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Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de 

bezwaren gericht tegen het besluit van 25 oktober 2006 met kenmerk 3938_570/19. 

 

 

1. Bij besluit van 25 oktober 2006 (hierna: het bestreden besluit) heeft de Raad van Bestuur 

van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) vastgesteld dat de 

onderneming Minerva Beheer Oss artikel 6 Mededingingswet (hierna: Mw) en artikel 81 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna: EG) heeft overtreden, 

wegens deelname aan het systeem van vooroverleg zoals uiteengezet in het Rapport over 

afspraken en gedragingen in de deelsector burgerlijke en utiliteitsbouw1 (hierna: het 

Rapport) dat integraal deel uitmaakt van het bestreden besluit.  

 

2. De onderneming Minerva Beheer Oss bestaat uit Minerva Beheer Oss B.V. (hierna: 

Minerva) 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 op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouwwerken2 (hierna: B&U-werken), 

waaronder in ieder geval Van Grunsven Aannemersbedrijf Oss. B.V. (hierna: Van 

Grunsven). 

                                                           
1 Rapport van 6 september 2005. 

2 Zie voor de definitie van B&U-werken randnummer 1 van het Rapport. 
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3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Minerva 

Beheer Oss B.V. en Van Grunsven Aannemersbedrijf Oss. B.V. (hierna ook gezamenlijk: 

de Onderneming) een boete opgelegd. Deze rechtspersonen zijn ieder hoofdelijk 

aansprakelijk voor het geheel.  

 

4. Tegen het besluit heeft Minerva tijdig bezwaar aangetekend bij brief van 4 december 

2006.  

 

5. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 92, eerste lid, juncto artikel 62, eerste lid, 

Mw heeft de Raad de bezwaren tegen het bestreden besluit voor advies voorgelegd aan 

de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet (hierna: de Adviescommissie). 

 

6. Op 12 april 2007 is Minerva alsook de Raad naar aanleiding van de ingediende bezwaren 

door de Adviescommissie gehoord. Van dit horen is een verslag opgemaakt, dat op 

16 mei 2007 aan Minerva is toegezonden.  

 

7. Op 12 juli 2007 heeft de Adviescommissie haar advies uitgebracht (hierna: het Advies). 

Het Advies is aan dit besluit gehecht en maakt hiervan integraal onderdeel uit. 

 

8. Het Advies van de Adviescommissie luidt als volgt: 

 

“De bezwaren van de onderneming moeten naar de mening van de Adviescommissie 

ongegrond worden verklaard.“  

 

9. De Raad heeft zich ervan vergewist dat het advies zorgvuldig tot stand is gekomen.  

De Raad besluit voorts conform het Advies. Ter motivering van dit besluit:  

i. verwijst de Raad ex artikel 3:49 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) naar  

 het Advies;  

ii. verwijst de Raad naar hoofdstuk 2 van dit besluit dat voorziet in een nadere  

 motivering ten aanzien van: 

a) weigering uitstel hoorzitting; 

b) mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze; 

c) deelname systeem vooroverleg; 

d) ondernemingsbegrip/ toerekening; 

e) maatschappelijk belang boete;  

f) boetegrondslag/ (geschatte) aanbestedingsomzet 2001; 

g) [vertrouwelijk]. 

 



Openbaar 

 

3                                                  Openbaar 

2 Nadere motivering 

 

a) Weigering uitstel hoorzitting 

10. Minerva stelt dat het disproportioneel en in strijd met de rechten van verdediging is dat 

de Raad het verzoek van Minerva om de hoorzitting uit te stellen heeft afgewezen. 

Daartoe voert Minerva aan dat zij pas sinds kort over een gespecialiseerde gemachtigde 

beschikt en dat de verkrijging van de gegevens van de gefailleerde dochteronderneming 

Van Grunsven zeer moeizaam verloopt. 

 

11. Daarnaast dient volgens Minerva sprake te zijn van ‘equality of arms’. Minerva wijst erop 

dat de Raad vele jaren bezig was met het vergaren van gegevens en bewijsmateriaal. 

Minerva en de Raad dienen volgens Minerva gelijke mogelijkheden te hebben om 

gegevens en bewijsmateriaal aan te dragen die essentieel zijn voor het inzicht in de zaak. 

 

12. De Adviescommissie3 stelt vast dat dit bezwaar is ingebracht door een gemachtigde die 

zich pas op 5 april 2007 heeft gemeld bij de Raad. Het inschakelen van een nieuwe 

gemachtigde op een dermate korte termijn dient naar de mening van de 

Adviescommissie voor risico en rekening van Minerva te komen. Wat er ook zij van de 

mate van specialisatie van het rechtsgebied en de termijn die de Raad heeft gehad om het 

onderzoek te doen en het bestreden besluit te doen uitgaan, op de Raad rust eveneens de 

verplichting de procedure binnen een redelijke termijn af te ronden. In dit verband 

beschouwt de Adviescommissie zichzelf eveneens gehouden aan redelijke termijnen. 

Gelet op de noodzaak redelijke termijnen in acht te nemen en de onmogelijkheid op korte 

termijn een alternatieve datum voor de hoorzitting vast te stellen acht de 

Adviescommissie de gang van zaken evenredig en niet in strijd met de ‘equality of arms’. 

 

13. In aanvulling op hetgeen de Adviescommissie omtrent dit bezwaar heeft geadviseerd, 

overweegt de Raad het volgende. 

