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Advies d.d. 31 maart 2014 in zaak 7401 “Kanaalweg” 

 

Subcommissie van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet bestaande uit:  

mr J.P. Fokker (voorzitter), mr dr J.F. Appeldoorn, prof. dr J.A.H. Maks en mr E. Boerwinkel (tevens 

secretaris). 

 

Opmerking vooraf 

Per 1 april 2013 is de Nederlandse Mededingingsautoriteit (“NMa”) opgegaan in de Autoriteit 

Consument en Markt (“ACM”). Om die reden zal de Adviescommissie hierna voor zowel de toekomst 

als het verleden de NMa, en kortheidshalve ook de Raad van bestuur van de NMa en van de ACM, 

aanduiden als “ACM”.  

 

I. Inleiding en procedure 

 

1. Bij besluit van 24 mei 2013 in zaak nummer 7401 (hierna: het Besluit) heeft de ACM 

vastgesteld dat Hofstede B.V. en Bik Sloopwerken B.V. in februari 2009 artikel 6 lid 1 

Mededingingswet (Mw) hebben overtreden, door voorafgaand aan de inschrijving op de 

aanbesteding van het project “Kanaalweg” te Hellevoetsluis onderling hun inschrijfcijfers af 

te stemmen en in dat kader tevens een vergoeding af te spreken. De ACM heeft de 

overtredingen door Hofstede B.V. toegerekend aan Hofstede B.V.,  

J.B.M. Hofstede Beheer B.V., J.B.M. Hofstede Holding B.V., Jermido B.V. en Jermi B.V. (hierna, 

tenzij uit de context anders blijkt, gezamenlijk aan te duiden als “Hofstede”) en heeft de 

overtreding door Bik Sloopwerken B.V. toegerekend aan M.A. Bik Holding B.V. De overtreding 

is niet toegerekend aan Bik Sloopwerken B.V. omdat zij na afwikkeling van haar faillissement 

inmiddels is opgehouden te bestaan. Bik Sloopwerken B.V. en M.A. Bik Holding B.V. worden 

hierna, tenzij uit de context anders blijkt, gezamenlijk aangeduid als “Bik”. 

 

2. De ACM heeft aan Hofstede een boete opgelegd van € 13.000,--. Aan Bik is, in verband met 

het door haar gedane clementieverzoek en de verleende clementietoezegging, geen boete 

opgelegd. 

 

3. Tegen het Besluit is door Hofstede op 28 juni 2013 een pro-forma bezwaarschrift ingediend, 

dat zij op 1 oktober 2013 met gronden van bezwaar heeft aangevuld. Bik heeft tegen het 

Besluit geen bezwaar gemaakt. 

 

4. Bij brief van 11 december 2013 is aan Hofstede en aan de zaakbehandelaars bij de ACM 

meegedeeld dat op 14 februari 2014 een hoorzitting zou plaatsvinden door de 

Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet (hierna: de Adviescommissie). Bij brief 

van 3 februari 2014 heeft de ACM een Zienswijze op het bezwaarschrift aan de 

Adviescommissie doen toekomen. Bij e-mail van 3 februari 2014 heeft Hofstede ten behoeve 

van de hoorzitting nog een stuk getiteld “Aanvullende opmerkingen” (hierna: de aanvullende 

opmerkingen) aan de Adviescommissie gezonden. Op 14 februari heeft de hoorzitting 

plaatsgevonden, waarbij Hofstede en vertegenwoordigers van de ACM door de 

subcommissie van de Adviescommissie zijn gehoord. 

 

5. Het verslag van de hoorzitting werd op 24 maart 2014 aan partijen toegezonden. 

 

II. Besluit 

 

6. Een kopie van het Besluit is aan dit advies gehecht. 
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III.  Indeling en opbouw van dit advies 

 

7. De Adviescommissie heeft haar advisering in deze zaak als volgt ingedeeld. In hoofdstuk IV 

worden de formele bezwaren behandeld, in hoofdstuk V de bezwaren met betrekking tot het 

bewijs en het bestaan van de gestelde overtreding en in hoofdstuk VI het bezwaar met 

betrekking tot de boete. Hoofdstuk VII bevat de conclusie. 

 

8. Hofstede heeft in haar bezwaarschrift verzocht al hetgeen door haar bij schriftelijke 

zienswijze is gesteld en aangevoerd als in bezwaar uitdrukkelijk herhaald en ingelast te 

beschouwen. De in de zienswijze aangevoerde argumenten zijn daarom meegenomen in dit 

advies. 

 

IV. Formele bezwaren 

 

De bedrijfsbezoeken hebben plaatsgevonden op ongeldige grondslag 

 

9. Hofstede stelt zich op het standpunt dat de bedrijfsbezoeken die hebben geleid tot het 

rapport in deze zaak op ongeldige grondslag hebben plaatsgevonden. Zij stelt in dat verband 

dat het in de bedrijfsbezoekopdracht d.d. 16 maart 2010
1
 genoemde bewijs er feitelijk nog 

niet was op het moment (23 april 2010) dat de bedrijfsbezoeken plaatsvonden. Het 

definitieve clementieverzoek van Bik Sloopwerken is immers pas op 26 april 2010 ontvangen 

en de ondertekening van de clementietoezegging en de ontvangst daarvan door het 

clementiebureau hebben plaatsgevonden ná de bedrijfsbezoeken. Ook zijn er geen 

verrekenlijsten gevonden, hoewel dat volgens de bedrijfsbezoekopdracht het belangrijkste te 

verwachten bewijs was. Uit het rapport en het dossier blijkt bovendien niet van het in het 

clementieverzoek genoemde omvangrijke kartel van ongeveer 70 ondernemingen in vier 

provincies, aldus Hofstede.  

 

10. De ACM heeft in reactie op dit door Hofstede reeds bij Zienswijze aangevoerde argument in 

het Besluit onder meer overwogen dat zij, toen op 16 maart 2010 opdracht werd gegeven 

voor het uitvoeren van de bedrijfsbezoek, reeds beschikte over het volledige 

clementieverzoek. De ondernemingsverklaring is op 11 maart 2010 bij de ACM 

binnengekomen. De datum 26 april 2010 waaraan Hofstede refereert is de datum waarop dit 

stuk bij de Directie Mededinging van de ACM is geregistreerd in het dossier. Dat de 

clementietoezegging pas op 20 maart 2010 is ondertekend is niet relevant, want zegt niets 

over het moment van ontvangst van het clementieverzoek, aldus de ACM.  

 

Beoordeling 

 

11. De Adviescommissie stelt voorop dat voor het rechtmatig uitoefenen door de ACM van haar 

onderzoeksbevoegdheden niet vereist is dat het clementieverzoek waaraan een vermoeden 

van een overtreding wordt ontleend definitief en ondertekend is. Nu bovendien gebleken is 

dat de ACM op het moment dat het onderzoek is gestart beschikte over het 

clementieverzoek van Bik kan het op de datum van indiening van het clementieverzoek 

gebaseerde bezwaar niet slagen.  

