
 

   BESLUIT 
 

 

    

    

Nummer 2873/769  

Betreft zaak: 2873/Noord Holland Acht (Ooms Avenhorn B.V.) 

 

Openbaar 
 

Nederlandse Mededingingsautoriteit  
 
 
 
   

1                                                            Openbaar 

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

zijn besluit van 22 april 2009 met kenmerk 2873/670. 

I. Verloop van de procedure 

1. Bij besluit van 18 december 2003 heeft de directeur-generaal van  

de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) vastgesteld dat een aantal 

bouwondernemingen, waaronder Ooms Avenhorn B.V., statutair gevestigd te 

Scharwoude (hierna: Ooms), inbreuk hebben gemaakt op artikel 6, eerste lid, 

Mededingingswet (hierna: Mw), wegens deelname aan mededingingsbeperkende 

afspraken en gedragingen rond de aanbesteding van vijftien grote infrastructurele 

projecten in de regio Haarlemmermeer/Schiphol in de periode van 1 januari 1998 tot en 

met eind oktober 2000. De d-g NMa heeft in bedoeld besluit aan Ooms een boete 

opgelegd van EUR 3.604.000. 

 

2. Het door Ooms tegen dit besluit gemaakte bezwaar is bij besluit van 10 mei 2004 niet-

ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding. Tegen dit besluit heeft Ooms 

beroep ingesteld. Dit beroep heeft Ooms bij brief van 7 september 2006 ingetrokken. 

 

3. Bij besluit van 15 september 2006 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad)1 de aan Ooms opgelegde boete verlaagd en 

bepaald op EUR 1.976.700. Ooms heeft tijdig bezwaar aangetekend tegen dit 

wijzigingsbesluit. 

 

4. Met instemming van Ooms is de bezwaarprocedure aangehouden tot de uitspraak van 

de Hoge Raad de Nederlanden in de zaak Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor 

B.V. tegen de Staat. Deze uitspraak is gedaan op 11 juli 2008.2 

                                                           
1 Met ingang van 1 juli 2005 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (“de Raad”) de d-g 

NMa opgevolgd; zie 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, Stb. 2005, 

172. 

2 LJN BD2778. 
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5. Bij besluit van 22 april 2009 heeft de Raad de bezwaren van Ooms ongegrond verklaard 

en de (gewijzigde) boete gehandhaafd. Ooms heeft vervolgens tijdig beroep 

aangetekend tegen dit besluit. 

 

6. Op 22 december 2009 heeft de Rechtbank het beroep van Ooms tegen het besluit van  

22 april 2009 ongegrond verklaard.3 Ooms heeft tijdig hoger beroep aangetekend tegen 

deze uitspraak. 

 

7. Na behandeling ter zitting op 31 mei 2011, heeft het College van Beroep voor het 

bedrijfsleven op 14 maart 2012 tussenuitspraak gedaan op het hoger beroep van Ooms. 

Het College oordeelt, voor zover hier van belang, als volgt: 

 

“Appellante stelt meer subsidiair dat de boete die NMa in zaak 2873 heeft opgelegd niet 

evenredig is aan de boetes die in de zaken 4155 en 3183 zijn opgelegd, hoewel het, in het 

bijzonder in vergelijking met laatstgenoemde zaak, in de aard om gelijkaardige zaken gaat. 

Appellante is van mening dat zij in strijd met het gelijkheidsbeginsel wordt behandeld door 

niet op dezelfde of een overeenkomstige grondslag te worden beboet. Het enkele feit dat de 

boete in zaak 2873 vóór de schoon schip operatie is opgelegd, kan volgens appellante geen 

rechtvaardiging voor de ongelijke beboeting vormen. 