 

14. Bij brief van 16 maart 2007 heeft de Raad Minerva ingelicht dat de hoorzitting zal 

plaatsvinden op 12 april 2007. Dat Minerva ervoor heeft gekozen om pas op 5 april 2007 

een gespecialiseerde gemachtigde in te schakelen, dient naar het oordeel van de Raad 

dan ook voor rekening van Minerva te komen.  

 

15. Om redenen van zorgvuldigheid heeft de Raad tijdens de hoorzitting Minerva de 

mogelijkheid geboden om na de hoorzitting aanvullende gegevens te verstrekken met 

betrekking tot de financiële situatie van Minerva en om nadere gegevens te verkrijgen van 

gefailleerde dochteronderneming Van Grunsven. Tevens heeft de Raad aangegeven dat 

                                                           
3 Zie randnummer 26 van het Advies. 
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een nieuwe hoorzitting hiervoor niet noodzakelijk is4. Nu Minerva tijdens de hoorzitting 

haar standpunt naar voren heeft kunnen brengen en na de hoorzitting nog aanvullende 

gegevens heeft kunnen overleggen, wordt zij naar het oordeel van de Raad dan ook niet 

in haar verdediging geschaad. 

 

16. De Raad heeft aangegeven de aanvullende (financiële) gegevens te (laten) beoordelen en 

deze gegevens in zijn beslissing op bezwaar mee te nemen. De Raad acht het gelet 

hierop en – gelet op de doorlooptijden, de agenda van de NMa en die van de 

Adviescommissie – niet onredelijk dat de hoorzitting niet is uitgesteld. 

 

17. De Raad is van oordeel dat Minerva voldoende gelegenheid heeft gehad om bezwaar te 

maken, de gronden van haar bezwaar in te dienen en nadere (financiële) gegevens aan te 

leveren en vermag dan ook niet in te zien dat hier geen sprake is van ‘equality of arms’. 

 

18. Gelet op het Advies en vorenstaande aanvulling daarop verwerpt de Raad het bezwaar. 

 

b) Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze 

19. Minerva voert aan dat zij niet op hoogte is gebracht van de mogelijkheid om een 

zienswijze in te dienen naar aanleiding van het rapport. 

 

20. Naar de mening van de Adviescommissie5 volgt uit artikel 18, lid 3, van de 

Handelsregisterwet dat de onderneming verantwoordelijk is voor de adresgegevens die 

zijn opgenomen in het handelsregister. De NMa kon dus de brief van 28 april 2006 

versturen naar het adres dat was vermeld in het Handelsregister. Daarmee komt het feit 

dat deze brief Minerva niet heeft bereikt voor haar eigen rekening en risico. 

 

21. In aanvulling op hetgeen de Adviescommissie omtrent dit bezwaar heeft geadviseerd, 

overweegt de Raad het volgende. 

 

22. Bij brief van 28 april 20066 heeft de Raad de Onderneming medegedeeld dat zij 

schriftelijk en/of mondeling haar zienswijze omtrent de bevindingen in het Rapport naar 

voren kan brengen. De brief is verzonden naar het adres Goudmijnstraat 25, 5348 JH, 

Oss. Dit adres komt overeen met het adres zoals dat destijds bij de Kamer van 

Koophandel geregistreerd stond. De Raad wijst erop dat de Onderneming 

verantwoordelijk is voor de juiste registratie van de gegevens bij de Kamer van 

Koophandel. De Raad heeft er derhalve vanuit mogen gaan dat de adresgegevens, zoals 

                                                           
4 Zie dossierstuk 3938_570/44, p.2 

5 Zie randnummer 12 van het Advies. 

6 Zie dossierstuk 3938_570/3. 
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die geregistreerd stonden in de stukken van de Kamer van Koophandel, correct waren. 

Daarnaast heeft de Raad telefonisch contact opgenomen met Minerva en heeft de Raad 

op verzoek van Minerva op 11 juli 20067 een brief verzonden naar het adres Postbus 480, 

5340 AL, Oss. Ook in deze brief is aangegeven dat Minerva de gelegenheid heeft 

schriftelijk en/of mondeling haar zienswijze naar voren te brengen. De Raad is van 

mening dat Minerva voldoende op de hoogte is gesteld van het feit dat zij de 

mogelijkheid had om haar zienswijze kenbaar te maken. De bezwaargrond treft derhalve 

geen doel. 

 

c) Deelname aan het systeem van vooroverleg 

23. Minerva stelt dat zij niet heeft deelgenomen aan afspraken en/of gedragingen welke in 

strijd zijn met artikel 6 Mw en/of artikel 81 EG en dat het besluit op dit punt onzorgvuldig 

is geformuleerd. Minerva stelt dat de drie projecten, genoemd in de alinea’s 18 en 19 van 

het bestreden besluit haar onbekend zijn. Volgens Minerva is wellicht sprake van 

verwarring met een naamgenoot, Van Grunsven Bouwbedrijf Nijmegen/Erp. 

 

24. Naar de mening van de Adviescommissie8 blijkt uit de randnummers 18 tot en met 22 

van het bestreden besluit voldoende dat de Onderneming betrokken is bij de overtreding 

van de Mededingingswet. Ter zake van de vermelding van de naam van de onderneming 

in het bewijs in de onderhavige zaak constateert de Adviescommissie dat het hier gaat 

om de vermelding van de naam van de Onderneming in combinatie met een gedeeltelijke 

vermelding van het adres. Naar het oordeel van de Adviescommissie heeft de NMa 

voldoende aannemelijk gemaakt dat de gestelde naamsverwarring zich niet voordoet.  

