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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 A.J.L. 

Markerink Beheer 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 utilititeitsbouw1 (hierna: het Rapport) dat 

integraal deel uitmaakt van het bestreden besluit. 

 

2. De onderneming A.J.L.Markerink Beheer bestaat uit A.J.L. Markerink Beheer 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 B&U-

werken2, waaronder in ieder geval Markas Montage B.V. en Markerink Bouwmaatschappij 

B.V. (hierna: de Onderneming).   

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

Markerink Beheer B.V. en Markerink Bouwmaatschappij B.V. een boete opgelegd. 

 

4. Bij brief van 22 augustus 2006 (door de Raad ontvangen op 29 augustus 2006) hebben A.J.L. 

Markerink Beheer B.V. en Markerink Bouwmaatschappij B.V. (hierna: bezwaarden) bezwaar 

aangetekend. Op basis daarvan heeft de Raad geconstateerd dat sprake is van 

termijnoverschrijding. 

 

                                                           
1 Rapport van 6 september 2005. 

2 Zie voor de definitie van B&U-werken, randnummer 1 van het Rapport. 
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5. Bij brief van 16 oktober 2006 zijn bezwaarden door de Raad in de gelegenheid gesteld 

gemotiveerd aan te geven dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. 

 

6. Bij brief van 26 oktober 2006 hebben bezwaarden gemotiveerd aangegeven waarom hun    

inziens de termijnoverschrijding verschoonbaar is.  

 

7. 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). 

 

8. Op respectievelijk 5 januari 2007 en 8 juni 2007 zijn bezwaarden, alsook de Raad, naar 

aanleiding van de ingediende bezwaren door de Adviescommissie gehoord. Van dit horen is 

een verslag gemaakt, dat op respectievelijk 16 februari 2007 en 20 juli 2007 aan partijen is 

toegezonden. 

 

9. Op 25 juli 2007 heeft de Adviescommissie haar advies uitgebracht (hierna: het Advies).  

Het Advies is aan dit besluit gehecht en maakt hiervan integraal onderdeel uit. 

 

10. De Adviescommissie heeft de Raad geadviseerd het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te 

verklaren. Voor het geval dat de Raad het bezwaarschrift toch inhoudelijk zou beoordelen,     

is de Adviescommissie van oordeel dat de bezwaren moeten worden verworpen.  

 

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

besluit conform het Advies, voor zover de Adviescommissie zich op het standpunt heeft 

gesteld dat bezwaarden in hun bezwaren niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.                 

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 niet verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding.  
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12. In bezwaar heeft [Vertrouwelijk] namens bezwaarden gesteld dat hij tijdens de 

bezwaartermijn, wegens verblijf in het buitenland, afwezig was. Dit heeft hij vooraf 

telefonisch     aan de Raad kenbaar gemaakt. Aangezien hij tijdens dat gesprek had vernomen 

dat zijn verblijf in het buitenland geen ‘verlies van rechten’ met zich meebracht, is hij van 

oordeel dat het overschrijden van de bezwaartermijn verschoonbaar is.  
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13. De Adviescommissie is van oordeel dat het besluit op de juiste wijze is bekendgemaakt als 

komt vast te staan dat het per gewone post is bezorgd. Hetgeen dan zou leiden tot   de 

conclusie dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk is. Voor zover het bezwaarschrift toch 

inhoudelijk dient te worden behandeld, acht de Adviescommissie het bezwaar bij gebreke  

van nadere stukken onvoldoende geadstrueerd. Hetgeen dan leidt tot de conclusie dat de 

bezwaren ongegrond moeten worden verklaard.  

 

14. Op grond van artikel 6:7 Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 

zes weken. Ingevolge artikel 6:8 Awb vangt de termijn aan op de dag na die waarop het 

besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. Krachtens artikel 3:41 Awb geschiedt 

bekendmaking door toezending van het besluit aan de belanghebbende tot wie het besluit is 

gericht.  

 

15. Uit het verslag van de hoorzitting van 5 januari 20073 blijkt dat [Vertrouwelijk] namens 

bezwaarden heeft verklaard dat zij het bestreden besluit op vrijdag 30 juni 2006 dan wel 

maandag 3 juli 2006 in de brievenbus heeft aangetroffen. Vaststaat derhalve dat de 

Onderneming uiterlijk op 3 juli 2006 het bestreden besluit heeft ontvangen. Dit brengt mee     

met zich dat bezwaarden tot 15 augustus 2006 de mogelijkheid hadden om bezwaar aan te 

tekenen. Nu het bezwaarschrift pas op 29 augustus 2006 door de NMa werd ontvangen,      

is dit niet tijdig ingediend.  

 

16. Ingevolge artikel 6:11 Awb blijft ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend 

bezwaarschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs 

niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. 

 

17. Het is vaste jurisprudentie dat afwezigheid (bijvoorbeeld vanwege verblijf in het buitenland) 

in beginsel geen verschoonbare termijnoverschrijding oplevert (tijdens afwezigheid dient 

men zorg te dragen voor een adequate postafhandeling)4. De stelling van bezwaarden dat zij 

mochten vertrouwen op mededelingen anderszins van de zijde van de Raad, leidt niet tot een 

ander oordeel. Hiertoe is doorslaggevend dat niet is aangetoond noch is gebleken dat 

namens de Raad aan de Onderneming rechtens bindende mededelingen zijn gedaan omtrent 

een eventuele termijnoverschrijding.    

 

18. Blijkens de telefoonnotitie van 23 mei 20065 heeft de Raad aan de Onderneming 

medegedeeld dat het in het kader van het tijdig indienen van een bezwaarschrift voldoende 

was als [Vertrouwelijk] binnen zes weken schriftelijk aan de Raad zou mededelen dat 

                                                           
3 Zie dossierstuk 3938_ 987-23. 

4 Zie HR 3 februari 1999, BNB 1999/112. 

5 Zie dossierstuk 3938_ 987-4. 
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bezwaarden bezwaar op nader aan te voeren gronden maakten tegen het bestreden besluit. 

Op grond van dit gesprek was er geen aanleiding voor bezwaarden te veronderstellen dat een 

bezwaarschrift ingediend buiten de bezwaartermijn ontvankelijk zou zijn.     

 

19. Gelet op het voorgaande is de Raad van oordeel dat de omstandigheden die door 

bezwaarden zijn aangevoerd niet leiden tot de conclusie dat sprake is van een verschoonbare 

termijnoverschrijding. Het bezwaarschrift is derhalve niet-ontvankelijk.  

 

20. De bezwaartermijn van artikel 6:7 Awb is van openbare orde. Het staat de Raad derhalve niet 

vrij om aan de niet-ontvankelijkverklaring voorbij te gaan en het bezwaarschrift alsnog in 

behandeling te nemen. De Raad komt derhalve niet meer toe aan een beoordeling van de 

overige bezwaargronden.   
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3 Besluit 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

 

I. neemt het Advies van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet van    

25 juli 2007 over, voor zover deze zich op het standpunt heeft gesteld dat 

bezwaarden in hun bezwaren niet-ontvankelijk moeten worden verklaard, 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 niet-ontvankelijk;   

 

III. handhaaft de in het bestreden besluit neergelegde beslissing en de daarbij opgelegde 

boete. 

 

 

 

Datum: 01-10-2007 

 
 

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. 

R.J.P. Jansen 

Lid 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.  

 