 

Het beroep van appellante op het gelijkheidsbeginsel treft doel. De situatie van appellante 

verschilt in zoverre van die van de appellanten in eerdergenoemde zaken AWB 09/952 en 

09/954 dat zij niet ook in zaak 3183 (WO6) is beboet. Dit neemt niet weg dat naar het 

oordeel van het College ook in het geval van appellante - gelet op de gelijkaardigheid van de 

overtredingen en mede in aanmerking nemend dat, naar NMa niet heeft weersproken, de 

met het WO6-kartel betrokken omzetten beduidend hoger waren dan de bij het Noord 

Holland Acht kartel betrokken omzetten - geen rechtvaardiging aanwezig is voor het lichter 

beboeten van de overtredingen die centraal staan in zaak 3183 (WO6) in vergelijking met de 

overtredingen die aan de orde zijn in zaak 2873. Voor de overwegingen dienaangaande 

verwijst het College naar rubriek 3.5 van zijn tussenuitspraak van heden in de zaken AWB 

09/952 en AWB 09/954.” 

 

8. In genoemde rubriek 3.5 van de tussenuitspraak in de zaken AWB 09/952 en AWB 

09/954 oordeelt het College, voor zover hier van belang, als volgt: 

 

“Voor zover appellanten met een beroep op het gelijkheidsbeginsel betogen dat de in zaak 

2873 opgelegde boetes ook na verlaging bij de besluiten van 15 september 2006 niet evenredig 

zijn aan de boetes die in zaak 3183 (WO6) zijn opgelegd, overweegt het College het volgende. 

 

                                                           
3 LJN BK6812. 
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De boetes in zaak 3183 zijn bepaald met toepassing van de Boetebekendmaking, die zoals 

gezegd de aanbestedingsomzet 2001 als uitgangspunt heeft. Blijkens de brief van NMa van  

28 januari 2005 – hiervoor weergegeven in rubriek 2.1.3 van deze uitspraak – is het 

boetepercentage voor deelname aan het WO6-kartel vastgesteld op 1,5% van de 

aanbestedingsomzet 2001 van de betrokken onderneming en het boetepercentage voor 

deelname aan het C6-kartel op 2% van de aanbestedingsomzet 2011 van de betrokken 

onderneming. 

De boetes in zaak 2873 zijn, zoals gezegd, bepaald met toepassing van de Richtsnoeren 

boetetoemeting, waarbij de bij de overtreding betrokken omzet het uitgangspunt is. 

 

Het College overweegt dat, naar NMa zelf ook heeft onderkend, de door de deelnemers aan 

het Noord-Holland Acht kartel gepleegde overtreding in essentie overeenkomt met de 

overtreding die is gepleegd door de deelnemers aan het WO6-kartel. In beide gevallen ging 

het om afspraken tussen een vaste groep ondernemingen voorafgaand aan de aanbesteding 

van grote infrastructurele werken met als doel een bepaalde GWW-markt op basis van hun 

onderlinge verhoudingen voor langere tijd onderling te verdelen en niet-deelnemers uit te 

sluiten. 

 

De boetes die aan appellanten voor hun deelname aan het Noord-Holland Acht kartel zijn 

opgelegd zijn aanzienlijk hoger – zes maal hoger in het geval van Vermeer en tien maal hoger 

in het geval van Ballast Nedam – dan de boetes die voor hun deelname aan het WO6-kartel 

zijn opgelegd. Mede in aanmerking nemend dat, naar NMa niet heeft weersproken, de met 

het WO6 kartel betrokken omzetten beduidend hoger waren dan de bij het Noord-Holland 

Acht kartel betrokken omzetten, dient – gelet op de gelijkaardigheid van de overtredingen – 

een deugdelijke motivering te worden gegeven om een dergelijk verschil in de hoogte van de 

boetes te kunnen rechtvaardigen. 