 

25. In aanvulling op hetgeen de Adviescommissie omtrent deze bezwaren heeft geadviseerd 

overweegt de Raad het volgende. 

 

26. In de onderzoeksfase heeft de NMa onderzocht ten aanzien van welke ondernemingen 

kan worden vastgesteld dat zij hebben deelgenomen aan het systeem van vooroverleg. 

Gelet op het feit dat in de B&U-sector een groot aantal ondernemingen werkzaam is, 

heeft de NMa ten aanzien van niet-clementieverzoekers in de onderzoeksfase als 

invulling van de vrije bewijsleer de ‘2+2-regel’ gehanteerd.9 Deelname van een 

onderneming aan het systeem van vooroverleg is vastgesteld indien ten minste twee 

clementieverzoekers hebben verklaard dat de betrokken onderneming heeft deelgenomen 

(eerste twee), en deze verklaringen worden bevestigd door ten minste twee schriftelijke 

bewijsstukken afkomstig van twee bronnen (tweede twee). In de sanctiefase heeft de 

                                                           
7 Zie dossierstuk 3938_570/7. 

8 Zie randnummer 9 van het Advies. 

9 Zie randnummer 135 van het Rapport. 
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NMa de ingebrachte mondelinge en schriftelijke zienswijzen en de stukken in het dossier 

in de context van de afgelegde verklaringen over het systeem van vooroverleg opnieuw 

beoordeeld. Na herbeoordeling van alle op de zaak betrekking hebbende stukken acht de 

Raad de deelname van de Onderneming aan de overtreding voldoende aannemelijk.  

 

27. In het bestreden besluit10 heeft de Raad aangegeven op grond waarvan hij heeft 

vastgesteld dat de Onderneming heeft deelgenomen aan het systeem van vooroverleg. 

De Raad is van oordeel dat de verschillende bewijsstukken, die van meerdere 

clementieverzoekers afkomstig zijn, voldoende zijn om in samenhang met de afgelegde 

verklaringen vast te kunnen stellen dat de Onderneming aan het systeem van vooroverleg 

heeft deelgenomen en het mede in stand heeft gehouden. 

 

28. De Raad verwijst wat betreft de waardering van het bewijs naar hetgeen hij daartoe heeft 

opgemerkt in de randnummers 17 tot en met 22 van het bestreden besluit en voegt 

hieraan het volgende toe. 

 

29. In de onderhavige zaak hebben meerdere clementieverzoekers onafhankelijk van elkaar 

schriftelijk verklaard dat de Onderneming in de periode januari 1998 tot en met december 

2001 betrokken was bij vooroverleg in de B&U-sector. De clementieverzoekers hebben 

allen schriftelijk verklaard dat “Van Grunsven” uit Oss in de periode januari 1998 tot en 

met december 2001 betrokken was bij vooroverleg in de B&U-sector. De verklaringen 

worden bevestigd door schriftelijke informatie over verschillende projecten. 

  

30. Wat betreft de door Minerva gestelde mogelijke naamsverwarring met betrekking tot de 

drie projecten genoemd in de randnummers 18 en 19 van het bestreden besluit overweegt 

de Raad het volgende. Bij deze projecten heeft Klaassen Beheer B.V. “Van Grunsven” te 

“Oss” als betrokkene genoemd en heeft Giesbers Groep B.V. “Van Grunsven” te 

“Goudmijnstraat 25 Oss” als betrokkene genoemd. Op grond hiervan kan worden 

vastgesteld dat het gaat om “Van Grunsven te Oss”. De Raad voegt hieraan toe dat 

Minerva ook in de onderhavige procedure slechts heeft gesteld dat sprake is van andere 

ondernemingen met de naam “Van Grunsven” maar dat zij niet heeft aangetoond dat de 

gebruikte bewijsstukken niet zien op de Onderneming. Daar de gebruikte bewijsstukken 

allemaal zien op “  Van Grunsven” te “Oss” en de naamgenoot gevestigd is te 

Nijmegen/Erp heeft de Raad geen aanwijzingen om aan te nemen dat sprake is van 

naamsverwarring. Bovendien bevatten de bewijsstukken, net als de bewijsstukken ten 

aanzien van de andere projecten, concrete informatie over projecten, inschrijfbedragen, 

andere betrokken ondernemingen en de inhoud van de afspraken. De Raad is dan ook 

                                                           
10 Zie randnummers 15 tot en met 23 van het bestreden besluit. 
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van oordeel dat de stukken genoegzaam aantonen dat de Onderneming heeft 

deelgenomen aan het systeem van vooroverleg.  

 

31. Voor zover Minerva wil betogen dat clementieverzoekers misleidende of onjuiste 

informatie aan de NMa hebben verstrekt, miskent zij dat verklaringen van 

clementieverzoekers veelal zijn opgesteld op basis van eigen administratie of eigen 

ervaringen en vaak concrete gedetailleerde informatie bevatten. Om voor clementie in 

aanmerking te komen dient een onderneming schriftelijk te verklaren dat zij de 

overtreding “naar haar kennis juist en volledig”  heeft omschreven. Als de verklaring onjuist 

blijkt te zijn, kan de toegezegde clementie volledig komen te vervallen, terwijl de NMa de 

door de clementieverzoeker afgelegde verklaringen wel tegen haar kan blijven gebruiken. 

