
 

   BESLUIT 
 

 

    

    

Nummer 3938_575-38  

Betreft zaak: B&U 

 

Openbaar 

 

Nederlandse Mededingingsautoriteit  
 

 

 
   

1                                                  Openbaar 

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit1 tot wijziging van 

zijn besluit als bedoeld in artikel 62 van de Mededingingswet van 29 juni 2006 met kenmerk 

3938_575/9. 

 

 

1. Op 29 juni 2006 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(hierna ook: de Raad) ten aanzien van de onderneming Martien Janssen Holding die 

bestaat uit Martien Janssen Holding 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 in de B&U-sector, waaronder 

Aannemingsbedrijf M.J. Janssen B.V.(hierna tezamen aangeduid als ‘de Onderneming’), 

het volgende besluit genomen: 

 

“De Raad legt een boete op van EUR 74.752,00 aan Martien Janssen Holding B.V., 

gevestigd te Ravenstein. 

 

Dit besluit richt zich tot bovengenoemde rechtspersoon.”  

 

 

 

2. De Onderneming heeft tijdig bezwaar gemaakt tegen het besluit van 29 juni 2006 

(hierna: het bestreden besluit).  

 

3. Na het bestreden besluit heeft de Onderneming gemotiveerd gesteld dat er sprake is van 

nieuwe omstandigheden op grond waarvan de Raad de boete dient te matigen. In het 

onderhavige geval heeft de Onderneming na het bestreden besluit nieuwe gedetailleerde 

financiële informatie verstrekt. Op basis van deze nieuwe financiële informatie heeft de 

                                                           

1 Als rechtsopvolger van de d-g NMa, Wet van 9 december 2004, houdende wijziging van de Mededingingswet in verband 

met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan, 

Stcrt. 2005, 172. 



Openbaar 

 

2                                              Openbaar 

Raad geconstateerd dat een boete van EUR 1.000,00 passend is en ziet aanleiding om 

het bestreden besluit uitsluitend ten aanzien van de hoogte van de opgelegde boete te 

wijzigen. De Raad heeft dit gecommuniceerd aan de Onderneming. 

 

 

BESLUIT 

 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit wijzigt zijn besluit van  

29 juni 2006 met kenmerk 3938_575/9 in die zin dat hij een boete oplegt van  

EUR 1.000,00 aan Martien Janssen Holding B.V. gevestigd te Ravenstein. 

 

Dit besluit richt zich tot bovengenoemde rechtspersoon.  

 

Datum: 11-04-2007 

 
 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze,  

 

overeenkomstig het door de Raad genomen besluit, 

 

 

 

 
W.g. 
P. Kalbfleisch 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

 

 

 

 


