
 

   BESLUIT 
 

 

    

    

Nummer 4014_1/580  

Betreft zaak: Openbaar Groen Maastricht 

 

Openbaar 
 

 

Nederlandse Mededingingsautoriteit  
 
 
 
   

1                                        Openbaar 

Nieuw besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de 

bezwaren tegen het besluit van 15 december 2005, voor zover daarbij overeenkomstig 

artikel 62, eerste lid, van de Mededingingswet een boete is opgelegd aan BTL en Krinkels 

(Hogenboom)  

 

I Het verloop van de procedure 
 

1. Bij besluit van 15 december 2005 (“het bestreden besluit”) heeft de Raad 

vastgesteld dat de volgende ondernemingen een inbreuk hebben gemaakt op 

artikel 6, eerste lid, Mededingingswet (“Mw”) wegens het maken van afspraken 

over een vijftal aanbestedingen door de gemeente Maastricht:  

 

- BTL Uitvoering B.V. en B.T.L. Beheer B.V. (“BTL”) 

- Dolmans Kultuurtechniek B.V. en Dolmans Landscaping Group B.V. (“Dolmans”) 

- Hoveniersbedrijf Oosterloo B.V. (“Oosterloo”)  

- Vaessen Maastricht Grondverzet en Groentechniek B.V. (“Vaessen”) 

- Kultuurtechniek Rooden B.V. en Holding H.J. Rooden B.V. (“Rooden”) 

- Krinkels B.V. en Krinkels Holding B.V. (“Krinkels”)1  

- Henssen B.V. en P. Henssen Holding B.V. (“Henssen”) 

- Hoveniers- en Bloemisterijbedrijf Hollanders B.V. (“Hollanders”). 

 

2. Op grond van de vastgestelde overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw heeft de 

Raad aan de bovengenoemde ondernemingen een boete opgelegd.  

 

3. Tegen het besluit zijn bezwaarschriften ingediend door BTL, Dolmans, Oosterloo, 

Vaessen, Rooden, Krinkels en Henssen (“de bezwaarden”). Hollanders heeft geen 

bezwaarschrift ingediend.  

                                                           
1 Tegen het einde van de bezwaarprocedure is door statutenwijziging de relevante rechtspersoon Hogenboom 

Beplantingen Maastricht B.V. (“Hogenboom”).  



Openbaar 

 

2                                                  Openbaar 

4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 92, eerste lid, Mw heeft de Raad deze 

bezwaren tegen het bestreden besluit voor advies voorgelegd aan de 

Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet (“de Adviescommissie”).  

 

5. Op 8 juni 2006 zijn de bezwaarden, met uitzondering van Oosterloo, alsook de 

Raad naar aanleiding van de ingediende bezwaren door de Adviescommissie 

gehoord. Van dit horen is een verslag opgemaakt, dat op 28 juni 2006 aan 

bezwaarden en de Raad is toegestuurd.  

 

6. Op 1 september 2006 heeft de Adviescommissie haar advies uitgebracht (“het 

Advies”). De Adviescommissie adviseert de Raad het besluit op bezwaar vorm te 

geven onder toewijzing dan wel verwerping van de bezwaren als in het Advies 

aangegeven. De Adviescommissie heeft de Raad tevens geadviseerd om een nader 

onderzoek in te stellen naar de rol van de gemeente Maastricht om zeker te zijn 

van de juistheid van de toerekening van het onrechtmatige gedrag en de 

sanctionering van de bezwaarden. Tevens heeft de Adviescommissie de Raad 

geadviseerd nader onderzoek in te stellen naar de mogelijke betrokkenheid van 

andere ondernemingen bij de bij het besluit van 15 december 2005 vastgestelde 

overtreding van de Mededingingswet.  

 

7. De Raad heeft besloten om het Advies met betrekking tot het doen van nader 

onderzoek naar de rol van de gemeente Maastricht en de rol van andere 

ondernemingen te volgen.  

