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Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot niet-

ontvankelijkverklaring van het bezwaar van Pecos Holding B.V. tegen zijn besluit van 12

november 2001

I     Verloop van de procedure

1. Op 24 september 2001 heeft Pecos Nederland B.V. (hierna: Pecos) een klacht ingediend

bij de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa)

tegen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wegens het verkeerd of te laat toepassen

van bepaalde beleidsinstrumenten en misbruik economische machtspositie in de zin

van artikel 24 Mededingingswet. Bij dit laatste gaat het om het marktgedrag van de

Rijksdepots “De Slufter”  (Maasvlakte) en “ IJsseloog” (Ketelmeer), waar verontreinigd

baggerspecie (mede) voor derden wordt gestort.  Door het marktgedrag van de

Rijksdepots is het aanbod van baggerspecie zodanig teruggelopen dat de

verwerkingsinstallatie van Pecos niet rendabel is. De opslag van baggerspecie in de

Rijksdepots concurreert, aldus Pecos, op een oneerlijke wijze met het verwerken ervan.

2. Bij besluit van 12 november 2001 is de klacht van Pecos afgewezen. De essentie van het

bestreden besluit wordt hierna onder III weergegeven.

3. Op 3 januari 2002 heeft de d-g NMa een bezwaarschrift van Pecos ontvangen. Hoewel

niet uitdrukkelijk aangegeven heeft de d-g NMa aangenomen dat het bezwaarschrift was

gericht tegen genoemd besluit van 12 november 2001. Geconstateerd werd tevens dat

het bezwaar niet binnen de termijn was ontvangen. Bij brief van 28 januari 2002 is

Pecos in de gelegenheid gesteld schriftelijk haar zienswijze te geven omtrent mogelijke

overschrijding van de termijn. Bij brief van 7 februari 2002 heeft Pecos bevestigd dat het

bezwaar gericht was tegen het besluit van de d-g NMa van 12 november 2001 en heeft
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tevens gronden aangevoerd voor mogelijke verschoonbaarheid van de termijn. Op dit

laatste zal worden ingegaan in randnummer 15 hieronder.

II     Bezwaarmaker

4. Pecos, gevestigd te Den Haag, houdt zich bezig het verwerken van verontreinigde

baggerspecie.

III     Het bestreden besluit

5. Ten aanzien van de elementen van de klacht die betrekking hebben op het inzetten van

beleidsinstrumenten door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat oordeelt de d-g

NMa in het bestreden besluit dat het Ministerie daarbij niet handelt als een

onderneming in de zin van de Mededingingswet. Deze  elementen van de klacht vallen

daarmee niet binnen de werkingssfeer van de Mededingingswet.

6. Ten aanzien van de onderdelen van de klacht die betrekking hebben op de positie van

genoemde Rijksdepots concludeert de d-g NMa dat -afgezien van de vraag of het

Ministerie van Verkeer en Waterstaat handelt als een onderneming in de zin van de Mw

en beschikt over een economische machtspositie- het niet aannemelijk is dat er sprake

is van misbruik nu de wijze van tariefberekening voortvloeit uit het Besluit toegestane

marktactiviteiten in bijzondere gevallen1 en er geen aanleiding bestaat te veronderstellen

dat, als gevolg hiervan, sprake zou kunnen zijn van een gedraging die, indien sprake zou

zijn van een economische machtspositie, een inbreuk op 24 Mw zou veroorzaken.

Voorts bestaan er geen aanwijzingen dat bij de tariefberekening in strijd zou worden

gehandeld met het Besluit.

7. Ten overvloede wordt erop gewezen dat per 1 januari 2002 een heffing op het storten

van baggerspecie in werking treedt. Voorts heeft het Ministerie van Verkeer en

Waterstaat een stimuleringsregeling in voorbereiding. De heffing en de regeling zijn

erop gericht het verwerken van baggerspecie aantrekkelijker te maken.

IV    Gronden van het bezwaar

8. Bezwaarmaker is van oordeel dat in het besluit van de NMa onvoldoende wordt

ingegaan op (het ontbreken van) marktwerking binnen de Nederlandse markt voor

                                                          
1 Staatscourant 8 februari 2001, nr. 28, pagina 19. Op basis van genoemd Besluit mag het Directoraat-

Generaal Rijkswaterstaat de dienst “opslaan van baggerspecie”  aanbieden aan organisaties en personen

buiten de rechtspersoon Staat.
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baggerspecieverwijdering en voorts dat eerst had moeten worden vastgesteld of er een

economische machtspositie van de Rijksdepots aanwezig was alvorens de vraag naar

misbruik daarvan te beantwoorden.

9. Pecos is voorts van mening dat genoemde stimuleringsregeling een averechtse en

contraproduktieve werking zal hebben. Genoemde heffing op het storten van

baggerspecie biedt niet de zekerheid dat er voldoende verwerkingsaanbod van

baggerspecie ontstaat.

10. In verband met de onder V volgende beoordeling, zal op de inhoud van de bezwaren

niet verder worden ingegaan.

