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Advies in de zaak 3938_404, A.J.L. Markerink Beheer B.V. 
 
Subcommissie van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet bestaande uit: 
mr R.E. Bakker (voorzitter), dr J.F. Appeldoorn (secretaris) en prof. dr J.A.H. Maks. 
 
1. Inleiding en procedure 
 

1. Bij besluit van 29 juni 2006 in zaaknummer 3938_404 (hierna: het besluit) stelde de 
Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) vast 
dat A.J.L. Markerink Beheer B.V. (hierna: Markerink) inbreuk heeft gemaakt op artikel 
6, eerste lid, Mededingingswet (hierna: Mw) en artikel 81, eerste lid, EG.1 

  
2. Op grond van de vastgestelde overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw en artikel 81, 

eerste lid, EG heeft de Raad een boete opgelegd aan Markerink. 
 

3. Tegen het besluit werd op 29 augustus 2006 een bezwaarschrift ingediend.2 Bij brief 
van 16 oktober 2006 heeft de Raad Markerink bericht dat het bezwaarschrift te laat is 
ingediend.3 Bij brief van 26 oktober 2006 heeft Markerink hierop gereageerd.4 

 
4. Bij brief van 7 december 2006 werd aan de partijen en de zaakbehandelaars bij de 

Raad medegedeeld dat op 5 januari 2007 een hoorzitting zou plaatsvinden door de 
Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet (hierna: Adviescommissie). Op 
5 januari 2007 vond deze hoorzitting plaats waarbij de partijen en vertegenwoordigers 
van de Raad werden gehoord door een subcommissie van de Adviescommissie 
bestaande uit: mr R.E. Bakker (voorzitter), dr H.H.B. Vedder (secretaris) en mr M. 
Sikkens. 

 
5. Het verslag van de hoorzitting werd op 16 februari 2007 aan partijen rondgestuurd. 

 
6. Ter hoorzitting heeft een gedachtenwisseling plaatsgevonden tussen de 

Adviescommissie en de vertegenwoordigers van de Raad, die ertoe heeft geleid dat 
van de zijde van de Raad is meegedeeld dat alsnog een inhoudelijke beoordeling zou 
plaatsvinden van het bezwaarschrift. Dit is aanleiding geweest voor het houden van 
een nadere hoorzitting. 

 
7. Bij brief van 7 mei 2007 werd aan de partijen en de zaakbehandelaars bij de Raad 

medegedeeld dat op 8 juni 2007 een hoorzitting zou plaatsvinden door de 
Adviescommissie. Op 8 juni 2007 vond deze hoorzitting plaats waarbij de partijen en 
vertegenwoordigers van de Raad werden gehoord door een subcommissie van de 
Adviescommissie bestaande uit: mr R.E. Bakker (voorzitter), dr J.F. Appeldoorn 
(secretaris) en prof. dr J.A.H. Maks. 

 
8. Ter hoorzitting heeft de Adviescommissie opgemerkt dat de nadere schriftelijke 

zienswijze van de Raad blijk geeft van een nieuw feit, te weten dat het besluit tevens 
per gewone post is bezorgd. 

 
9. Voorzover deze omstandigheid vast zou komen te staan is de Adviescommissie van 

oordeel dat daarmee het besluit op juiste wijze bekend is gemaakt, hetgeen (alsnog) 
zou moeten leiden tot de conclusie dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk is. 

 

                                                 
1
 Prismanummer 3938_404/7. 

2
 Prismanummer 3938_404/13. 

3
 Prismanummer 3938_404/17. 

4
 Prismanummer 3938_404/18. 
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10. Het verslag van de hoorzitting werd op 20 juli 2007 aan partijen rondgestuurd. 
 
2. Besluit 
 

11. Het besluit is als bijlage aan dit advies gehecht. 
 
3. Bezwaren en beoordeling 
 

12. Voor zover de Raad van oordeel mocht blijven dat het bezwaarschrift inhoudelijk 
moet worden beoordeeld, overweegt de Adviescommissie als volgt. 