 

12. Dat er tijdens het bedrijfsbezoek bij Hofstede tegen de verwachting van de ACM in geen 

verrekenlijsten zijn gevonden maakt naar het oordeel van de Adviescommissie nog niet dat 

het onderzoek op ongeldige grondslag heeft plaatsgevonden, daargelaten dat dit aspect een 

rol kan spelen in het kader van het bewijs van de overtreding. 

                                                           
1
 Prismanr. 7401/2. 
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13. Met betrekking tot het bezwaar dat in het Rapport en het dossier niet blijkt van het in het 

clementieverzoek genoemde omvangrijke kartel van ongeveer 70 ondernemingen in vier 

provincies geldt dat er geen rechtsregel is die als eis stelt dat het bewijs van een inbreuk 

overeen stemt met voorafgaand aan het onderzoek, al dan niet in het kader van een 

clementieverzoek, door de ACM ontvangen informatie. De Adviescommissie is voorts met de 

ACM van oordeel dat de geconstateerde overtredingen de kaders van het destijds 

geformuleerde onderzoeksdoel niet te buiten gaan. Dit onderzoeksdoel luidde (onder meer) 

als volgt: “Onderzoek naar overtreding(en) van artikel 6 Mededingingswet en/of artikel 101 

VWEU, in de periode vanaf in ieder geval 1998 tot en met heden tenminste in de provincies 

Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht door (a) een aantal ondernemingen dat zich bezig houdt 

met sloopwerkzaamheden, bestaande uit (i) het maken van afspraken over, dan wel onderling 

afstemmen van te hanteren inschrijfcijfers […]”. 

 

14. Dat aan het Rapport geen redelijk vermoeden van een overtreding ten grondslag heeft 

gelegen is bovendien gesteld noch gebleken; evenmin is de in het Besluit geconstateerde 

overtreding meeromvattend dan de in het Rapport beschreven – vermoede – overtreding. 

 

V.  Bezwaren ten aanzien van het bestaan van (een) overtreding(en) 

 

15. Hofstede is van mening dat zij artikel 6, eerste lid, Mw niet heeft overtreden. Dit bezwaar valt 

uiteen in een aantal onderdelen, die hierna afzonderlijk zullen worden beoordeeld. Daarbij 

verdient opmerking dat Hofstede in de onderhavige zaak en in zaak 7400 (Geuneburg) één 

inhoudelijk bezwaarschrift (aanvulling gronden van bezwaar) heeft ingediend waarin op 

beide zaken wordt ingegaan. Het is de Adviescommissie opgevallen dat Hofstede in dat 

bezwaarschrift onder het kopje “Het sanctiebesluit 7400” (mede) bezwaren aanvoert die zien 

op de afbakening van de relevante markt en op (het ontbreken van) de 

mededingingsbeperkende strekking en merkbaarheid, en dat zij die bezwaren niet herhaalt in 

het gedeelte dat ziet op de onderhavige zaak. Gelet op de opbouw van het bezwaar, de 

inhoud van de Zienswijze van Hofstede in de zaak Kanaalweg en hetgeen op de hoorzitting is 

aangevoerd gaat de Adviescommissie er niettemin vanuit dat Hofstede heeft bedoeld haar 

bezwaren ten aanzien van marktafbakening en mededingingsbeperkende strekking tevens 

aan te voeren in de zaak Kanaalweg. Deze bezwaren zullen onderstaand dus eveneens 

worden besproken. 

 

Onvoldoende bewijs van de vastgestelde gedragingen (prijsafspraak en betaling vergoeding) 

 

16. Hofstede stelt zich op het standpunt dat de ACM er niet in geslaagd is te bewijzen dat zij haar 

inschrijfprijs heeft afgestemd met Bik en dat zij een vergoeding zijn overeengekomen. In dat 

kader voert zij onder meer aan dat de vaststelling van de overtreding niet mag worden 

gebaseerd op alleen de clementieverklaring van Bik. Er is geen steunbewijs voorhanden naast 

die clementieverklaring, maar er is daarentegen wel volop tegenbewijs waaruit blijkt dat van 

een prijsafspraak tussen Hofstede en Bik en van het afspreken van een vergoeding geen 

sprake is geweest. De verklaring van de heer [vertrouwelijk] over prijslenen in het algemeen 

is door de ACM uit zijn verband gerukt. Dat het door de ACM gestelde overleg tussen 

Hofstede en Bik heeft plaatsgevonden is niet bewezen. Er is geen verrekenlijst gevonden. Uit 

diverse feiten blijkt dat Bik niet de gestelde valse factuur kan hebben opgemaakt; in ieder 

geval is allerminst bewezen dat de factuur vals was en dat de machine van Bik waarop die 

factuur zag niet daadwerkelijk door Hofstede is gebruikt op het werk in Spijkenisse. De 

stukken waaruit de ACM citeert bewijzen juist dat er wél een kraan is gehuurd door 

Hofstede. Het verhaal over de vergoeding van € 12.500,-- is ook erg ongeloofwaardig als men 

oog heeft voor de cijfers. Hofstede en Bik hadden een pesthekel aan elkaar in verband met 

de “affaire Schiedam” en het is daarom ondenkbaar dat zij samen een prijsafspraak zouden 
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maken, laat staan dat Hofstede aan Bik zou toevertrouwen een zogenoemde verrekenlijst bij 

te houden. Bik heeft het met haar clementieverzoek voorzien op het beschadigen van 

Hofstede. De clementieverklaring van Bik op zich levert overigens ook al geen bewijs op van 

een prijsafspraak tussen Hofstede en Bik en evenmin voor het betalen van een vergoeding 

door Hofstede in dat kader, aldus Hofstede. 

 

Beoordeling 

 

17. Bij de beoordeling van de bezwaren ten aanzien van het bewijs van de overtreding moet 

worden vooropgesteld dat de ACM nauwkeurige en onderling overeenstemmende bewijzen 

aan dient te dragen die de vaste overtuiging kunnen dragen dat de inbreuk is gepleegd. Dit 

houdt onder meer in dat iedere twijfel ten aanzien van het bestaan van een gestelde 

overtreding en de betrokkenheid van een onderneming daarbij dient te worden uitgelegd in 

het voordeel van de betreffende onderneming.
2
  

 

18. Bovendien geldt volgens vaste rechtspraak van het Gerecht van de Europese Unie (hierna: 

het Gerecht) dat de verklaring van een onderneming die van deelneming aan een kartel 

wordt beschuldigd, waarvan de juistheid door een andere beschuldigde onderneming wordt 

betwist, niet kan worden beschouwd als een voldoende bewijs dat deze laatste onderneming 

een inbreuk heeft gepleegd, indien zij niet door andere bewijselementen wordt gestaafd
3
, en 

dat een verklaring die is afgelegd in verband met een clementieverzoek op zich onvoldoende 

bewijs oplevert van de daarin gerelateerde feiten wanneer de juistheid van die verklaring 

wordt betwist
4
. De aan deze vaste rechtspraak van het Gerecht ten grondslag liggende 

beginselen gelden naar het oordeel van de Adviescommissie evenzeer met betrekking tot het 

in de onderhavige zaak door de ACM te leveren bewijs.  

