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Advies in zaaknr. 3938-538 Wim Knols Beheer  
 
Subcommissie van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet bestaande uit: 
prof mr J.H. Jans (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 3938-538 (hierna: het bestreden besluit) 

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

 
2. Tegen het bestreden besteden besluit heeft de onderneming op 29 juli 2006 bezwaar 

aangetekend.  
 

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 2006 werd aan de onderneming en de zaakbehandelaars 

bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit medegedeeld dat een hoorzitting zou 
plaatsvinden van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet (hierna: 
Adviescommissie). Bij brief van 30 januari 2007 werd medegedeeld dat deze 
hoorzitting, na overleg met de NMa en de onderneming, zou plaatsvinden op 7 
februari 2007. Op 7 februari 2007 vond deze hoorzitting plaats waarbij de 
onderneming en vertegenwoordigers van de NMa werden gehoord door de 
subcommissie van de Adviescommissie bestaande uit: prof mr J.H. Jans (voorzitter), 
prof dr E.E.C. van Damme en mr H.H.B. Vedder (tevens secretaris). 

 
5. Het verslag van de hoorzitting werd op 20 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 

 
Boete is onevenredig hoog als gevolg van waarderingsmethode 
 

7. De onderneming is van mening dat de boete onevenredig hoog is als gevolg van de 
door haar bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde waarderingsmethode. De 
onderneming gebruikt de closed contract-methode, terwijl het gebruik van de 
percentage of completion methode zou resulteren in een lagere boetegrondslag en 
daarmee in een boete die aanzienlijk lager zou zijn dan de opgelegde boete. 

 
8. De NMa wijst op de Bekendmaking boetetoemeting B & U sector op grond waarvan 

de aanbestedingsomzet 2001 zoals deze blijkt uit de jaarrekening als boetegrondslag 
wordt genomen. De NMa volgt deze beleidsregel met het oog op de transparantie, 
rechtseenheid en rechtsgelijkheid. Indien een onderneming een bepaalde 
waarderingsmethode hanteert in de jaarrekening kan hiervan achteraf niet worden 



Openbaar 

Openbaar 2

afgeweken omdat een andere waarderingsmethode zou leiden tot een lagere 
boetegrondslag. Bovendien heeft de keuze voor een bepaalde waarderingsmethode 
naar de mening van de NMa geen grote effecten bij een continue stroom van 
opdrachten. Volgens de NMa is er dus geen strijd met het evenredigheidsbeginsel. 
De NMa wijst ten overvloede op de mogelijkheid voor een correctie indien het ijkjaar 
2001 niet representatief blijkt te zijn. Hiervoor zal de onderneming de nodige 
gegevens moeten aanleveren.   

 
Beoordeling 

 
9. Naar de mening van de Adviescommissie dient bij de opgave van de 

aanbestedingsomzet te worden uitgegaan van waarderingsmethode zoals die in de 
jaarrekening is gebruikt. In de Bekendmaking Boetetoemeting en latere toelichting 
blijkt dit duidelijk. Reeds op grond hiervan en omwille van de controleerbaarheid van 
de opgave kan deze niet plaatsvinden op grond van een andere 
waarderingsmethode. Ter zake van hetgeen door de onderneming is aangevoerd 
over de niet-representativiteit van de aanbestedingsomzet 2001 verwijst de 
Adviescommissie naar de toezegging van de NMa tijdens de hoorzitting en hetgeen 
zij daarover heeft gesteld in de zienswijze. 

 
 

4.  Conclusie en advies 

 
De Adviescommissie adviseert - na beoordeling van de bezwaren van de 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof mr J.H. Jans (voorzitter)    mr H.H.B. Vedder (secretaris) 
 
 