 

8. Dit laatstgenoemde heeft erin geresulteerd dat voor Van der Linden een separate 

boeteprocedure is gevolgd teneinde haar alle waarborgen te geven die de 

Mededingingswet en de Algemene wet bestuursrecht (“Awb”) bieden.2 

 

9. Op 17 oktober 2006 heeft de Raad de directeur van de directie Concurrentietoezicht 

verzocht om nader onderzoek te doen naar de rol van de gemeente Maastricht.3 Bij 

het nadere onderzoek zijn onder meer verklaringen opgenomen van de voormalig 

wethouder van Stadsbeheer en Sport van de gemeente Maastricht en van een 

tweetal bij de gemeente werkzame ambtenaren. Van deze verklaringen zijn 

verslagen van ambtshandelingen opgemaakt die zijn opgenomen in het dossier.4 

Tevens is alle betrokken ondernemingen verzocht nadere inlichtingen te 

verschaffen over de rol van de gemeente Maastricht.  

                                                           
2 Zie het sanctiebesluit in zaak 5698 van 16 oktober 2007.  

3 5698/42.  

4 5698/68-70.  
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10. Naar aanleiding van de bevindingen van het nadere onderzoek naar de rol van de 

gemeente Maastricht zijn de betrokken ondernemingen, inclusief Van der Linden, 

op 12 april 2007 door de Adviescommissie in de gelegenheid gesteld om te worden 

gehoord. Van deze hoorzitting is een verslag gemaakt dat aan partijen is 

toegezonden. Het aanvullende Advies van de Adviescommissie naar aanleiding van 

dit aanvullende onderzoek is vastgesteld op 23 juli 2007 (“het aanvullende 

Advies”).  

 

11. De Raad heeft zich ervan vergewist dat beide Adviezen zorgvuldig tot stand zijn 

gekomen. 

 

12. Bij besluit van 16 oktober 2007, zoals hersteld bij besluit van 14 november 2007, 

(“het eerste besluit op bezwaar”) heeft de Raad besloten om gedeeltelijk conform 

het Advies en het aanvullende Advies (“de Adviezen”) te beslissen en gedeeltelijk 

van de Adviezen af te wijken.  

 

13. De Raad beslist conform de Adviezen met betrekking tot:  

 

- vooringenomenheid (ongegrond) 

- partijdigheid (ongegrond) 

- beperkt verband tussen vooroverleg en overeenkomsten met de gemeente 

(ongegrond)5 

- hantering van de Scheemda-lijn (ongegrond) 

- geen korting voor kleine onderneming (ongegrond) 

- evident onbillijke boete (ongegrond) 

- toerekening aan moedermaatschappij BTL (ongegrond) 

- toerekening aan moedermaatschappij Krinkels (ongegrond) 

- geen boetevermindering voor niet-zittende ondernemingen (gegrond) 

- rekenfactor 2 (ongegrond) 

- alleen boetevermindering wegens betaalde schadevergoeding bij niet-betwisten 

(ongegrond) 

- boete leidt tot faillissement Oosterloo (ongegrond) 

- te weinig vermindering wegens door Oosterloo betaalde schadevergoeding 

(ongegrond).  

 

                                                           
5 De Raad bevestigt dat de uitleg die de Adviescommissie geeft aan randnummer 106 van het primaire besluit (in 

randnummer 44 van het Advies) de juiste is, in die zin dat in dit randnummer ten aanzien van de feiten wordt 

geconcludeerd dat de schriftelijke overeenkomsten zijn gesloten met de partijen die volgens de afspraak in het vooroverleg 

de opdracht zouden verwerven.  
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14. De Raad wijkt af van de Adviezen voor zover deze betrekking hebben op: 

 

- bezwaar tegen te weinig boetevermindering vanwege de rol van de gemeente 

Maastricht 

- bezwaar tegen toepassing van de algemene Boeterichtsnoeren 

- bezwaar tegen berekening van de betrokken omzet over drie jaar 

- bezwaar tegen 10% van de betrokken omzet als grondslag voor de boetebepaling 

- bezwaar tegen boeteverhoging wegens voorafgaande openbare bouwfraude-

problematiek 

- bezwaar tegen de rekenfactor 

- bezwaar tegen lagere boetevermindering wegens door Rooden betaalde 

schadevergoeding.  

 

15. Ten aanzien van de onderdelen zoals genoemd in randnummer 14 legt de Raad de 

Adviezen niet ten grondslag aan het eerste besluit op bezwaar en stelt hij zijn eigen 

beoordeling daarvoor in de plaats (zie paragraaf 3 van het eerste besluit op 

bezwaar). 