Ook het Gerecht van Eerste Aanleg heeft in haar uitspraak van 16 november 2006 in de 

Peróxidos Orgánicos, SA zaak geoordeeld dat het onlogisch zou zijn wanneer 

clementieverzoekers misleidende of onjuiste informatie zouden verstrekken. "Dat wordt 

verzocht om toepassing daarvan teneinde een verlaging van de geldboete te verkrijgen, vormt 

er immers niet noodzakelijkerwijs een aanzet voor om bewijzen vertekend weer te geven ten 

aanzien van de andere deelnemers aan de verweten mededingingsregeling. Iedere poging om 

de Commissie te misleiden kan immers twijfels doen rijzen over de oprechtheid en de 

volledigheid van de medewerking van de verzoeker, en bijgevolg zijn mogelijkheid om volledig 

profijt te hebben bij de mededeling inzake medewerking in gevaar brengen."11 

 

32. Gelet op dit risico en de concrete details over het bestaan van de verboden gedraging, 

kunnen ook verklaringen van clementieverzoekers worden beschouwd als een bevestiging 

van deelname aan het systeem van vooroverleg. 

 

33. Voor zover Minerva beoogt te stellen dat op grond van het bewijs niet kan worden 

vastgesteld dat zij op structurele basis heeft deelgenomen aan het systeem van 

vooroverleg, overweegt de Raad dat dit op geen enkele wijze kan afdoen aan de 

vaststelling dat de Onderneming heeft deelgenomen aan het systeem van vooroverleg in 

de B&U-sector. Zij heeft daarmee ook deelgenomen aan een overtreding die gedurende 

de periode januari 1998 tot en met december 2001 één voortdurende inbreuk heeft 

gevormd op de mededingingsregels. Wanneer sprake is van één voortdurende inbreuk 

zoals beschreven in het Rapport, dan zijn alle betrokken ondernemingen aansprakelijk 

voor de gehele overtreding en kunnen hiervoor worden beboet. Daarbij is niet relevant 

hoe frequent of regelmatig de Onderneming heeft deelgenomen aan het systeem van 

vooroverleg. De individuele deelname geldt derhalve voor de gehele duur van de 

overtreding. 

 

                                                           
11 GvEA 16 november 2006, zaak T-120/04, Peróxidos Orgánicos SA/Commissie, Jur. 2006 bladzijde II-04441, r.o. 70. 
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34. Gelet op het Advies en de vorenstaande aanvulling is de Raad van oordeel dat de 

Onderneming heeft deelgenomen aan het systeem van vooroverleg zoals beschreven in 

het Rapport.  

 

d) Ondernemingsbegrip/ toerekening 

35. Minerva wijst op de jurisprudentie van het Gerecht van eerste aanleg inzake de 

toerekenbaarheid van gedragingen. Naar de mening van Minerva kan hier geen 

risicoaansprakelijkheid voor de moederonderneming uit worden afgeleid. Minerva stelt 

dat de Raad ten onrechte heeft vastgesteld dat Minerva tot de Onderneming behoort, 

althans dat de verweten gedragingen en boete aan Minerva mogen worden toegerekend. 

Minerva wijst erop dat zij een “papieren vennootschap” is en zich nimmer heeft 

beziggehouden met het acquisitiebeleid van het aannemersbedrijf. 

 

36. De Adviescommissie12 wijst op rechtsoverweging 60 van het arrest van het Gerecht van 

eerste aanleg in gevoegde zaken13 Tokai Carbon, waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de 

rechtspraak van het Hof van Justitie kan worden afgeleid dat er voor wat betreft de 

toepassing van de mededingingsregels vanuit kan worden gegaan dat een 

moederonderneming aansprakelijk is voor het gedrag van een 100% dochter, zonder dat 

behoeft te worden onderzocht of de moederonderneming daadwerkelijk invloed heeft 

uitgeoefend op het gedrag van de dochteronderneming. Gelet op het feit dat de 

moederonderneming in de onderhavige zaak 100% van het kapitaal hield in Van 

Grunsven, kon zij worden vastgesteld op de wijze als is gebeurd in het bestreden besluit 

c.q. kon de inbreuk worden toegerekend aan de Onderneming. 

 

37. In aanvulling op hetgeen de Adviescommissie omtrent dit bezwaar heeft geadviseerd, 

overweegt de Raad het volgende. 

 

38. In de B&U-sector wordt als deelnemende onderneming aangemerkt de hoogste moeder 

en alle werkmaatschappijen waarover deze rechtspersoon in de periode van januari 1998 

tot en met december 2001 volledige zeggenschap heeft gehad én die actief zijn op het 

gebied van B&U-werken. De overtreding wordt toegerekend aan alle juridische entiteiten 

die deel uitmaken van de deelnemende onderneming en genoemd zijn in het Rapport. 