 

19. De ACM heeft de hiervoor onder 18. genoemde beginselen in het Besluit ook tot 

uitgangspunt genomen. Zij stelt evenwel dat de clementieverklaring van Bik met betrekking 

tot de verweten gedragingen (inclusief de verklaring van [vertrouwelijk], die door de ACM – 

naar mening van de Adviescommissie terecht – als deel van en toelichting op de 

clementieverklaring van Bik wordt beschouwd), wordt ondersteund door voldoende andere 

authentieke (dat wil zeggen: ten tijde van de gestelde overtreding opgestelde) 

bewijsstukken.  

De ACM noemt in dit verband  

- de agenda van [vertrouwelijk],  

- de verrekenadministratie van Bik,  

- de brief waarbij Bik haar inschrijvingsbiljet en begroting bij IOB heeft ingediend, 

- het feit dat Hofstede lager heeft ingeschreven dan Bik,  

- een prijsopgave van Bik aan Hofstede d.d. 10 maart 2009 voor de huur van een 

hydraulische rupskraan,  

- de aan Hofstede gerichte factuur van Bik d.d. 3 april 2009, waarvan een door de heer 

[vertrouwelijk] geparafeerde versie vergezeld van een urenstaat met uurtarieven 

conform de eerder genoemde prijsopgave is aangetroffen in de administratie van 

Hofstede,  

- een faxbericht van Hofstede aan Bik d.d. 2 april 2009, waarin door Bik voor de prijs van  

                                                           
2
 Zie o.a. HvJ 28 maart 28 maart 1984 in gevoegde zaken 29/83 en 30/83 CRAM en Rheinzink / Commissie, Jur. 

1984, 1679, rov. 20. Vgl. ook CBb 18 november 2010, LJN BO5197, rov. 3.2.4.1.  
3
 Zie onder meer arrest van het Gerecht d.d. 8 juli 2004 in gevoegde zaken T-67/00, T-68/00, T-71/00 en T-

78/00, JFE Engineering e.a. / Commissie, Jur. 2004 II-4407, rov. 219 en daar geciteerde rechtspraak en het 

arrest van het Gerecht d.d. 24 maart 2011 in zaak T-385/06 Aalberts Industries / Commissie, rov. 47. 
4
 Arrest van het Gerecht inz. Aalberts Industries / Commissie, supra, rov. 66. 
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€ 12.500,-- uitgevoerde werkzaamheden worden bevestigd,  

- de projectadministratie van Hofstede en Bik, waarin het transport van de hydraulische 

kraan niet in is terug te vinden, 

- het feit dat de factuur d.d. 3 april 2009 door Hofstede aan Bik is betaald en ten laste van 

het project 28202 (gehanteerd voor het werk Energieweg 1 te Spijkenisse) is gebracht. 

 

20. De ACM concludeert op grond van bovengenoemde stukken, feiten en omstandigheden dat 

er geen andere coherente verklaring is voor de betaling van € 12.500,-- door Hofstede aan 

Bik dan dat een verrekenvergoeding is afgesproken. De Adviescommissie deelt dit oordeel 

niet. Het volgende is daartoe van belang. 

 

21. Met betrekking tot de agenda van [vertrouwelijk]
5
, waaraan in het Besluit het bewijs wordt 

ontleend dat er voorafgaande aan de inschrijving contact is geweest tussen Hofstede en Bik, 

valt op dat daarin – slechts – staat genoteerd (op 17 februari 2009) “[vertrouwelijk] bellen” 

en (op 18 februari 2009) “[vertrouwelijk] koffie”.
6
 Dat met deze “[vertrouwelijk]” de heer 

[vertrouwelijk] is bedoeld blijkt niet uit de agenda zelf. Bik heeft in haar clementieverklaring 

gesteld dat het hier om Hofstede ging en dat “[vertrouwelijk]” ([vertrouwelijk], 

Adviescommissie) bij de afspraak was, maar dit vindt geen steun in authentieke 

bewijsstukken en evenmin in de verklaring van [vertrouwelijk]. Dit klemt temeer nu 

[vertrouwelijk] desgevraagd tegenover de ambtenaren van de ACM heeft verklaard dat het 

feit dat een afspraak in zijn agenda staat, niet betekent dat hij daar ook daadwerkelijk is 

geweest, en dat hij na het noteren van een afspraak samen met de heer [vertrouwelijk]  keek 

wie er tijd had om naar de betreffende afspraak te gaan.
7
 Noch [vertrouwelijk], noch de 

heer[vertrouwelijk]  heeft verklaard op 17 en/of 18 februari persoonlijk contact te hebben 

gehad met de heer [vertrouwelijk]  (hetgeen wat betreft [vertrouwelijk] in tegenspraak is 

met het clementieverzoek, waarin staat dat [vertrouwelijk] contact heeft gehad met 

Hofstede), zodat niet duidelijk is geworden tussen wie het gestelde contact zou hebben 

plaatsgevonden. Dat in de genoemde agenda op de datum 20 februari 2009 staat “Prijs 

Hellevoetsluis” is naar het oordeel van de Adviescommissie niet betekenisvol met het oog op 

het bewijs van de gestelde afstemming met Hofstede, nu 20 februari 2009 de uiterste 

inschrijfdatum was en met die notitie dus simpelweg bedoeld kan zijn dat Bik op die datum 

een prijs moest indienen bij IOB (hetgeen zij ook gedaan heeft).  