 

16. In paragraaf 4 van het eerste besluit op bezwaar behandelt de Raad enkele 

bezwaren waarover de Adviescommissie geen specifiek inhoudelijk advies heeft 

uitgebracht. In paragraaf 5 gaat de Raad in op de met ingang van 1 oktober 2007 in 

werking getreden wijziging van de Mededingingswet en met name de daarin 

opgenomen uitbreiding van artikel 7 Mw. Paragraaf 6 bevat een ambtshalve 

wijziging.     

 

17. Tegen het eerste besluit op bezwaar hebben BTL, Dolmans, Vaessen, Rooden, 

Hogenboom (voorheen Krinkels) en Henssen beroep ingesteld bij de rechtbank 

Rotterdam (“de rechtbank”).  

 

18. De rechtbank heeft op 6 mei 2009 uitspraak gedaan. De rechtbank verklaart de 

beroepen gegrond, vernietigt het eerste besluit op bezwaar en bepaalt dat de Raad 

met inachtneming van de uitspraak een nieuw besluit op bezwaar neemt.6  

 

19. De rechtbank oordeelt met betrekking tot de 30%-boeteverhoging wegens de 

voorafgaande openbare bouwfraude-problematiek dat de Raad bevoegd was tot 

verhoging van de boetes, doch dat die verhoging niet op toereikende wijze is 

gemotiveerd. De rechtbank voegt hieraan toe dat naar haar oordeel een verhoging 

                                                           
6 Rechtbank Rotterdam 6 mei 2009, AWB 07/4212, AWB 07/4213, AWB 07/4215, AWB 07/4289, AWB 07/4308 en 

AWB 07/4309 MEDED-T1, LJN BK6975.  
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van 10% niet als onevenredig kan worden beschouwd. Voor het overige oordeelt de 

rechtbank dat het beroep van eiseressen niet slaagt. 

 

20. De Raad heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld bij het College van 

Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”). Ook Dolmans, Vaessen, Rooden en 

Henssen hebben hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank. BTL 

en Hogenboom hebben geen hoger beroep ingesteld, maar zijn door het CBb als 

belanghebbende tot het geding toegelaten.   

 

21. Het CBb heeft in deze hoger beroepsprocedure op 20 maart 2012 een 

tussenuitspraak gedaan en op 20 december 2012 einduitspraak.7 

 

22. In de tussenuitspraak concludeert het CBb dat de hoger beroepen van Dolmans, 

Vaessen, Rooden en Henssen gegrond zijn, omdat de rechtbank ten onrechte tot 

het oordeel is gekomen dat de Raad bij de bepaling van de boetegrondslag ook de 

omzet(ten) over de jaren 2005 en 2006 tot uitgangspunt heeft kunnen nemen, 

alsmede omdat de rechtbank ten onrechte voldoende grondslag aanwezig acht 

voor een verhoging van de boete. Het hoger beroep van de Raad faalt. Het CBb 

draagt de Raad op om binnen zes weken na verzending van de uitspraak:  

 

- het eerste besluit op bezwaar te herstellen, in die zin dat de hoogte van de aan 

Dolmans, Vaessen, Rooden en Henssen op te leggen boetes opnieuw wordt 

bepaald, en  

- bedoeld besluit aan het CBb toe te zenden. 

 

23. Bij brief van 22 maart 2012 respectievelijk 2 april 2012 hebben BTL en Hogenboom 

de NMa bericht dat zij deze (tussen)uitspraak moet betrekken bij het vaststellen 

van de aangepaste boetebesluiten voor BTL respectievelijk Hogenboom. 

24. Bij besluit van 24 april 2012 heeft de Raad aan de tussenuitspraak van het CBb 

gevolg gegeven.8 

    

Nieuwe beoordeling van de bezwaren van BTL en Hogenboom  

      

25. Gezien de uitspraak van het CBb beschouwt de Raad als herhaald en ingelast de 

Adviezen en het eerste besluit op bezwaar voor zover zij geen betrekking hebben 

op de berekening van de betrokken omzet over drie jaar en de 30%-boeteverhoging 

wegens de voorafgaande openbare bouwfraude-problematiek.  