 

Het argument van NMa dat zaak 3183 een schoon schip zaak is, acht het College 

onvoldoende om dit verschil te rechtvaardigen. Zaak 3183 was geen schoon schip zaak, omdat 

NMa de overtredingen van de bij het WO6 kartel betrokken ondernemingen niet naar 

aanleiding van de schoon schip oproep op het spoor is gekomen. NMa is immers het 

onderzoek naar deze overtreding in oktober 2002 gestart. NMa stelt zaak 3183 tot de schoon 

schip zaken te hebben gerekend, omdat het onderzoek in die zaak ten tijde van de schoon 

schip oproep nog niet was voltooid en de betrokken ondernemingen in hun naar aanleiding 

van die oproep ingediende clementieverzoeken nadere informatie hadden verstrekt. De stelling 

van appellanten dat de door de clementieverzoekers in zaak 3183 verstrekte informatie, gezien 

de stand van het onderzoek, nauwelijks additionele waarde had, heeft NMa echter niet 

weerlegd. Het College acht in verband hiermee aannemelijk dat de overtredingen in zaak 3183 

met name door tijdsverloop en volgordelijkheid van besluitvorming met toepassing van de 

Boetebekendmaking zijn afgewikkeld, terwijl dit in zaak 2873 niet is gebeurd omdat daarin 

vóór de schoon schip oproep reeds een boetebesluit was genomen.  
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Onder deze omstandigheden acht het College geen rechtvaardiging aanwezig voor het verschil 

tussen de hoogte van de aan appellanten in zaak 2873 opgelegde boetes en de hun in zaak 

3183 opgelegde boetes. Dit wordt niet anders doordat bij de besluiten van 15 september 2006 

een boetevermindering van 55% heeft plaatsgevonden, omdat ook na die vermindering 

bovenvermelde, aanzienlijke verschillen resteren.” 

 

9. Het College concludeert uit het voorgaande dat in het geval van Ooms een boete 

waarvan de hoogte is bepaald overeenkomstig de systematiek zoals gehanteerd in zaak 

3183 (WO6), passend en geboden is. Het College draagt de Raad op om het besluit van 

22 april 2009 te herstellen en de hoogte van de aan Ooms op te leggen boete opnieuw te 

bepalen. Met dit besluit geeft de Raad uitvoering aan deze uitspraak van het College. 

 

II. Boetesystematiek 3183  

Boetegrondslag 

10. In zaak 3183 (betreffende het C6 en WO6 kartel) zijn boetes opgelegd met toepassing 

van de Bekendmaking Boetetoemeting aangaande bepaalde mededingingsbeperkende 

activiteiten in de GWW-deelsector van 13 oktober 2004 (hierna: de Boetebekendmaking 

GWW).4 Gelet op randnummer 10 van de Boetebekendmaking GWW is als 

boetegrondslag de Aanbestedingsomzet 2001 gehanteerd. Gelet op randnummer 12 van 

de Boetebekendmaking GWW kon de boete per overtreding (C6 respectievelijk WO6) op 

maximaal 3% van de boetegrondslag worden vastgesteld. 

 

Boetepercentage C6-deelnemers 

11. In het besluit in zaak 3183 is ten aanzien van de C6-deelnemers het boetepercentage 

vastgesteld op 2%. Deze neerwaartse bijstelling heeft plaatsgevonden vanwege de rol die 

de overheid als opdrachtgever heeft gespeeld bij de overtreding van de C6-deelnemers 

en omdat de omvang van de C6 afspraken in het besluit beperkter is vastgesteld dan in 

het rapport. Het besluit vermeldt hierover het volgende. 

 

20. In het kader van deze versnelde procedure en mede gezien hetgeen de Gemachtigde 

naar voren heeft gebracht, beperkt de d-g NMa deze procedure tot het gedeelte van het 

Rapport zoals hierboven kort en zakelijk weergegeven in randnummers 8 en 9. 

 

[…] 

 

24. Voor zover de C6-deelnemers hun coördinerende rol bij de verdeling van de 

bovengenoemde HSL-projectdelen nuanceren door te wijzen op de rol van de overheid bij 

de aanbesteding van de HSL, merkt de d-g NMa het volgende op. 