 

22. Tijdens de hoorzitting van de Adviescommissie heeft de ACM meegedeeld dat zij van mening 

is dat de verrekenadministratie van Bik behoort tot het clementiemateriaal. De 

Adviescommissie is het daarmee eens en is van oordeel dat aan de bij het clementieverzoek 

gevoegde verrekenlijsten reeds daarom een zeer beperkte bewijskracht kan worden 

toegekend, mede in het licht van de hiervoor genoemde jurisprudentie inzake de 

bewijswaarde van clementieverklaringen. Hier komt bij dat op basis van het dossier niet is 

vast te stellen – en dit lijkt ook niet te zijn onderzocht – of de verrekenlijsten in kwestie 

“authentiek” zijn in die zin dat zij ten tijde van de gestelde inbreuk zijn opgesteld. Ook valt op 

dat bij Hofstede geen verrekenlijsten zijn aangetroffen en dat de heer [vertrouwelijk] op de 

hoorzitting desgevraagd heeft verklaard dat voor zover hem bekend tussen Hofstede en Bik 

geen systeem van verrekenlijsten gold. Ten slotte merkt de Adviescommissie op dat Bik niet 

heeft toegelicht wat de functie van een dergelijke lijst was indien zij – zoals zij in haar 

verklaringen heeft gesteld – voor de met Hofstede overeengekomen vergoeding een factuur 

heeft gestuurd. Zonder nadere toelichting valt niet in te zien waaruit in dat geval het 

                                                           
5
 Bijlage bij clementieverzoek Bik, prismanr. 7401/203. 

6
 Volgens het Besluit; op de kopie die zich in het aan de Adviescommissie ter beschikking gestelde dossier 

bevind is deze notitie niet volledig te lezen. 
7
 Verslag van gesprek met [vertrouwelijk] d.d. 4 april 2011, prismanr. 7401/106, p. 1. 
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“verrekenen” heeft bestaan en waarom het bedrag van € 12.500,-- niet simpelweg als te 

factureren post in de boekhouding kon worden opgenomen.  

 

23. Het is de Adviescommissie niet duidelijk geworden in welk opzicht de brief waarbij Bik haar 

inschrijving en begroting bij IOB heeft ingediend bijdraagt aan het bewijs. De in die brief 

genoemde referentie “GB/P010/09” komt in ieder geval niet voor in de overige in het Besluit 

aangehaalde bewijsstukken. 

 

24. Het feit dat Hofstede lager heeft ingeschreven heeft geen zelfstandige bewijswaarde; 

weliswaar is relevant dat het inschrijfgedrag van Hofstede in dit opzicht niet in tegenspraak is 

met de gestelde afstemming, maar dit levert nog geen positief bewijs op. 

 

25. Met betrekking tot de factuur d.d. 3 april 2009 (hierna: de factuur) heeft Bik in haar 

clementieverklaring gesteld dat het om een valse factuur gaat, waarmee de “claim” (de 

overeengekomen vergoeding van Hofstede aan Bik) werd gefactureerd. De factuur heeft 

volgens de tekst daarvan betrekking op de huur van een machine voor een werk van 

Hofstede aan de Energieweg te Spijkenisse. Dat de factuur in werkelijkheid zag op de 

vergoeding van Hofstede aan Bik in het kader van het prijslenen voor het werk Kanaalweg 

blijkt volgens het Besluit (behalve uit de verklaring van Bik) onder meer uit het feit dat in de 

administratie van Hofstede met betrekking tot het werk in Spijkenisse en in de administratie 

van Bik niets is terug te vinden over het transport van de kraan in kwestie, terwijl op de 

prijsopgave d.d. 10 maart 2009 (hierna: de prijsopgave) bij de aan- en afvoerkosten is 

vermeld “n.t.b.”. Naar het oordeel van de Adviescommissie kan – te meer tegen de 

achtergrond van de hierna te bespreken financiële implicaties van de gestelde “claim” 

waardoor de stellingen van Bik ernstig aan geloofwaardigheid inboeten – aan het feit dat in 

de administraties van de betrokken ondernemingen geen referentie naar de kosten van het 

betreffende transport zijn aangetroffen geen doorslaggevende betekenis worden toegekend. 

Hofstede heeft er in dit verband op gewezen dat het transport van een gehuurde kraan 

normaliter zou zijn verzorgd door Bik als verhuurder, hetgeen zou verklaren waarom het 

transport in de administratie van Hofstede niet voorkomt, tenzij dit door Bik apart in 

rekening zou zijn gebracht. Met “n.t.b.” zal bedoeld zijn “nader te bepalen”, hetgeen niet 

noodzakelijkerwijs wil zeggen dat er voor het transport uiteindelijk ook een (nader) bedrag in 

rekening is gebracht. In dit verband wijst de Adviescommissie er voorts op dat van een 

onderneming die stelt valse facturen te verzenden teneinde afstemming van inschrijfprijzen 

te maskeren (daargelaten of dit waar is) niet noodzakelijkerwijze behoeft te worden 

verwacht dat haar administratie een waarheidsgetrouw beeld geeft. Opmerkelijk is verder 

dat [vertrouwelijk], hoewel hij erkent dat verrekening via valse facturen “sporadisch” 

voorkwam en dat facturen voor materiaalhuur valse facturen kunnen zijn, ook heeft 

verklaard dit bij Bik “de laatste jaren” niet gebeurde en dat hij zelf nooit een valse factuur 

heeft opgemaakt.
8
 Specifiek over de volgens het clementieverzoek valse factuur d.d. 3 april 

2009 heeft hij niets verklaard en lijken hem door de ambtenaren van de ACM ook geen 

vragen te zijn gesteld. Dit is des te opmerkelijker nu de prijsopgave d.d. 10 maart 2009 aan 

Hofstede afkomstig was van [vertrouwelijk] en het faxbericht van Hofstede aan Bik d.d. 2 

april 2009, waarin door Bik voor de prijs van € 12.500,-- uitgevoerde werkzaamheden worden 

bevestigd, is verzonden ter attentie van [vertrouwelijk]. Opvallend is ook dat in het 

clementieverzoek niets staat over valse offertes en/of opdrachtbevestigingen, maar alleen 

over een valse factuur. Als ook de offerte en bevestiging bedoeld zijn geweest om de 

prijsafspraken te verdoezelen is daar wel erg veel werk van gemaakt en was [vertrouwelijk] 

daar nauw bij betrokken, hetgeen zich niet lijkt te verdragen met zijn (overigens kennelijk 

openhartige) verklaringen. 

                                                           
8
 Verklaring van [vertrouwelijk] d.d. 4 april 2011, prismanr. 7401/106. 
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26. Tijdens de hoorzitting hebben de heren [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] desgevraagd 

namens Hofstede verklaard dat zij niet met zekerheid hebben kunnen achterhalen of de 

machine waarop de factuur van Bik betrekking heeft daadwerkelijk is gebruikt op het werk in 

Spijkenisse. De projectleider kon zich dit niet herinneren. Het was een groot en langdurig 

werk waar heel veel materieel aanwezig was, wel tien tot vijftien machines. Het kan best zijn 

dat er een machine stuk was en vervangen moest worden en dat de machine van Bik 

daarvoor is gebruikt. Het bedrag van de factuur voor de huur van een machine als deze zou 

wel kunnen kloppen. Facturen worden gecheckt door de projectleider alvorens ze worden 

afgetekend. Als de huurprijs van de machine laag genoeg was zou het feit dat Hofstede en Bik 

geen goede onderlinge relatie hadden de projectleider er volgens Hofstede niet van hebben 

weerhouden een machine van Bik te huren, aldus Hofstede. [vertrouwelijk] (operationeel 

manager bij Hofstede en destijds betrokken bij het werk in Spijkenisse) heeft tegenover de 

ambtenaren van de ACM verklaard dat hij zich niet kan herinneren of er machines gehuurd 

zijn van Bik, dat dit best zou kunnen en dat er op het werk in kwestie veel machines 

stonden.
9
 De Adviescommissie concludeert dat Hofstede weliswaar niet heeft bewezen dat 

zij van Bik een machine heeft gehuurd voor het project in Spijkenisse (hetgeen voor het 

ontkrachten van het door de ACM aangevoerde bewijs overigens ook niet vereist is), maar 

dat zij wel een mogelijke verklaring heeft gegeven voor het feit dat achteraf niet meer 

precies valt te achterhalen hoe het zit met de in de prijsopgaaf en de factuur genoemde 

machine. 