                                                           
7 CBb 20 maart 2012 (LJN BW3671) en 20 december 2012, AWB 09/834, 09/835, 09/841, 09/842 en 09/850 9500  
8 De openbare versie van dit besluit heeft als kenmerk 4014_1/526.  
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Vaststelling van de hoogte van de aan BTL en Hogenboom op te leggen boetes 
 

26. Uitgaande van de gegunde prijzen (exclusief BTW) per deelproject naar aanleiding van 

de openbare aanbesteding van 19 februari 2004 voor het jaar 2004, zoals weergegeven 

in de tabel bij randnummer 68 van het primaire besluit, komt de Raad op de navolgende 

wijze tot de vaststelling van de hoogte van de aan BTL en Hogenboom op te leggen 

boetes. Hierbij verwijst de Raad tevens naar de bijlage bij dit besluit, waarin de opbouw 

van de betrokken omzet per onderneming is toegelicht.  

 

BTL  

 

27. De betrokken omzet bedraagt EUR 268.461. 

 

28. De boetegrondslag wordt gevonden door 10% van de betrokken omzet te nemen. Dit 

betekent een boetegrondslag van EUR 26.846.  

 

29. Gezien de ernstfactor van 2, is de basisboete twee maal de boetegrondslag. Dit resulteert 

in een basisboete van EUR 53.692. 

 

30. Na verlaging van de basisboete met 30%, vanwege boeteverlagende omstandigheden, 

resulteert een boete van EUR 37.585.  

 

31. Vanwege een clementietoezegging in de zin van de Richtsnoeren Clementietoezegging 

vermindert de Raad de boete voor BTL, zoals tot dusver berekend, met 35%, hetgeen 

leidt tot een boete van EUR 24.430.  

 

32. Volgens de tot op heden in deze zaak gehanteerde boetesystematiek, komt BTL in 

aanmerking voor een verlaging van deze boete met EUR 28.000 vanwege het betalen van 

een schadeloosstelling aan de gemeente Maastricht. Uitgaande van de nu vastgestelde 

betrokken omzet, zou dit leiden tot een negatieve boete. De Raad acht het onbeboet 

laten van de door BTL begane overtreding ongewenst en legt aan BTL een boete op van 

EUR 1.000.  

 

Hogenboom (voorheen Krinkels)  

 

33. De betrokken omzet bedraagt EUR 353.900.  

 

34. De boetegrondslag wordt gevonden door 10% van de betrokken omzet te nemen. Dit 

betekent een boetegrondslag van EUR 35.390.  
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35. Gezien de ernstfactor van 2, is de basisboete twee maal de boetegrondslag. Dit resulteert 

in een basisboete van EUR 70.780.  

 

36. Na verlaging van de basisboete met 30%, vanwege boeteverlagende omstandigheden, 

resulteert een boete van EUR 49.546.  

 

37. Vanwege een clementietoezegging in de zin van de Richtsnoeren Clementietoezegging 

vermindert de Raad de boete voor Hogenboom, zoals tot dusver berekend, met 75% en 

vanwege het akkoord gaan met doorzending van de vrijwillig verstrekte informatie aan de 

Belastingdienst met 1%, hetgeen leidt tot een boete van EUR 11.891.   

 

38. Volgens de tot op heden in deze zaak gehanteerde boetesystematiek, komt Hogenboom 

in aanmerking voor een verlaging van deze boete met EUR 28.500 vanwege het betalen 

van een schadeloosstelling aan de gemeente Maastricht. Uitgaande van de nu 

vastgestelde betrokken omzet, zou dit leiden tot een negatieve boete. De Raad acht het 

onbeboet laten van de door Hogenboom begane overtreding ongewenst en legt aan 

Hogenboom een boete op van EUR 1.000.  
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Besluit  
 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit:  

 

I. verklaart het bezwaar van BTL Uitvoering B.V. en B.T.L. Beheer B.V., beide statutair 

gevestigd te Haaren, deels gegrond; herroept het besluit van 15 december 2005; legt 

aan beide rechtspersonen een boete op van – in totaal – EUR 1.000; beide 

rechtspersonen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel;  

 

II. verklaart het bezwaar van Hogenboom Beplantingen B.V., statutair gevestigd te 

Maastricht, deels gegrond; herroept het besluit van 15 december 2005; legt aan deze 

rechtspersoon een boete op van EUR 1.000.  

