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Instructienota in zaaknr. 3938-961 & 963 Meijer  
 
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 3938-961 stelde de Raad van Bestuur 

van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) vast dat Gebr. Meijer 
Vastgoed een inbreuk heeft gemaakt op artikel 6 Mededingingswet (hierna: Mw) 
waarvoor een boete is opgelegd aan Gebr. Meijer Vastgoed B.V. (hierna Gebr. Meijer 
Vastgoed). Bij besluit van 29 juni 2006 in zaaknummer 3938-963 stelde de NMa vast 
dat Exploitatiemaatschappij Bouwbedrijf Gebr. Meijer een inbreuk heeft gemaakt op 
artikel 6 Mw waarvoor een boete is opgelegd aan  Exploitatiemaatschappij 
Bouwbedrijf Gebr. Meijer B.V. (hierna Exploitatiemaatschappij Bouwbedrijf Gebr. 
Meijer) en Gebr. Meijer Vastgoed (hierna gezamenlijk aan te duiden als de 
onderneming). 

 
2. Tegen het bestreden besteden besluit heeft H.J.M. Meijer namens Bouwbedrijf Gebr. 

Meijer B.V. op briefpapier van Gebr. Meijer Vastgoed op 5 juli 2006 bezwaar 
ingediend.  

 
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 werd aan de onderneming en de zaakbehandelaars bij de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit medegedeeld dat op een hoorzitting zou 
plaatsvinden van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet (hierna: 
Adviescommissie). De onderneming heeft afgezien van het recht gehoord te worden. 

 

2. Bestreden besluit 

 
5. De bestreden besluiten zijn als bijlage aan dit advies gehecht 
 

3. Bezwaren en beoordeling 

 
Ontvankelijkheid bezwaarschrift 
 

6. Naar de mening van de NMa is het bezwaarschrift niet ontvankelijk. De NMa voert 
hiertoe aan dat de ondertekening van het bezwaarschrift moet worden begrepen als 
te zijn gedaan door Gebr. Meijer Bouwbedrijf B.V., nu Bouwbedrijf Gebr. Meijer B.V. 
niet is ingeschreven in de kamer van koophandel. Gebr. Meijer Bouwbedrijf B.V. is 
geen adressant van de bestreden besluiten noch wordt de daarin geconstateerde 
overtreding aan haar toegerekend. Naar de mening van de NMa heeft Gebr. Meijer 
Bouwbedrijf B.V. hoogstens een afgeleid belang, zodat zij geen belanghebbende is 
en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk is. 

 
Beoordeling 

 
7. Naar de mening van de Adviescommissie dient het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te 

worden verklaard. De ondertekening van de brief met Bouwbedrijf Gebr. Meijer B.V. 
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kan naar de mening van de Adviescommissie worden begrepen als te zijn gedaan 
door Gebr. Meijer Bouwbedrijf B.V. Nu deze rechtspersoon echter geen adressant is 
van het bestreden besluit en evenmin een voldoende rechtstreeks bij het bestreden 
besluit betrokken belang heeft kan zij niet als belanghebbende worden aangemerkt. 

 
Dubbele boete 
 

8. Naar de mening van de onderneming wordt zij dubbel beboet nu het besluit in 
zaaknummer 3938-961 is opgelegd aan Gebr. Meijer Vastgoed voor een inbreuk in 
de periode van 1 januari 1998 tot 27 juli 2000 terwijl in zaaknummer 3938-963 een 
boete is opgelegd aan Gebr. Meijer Vastgoed voor een inbreuk in de periode van 27 
juli 2000 tot 31 december 2001. 

 
9. Naar de mening van de NMa is voor dit bezwaar in de versnelde procedure geen 

ruimte nu het de vaststelling van de onderneming in het rapport betwist. 
 
Beoordeling 
 

10. Gelet op het advies dat strekt tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift 
overweegt de Adviescommissie ten overvloede dat, zo er al ruimte is voor het 
aanvoeren van dit bezwaar in de versnelde procedure, de door de NMa toepaste 
toerekening in de twee besluiten haar niet onredelijk voorkomt.  

 
 

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 
niet-ontvankelijk worden verklaard. 
 

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

 
 