 

27. De ACM heeft er in haar Zienswijze en ter gelegenheid van de hoorzitting van de 

Adviescommissie op gewezen dat Hofstede in haar verklaringen over de vermeende 

machinehuur niet consistent is. De ACM citeert in dit verband uit een verhoor met de heren 

[vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] op 27 juni 2011, waar zij, geconfronteerd met de factuur 

en met de stelling van Bik dat dit een valse factuur was en met de constatering van de ACM 

dat er geen machine naar Spijkenisse was vervoerd het volgende hebben gezegd:  

([vertrouwelijk]) “Ik ben hier absoluut niet blij mee. Ik heb een pesthekel aan Bik. We moeten 

duidelijk beter letten op rekeningen die binnenkomen.” 

([vertrouwelijk]) “Ik ben dit ook allemaal nagegaan. In het huren heb ik me niet verdiept. Als 

Bik een spookfactuur heeft gestuurd, dan moet ik het geld terug hebben. Ik sluit uit dat ik 

hierover een verrekenafspraak heb gemaakt. Het is jammer dat we dit hebben betaald, terwijl 

er niets voor is geleverd. Het is gewoon heel stom dat ik deze factuur heb afgetekend.”
10

 

Deze verklaringen zijn volgens de ACM in tegenspraak met de stelling van Hofstede dat er 

wel sprake kan zijn geweest van machinehuur. De Adviescommissie constateert dat de 

hiervoor geciteerde verklaringen een reactie zijn op een (zeer lange) inleidende vraag van de 

ACM, waarin de ACM op basis van de gevonden stukken en de administratie van Hofstede en 

Bik uiteenzet hoe volgens haar de vork in de steel zit en onder meer stelt: “Er zijn dus nooit 

machines geleverd terwijl de factuur uiteindelijk door Hofstede betaald is […].” Gelet op deze 

gedecideerde stellingname van de ACM, waarmee de heren [vertrouwelijk] kennelijk tijdens 

dit verhoor voor het eerst geconfronteerd werden, hoeft het naar oordeel van de 

Adviescommissie niet noodzakelijkerwijs te verbazen dat zij toen zijn uitgegaan van de 

mogelijkheid van een “spookfactuur”. Wat opvalt aan deze passage uit het verhoor is 

overigens dat [vertrouwelijk] uitdrukkelijk ontkent een “verrekenafspraak” te hebben 

gemaakt met Bik, terwijl hij op andere momenten in hetzelfde gesprek vrijelijk erkent dat 

sprake is geweest van prijslenen bij andere projecten (o.m. het lenen van een prijs van 

Struijk).
11

 Dit roept de vraag op waarom Hofstede juist dit geval van prijslenen (ook nu nog) 

zou ontkennen daar waar zij dat in andere gevallen kennelijk niet heeft gedaan. 

                                                           
9
 Verslag van het verhoor van [vertrouwelijk] d.d. 20 juni 2011, prismanr. 7401/167, p. 7. 

10
 Verslag van het verhoor van de heren [vertrouwelijk]  op 27 juni 2011, Prismanr. 7401/170, p. 6. 

11
 Verslag van het verhoor van de heren [vertrouwelijk] op 27 juni 2011, Prismanr. 7401/170, p. 9. 
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28. Het feit dat de factuur d.d. 3 april 2009 door Hofstede aan Bik betaald is en ten laste van het 

project 28202 (projectnummer gehanteerd voor het werk Energieweg 1 te Spijkenisse) is 

gebracht, kan niet bijdragen aan het bewijs dat de factuur vals was (maar lijkt juist in 

tegengestelde richting te wijzen). De betaling levert alleen bewijs op van de gestelde inbreuk 

indien er al vanuit wordt gegaan dat de factuur vals was én dat Hofstede dit wist. 

 

29. De Adviescommissie constateert dat – buiten het clementieverzoek – geen enkel bewijsstuk 

voorhanden is waaruit een verband blijkt tussen de prijsopgave, bevestiging en factuur 

enerzijds en het werk Kanaalweg anderzijds, en dat dit verband in de eigen verklaringen van 

[vertrouwelijk], die de prijsopgave verzond en aan wie de bevestiging is gericht, evenmin 

wordt gelegd. 

 

30. Ter onderbouwing van haar bezwaar inhoudende dat het verhaal over de vergoeding van  

€ 12.500,-- erg ongeloofwaardig is als men oog heeft voor de cijfers heeft Hofstede onder 

meer gesteld dat zij voor het werk Kanaalweg een marktconforme aanbieding heeft gedaan 

van € 79.000,-- exclusief BTW. Als zij aan Bik een vergoeding van € 12.500,-- had moeten 

betalen zou de gebruikelijke (gezonde) marge van [vertrouwelijk] op zo’n werkje geheel 

verdampt zijn en zou zij met een flink verlies blijven zitten, terwijl Bik met nietsdoen € 

12.500,-- verdiend zou hebben, aldus Hofstede. Tijdens de hoorzitting heeft Hofstede met 

betrekking tot de hoogte van de operationele marge die zijn op opdrachten realiseert 

desgevraagd verklaard dat deze rond de [vertrouwelijk] gemiddeld op jaarbasis ligt. Dat de 

door Hofstede voor het werk Kanaalweg geboden prijs marktconform was is door de 

aanbesteder IOB verklaard en lijkt niet in geschil. Daarvan uitgaande komt het de 

Adviescommissie zeer onwaarschijnlijk voor dat Hofstede meer dan 15% van de prijs die zij 

voor dit werk betaald zou krijgen zou afstaan aan Bik in ruil voor een grotere kans de 

opdracht te verwerven, te meer nu het hier niet om een (voor het grote en gespecialiseerde 

Hofstede) bijzonder groot of prestigieus werk lijkt te gaan. Waarom zou Hofstede dit werk 

met verlies willen uitvoeren? 