 

                                                           
12 Zie randnummer 29 van het Advies. 

13 Tokai Carbon, T-71/03, T-74/03, T-87/03 en T-91/03. 
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39. Voor de vraag aan wie een overtreding van de Mededingingswet kan worden toegerekend, 

is niet het civiele recht, maar de Mededingingswet doorslaggevend.14 Blijkens de 

parlementaire geschiedenis van de Mededingingswet kunnen voor de beantwoording van 

de vraag aan wie een overtreding moet worden toegerekend, argumenten worden 

ontleend aan het communautaire mededingingsrecht.15 

 

40. De gedragingen van een dochtermaatschappij kunnen ook aan haar moedermaatschappij 

worden toegerekend, indien de dochtermaatschappij, ondanks haar eigen 

rechtspersoonlijkheid, niet zelfstandig haar gedrag bepaalt, maar in hoofdzaak de haar 

door de moedermaatschappij verstrekte instructies volgt.16 In hoofdzaak wil zeggen dat 

het niet noodzakelijk is dat de moedermaatschappij rechtstreeks betrokken is geweest bij 

de overtreding of de daarop betrekking hebbende activiteiten. Achterliggende gedachte 

hierbij is dat de dochtermaatschappij in een dergelijk geval samen met haar 

(groot)moeder een economische eenheid17 en derhalve één onderneming vormt,18 en dat 

het uitsluitend ondernemingen zijn die een overtreding van de Mededingingswet kunnen 

begaan.  

 

41. Uit de jurisprudentie volgt dat bij 100% aandeelhouderschap kan worden uitgegaan van 

het feit dat de dochtermaatschappij de instructies van de moedermaatschappij volgt en 

hierbij geen verplichting bestaat te onderzoeken of de moedermaatschappij die macht 

daadwerkelijk heeft uitgeoefend.19 Het is de moedermaatschappij die dit vermoeden met 

afdoende bewijzen dient te weerleggen.20 Een enkele – onvoldoende feitelijk 

onderbouwde – betwisting van het standpunt dat de moedermaatschappij beslissende 

invloed op het gedrag van de dochtermaatschappij heeft gehad, is onvoldoende om de 

moedermaatschappij te kunnen beschermen tegen (hoofdelijke) aansprakelijkheid. In dat 

geval mag volgens de rechtspraak worden aangenomen dat de moedermaatschappij een 

beslissende invloed heeft gehad op het gedrag van haar dochtermaatschappij, waarmee 

het gedrag van haar dochtermaatschappij tevens aan de moedermaatschappij kan 

                                                           
14 Rechtbank Rotterdam 13 februari 2004, zaak 02/309 MEDED (Secon), par. 2.4.4: zie tevens Besluit d-g NMa 21 

december 2001, zaak 757 (Secon), advies Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet, rnrs. 116-117. Zie Besluit d-

g NMa 14 juni 2004, zaak 3689 (Aanbesteding dakrenovatie AMC). 
15 TK 1995-1996, 24 707, nr. 3, p. 86-87. 
16 HvJ EG 14 juli 1972, zaak 48/69 (ICI), Jur. 1972, p. 619, r.o. 132-135. 
17 HvJ EG 31 oktober 1974, zaak 15/74 (Centrafarm), Jur. 1974, p. 1147, r.o. 41. 
18 HvJ EG 23 april 1991, zaak C-41/90 (Höfner & Elser), Jur. 1991, p. I-1979, r.o. 21. 
19 GvEA 15 juni 2005, gev. zaken T-71/03, T-74/03, T87/03 en T-91/03, Grafietkartel, n.n.g., r.o. 59 e.v. Zie ook Besluit d-g 

NMa 14 juni 2004, zaak 3689 (Aanbesteding dakrenovatie AMC). 
20 HvJ EG 25 oktober 1983, zaak 107/82 (AEG), Jur. 1983, p. 3151, r.o. 50; HvJ EG 16 november 2000, zaak C-286/98 P 

(Stora), Jur. 2000, p. I-9925, r.o. 29. GvEA 15 juni 2005, zaak T- 325/01, DaimlerChrysler, r.o. 217-222. 
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worden toegerekend. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk: betaling door de ene 

rechtspersoon bevrijdt de ander ten opzichte van de NMa.21  

 

42. Minerva heeft niet aangetoond dat de dochtermaatschappij Van Grunsven niet in 

hoofdzaak de door de moedermaatschappij Minerva uitgezette lijnen volgde. Daarnaast 

heeft Minerva slechts gesteld doch niet onderbouwd dat Minerva slechts een “papieren 

vennootschap” is. De Raad meent dan ook dat hij de overtreding kon toerekenen aan 

Minerva als 100% moedermaatschappij van Van Grunsven ten tijde van de overtreding. 

 

43. Gelet op het Advies en vorenstaande aanvulling daarop verwerpt de Raad het bezwaar. 

 

e) Maatschappelijk belang boete 

44. Minerva voert aan dat er geen maatschappelijk belang meer is gediend met het opleggen 

van een boete in de onderhavige zaak. Van Grunsven bestaat niet meer en de 

Onderneming verricht geen activiteiten meer. Naar de mening van Minerva is de heer 

Van Grunsven voldoende zwaar getroffen. 

 

45. De Adviescommissie22 is van mening dat het enkele feit dat Van Grunsven niet meer 

bestaat niet in de weg staat aan de oplegging van een boete. Dat Van Grunsven op dit 

moment niet meer in bedrijf is, staat niet in de weg aan de mogelijkheid om deze 

opnieuw voort te zetten of een nieuwe onderneming te starten. Hieraan kan nog worden 

toegevoegd dat de boete mede een preventief doel dient. 

 

46. In aanvulling op hetgeen de Adviescommissie omtrent deze bezwaren heeft geadviseerd 

overweegt de Raad het volgende. 