                                                           
4 Stcrt. 2004, nr. 198, p. 33. 
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25. De Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten heeft in haar rapport van  

15 december 2004, onder meer geconcludeerd dat de marktwerking in de 

aanbestedingsfase ook werd belemmerd door de aanbesteding zelf. Daarnaast merkt de 

Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten op dat de overheid kort voor de inschrijving 

door het noemen van het indicatieve budget de indruk wekt dat de HSL-directie bekend 

was met het eventueel ongeoorloofde vooroverleg en dit impliciet accepteerde. Ten slotte 

wordt in het rapport bevestigd dat de overheid na de inschrijvingen met de 

bouwbedrijven heeft dooronderhandeld. 

 

26. Op grond van hetgeen door de Gemachtigde namens de Ondernemingen is 

aangevoerd en gezien het bovenstaande, stelt de d-g NMa vast dat voor de bewijsvoering 

in deze procedure op genoegzame wijze is komen vast te staan dat de overheid als 

opdrachtgever zowel vóór als ná de datum van inschrijving een rol heeft gespeeld bij de 

aanbesteding van de HSL. (…) 

 

[…] 

 

38. Gezien de omvang van het bewezen verklaarde (zie hierboven randnummer 20) en 

de rol van de overheid bij de overtreding van de C6-deelnemers zoals in dit besluit 

vastgesteld en beoordeeld, stelt d-g NMa het bovengenoemde boetepercentage vast op 

2% (hierna: bruto-boete). (...) 

 

Boetepercentage WO6-deelnemers 

12. In het besluit in zaak 3183 is ten aanzien van de WO6-deelnemers het boetepercentage 

vastgesteld op 1,5%. Dit eveneens vanwege de rol van de overheid bij de overtreding van 

de WO6-deelnemers en de omvang van het bewezen verklaarde en daarnaast vanwege 

de beperktere rol die de WO6-deelnemers ten opzichte van de C6-deelnemers hebben 

gespeeld bij de mededingingsbeperkende gedragingen bij de HSL-aanbesteding. Naast 

de hierboven vermelde randnummer 20, 25 en 26, vermeldt het besluit hierover het 

volgende. 

 

29. Voor zover de WO6-deelnemers hun betrokkenheid nuanceren bij de integrale 

verdeling van bovengenoemde HSL-projectdelen, is de d-g NMa – mede in het licht van 

het hiervoor in randnummers 25 en 26 gestelde, en op grond van hetgeen de 

Ondernemingen in hun zienswijze hebben erkend en naar voren hebben gebracht – van 

oordeel dat de WO6-deelnemers een niet leidende rol te dien aanzien hebben gespeeld. 

(…) 

 

[…] 
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49. Gezien de omvang van het bewezen verklaarde (zie hierboven randnummer 20) en 

de rol van de overheid bij de overtreding van de WO6-deelnemers zoals in dit besluit 

vastgesteld en beoordeeld, en de beperktere rol die de WO6-deelnemers ten opzichte van 

de C6-deelnemers hebben gespeeld bij de mededingingsbeperkende gedragingen bij de 

HSL-aanbesteding, stelt d-g NMa het bovengenoemde boetepercentage vast op 1,5% 

(hierna: bruto boete). (...) 

 

 Boetevaststelling 

13. De aldus vastgestelde bruto boetes voor de C6- en WO6-deelnemers zijn vervolgens, 

gelet op de randnummers 16, 19 en 20 van de Boetebekendmaking GWW, verminderd 

met (i) het aan hen toegekende percentage voor clementie, (ii) 15% voor deelname aan 

de versnelde procedure en (iii) 1% voor het akkoord gaan met het doorzenden van de 

door hen vrijwillig verstrekte informatie aan de Belastingdienst. 