V    Beoordeling ontvankelijkheid

11. Alvorens het bezwaar inhoudelijk te kunnen beoordelen, dient de ontvankelijkheid van

het bezwaar te worden vastgesteld.

12. Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene Wet Bestuursrecht (hierna: Awb) bedraagt de

termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. Conform artikel 6:8 Awb

begint deze termijn een dag na verzending van het besluit aan de belanghebbende. Nu

het besluit op 12 november 2001 is verzonden, is de zes weken-termijn op 13 november

aangevangen. De termijn eindigde derhalve op 24 december 2001.

13. Het bezwaarschrift van Pecos is op 3 januari 2002 en daarmee tien dagen na het einde

van de termijn ontvangen.

14. Artikel 6:9 lid 2 Awb bepaalt dat, ingeval van verzending per post, een bezwaarschrift

tijdig is ingediend indien het voor het einde van de  termijn ter post is bezorgd (en

voorts niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen). In casu is

gebleken dat de  bij het bezwaarschrift behorende enveloppe met een poststempel is

gedateerd op 28 december 2001. Het bezwaarschrift is derhalve na afloop van de

termijn ter post bezorgd. Daarmee is het bezwaar niet tijdig ingediend.

15. In zijn brief van 7 februari 2002 voert Pecos twee argumenten aan waaruit de

verschoonbaarheid van deze termijnoverschrijding zou moeten blijken.  In de eerste

plaats zou de mogelijkheid om bezwaar te maken zijn beperkt doordat in de

bezwaarclausule onder het bestreden besluit slechts een postbusnummer van de NMa

is genoemd. Indiening op een andere wijze zou daardoor niet mogelijk zijn geweest. In

de tweede plaats gaat Pecos er vanuit dat de termijnoverschrijding heeft

plaatsgevonden door een te late lediging van de postbus door de NMa.
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16. De d-g NMa is van oordeel dat, gelet op het gestelde onder randnummer 12, 13 en 14,

deze argumenten bezwaarmaker in dit geval niet kunnen baten en niet kunnen leiden

tot verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding in de zin van artikel 6:11 Awb. Het

feit dat in de bezwaarclausule slechts een postbusnummer is genoemd, ontslaat Pecos

niet van de verplichting haar bezwaar tijdig in te  dienen. Het postbusnummer staat aan

partijen ter beschikking om hun bezwaar tijdig in te dienen. Voorts zij gewezen op de

Werkwijze NMa, zoals gepubliceerd in de Staatscourant2. Er worden diverse alternatieve

wijzen voor het indienen van stukken in weergegeven. De d-g NMa is van oordeel dat

Pecos door het enkele feit dat in de bezwaarclausule slechts melding wordt gemaakt van

een postbusnummer, niet in haar mogelijkheden is beperkt tijdig bezwaar te maken.

Pecos had van (één van) deze mogelijkheden gebruik kunnen maken teneinde haar

bezwaar tijdig in te dienen. Dat de NMa haar postbus te laat geledigd zou hebben doet

–wat daar verder ook van zij- niet meer terzake nu het bezwaar hoe dan ook te laat is

gepost. Ook overigens acht de d-g NMa geen gronden voor verschoonbaarheid van de

termijnoverschrijding aanwezig.

17. Gezien het feit dat er redelijkerwijs geen twijfel mogelijk is dat het bezwaar van Pecos

niet tijdig is ingediend en van verschoonbaarheid niet is gebleken, is het bezwaar

kennelijk niet-ontvankelijk. Hetgeen tijdens een hoorzitting te berde zou kunnen worden

gebracht, zal deze vaststelling niet kunnen wijzigen. Derhalve is op grond van artikel 7:3

aanhef en onder a Awb, afgezien van het horen van Pecos.

18. Gelet op het voorgaande dient het bezwaar niet-ontvankelijk te worden verklaard.

19. Aan een inhoudelijke beoordeling van het bezwaar komt de d-g NMa niet toe. Voor

zover Pecos heeft beoogd de klacht opnieuw in te dienen, is daarvoor geen ruimte daar

nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden niet door Pecos zijn vermeld,

noch daarvan is gebleken.

                                                          
2 Stcrt 17 januari 2000, nr 11, p.14. Tevens beschikbaar via de NMa-website. Naast het in het bestreden

besluit genoemde postbusnummer worden in de Werkwijze NMa de volgende mogelijkheden genoemd voor

indiening van stukken bij de NMa: (a) afgifte bij de receptie op het bezoekadres gedurende de bezoektijden;

(b) deponering in de brievenbus aan het bezoekadres en (c) in dringende gevallen, verzending per fax via

nummer 070-330 3370.
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V    Besluit

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verklaart het bezwaar van

Pecos tegen zijn besluit van 12 november 2001 niet-ontvankelijk.

Datum: 28 maart 2002

w.g. drs. R.J.P. Jansen

Plv. directeur-generaal Nederlandse Mededingingsautoriteit

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na

bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te

Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.


