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

zijn besluit als bedoeld in artikel 62 van de Mededingingswet van 25 oktober 2006 met kenmerk 

3938_270/19. 

 

 

1. Op 25 oktober 2006 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna ook: de Raad) ten aanzien van Bouw- en 

Afwerkingsbedrijf Gebr. Hulzink, met als vennoten J.B.H. Hulzink, A.L.F. Hulzink en 

J.H.J. Hulzink (hierna tezamen aangeduid als ‘de Onderneming’), het volgende besluit 

genomen: 

 

“De Raad legt een boete op van EUR 255.000,00 aan de volgende natuurlijke 

personen: J.B.H. Hulzink, wonende te Varsseveld, 

A.L.F. Hulzink, wonende te Lichtenvoorde, 

J.H.J. Hulzink, wonende te Lichtenvoorde. 

 

Bovengenoemde natuurlijke personen zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor 

het geheel. 

 

Dit besluit richt zich tot ieder van de bovengenoemde natuurlijke personen.”    

 

 

 

2. De Onderneming heeft tijdig bezwaar gemaakt tegen het besluit van 25 oktober 2006 

(hierna: het bestreden besluit).  

 

                                                           

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. 
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3. Na het bestreden besluit heeft de Onderneming gemotiveerd gesteld dat zij niet heeft 

deelgenomen aan het systeem van vooroverleg zoals omschreven in het rapport van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 59 Mededingingswet, 

betreffende B&U-activiteiten, nummer 3938_1 (hierna: het Rapport). In het onderhavige 

geval heeft de Onderneming ter onderbouwing nieuwe gedetailleerde informatie 

verstrekt. Na beoordeling van deze nieuwe informatie heeft de Raad geconstateerd dat 

op basis van het voorliggende dossier niet kan worden vastgesteld dat de Onderneming 

heeft deelgenomen aan het systeem van vooroverleg zoals omschreven in het Rapport. 

 

4. De Raad stelt daarom vast dat er geen sprake is van overtreding van artikel 6 

Mededingingswet en/of artikel 81 EG-Verdrag zoals bedoeld in het Rapport. 
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De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit wijzigt zijn besluit van  

25 oktober 2006 met kenmerk 3938_270/19 in die zin dat hij vaststelt dat er geen sprake is van 

overtreding van artikel 6 Mededingingswet en/of artikel 81 EG-Verdrag en afziet van het opleggen 

van een boete aan de volgende natuurlijke personen: 

J.B.H. Hulzink, wonende te Varsseveld, 

A.L.F. Hulzink, wonende te Lichtenvoorde, 

J.H.J. Hulzink, wonende te Lichtenvoorde. 

 

 

 

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 
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