 

31. Gelet op het voorgaande is het weliswaar mogelijk dat de door Bik gestelde afstemming een 

verklaring vormt voor de hiervoor besproken stukken, feiten en omstandigheden, maar naar 

het oordeel van de Adviescommissie kan allerminst gezegd worden dat daarvoor geen 

andere coherente verklaring bestaat dan het gestelde prijslenen. Bovendien is er een 

duidelijke contra-indicatie te vinden in de financiële implicaties van de beweerdelijk 

overeengekomen vergoeding voor Hofstede. Eén en ander leidt tot twijfel aan het bestaan 

van de gestelde inbreuk, en die twijfel dient in het voordeel van Hofstede te worden 

uitgelegd. 

 

32. Het voorgaande leidt tot de conclusie naar het oordeel van de Adviescommissie de 

beschikbare bewijsmiddelen, ook in onderling verband beschouwd, de bewezenverklaring als 

vervat in het besluit niet kunnen dragen. Bijgevolg moet worden geconcludeerd dat de ACM 

niet het vereiste nauwkeurige en onderling overeenstemmende bewijs heeft aangedragen 

dat steun biedt aan de vaste overtuiging dat Hofstede en Bik zich bij de aanbesteding van het 

project Kanaalweg schuldig hebben gemaakt aan prijslenen en in verband daarmee een door 

Hofstede aan Bik te betalen vergoeding zijn overeengekomen. De Adviescommissie adviseert 

de ACM dan ook het bezwaar op dit punt gegrond te verklaren. 

 

33. Hoewel de Adviescommissie, zoals hiervoor overwogen, het bewijs dat Hofstede en Bik zich 

bij de aanbesteding van het werk “Kanaalweg” hebben schuldig gemaakt aan prijslenen niet 

geleverd acht, zal ten overvloede ook op de overige bezwaren van Hofstede worden 

ingegaan. 
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Afbakening van de relevante markt 

 

34. Hofstede stelt zich op het standpunt dat een juiste afbakening van de relevante markt, 

conform de door de ACM gehanteerde Bekendmaking inzake de bepaling van de relevante 

markt van de Europese Commissie (hierna: de Bekendmaking relevante markt) in het Besluit 

ontbreekt. Onder verwijzing naar onder meer het besluit van de ACM in de zaak Veolia stelt 

zij dat niet zonder meer gesteld kan worden dat de markt is beperkt tot één enkele 

aanbesteding of dat de concurrentie beperkt zou zijn tot de daadwerkelijk uitgenodigde 

partijen. Er wordt in het Besluit alleen gekeken naar vraagsubstitutie en de mogelijkheid van 

aanbodsubstitutie komt niet aan bod. Daarnaast zou er goed gekeken moeten worden naar 

de kwaliteit van de aanwezige concurrentie, met name of er sprake is van “sterke” of 

“zwakke” bieders. 

 

Beoordeling 

 

35. De ACM heeft, onder verwijzing naar de uitspraken van de rechtbank Rotterdam in de zaken 

Dakdekkers
12

, Boomkwekerijen
13

 en Schilders
14

, vastgesteld dat de relevante markt in de 

onderhavige zaak beperkt is tot de inschrijvende ondernemingen op de onderhavige 

aanbesteding.  

 

36. De Adviescommissie stelt bij de beoordeling van dit bezwaar voorop dat de rechtbank 

Rotterdam in haar uitspraak in de zaak Boomkwekerijen heeft overwogen dat de relevante 

markt op het moment van een aanbesteding door de overheid enkel bestaat uit die 

aanbesteding, met aan de aanbodzijde enkel de ondernemingen die meedingen naar de 

opdracht in kwestie. De rechtbank heeft in laatstgenoemde uitspraak echter ook overwogen 

dat de relevante markt aldus kan worden afgebakend indien uitsluitend de bij de afspraken 

tot marktverdeling betrokken ondernemingen op een bepaalde aanbesteding hebben 

ingeschreven. De genoemde uitspraak levert dus alleen voor dergelijke gevallen een 

precedent op. In de zaken Dakdekkers en Schilders heeft de rechtbank slechts, naar 

aanleiding van bezwaren die zagen op de merkbaarheid van de mededingingsbeperking, 

overwogen dat uit het feit dat de afspraken telkens tussen alle ondernemingen die waren 

uitgenodigd voor de aanbestedingen in kwestie zijn gemaakt volgt dat er per definitie sprake 

is van een merkbare mededingingsbeperking.  

 

37. In het onderhavige geval waren bij de verweten gedragingen niet alle inschrijvers betrokken; 

ten aanzien van de derde inschrijver (Aannemingsbedrijf Romers B.V.) is niet gebleken van 

betrokkenheid bij enige afstemming.  

 

38. De Adviescommissie acht, in het licht van het voorgaande, de afbakening van de relevante 

markt onvoldoende gemotiveerd en adviseert de ACM om de gehanteerde marktafbakening 

van een nadere onderbouwing te voorzien. Meer in het bijzonder zou daarbij dienen te 

worden uiteengezet of, en zo ja waarom, ook in het geval van aanbestedingen waarbij niet 

alle inschrijvers bij de verweten mededingingsbeperkende gedragingen betrokken waren, de 

relevante markt (slechts) de betreffende aanbesteding met aan de aanbodzijde uitsluitend de 

inschrijvers omvat. In dit verband is van belang dat uit het dossier niet is gebleken dat de 

inschrijvers op het project Kanaalweg wisten welke overige ondernemingen waren 

uitgenodigd en evenmin dat zij wisten wie er gingen inschrijven. Niet gebleken is dat er een 

                                                           
12

 Rb Rotterdam 24 juli 2007, LJN BB0750 Erdo B.V. / RvB NMa. 
13

 Rb Rotterdam 1 juli 2010, LJN BM9911, Darthuizer Boomkwekerijen B.V. e.a. / RvB NMa. 
14

 Rb Rotterdam 6 mei 2010, LJN BM5246, Rendon Eindhoven B.V. / RvB NMa. 
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gezamenlijke aanwijzing heeft plaatsgevonden of dat de inschrijvers anderszins over 

informatie konden beschikken over wie hun (potentiële) concurrenten waren. Dit roept de 

vraag op waarom uitsluitend concurrentiedruk zou uitgaan van de ondernemingen die 

daadwerkelijk hebben ingeschreven en, indien moet worden geconcludeerd dat de 

inschrijvers ook concurrentiedruk ondervonden van (andere) potentiële inschrijvers (omdat 

zij rekening zouden moeten houden met de mogelijkheid dat die ook zouden inschrijven), 

waarom die inschrijvers dan niet tot de relevante markt zouden behoren. 

