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Advies in zaaknr. 3938-397, Ten Tije Groep 
 
Subcommissie van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet bestaande uit: 
mr M.J.S. Korteweg-Wiers (voorzitter), prof dr E.E.C. van Damme en mr H.H.B. Vedder 
(tevens secretaris). 

1. Inleiding en procedure 

 
1. Bij besluit van 29 juni 2006 in zaaknummer 3938-397 (hierna: het bestreden besluit) 

stelde de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: 
NMa) vast dat Ten Tije Groep een inbreuk heeft gemaakt op artikel 6 
Mededingingswet (hierna: Mw) waarvoor een boete is opgelegd aan Ten Tije Groep 
B.V. en Ten Tije Groep Bouw B.V. (hierna: de onderneming). 

 
2. Tegen het bestreden besluit heeft W.Th.J. Brantjes namens de onderneming op 25 

juli 2006 een bezwaarschrift ingediend.  
 

3. Deze procedure maakt deel uit van de versnelde procedure in de deelsector 
burgerlijke- en utiliteitsbouw (B&U-sector).  

 
4. Bij brief van 7 december is de onderneming en de zaakbehandelaars bij de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit medegedeeld dat op 26 januari 2007 een 
hoorzitting zal plaatsvinden van de Adviescommissie bezwaarschriften 
Mededingingswet (hierna: Adviescommissie). Op 26 januari 2007 heeft die hoorzitting 
plaats gevonden waarbij de onderneming en vertegenwoordigers van de NMa zijn 
gehoord door de subcommissie van de Adviescommissie bestaande uit: mr M.J.S. 
Korteweg-Wiers (voorzitter), prof dr E.E.C. van Damme en mr H.H.B. Vedder (tevens 
secretaris). 

 
5. Het verslag van de hoorzitting is op 9 maart 2007 aan de onderneming en de NMa 

rondgestuurd. 
 

2. Bestreden besluit 

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

3. Bezwaren en beoordeling 

 
Aanbestedingsomzet 2001 is niet representatief 
 

7. De onderneming vergelijkt in haar bezwaarschrift de aanbestedingsomzet 2001 met 
de aanbestedingsomzet in andere jaren in de periode 1998-2001. Aan deze cijfers 
verbindt de onderneming de conclusie dat de aanbestedingsomzet 2001 niet 
representatief is en leidt tot een onevenredig hoge boete. Daarnaast geeft de 
onderneming aan dat de relatief hoge aanbestedingsomzet in 2001 kan worden 
verklaard doordat een werk dat in 2000 opgeleverd moest worden pas in 2001 kon 
worden opgeleverd als gevolg van een tekortschieten van de zijde van de staat. Als 
gevolg hiervan is de met dit werk behaalde omzet grotendeels toegerekend aan het 
jaar 2001. Op grond hiervan verzoekt de onderneming de NMa de met dit werk 
behaalde omzet in mindering te brengen op de aanbestedingsomzet 2001. Subsidiair 
vraagt de onderneming de NMa uit te gaan van de gemiddelde aanbestedingsomzet 
over de jaren 1998-2001. 
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8. De NMa wijst op de Bekendmaking boetetoemeting B&U-sector.1 Daarin is de 

aanbestedingsomzet over het jaar 2001 genomen als boetegrondslag. Slechts 
wanneer de aanbestedingsomzet in dit jaar exceptioneel is ziet de NMa aanleiding 
om de boetegrondslag te corrigeren. Naar de mening van de NMa is hiervan sprake 
indien de aanbestedingsomzet 2001 41% meer bedraagt dan de gemiddelde 
aanbestedingsomzet over de jaren 1998 tot en met 2001. Het getal van 41% is 
opgebouwd uit de gemiddelde groei van de aanbestedingsomzet (11%) en een 
opslag van 30% waarboven de toename naar de mening van de NMa exceptioneel is. 
De NMa is van mening dat hiermee op zorgvuldige wijze rekening is gehouden met 
de gestegen aanbestedingsomzet 2001. Dat een deel van de uitzonderlijke 
aanbestedingsomzet in een jaar het gevolg is van vertraging door tekortkomingen 
van een ander overheidsorgaan bij een project is voor de NMa niet van belang. In het 
onderhavige geval komt de NMa tot de conclusie dat de aanbestedingsomzet 2001 
30% hoger is geweest dan het gemiddelde, zodat niet van een exceptionele 
aanbestedingsomzet sprake is. Geen verdere opmerkingen bovenop die in De Witte 

 
Beoordeling 
 

9. Hetgeen door de onderneming is aangevoerd dat de boete onevenredig hoog is te 
achten komt in wezen neer op de stelling dat het ijkjaar 2001 onvoldoende 
representatief is. Eerst in haar zienswijze heeft de NMa een correctiemechanisme 
geïntroduceerd op grond waarvan het ijkjaar 2001 als niet-representatief wordt 
aangemerkt en wordt gecorrigeerd indien de omzet behaald in 2001 meer dan 41% 
hoger is dan de gemiddelde omzet over de periode 1998-2001. Het normbedrag van 
41% bestaat uit een deel (11%) dat overeenkomt met de gemiddelde branchebrede 
toename van de omzet in de B & U sector zoals die kan worden afgeleid uit gegevens 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Om te verzekeren dat alleen een 
exceptionele toename van de omzet leidt tot aanpassing van het ijkjaar heeft de NMa 
besloten om een opslag van 30% toe te voegen. Indien de aanbestedingsomzet 2001 
meer dan 41% van de gemiddelde aanbestedingsomzet over de periode 1998-2001 
bedraagt corrigeert de NMa het de aanbestedingsomzet 2001 zodanig dat deze 41% 
meer is dan het gemiddelde van de aanbestedingsomzet in de periode 1998-2001, 
waarbij wordt uitgegaan van de gecorrigeerde aanbestedingsomzet 2001. Indien 
deze gecorrigeerde aanbestedingsomzet 2001 lager is dan het gemiddelde van de 
aanbestedingsomzet over de periode 1998-2001 waarbij niet wordt uitgegaan van de 
gecorrigeerde aanbestedingsomzet 2001, dan wordt dit laatste gemiddelde genomen 
als boetegrondslag.  

 
10. Weliswaar beschikt de NMa over een ruime discretionaire bevoegdheid bij het 

vaststellen van de hoogte van de boete voor een overtreding van de 
Mededingingswet en omvat deze discretionaire bevoegdheid ook de door de NMa 
gekozen boetegrondslag, toch is de Adviesommissie van oordeel dat de NMa 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 NMa liggen en haar dus evenmin kunnen 

                                                 
1
  Bekendmaking boetetoemeting aangaande bepaalde mededingingsbeperkende activiteiten in 

de deelsector burgerlijke- en utiliteitsbouw, Stcrt 2005, nr. 12, p. 12. 



Openbaar 

Openbaar 3

worden aangerekend. De onderhavige benadering van de boetegrondslag acht de 
Adviescommissie binnen redelijkheidsgrenzen en aanvaardbaar.  

 

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. 

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

  
 
 
 
 
 
mr M.J.S. Korteweg-Wiers (voorzitter)   mr H.H.B. Vedder (secretaris)  

  
 


