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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_686/11. 

 

 

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 Beheersmaatschappij Wallaard Noordeloos 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 Beheersmaatschappij Wallaard Noordeloos bestaat uit 

Beheersmaatschappij Wallaard Noordeloos 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 op het gebied van burgerlijke en 

                                                           
1 Rapport van 6 september 2005. 
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utiliteitsbouwwerken2 (hierna: B&U-werken), waaronder in ieder geval Bouwmaatschappij 

Wallaard Noordeloos B.V. 

 

3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan 

Beheersmaatschappij Wallaard Noordeloos B.V. en Bouwmaatschappij Wallaard 

Noordeloos B.V. een boete opgelegd. Deze rechtspersonen zijn ieder hoofdelijk 

aansprakelijk voor het geheel. 

 

4. Tegen het besluit hebben Beheersmaatschappij Wallaard Noordeloos B.V. en 

Bouwmaatschappij Wallaard Noordeloos B.V. (hierna gezamenlijk ook: de Onderneming) 

tijdig bezwaar aangetekend bij brief van 20 november 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 20 maart 2007 zijn Beheersmaatschappij Wallaard Noordeloos B.V. en 

Bouwmaatschappij Wallaard Noordeloos B.V., alsook de Raad naar aanleiding van de 

ingediende bezwaren door de Adviescommissie gehoord. Van dit horen is een verslag 

opgemaakt, dat op 24 april 2007 aan Beheersmaatschappij Wallaard Noordeloos B.V. en 

Bouwmaatschappij Wallaard Noordeloos B.V. en de Raad is toegezonden.  

 

7. Op 14 mei 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 Adviescommissie adviseert de Raad het besluit op bezwaar vorm te geven onder 

toewijzing en verwerping van de bezwaren in voege als voormeld.”  

 

9. Na zich ervan te hebben vergewist dat het Advies zorgvuldig tot stand is gekomen heeft 

de Raad - om redenen zoals hierna nader toegelicht - besloten van het Advies af te wijken. 

Derhalve legt de Raad het Advies niet ten grondslag aan dit besluit en stelt hij zijn eigen 

beoordeling daarvoor in de plaats (zie hoofdstuk 2 van dit besluit). 

 

2 Motivering voor afwijking van het Advies 

 

 Deelname aan het systeem van vooroverleg 

 

                                                           
2 Zie voor de definitie van B&U-werken randnummer 1 van het Rapport. 
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10. De Onderneming betoogt primair dat haar deelname aan het systeem van vooroverleg 

niet is aangetoond. Zij stelt dat Beheersmaatschappij Wallaard Noordeloos B.V. en 

Bouwmaatschappij Wallaard Noordeloos B.V. nimmer aan aanbestedingen hebben 

deelgenomen, in de B&U-sector noch in een andere deelsector van de bouwsector. 

Beheersmaatschappij Wallaard Noordeloos B.V. is uitsluitend een beheermaatschappij, 

terwijl Bouwmaatschappij Wallaard Noordeloos B.V. uitsluitend als opdrachtnemer van 

haar zustervennootschap Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos B.V. werkt.  

 

11. De Adviescommissie heeft geadviseerd dit bezwaar te verwerpen.  

 

12. De Raad volgt het Advies niet op dit punt en overweegt hiertoe als volgt. 

 

13. De Raad heeft naar aanleiding van het door de Onderneming gemaakte bezwaar het 

bewijs opnieuw gewaardeerd. De Raad heeft op basis van het voorliggende dossier niet 

kunnen vaststellen dat de onderneming Beheersmaatschappij Wallaard Noordeloos heeft 

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

 

14. De Raad komt daarom na heroverweging tot het oordeel dat geen sprake is van 

overtreding van artikel 6 Mw en artikel 81 EG, zoals bedoeld in het Rapport, door de 

onderneming Beheersmaatschappij Wallaard Noordeloos.  

 

15. Gelet hierop, behoeven de overige bezwaargronden van de Onderneming geen 

bespreking.   

 

3 Besluit 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

 

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

Mededingingsautoriteit van 25 oktober 2006, kenmerk 3938_686/11 ten aanzien van 

de deelname aan het systeem van vooroverleg gegrond;   

 

II. herroept het bestreden besluit en ziet af van het opleggen van een boete aan 

Beheersmaatschappij Wallaard Noordeloos B.V. en Bouwmaatschappij Wallaard 

Noordeloos B.V. 

 

 

Datum: 25 april 2008 
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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 

 

 

 


