
Nederlandse Mededingingsautoriteit

Postbus 16326 Wijnhaven 24 T: [070] 330 33 30 E-mail: info@nmanet.nl

2500 BH  Den Haag 2511 GA  Den Haag F: [070] 330 33 70 Website: www.nmanet.nl

Aan

«Naambedrijf»

T.a.v. «Contactpersoon»

«Adres»

«Postcode» «Woonplaats»

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

Cb1_2.B241

Onderwerp

Informatieoverdracht aan belastingdienst

«Betreft»

Geachte heer,

De afgelopen maanden hebt u in het kader van de Richtsnoeren Clementietoezegging informatie

verstrekt aan de NMa over mogelijke overtredingen van de Mededingingswet in de bouwsector.  

Zoals u wellicht uit de pers heeft vernomen, heeft de afgelopen week op politiek-bestuurlijk niveau

een discussie plaatsgevonden over de uitwisseling van gegevens tussen de NMa en de

Belastingdienst. Het kabinet heeft besloten dat de NMa geen informatie zal verstrekken aan de

Belastingdienst met betrekking tot de zaken uit de bouwsector die onder de Richtsnoeren

Clementietoezegging zijn aangemeld bij de NMa. Ik heb echter een vergaande

inspanningsverplichting op me genomen om een oproep te doen aan de bedrijven die de NMa

informatie hebben verstrekt deze informatieoverdracht alsnog mogelijk te maken. Een kopie van

de brief van de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer over dit onderwerp kunt u

vinden op de website van het ministerie van Economische Zaken (www.minez.nl). 

Deze besluitvorming maakt dat ik u hierbij verzoek mij binnen twee weken na dagtekening van

deze brief te berichten of u er mee akkoord gaat dat de NMa de door u verstrekte informatie in

kopie aan de Belastingdienst stuurt. U kunt mij van uw akkoord doen blijken, door een kopie van

deze brief ondertekend en gedagtekend aan mij te retourneren. Zolang ik geen bericht van u heb

ontvangen, ga ik ervan uit dat u niet bereid bent op vrijwillige basis toe te staan dat de bedoelde

informatie wordt doorgeleid aan de Belastingdienst. De door u aangeleverde informatie zal dan

niet aan de Belastingdienst worden verstrekt.
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Indien u akkoord gaat met het in kopie doorleiden van de door u verstrekte informatie aan de

Belastingdienst, zal hiermee op inzichtelijke wijze rekening kunnen worden gehouden bij de

uiteindelijke sanctieoplegging voor de mogelijke overtreding; enerzijds omdat ik dit zal kunnen

aanmerken als een verdergaande vorm van medewerking aan het proces van schoon schip maken

in de bouw en anderzijds omdat ik bij de sanctieoplegging in zijn algemeenheid toch al rekening

moet houden met alle omstandigheden van het geval. Voor alle duidelijkheid: het voorgaande

geldt niet indien de door u aan de NMa verstrekte informatie niet tot een clementietoezegging in

de zin van de Richtsnoeren Clementietoezegging zal blijken te leiden.

Gaarne in afwachting,

Mr. P. Kalbfleisch

Directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Voor akkoord met het in kopie doorleiden aan de Belastingdienst van de informatie die aan de

NMa is verstrekt in het kader van de Richtsnoeren Clementietoezegging over mogelijke
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