 

47. De Raad deelt het standpunt van Minerva niet en overweegt hiertoe het volgende. Een 

boete heeft zowel speciale als generale preventie ten doel. Dit leidt ertoe dat een boete op 

een zodanig niveau moet worden gesteld dat deze een overtreder van een volgende 

overtreding weerhoudt (speciale preventie) alsmede potentiële andere overtreders 

afschrikt (generale preventie). Om de beoogde preventieve werking te bereiken dient de 

boete afschrikwekkend te zijn, in ieder geval in relatie tot de weerslag op de economie die 

de overtreding in het algemeen kan hebben, dan wel in relatie tot de overige met de 

desbetreffende wettelijke norm te beschermen belangen.  

                                                           
21 GvEA 15 juni 2005, gev. zaken T-71/03, T-74/03, T87/03 en T-91/03, Grafietkartel, n.n.g., punten 62. Zowel de NMa als de 

Commissie houdt (groot)moeder(s) in dat geval hoofdelijk aansprakelijk, zie bijvoorbeeld besluit d-g NMa 14 juni 2004, 

zaak 3689 (Aanbesteding dakrenovatie AMC), recente voorbeelden van Commissiebeschikkingen waarin (groot)moeders 

en dochters hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld: Beschikking van de Commissie van 9 december 2004 (E-2/37.533-

Chlorine Chloride) en Beschikking van de Commissie van 20 oktober 2004 (C.38.238./B.2 Raw Tobacco Spain). 

22 Zie randnummer 18 van het Advies. 
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48. De Raad is van oordeel dat in het onderhavige geval een boete uit het oogpunt van zowel 

generale als speciale preventie gerechtvaardigd is. In de randnummers 26 tot en met 34 

van dit besluit is vastgesteld dat de Onderneming de artikelen 6 Mw en 81 EG heeft 

overtreden. De Raad is van oordeel dat de Onderneming – ook om haar af te houden van 

herhaling van de overtreding – voor deze overtreding bestraft dient te worden (speciale 

preventie). Het onbestraft laten van een bewezen overtreding van de Mededingingswet 

ondermijnt de bereidheid tot het naleven van de Mededingingswet, zeker nu het gaat om 

een overtreding van de bouwnijverheid waarin sprake is geweest van structurele 

kartelvorming in de periode van 1 januari 1998 tot en met 31 december 2001 (generale 

preventie).  

 

49. Gelet op het Advies en de vorenstaande aanvulling verwerpt de Raad het bezwaar. 

 

f) [vertrouwelijk] (geschatte) Aanbestedingsomzet 2001 

50. Minerva is van mening dat de geschatte aanbestedingsomzet te hoog is en vastgesteld is 

op grond van willekeurige en arbitraire criteria. Uit haar berekeningen blijkt een 

aanbestedingsomzet 2001 van EUR 226.890,00. 

 

51. Minerva stelt voorts dat in het bestreden besluit ten onrechte is gesteld dat er geen 

gegevens zijn verstrekt alsmede [vertrouwelijk] zouden zijn. Verder maakt Minerva 

bezwaar tegen het feit dat in het bestreden besluit staat dat zij geen medewerking heeft 

verleend dan wel dat er geen gerechtvaardigde redenen zouden zijn die de omzetopgave 

belemmeren. 

 

52. De Adviescommissie23 meent dat – nu de Onderneming geen opgave heeft gedaan van 

haar aanbestedingsomzet – de Raad kon uitgaan van een geschatte aanbestedingsomzet. 

Naar de mening van de Adviescommissie dient dit het bedrag waarop deze omzet is 

gesteld nader te worden gemotiveerd.  

 

53. De Adviescommissie24 stelt voorts vast dat de Raad ter zitting heeft aangegeven dat, 

indien alsnog [vertrouwelijk] aan hem worden opgestuurd, hij bereid is zijn accountant 

daar naar te laten kijken en dat hij met deze eventuele nieuwe gegevens rekening zal 

houden bij het nemen van het besluit op bezwaar. 

 

54. In aanvulling op hetgeen de Adviescommissie omtrent deze bezwaren heeft geadviseerd 

overweegt de Raad het volgende. 

                                                           
23 Zie randnummer 24 van het Advies. 

24 Zie randnummer 15 van het Advies. 
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55. De Raad wijst er op dat de vaststelling van de boete(grondslag) binnen zijn beleidsruimte 

valt. Om volledige transparantie te betrachten en rechtseenheid en rechtsgelijkheid te 

waarborgen heeft de NMa, in aanvulling op haar (algemene) Richtsnoeren 

boetetoemeting (thans Boetecode), dit beleid vastgelegd en bekendgemaakt in de 

Boetebekendmaking. Het geldend wettelijk kader, waaronder uitdrukkelijk de 

discretionaire bevoegdheid ex artikel 56 jo artikel 57, tweede lid, Mw, en de (algemene) 

Richtsnoeren boetetoemeting, bieden ruimte om een andere boetegrondslag te kiezen. 

Op grond hiervan kon de Raad de Boetebekendmaking toepassen. 

 

56. De Raad heeft in de Boetebekendmaking gekozen voor een beboetingssystematiek die 

aansluit bij de geconstateerde overtredingen. De Raad constateerde in verschillende 

deelsectoren van de bouw een wijdverbreide praktijk van mededingingsbeperkende 

gedragingen en afspraken. De boetesystematiek beantwoordt tevens aan de bestaande 

wens van snelheid in de afhandeling van de procedures. 

 

57. Een efficiënte en sectorbrede aanpak vereiste aanpassing en vereenvoudiging van het 

bestaande boetebeleid. De Boetebekendmaking geldt voor de gehele B&U-sector. Dat wil 

zeggen dat zij wordt toegepast ten aanzien van zowel ondernemingen die de versnelde 

procedure volgen, als ten aanzien van ondernemingen die de reguliere procedure volgen. 