 

Dit besluit richt zich tot ieder van de onder I en II genoemde rechtspersonen afzonderlijk.  

 

Datum: 30 januari 2013 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

Namens deze,  

 

 

 

w.g. 

Chris Fonteijn 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, 

postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
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Bijlage bij Nieuw besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op 
de bezwaren tegen het besluit van 15 december 2005, voor zover daarbij overeenkomstig 
artikel 62, eerste lid, van de Mededingingswet een boete is opgelegd aan BTL en Hogenboom – 
Toelichting op de opbouw van de betrokken omzet per onderneming 
 
Rayon 1  
 
De omzet die bij rayon 1 is gerealiseerd door de combinatie BTL & Van der Linden Groen 
bedraagt EUR 235.956. Het aandeel (de projectomzet) van BTL is 57,62%, dus EUR 135.958.  
De aan elke andere onderneming toe te rekenen betrokken omzet is EUR 135.958 gedeeld door 
het totaal aantal niet-uitvoerende ondernemingen (15). De betrokken omzet van elke niet-
uitvoerende onderneming voor rayon 1 is dus EUR 135.958 / 15 = EUR 9.064.  
 
Rayon 2 
 
Dolmans  
De omzet die bij rayon 2 is gerealiseerd door de combinatie Dolmans & Oosterloo bedraagt 
EUR 678.100. De projectomzet van Dolmans is 66,67% van EUR 678.100 is EUR 452.089.  
De aan elke andere onderneming, waaronder Oosterloo, toe te rekenen betrokken omzet is 
EUR 452.089 gedeeld door 15, zijnde EUR 30.139.  
 
Oosterloo  
De projectomzet van Oosterloo is 33,33% van EUR 678.100 is EUR 226.011.  
De aan elke andere onderneming, waaronder Dolmans, toe te rekenen betrokken omzet is 
EUR 226.011 gedeeld door 15, zijnde EUR 15.067.  
 
Dit betekent voor rayon 2:  

- voor Dolmans een betrokken omzet van EUR 452.089 plus EUR 15.067, zijnde 
EUR 467.156 

- voor Oosterloo een betrokken omzet van EUR 226.011 plus EUR 30.139, zijnde 
EUR 256.150 

- voor de overige ondernemingen een betrokken omzet van EUR 30.139 plus EUR 15.067, 
zijnde EUR 42.506.   

 
Rayon 3  
 
De omzet die bij rayon 3 is gerealiseerd door Vaessen bedraagt EUR 508.147. 
De aan elke andere onderneming toe te rekenen betrokken omzet is EUR 508.417 gedeeld door 15, 
zijnde EUR 33.876.  
 
Rayon 4  
 
De omzet die bij rayon 4 is gerealiseerd door Rooden bedraagt EUR 573.800.  
De aan elke andere onderneming toe te rekenen betrokken omzet is EUR 573.800 gedeeld door 
15, zijnde EUR 38.253.  
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Rayon 5  
 
De omzet die bij rayon 5 is gerealiseerd door de combinatie Krinkels & Henssen bedraagt 
EUR 227.500, zij het dat alleen Krinkels het project heeft uitgevoerd. De projectomzet van 
Krinkels voor rayon 5 is dus EUR 227.500.  
De aan elke andere onderneming, waaronder Henssen, toe te rekenen betrokken omzet is 
EUR 227.500 gedeeld door 15, zijnde EUR 15.167. 
 
Dit leidt tot de volgende betrokken omzetten (EUR):  
 
Rayon BTL  Dolman

s 
Oosterlo
o 

Vaessen Roode
n 

Krinkels Hensse
n 

Hollander
s 

1 135.958 9.064 9.064 9.064 9.064 9.064 9.064 9.064 
2 45.207 467.157 256.150 45.207 45.207 45.207 45.207 45.207 
3 33.876 33.876 33.876 508.147 33.876 33.876 33.876 33.876 
4 38.253 38.253 38.253 38.253 573.800 38.253 38.253 38.253 
5 15.167 15.167 15.167 15.167 15.167 227.500 15.167 15.167 
Totaal 268.46

1 
563.517 352.510 615.837 677.114 353.900 141.567 141.567 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