 

III. Nieuwe vaststelling boete Ooms 

14. De Raad stelt hieronder een nieuwe boete vast voor Ooms met inachtneming van de 

uitspraak van het CBb van 14 maart 2012 en de hiervoor vermelde wijze waarop de 

boetes ten aanzien van de C6- en WO6-overtredingen zijn bepaald. 

 

15. Met overeenkomstige toepassing van randnummer 10 van de Boetebekendmaking GWW 

wordt als boetegrondslag gehanteerd de Aanbestedingsomzet 2001. Met 

overeenkomstige toepassing van randnummer 12 van de Boetebekendmaking GWW 

bedraagt de boete maximaal 3% van de boetegrondslag. 

 

16. De Raad stelt het boetepercentage voor Ooms voor deelname aan de NH8 overtreding 

vast op 2%. De Raad neemt daarbij het volgende in aanmerking. 
 

Geen rol van de overheid 

17. In tegenstelling tot in zaak 3183 (C6 en WO6), bevatten het primaire besluit van  

18 december 2003 en het dossier in de onderhavige zaak geen aanwijzingen dat de 

overheid of opdrachtgevers van de betreffende werken de afspraken tussen de NH8 

deelnemers hebben bevorderd of hiervan op de hoogte waren. Dit is ook niet aangevoerd 

door partijen. In de primaire fase op heeft een van de partijen, Vermeer Infrastructuur 

B.V. (hierna: Vermeer), er op gewezen dat de overheid tot 1992 in algemene zin 

kartelvorming bij aanbestedingen in de bouw zou hebben bevorderd en ook daarna niet 

direct zou hebben opgetreden tegen overtredingen.5 Dit was echter niet toegespitst op de 

aanbestedingen van de vijftien grote infrastructurele werken in de regio 

Haarlemmermeer/luchthaven Schiphol uit het besluit of de opdrachtgevers van die 

                                                           
5 Zie randnummer 350 van het besluit van 18 december 2003. 
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werken. De opdrachtgevers waren de luchthaven Schiphol (8 werken), de Provincie 

Noord-Holland (4 werken), Rijkswaterstaat (2 werken) en de gemeente Haarlemmermeer 

(1 werk). Van een structurele betrokkenheid dan wel coördinatie van de aanbestedingen 

door één van deze opdrachtgevers of een projectorganisatie, zoals bij de HSL 

aanbestedingen, is niet gebleken. Het beroep van Vermeer op beweerde onduidelijkheid 

van de norm of opgewekt vertrouwen is afgewezen.6 Dit punt is nadien door geen van de 

partijen meer aan de orde gesteld. 

 

18. Gelet op het voorgaande ziet de Raad geen aanleiding om het boetepercentage te 

verlagen wegens een rol van de overheid of de opdrachtgevers bij de verboden afspraken 

tussen de NH8-deelnemers. 

 

Omvang bewezen verklaarde 

19. In tegenstelling tot zaak 3183 (C6 en WO6) is in onderhavige zaak ten aanzien van alle 

vijftien in het rapport genoemde werken in het besluit van 18 december 2003 vastgesteld 

dat deze onder de verboden NH8-afspraken vielen.7 Er is derhalve geen sprake van een 

beperktere omvang van de gedragingen dan in het rapport werd vermeld. Gelet hierop 

ziet de Raad in de omvang van het bewezen verklaarde in het besluit van  

18 december 2003 geen aanleiding om het boetepercentage neerwaarts bij te stellen. 

 

Geen beperkte rol NH8 deelnemers bij totstandkoming afspraken 

20. Anders dan ten aanzien van de WO6 deelnemers, is in de onderhavige zaak evenmin 

gebleken dat de afspraken over de onderlinge verdeling van de vijftien grote 

infrastructurele werken in en rondom de Haarlemmermeer/luchthaven Schiphol 

voortvloeien uit afspraken in een ander kartelverband, die leidend zouden zijn geweest 

voor de NH8 afspraken. Van een niet leidende rol van de NH8 deelnemers bij de 

afspraken is derhalve geen sprake. De NH8 deelnemers waren zelf de initiatiefnemers 

van de verboden afspraken.8 Gelet hierop ziet de Raad geen aanleiding om het 

boetepercentage neerwaarts bij te stellen vanwege de rol van de NH8 deelnemers bij de 

totstandkoming van de afspraken. 
 