De Raad heeft gelijktijdig met het Rapport de wijze van boetetoemeting bekendgemaakt. 

Ondernemingen hadden daardoor van te voren inzicht in de boetesystematiek en de 

hoogte van de (eventueel) op te leggen boete. 

 

58. Gezien de algemene aard van de verboden praktijk acht de Raad het eerder passend om 

bij de boetegrondslag uit te gaan van de aanbestedingsomzet van de individuele 

ondernemingen dan uit te gaan van de omzet van alle individuele bouwprojecten zoals 

toepassing van de (algemene) Richtsnoeren boetetoemeting zou vergen. Uit oogpunt van 

snelheid en eenvoud, alsook om de administratieve lasten voor de NMa en de 

ondernemingen zo laag mogelijk te houden, heeft de Raad gemeend de periode waarover 

de aanbestedingsomzet in acht moet worden genomen, te moeten beperken. De Raad 

heeft gekozen voor een beperking tot één jaar. Als ijkjaar is daarbij voor 2001 gekozen. 

Dat jaar was het laatste jaar van de overtreding en kan in zijn algemeenheid als 

representatief worden beschouwd. Verder houdt het direct verband met de overtreding, 

aangezien de verboden praktijken in dat jaar nog volop voorkwamen. Daarnaast heeft het 

als praktisch voordeel dat de benodigde gegevens nog bij de ondernemingen beschikbaar 

zijn, terwijl de gegevens niet zo recent zijn dat directe vrees voor aantasting van de 

vertrouwelijkheid bestaat. 
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59. Ondernemingen dienen opgave te doen van de omzet die ze in 2001 in Nederland 

hebben behaald met B&U-werken die in aanbesteding zijn verworven (hierna: 

Aanbestedingsomzet 2001).25 Opgave van de Aanbestedingsomzet 2001 dient te 

geschieden door middel van het model opgave Aanbestedingsomzet 2001 B&U26 

ondersteund door een rapport van feitelijke bevindingen opgesteld door een accountant27 

en een origineel exemplaar van de (intern) vastgestelde (enkelvoudige) jaarrekening over 

2001, met, indien van toepassing, in de toelichting opgenomen de geconsolideerde 

jaarrekening van de groep en in de overige gegevens de accountantsverklaring.28 Indien 

een onderneming haar Aanbestedingsomzet 2001 niet conform de Boetebekendmaking 

heeft opgegeven, bieden de (algemene) Richtsnoeren boetetoemeting ruimte om de 

Aanbestedingsomzet 2001 te schatten. 29 

 

60. De NMa heeft op 11 juli 200630 en 25 augustus 200631 brieven verstuurd met betrekking 

tot de Aanbestedingsomzet 2001. De Onderneming heeft hierop niet gereageerd. Bij brief 

van 13 september 200632 heeft de Raad de Onderneming laten weten dat hij de 

Aanbestedingsomzet 2001 van de Onderneming zal gaan schatten. Naar aanleiding van 

telefoongesprekken op 4 oktober 200633 en 9 oktober 200634 heeft de Onderneming de 

Raad bij brief van 9 oktober 200635 de jaarrekening 2001 van Van Grunsven 

Aannemersbedrijf Oss B.V. en de jaarrekeningen 2001 en 2002 van Minerva Beheer Oss 

B.V. doen toekomen. Van de zijde van de Raad is aangegeven dat uitsluitend de 

jaarrekeningen zijn ontvangen en dat daarmee geen volledige opgave is gedaan van de 

aanbestedingsomzet 2001 conform de Boetebekendmaking.36 Ten tijde van het bestreden 

besluit had de Onderneming derhalve geen volledige opgave van de Aanbestedingsomzet 

2001 gedaan. Gelet op het vorenstaande is de Raad in het bestreden besluit uitgegaan 

van een geschatte boetegrondslag.  

 

                                                           
25 Zie randnummer 7 van de Boetebekendmaking. 

26 Zie bijlage 1 bij de Boetebekendmaking, bestaande uit een opgave Aanbestedingsomzet 2001 en een verklaring van 

juistheid en volledigheid van de directie van een onderneming.  
27 Zie bijlage 2 bij de boetebekendmaking: Model Rapport van feitelijke bevindingen B&U. 

28 Zie randnummer 11 van de Boetebekendmaking. 

29 Zie randnummer 15 van de (algemene) Richtsnoeren boetetoemeting (thans: Boetecode) 

30 Zie dossierstuk 3938_570/7. 

31 Zie dossierstuk 3938_570/10. 

32 Zie dossierstuk 3938_570/11. 

33 Zie dossierstuk 3938_570/17 en 21. 

34 Zie dossierstuk 3938_570/22 en 23. 

35 Zie dossierstuk 3938_570/18. 

36 Zie dossierstuk 3938_570/24. 
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61. Voorts heeft Minerva in haar bezwaarschrift nog informatie ten aanzien van drie 

projecten geleverd met betrekking tot haar aanbestedingsomzet in 2001. Bij brief van 21 

september 200737 heeft Minerva een rapport van feitelijke bevindingen betreffende de 

Aanbestedingsomzet 2001 overgelegd. In het rapport van feitelijke bevindingen is een 

voorbehoud gemaakt door de accountant met betrekking tot de volledigheid van de 

gegevens. Bovendien ontbreekt de verklaring van juistheid van de directie en een opgave 

Aanbestedingsomzet 2001.38 

 

62. Gelet op het vorenstaande stelt de Raad vast dat de Onderneming ook in bezwaar geen 

opgave Aanbestedingsomzet 2001 conform de Boetebekendmaking heeft gedaan. Nu de 

Raad de Onderneming meerdere malen in de gelegenheid heeft gesteld om de juiste 

gegevens toe te sturen en de Onderneming aan dit verzoek niet volledig gehoor heeft 

gegeven, kan de Raad niets anders doen dan een schatting van de Aanbestedingsomzet 

2001 maken.39 De Raad stelt derhalve vast dat hij op juiste gronden gebruik maakt van de 

in de (algemene) Richtsnoeren boetetoemeting geboden ruimte om van een schatting uit 

te gaan. 