 

39. Indien de door de ACM uit te voeren herbeoordeling tot een andere afbakening van de 

relevante markt leidt dan de in het Besluit tot uitgangspunt genomen markt, dient naar het 

oordeel van de Adviescommissie ook de merkbaarheid opnieuw te worden beoordeeld, ook 

al heeft Hofstede haar bezwaar in dat verband niet (anders dan met de hierna onder 

“mededingingsbeperkende strekking” te behandelen argumenten) onderbouwd, nu Hofstede 

zich wel op het standpunt heeft gesteld dat het prijslenen niet tot een merkbare 

mededingingsbeperking leidt. 

 

Geen mededingingsbeperkende strekking?  

 

40. Hofstede heeft in haar Zienswijze een aantal bezwaren aangevoerd die zij schaart onder de 

noemer “merkbaarheid”; maar die naar het oordeel van de Adviescommissie met name zien 

op de vraag of de verweten gedraging – het prijslenen – ertoe strekt de mededinging te 

beperken. In haar aanvullende gronden van bezwaar schaart Hofstede deze bezwaren wel 

onder noemer “mededingingsbeperkende strekking”. Deze bezwaren kunnen als volgt 

worden samengevat. 

 

41. Hofstede heeft veel goedkoper ingeschreven dan Romers, waarvan wordt aangenomen dat 

zij zelfstandig heeft ingeschreven. Voorts voert zij aan dat IOB de door haar ingediende prijs 

als marktconform heeft aangemerkt. 

 

42. Door de veronderstelde handelwijze van Hofstede en Bik is het aantal daadwerkelijk 

concurrerende inschrijvers niet lager maar juist hoger dan bij niet-inschrijving, of een 

zelfstandige hoge inschrijving, of een ondeugdelijke of te late inschrijving.  

 

43. Bij de stelling dat de opdrachtgever wordt beperkt in het zoeken van vervangende 

aannemers die wel een concurrerend bod willen indienen wordt over het hoofd gezien dat 

de opdrachtgever een zelfstandige, leidende rol heeft en bepaalt wie en hoeveel aannemers 

hij uitnodigt, en dat de opdrachtgever nooit van tevoren weet of de uitgenodigde partijen 

wel serieus gaan inschrijven. Bovendien zijn inschrijvers niet gehouden tijdig te melden dat ze 

geen reële interesse hebben in het werk.  

 

44. Het zicht op de concurrentie met het oog op toekomstige aanbestedingen wordt niet 

belemmerd, want daarvan zou alleen sprake zijn als men uitgaat van de fictie dat sowieso 

alle genodigden zullen inschrijven tegen de scherpst mogelijke prijs, hetgeen in de praktijk 

niet het geval is.  

 

45. Hofstede verwijst op deze punten naar het advies van de Adviescommissie in de zogenoemde 

Limburgse Bouwzaken.
15

  

 

 

 

                                                           
15

 Advies d.d. 7 oktober 2011 in zaak 7094. 
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Beoordeling 

 

46. Bij de beoordeling van deze bezwaren dient te worden vooropgesteld dat – volgens vaste 

rechtspraak van het HvJ – voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een 

overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging (hierna: oafg) die ertoe strekt de 

mededinging te beperken bepalend is of de gedraging in kwestie naar zijn aard negatieve 

gevolgen voor de mededinging kan hebben, rekening houdende met de objectieve 

doelstellingen die zij nastreeft binnen de economische en juridische context waarin de 

betrokken ondernemingen opereren. Daarbij is de bedoeling van de betrokken 

ondernemingen geen noodzakelijk element om te bepalen of een gedraging 

mededingingsbeperkend is, hoewel daarmee bij de vaststelling van het 

mededingingsbeperkende karakter wel rekening kan worden gehouden.  

 

47. De verweten gedraging, aangeduid als cover pricing of prijslenen, houdt in dat Hofstede en 

Bik hebben afgesproken dat Hofstede als laagste zou inschrijven, dat daartoe tenminste één 

van hen haar inschrijfprijs aan de ander heeft meegedeeld en dat zij in dit kader bovendien 

een door Hofstede te betalen vergoeding zijn overeengekomen. In het Besluit wordt gesteld 

dat prijslenen het concurrentieproces in het kader van een aanbesteding negatief kan 

beïnvloeden, en dus de strekking hebben de mededinging te beperken, doordat  

a.  het aantal daadwerkelijk concurrerende inschrijvers wordt beperkt, 

b. het ertoe leidt dat de inschrijfprijzen, waarop de opdrachtgever haar keuze primair baseert, 

niet zelfstandig worden bepaald, 

c. het ertoe leidt dat de opdrachtgever wordt misleid waardoor hij een verkeerd beeld van het 

aanbod krijgt, 

d. het een prijsopdrijvend effect heeft doordat de betrokken ondernemingen minder 

concurrentiedruk ervaren, doordat de niet-geïnteresseerde onderneming niet het risico loopt 

de aanbesteding per ongeluk te winnen en doordat de opdrachtgever de kans wordt 

ontnomen alsnog andere ondernemingen uit te nodigen om te offreren en 

e. het kan doorwerken naar volgende aanbestedingen doordat het zicht op de 

concurrentiesituatie wordt beperkt. 

 

48. De Adviescommissie is van oordeel dat door het prijslenen, zoals beweerdelijk toegepast 

door Hofstede en Bik, het aantal daadwerkelijk concurrerende inschrijvingen bij een 

aanbesteding kan worden beperkt. Door het prijslenen is er immers een inschrijver waarvan 

zeker is dat hij de opdracht niet zal verwerven (door zijn (te) hoge inschrijfprijs); zowel de 

lenende als de uitlenende inschrijver zijn hiervan op de hoogte en daardoor worden voor hen 

de risico’s van de onderlinge concurrentie beperkt. Hofstede heeft haar stelling dat het 

aantal inschrijvers door het prijslenen niet wordt beperkt kennelijk gebaseerd op de 

veronderstelling dat de lenende onderneming toch al zou hebben besloten niet in te 

schrijven en dus ook niet zou hebben ingeschreven indien zij niet had geopteerd voor 

prijslenen. Of die aanname juist is, is zeer de vraag gelet op het in het Besluit geschetste 

risico van niet inschrijven (niet meer uitgenodigd worden om te offreren bij volgende 

aanbestedingen, een risico dat door Hofstede zelf is aangemerkt als reden om een prijs te 

lenen). Dat – indien er geen prijs zou zijn geleend – de niet-geïnteresseerde onderneming 

inderdaad niet zou inschrijven is dus allerminst een gegeven. Daar komt bij dat, indien de 

niet-geïnteresseerde inschrijver – in de hoop de opdracht niet te hoeven uitvoeren – in plaats 

van geen offerte een (te) hoge offerte indient, eveneens het risico bestaat dat zij door de 

opdrachtgever niet meer als serieuze aanbieder wordt gezien (en dus niet meer wordt 

uitgenodigd) of, indien zij om kosten te besparen geen (deugdelijke) calculatie maakt, het 

risico dat zij toch de laagst geprijsde offerte indient en “per ongeluk” de opdracht verwerft. 