Waarde van de projectomzetten 

21. In zijn tussenuitspraak heeft het CBb overwogen dat “naar de NMa niet heeft 

weersproken, de met het WO6 kartel betrokken omzetten beduidend hoger waren dan de bij 

het Noord-Holland Acht kartel betrokken omzetten”. Het CBb heeft dit mede in 

aanmerking genomen bij de toets aan het gelijkheidsbeginsel. 
 

                                                           
6 Zie randnummer 351 van het besluit van 18 december 2003. 

7 Zie randnummers 44, 46, 287 en 305 van het besluit van 18 december 2003. 

8 Zie onder meer randnummer 87 van het besluit van 18 december 2003. 
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22. De Raad merkt op dat de omzet van de WO6-projecten afgerond EUR 954 miljoen 

bedraagt.9 De C6-omzet bedraagt afgerond EUR 1,7 miljard. 10 
 

23. Gelet op de overwegingen van het CBb en het verschil in betrokken projectomzetten 

tussen enerzijds NH8 en anderzijds C6 respectievelijk WO6, ziet de Raad aanleiding om 

het boetepercentage voor Ooms voor haar deelname aan de NH8 overtreding 

neerwaarts bij te stellen tot 2%. Daarbij neemt de Raad in aanmerking dat het maximum 

boetepercentage van 3% uit de Boetebekendmaking GWW weliswaar specifiek van 

toepassing was op zaak 3183 (C6 en WO6), maar dat de betrokken projectomzetten van 

C6 en WO6 noch het onderlinge verschil in projectomzetten zijn meegewogen bij de 

vaststelling van het boetepercentage voor deze respectieve overtredingen. 
 

IV. Boete  

24. Overeenkomstig randnummer 10 van de Boetebekendmaking GWW geldt als grondslag 

voor de boetebepaling de Aanbestedingsomzet 2001. De boetegrondslag voor Ooms 

wordt vastgesteld op EUR 9.743.550,00.11  
 

25. Met overeenkomstige toepassing van randnummer 12 van de Boetebekendmaking GWW 

bedraagt de boete maximaal 3% van de boetegrondslag. Met inachtneming van het 

voorgaande stelt de Raad het boetepercentage voor Ooms voor haar deelname aan de 

NH8 overtreding vast op 2% van de Aanbestedingsomzet 2001. 
 

26. Het voorgaande resulteert voor Ooms in een boete van EUR 194.871. 

                                                           
9 Zie randnummers 9 en 20 van het besluit in zaak 3183 in combinatie met het rapport 3183, bijlage 4 (randnummer 7, 

tabel 2) en bijlage 7. 

10 Zie randnummers 8 en 20 van het besluit in zaak 3183 in combinatie met het rapport 3183, bijlage 3 (randnummer 13, 

tabel 2), bijlage 4 (randnummer 7, tabel 2) en bijlage 5. 

11 Zie ook besluit van de d-g NMa van 1 februari 2008, kenmerk 4363-192 (GWW), randnummer 30. 
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V. Besluit 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit wijzigt het besluit van  

22 april 2009 als volgt: 

 

 

I. verklaart het bezwaar ten aanzien van de hoogte van de boete gegrond; 

 

II. legt aan Ooms Avenhorn B.V., statutair gevestigd te Scharwoude, een boete op 

van EUR 194.871; 

 

III. laat het besluit voor het overige in stand. 

 

 

 

 

Datum: 7 mei 2012 

 

 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

namens deze, 

 

 

 

 

Wg. 

Chris Fonteijn 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

 

 