 

63. De Raad maakt bij het schatten van de Aanbestedingsomzet 2001 onderscheid tussen 

kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Een grote onderneming dient ingevolge 

artikel 2:394 BW haar gehele jaarrekening openbaar te maken door middel van 

nederlegging bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Derhalve kan de 

totale jaaromzet van een grote onderneming bij het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel worden opgevraagd. In geval van kleine en middelgrote ondernemingen zijn 

deze gegevens niet voorhanden. Bij het schatten van de netto-omzet van kleine en 

middelgrote ondernemingen wordt aangesloten bij de objectieve criteria zoals 

opgenomen in de artikelen 2:396, lid 1 en 2:397, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: 

BW). Aan de hand van de totale waarde van de activa alsmede het aantal werknemers40 

kan worden vastgesteld of een onderneming klein of middelgroot is. Vervolgens geldt de 

in de artikelen vermelde omzet als de basis voor het schatten van de 

aanbestedingsomzet.  

 

64. De Raad hanteert vervolgens een gefixeerd percentage van deze omzet op basis waarvan 

de Aanbestedingsomzet 2001 wordt ingeschat. Voor de B&U-sector heeft de Raad dit 

percentage vastgesteld op 35%. Dit percentage is afgeleid van de hoeveelheid werken die 

                                                           
37 Zie dossierstuk 3938_570/50. 

38 Zie voetnoot 26. 

39 Vergelijk uitspraak rechtbank Rotterdam van 19 juli 2006,,05/509, 05/438, 05/510 en 05/508 MEDED HRK, 05/519 en 

05/562 MEDED KNP. 

40 Op te vragen bij de Kamer van Koophandel. 
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in de B&U-sector in 2001 in aanbesteding is verkregen, te weten 25,5%.41 Teneinde 

ondernemingen er toe aan te zetten alsnog opgave te doen van hun Aanbestedingsomzet 

2001, heeft de Raad dit percentage verhoogd tot 35%. De Rad is van oordeel dat dit 

percentage redelijk is in relatie tot het te dienen doel. 

 

65. De Raad heeft de Onderneming aangemerkt als kleine onderneming42, aangezien de 

Onderneming aan twee van de drie in artikel 2:396, lid 1, BW genoemde criteria voldoet. 

De Raad baseert zich op de netto-omzet genoemd in artikel 2:396, lid 1, BW zoals deze 

gold ten tijde van het nemen van het bestreden besluit. Abusievelijk is ten tijde van het 

nemen van het bestreden besluit niet het alsdan wettelijk geldende bedrag van EUR 

8.800.000,00 maar een bedrag van EUR 7.000.000,00 als netto-omzet gehanteerd. In 

bezwaar kan het bedrag niet ten nadele van de Onderneming worden gewijzigd. De Raad 

handhaaft derhalve de in het bestreden besluit vastgestelde boetegrondslag van EUR 

7.000.000,00 en de daarop gebaseerde Aanbestedingsomzet 2001 van de Onderneming 

van EUR 2.450.000,00. 

 

66. Gelet op het Advies en de vorenstaande aanvulling verwerpt de Raad het bezwaar. 

 

g) [vertrouwelijk]) 

67. [vertrouwelijk]  

 

68. [vertrouwelijk] 

 

69. [vertrouwelijk] 

 

70. [vertrouwelijk] 

 

71. [vertrouwelijk] 

 

72. [vertrouwelijk] 

 

73. [vertrouwelijk] 

 

74. [vertrouwelijk] 

 

75. [vertrouwelijk] 

 

                                                           
41 EIB, Bedrijfseconomischekencijfers van B&U-bedrijven in 2002, november 2003, blz 18. 

42 Zie dossierstuk 3938_570/11. 
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76. [vertrouwelijk] 

 

77. [vertrouwelijk] 

 

78. [vertrouwelijk] 

 

3 Besluit 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

 

I. neemt het Advies van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet van 

12 juli 2007 over, zulks aangevuld met de hiervoor opgenomen nadere motivering in 

hoofdstuk 2; 

 

II.  verklaart de bezwaren tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit van 25 oktober 2006 met kenmerk 3938_570/19 ten aanzien 

van [vertrouwelijk] 0gegrond;  

 

III. verklaart de overige bezwaren tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit van 25 oktober 2006 met kenmerk 3938_570/19 

ongegrond; 

 

IV. herroept het bestreden besluit ten aanzien van de hoogte van de boete en matigt de 

boete tot nihil.  

 

 

Datum: 25 april 2008 

 
 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

namens deze,  

 

overeenkomstig het door de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

genomen besluit, 

 

 

 

W.g. 

P. Kalbfleisch 

Voorzitter Raad van Bestuur 