 
Boetegrondslag 
 

13. Markerink stelt dat de omzet behaald bij het project “Smurfit” niet tot de 
Aanbestedingsomzet 2001 behoort. Markerink stelt geen schriftelijke stukken te 
kunnen overleggen. Voorts stelt zij dat de Raad door betonproducenten eveneens te 
beboeten, dezelfde gedraging – de levering van Beton bij het project “Smurfit” – aldus 
twee keer beboet. 

 
14. De Raad merkt in de zienswijze op dat de facturering van de “betonnen spoorlijn” 

volgens opgave van de Onderneming via de Onderneming verliep en concludeert dat 
de onderaannemer dus geen zelfstandig contract had met de opdrachtgever en dat 
de omzet betreffende de betonnen spoorlijn derhalve Aanbestedingsomzet 2001 van 
de Onderneming betreft. 

 
Beoordeling 
 

15. De Adviescommissie acht het bezwaar bij gebreke van nadere stukken onvoldoende 
geadstrueerd. Aangaande het argument van dubbele beboeting heeft Markerink ten 
eerste niet aangetoond dat deze leverancier van het beton door de Raad is beboet en 
ten tweede dat daarbij de boetegrondslag deze levering zou omvatten. Bovendien 
acht de Adviescommissie het door de Raad ter hoorzitting en in de zienswijze 
gestelde voldoende overtuigend. De Adviescommissie adviseert de Raad zijn betoog 
op te nemen in het besluit op bezwaar. 

 
16. Het bezwaar dient te worden verworpen.  

 
IJkjaar 2001 
 

17. Markerink heeft ter hoorzitting gesteld dat 2001 een bijzonder gunstig jaar was, 
waardoor de boete onevenredig nadelig voor haar zou uitvallen. 

 
18. De Raad heeft Markerink gewezen op het beleid dienaangaande en Markerink in de 

gelegenheid gesteld nadere stukken te overleggen, die bij de heroverweging ten 
behoeve van het besluit op bezwaar zullen worden meegewogen. 

 
Beoordeling 
  

19. Gezien de toezegging van de Raad behoeft dit bezwaar geen verdere bespreking. 
 
Kostenvergoeding 
 

20. Markerink eist een proceskostenvergoeding en een vergoeding voor de kosten 
gemaakt voor het verschijnen ter hoorzitting. 
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Beoordeling 
 

21.  Voor een vergoeding van de in bezwaar gemaakte proceskosten is naar het oordeel 
van de Adviescommissie geen aanleiding, nu het advies primair strekt tot het (alsnog) 
niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift. In het geval de Raad het 
bezwaarschrift toch inhoudelijk zou beoordelen, strekt het advies, blijkens het 
voorgaande, tot verwerping van de bezwaren en dus tot handhaving van het besluit. 
Aangezien artikel 7:15, tweede lid, van de Awb de mogelijkheid van een 
proceskostenvergoeding beperkt tot de situatie waarin het besluit wordt herroepen, is 
er in deze zaak geen wettelijke grond voor vergoeding van de in bezwaar gemaakte 
kosten. 

 
Slotoverweging 
 

22. Voor zover naast de hiervoor besproken bezwaren nog andere bezwaren zouden 
kunnen worden gelezen, ontberen deze bezwaren voldoende zelfstandige betekenis 
om in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen zelfstandig te worden besproken, 
dan wel acht de Adviescommissie deze onvoldoende geadstrueerd. 

 
4. Slotsom en Advies 
 

23. De bezwaren dienen te worden verworpen. 
 
 
W.g. 
mr R.E. Bakker 
Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet  – subcommissie zaak 3938_404 
Voorzitter 
 
 
W.g. 
dr J.F. Appeldoorn 
Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet  – subcommissie zaak 3938_404 
Secretaris 
 

-/- 


