 

aanbestedingsomzet over alle jaren van de overtreding is dan (10 miljoen/4 jaar=) 2,5 miljoen. 4 

miljoen (2001) gedeeld door 2,5 miljoen is een factor 1,60. Dit houdt in dat de aanbestedingsomzet 

van de onderneming in 2001 60% hoger was dan haar aanbestedingsomzet in de vier jaren van de 

overtreding gemiddeld was.  

 

25. Een onderneming laat een voor de deelsector gemiddelde omzetontwikkeling zien, als 

haar omzetontwikkeling gelijk is aan de omzetontwikkeling in de deelsector. De Raad 

acht het ijkjaar 2001 in een dergelijk geval bij uitstek representatief. Indien de 

omzetontwikkeling van de onderneming groter is dan de omzetontwikkeling in de 
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deelsector, is niet direct sprake van een niet-representatief ijkjaar. De Raad is van mening 

dat de omzetontwikkeling van een individuele onderneming aanzienlijk moet uitstijgen 

boven de omzetontwikkeling in de deelsector om het ijkjaar 2001 voor die onderneming 

als niet representatief aan te merken. Gebruikmakend van zijn discretionaire bevoegdheid 

acht de Raad het ijkjaar 2001 voor een individuele onderneming niet representatief indien 

de omzetontwikkeling meer dan 30%8 (factor 0,3) groter is dan de omzetontwikkeling in 

de deelsector. Aldus komt de Raad voor de B&U-sector uit op een toetsingsnorm van 

41% (11%+ 30%), oftewel factor 1,41. 

 

26. In de onderhavige zaak heeft de Raad vastgesteld dat de omzetontwikkeling van de 

Onderneming 30% bedraagt.9 De Raad stelt vast dat het ijkjaar 2001 voor de 

Onderneming derhalve niet als niet-representatief kan worden aangemerkt. 

 

27. Uit het bovenstaande volgt dat de Raad zorgvuldig heeft afgewogen of in het onderhavige 

geval een afwijking van de Boetebekendmaking noodzakelijk is. Op basis van het 

bovenstaande is de Raad van oordeel dat in het onderhavige geval een redelijke 

boetegrondslag is gehanteerd. De Raad oordeelt dan ook dat in het onderhavige geval 

een evenredige boete is vastgesteld. 

 

 

3 Besluit 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

 

I. neemt het Advies van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet van 15 

mei 2007 over, zulks aangevuld met de hiervoor opgenomen nadere motivering in 

hoofdstuk 2; 

 

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

Mededingingsautoriteit van 29 juni 2006, kenmerk 3938_397/9, ongegrond; 

 

III. handhaaft de in voornoemd besluit neergelegde beslissing en de daarbij opgelegde 

boete. 

 

 

Datum: 25 april 2008 

 

                                                           
8 Strikt genomen gaat het om 30 procentpunten. Omwille van de leesbaarheid wordt hier gesproken van procenten. 

9 Zie bijlage voor een cijfermatige onderbouwing. 
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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 

 

 

 

 


