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Advies in zaaknr. 3938-988 ‘GO’ Bouw B.V.  
 
Subcommissie van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet bestaande uit: 
mr R. E. Bakker (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 3938-988 (hierna: het bestreden besluit) 

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

 
2. Tegen het bestreden besteden besluit heeft [Vetrouwelijk] namens de onderneming 

op 21 september 2006 bezwaar aangetekend.  
 
3. Deze procedure maakt deel uit van de procedure in de deelsector burgerlijke- en 

utiliteitsbouw (B&U-sector).  
 

4. Bij brief van 16 maart 2007 werd aan de onderneming en de zaakbehandelaars bij de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit medegedeeld dat op 20 maart 2007 een 
hoorzitting zou plaatsvinden van de Adviescommissie bezwaarschriften 
Mededingingswet (hierna: Adviescommissie) waarbij de onderneming zou worden 
gehoord in verband met de ontvankelijkheid van haar bezwaarschrift. Naar aanleiding 
van verhindering van de zijde van de onderneming vond de hoorzitting op 12 april 
2007 plaats. Daarbij werden de onderneming en vertegenwoordigers van de NMa 
gehoord door de subcommissie van de Adviescommissie bestaande uit: mr R.E. 
Bakker (voorzitter), prof dr E.E.C. van Damme en mr H.H.B. Vedder (tevens 
secretaris). 

 
5. Het verslag van de hoorzitting werd op 16 mei 2007 aan de onderneming en de NMa 

rondgestuurd. 
 

2. Bestreden besluit 

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

3. Bezwaren en beoordeling 

 
Ontvankelijkheid bezwaarschrift 
 

7. Het bestreden besluit is op 29 juni 2006 vastgesteld en op 29 juni 2006 bezorgd bij 
de onderneming. Tegen het bestreden besluit diende [Vertrouwelijk] namens de 
onderneming op 21 september 2006 een bezwaarschrift in. Naar aanleiding van de 
late indiening van het bezwaarschrift is op 3 oktober 2006 door de NMa contact 
opgenomen met de onderneming. Daarbij is de onderneming gewezen op de 
mogelijkheid van verschoning van de termijnoverschrijding.  

 
8. Bij brief van 12 februari heeft de onderneming aangevoerd dat de termijn om te 

reageren erg kort was in verband met de tussenliggende vakantieperiode, ziekte en 
onverwachte personeelsproblemen. Bij brief van 5 maart heeft de onderneming deze 
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gronden verder onderbouwd. De onderneming heeft aangegeven dat twee 
medewerkers zijn vertrokken, terwijl [Vertrouwelijk] alleen met een secretaresse het 
kantoorwerk doet. Toen hij het werk moest overnemen van de twee vertrokken 
medewerkers is hij onder spanning komen te staan. Deze spanning kwam bovenop 
een al hoge werkdruk.  

 
9. De NMa zet uiteen wat de regels zijn inzake de termijn waarbinnen een 

bezwaarschrift moet worden ingediend. Naar de mening van de NMa is geen sprake 
verschoonbare termijnoverschrijding. Van de onderneming kon worden verwacht dat 
zij in een vakantieperiode zorg draagt voor een adequate afhandeling van de post. 
Verder zijn ten aanzien van de medische problemen geen geobjectiveerde medische 
gegevens aangeleverd.    

 
Beoordeling 

 
10. Naar de mening van de Adviescommissie is het bestreden besluit deugdelijk 

bekendgemaakt op 29 juni 2006. Daarmee eindigde de termijn waarbinnen een 
bezwaarschrift moet worden ingediend tegen het bestreden besluit op 10 augustus 
2006. Nu het bezwaarschrift is gedateerd op 21 september 2006 en eerst op 26 
september 2006 door de NMa is ontvangen, is deze termijn overschreden. Een 
dergelijk te laat ingediend bezwaarschrift is slechts ontvankelijk indien de 
onderneming kan aantonen dat deze termijnoverschrijding verschoonbaar is. De 
Adviescommissie wijst op de bestendige rechtspraak op grond waarvan van de 
onderneming kan worden gevergd dat zij zorg draagt voor een adequate afhandeling 
van de post, ook tijdens vakanties. Verder deelt de Adviescommissie de mening van 
de NMa dat ter zake van de medische omstandigheden die door de onderneming zijn 
aangevoerd geobjectiveerde medische gegevens ontbreken. Evenwel staan ook 
medische problemen bij een van de werknemers van een onderneming niet in de weg 
aan de verantwoordelijkheid voor de onderneming voor een adequate afhandeling 
van de post zorg te dragen. 

 

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 
niet-ontvankelijk worden verklaard. 

 
 
 
 

W.g. W.g. 
mr R.E. Bakker (voorzitter)    mr H.H.B. Vedder (secretaris) 

 
 