Haar inschrijving kan dus – ongewild – toch concurrerend zijn. Hieruit volgt dat ook de 
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stelling van Hofstede dat zelfs indien het aantal daadwerkelijk concurrerende inschrijvers 

wordt verminderd geen schade wordt toegebracht aan het concurrentieproces omdat het 

effect dan hetzelfde is als bij niet-inschrijving, een zelfstandige te hoge inschrijving of een 

ondeugdelijke inschrijving niet opgaat. 

 

49. Of dit gevolg van het prijslenen (een lager aantal daadwerkelijk concurrerende inschrijvers) in 

dit geval ook daadwerkelijk is opgetreden (ervan uitgaande dat sprake zou zijn geweest van 

prijslenen, hetgeen als hiervoor overwogen niet is bewezen) is naar het oordeel van de 

Adviescommissie niet relevant, nu vaststaat dat de praktijk van het prijslenen naar zijn aard 

geschikt is om – onder meer door het verminderen van het aantal daadwerkelijk 

concurrerende inschrijvers – de mededinging in de context van een aanbesteding te 

beperken. Het is die potentie tot beperking van de mededinging die doorslaggevend is voor 

het antwoord op de vraag of het prijslenen ertoe strekte de mededinging te beperken; of de 

in potentie aanwezige mededingingsbeperkende gevolgen zicht daadwerkelijk hebben 

voorgedaan is daarvoor niet relevant. In zoverre kan de verwijzing door Hofstede naar het 

advies in de Limburgse bouwzaken haar niet baten; daarin is immers door de 

Adviescommissie slechts geconcludeerd dat niet is komen vast te staan dat het door de ACM 

bedoelde gevolg zich in dat concrete geval heeft voorgedaan.  

 

50. Ten aanzien van de door Hofstede betwiste stelling van de ACM dat de opdrachtgever door 

prijslenen wordt beperkt in het zoeken naar vervangende aannemers die wel een 

concurrerend bod willen uitbrengen, overweegt de Adviescommissie als volgt. Het argument 

van Hofstede dat dit potentiële mededingingsbeperkende effect niet aanwezig is omdat de 

tot offreren uitgenodigde ondernemingen niet gehouden zijn tijdig te melden dat zij geen 

echte interesse hebben, gaat kennelijk uit van de premisse dat de onderneming in kwestie 

een dergelijke (tijdige) mededeling ook niet onverplicht zou doen. Of die premisse juist is, 

kan de Adviescommissie bij gebrek aan uitvoerige(r) gegevens over de gebruiken in de 

branche niet goed beoordelen. De Adviescommissie adviseert de ACM om duidelijker en 

meer uitgebreid te motiveren waarom een opdrachtgever door prijslenen kan worden 

beperkt in het zoeken naar vervangende aannemers die wel een concurrerend bod willen 

uitbrengen. 

 

51. De Adviescommissie is met de ACM van oordeel dat door het prijslenen de inschrijfprijzen 

door de bij het prijslenen betrokken ondernemingen niet zelfstandig worden bepaald, en dat 

dit een potentieel prijsopdrijvend effect heeft. 

 

52. Dat prijslenen in de economische context waarbinnen de betrokken ondernemingen 

opereerden het zicht van een opdrachtgever op de (werkelijke) concurrentie kan 

belemmeren, waardoor hij toekomstige aanbestedingen niet volledig geïnformeerd 

vormgeeft, acht de Adviescommissie voldoende aannemelijk gelet op de eigen stelling van 

Hofstede in de gronden van bezwaar (zij het met betrekking tot het project Geuneburg) dat 

zij aan prijslenen deed om bij potentiële opdrachtgevers “in beeld te blijven” en om te 

voorkomen dat zij in de toekomst niet meer zou worden uitgenodigd. Hieruit volgt reeds dat 

opdrachtgevers de keuze voor aannemers die worden uitgenodigd te offreren voor een 

bepaald project wel degelijk - mede – bepalen op basis van de inschrijvingen in eerdere 

aanbestedingen en het beeld dat zij daardoor hebben van de aanwezige concurrentie. Door 

het prijslenen kan dat beeld worden vertekend. Dat alleen van belemmerd zicht kan worden 

gesproken indien men uitgaat van de fictie dat alle genodigden altijd voor de scherpst 

mogelijke prijs zullen inschrijven is de Adviescommissie niet met Hofstede eens. In een 

situatie zonder prijslenen krijgt een opdrachtgever door het al dan niet inschrijven van de 

door hem genodigde aannemers een getrouwer beeld van de concurrentie dan in een 

situatie met prijslenen, waar de risico’s van het inschrijven met een (naar verwachting) niet 
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winnende prijs worden weggenomen en de niet-geïnteresseerde aanbieder dus zonder risico 

toch kan inschrijven. 

 

53. Het feit dat Romers met een hogere prijs heeft ingeschreven dan Hofstede en het feit dat de 

prijs van Hofstede door IOB als marktconform is aangemerkt doen aan de 

mededingingsbeperkende strekking van het (gestelde) prijslenen niet af; het gaat er voor het 

vaststellen van die strekking immers om of een gedraging naar zijn aard geschikt is om de 

mededinging te beperken en niet om de eventuele gevolgen van de gedraging. Bovendien is 

een “marktconforme” prijs niet hetzelfde als de laagst mogelijke prijs die een opdrachtgever 

door middel van een aanbesteding tracht geboden te krijgen. 

 

Bagatelbepaling 

 

54. Hofstede stelt zich op het standpunt dat de verweten gedraging, indien bewezen, binnen de 

reikwijdte van de in artikel 7 lid 2 Mw vervatte bagatelvoorziening valt. Zij stelt daartoe dat 

de relevante geografische markt Nederland is en dat Hofstede en Bik daarop gezamenlijk een 

marktaandeel hebben van minder dan 10%, ja zelfs minder dan 1%. Ook uitgaande van een 

markt die slechts de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland omvat (de 

markt die aan de verdenking van de ACM van kartelpraktijken onderhevig is), of van de 

ongeveer 70 sloopondernemingen in die provincies, hebben de betrokken ondernemingen 

een marktaandeel onder de bagatelgrens, aldus Hofstede. 

 

Beoordeling 

 

55. Indien ervan zou worden uitgegaan dat de relevante markt bij de onderhavige aanbesteding 

heeft bestaan uit de aanbesteding in kwestie, met aan de aanbodzijde enkel de 

ondernemingen die meedongen naar de (Bik, Hofstede en Romers), is de Adviescommissie 

met de ACM van oordeel dat dit tot consequentie heeft dat van een gezamenlijk 

marktaandeel van 10% of minder geen sprake is geweest. De in artikel 7 lid 2 Mw 

neergelegde uitzondering is alsdan derhalve niet van toepassing. Zoals hiervoor overwogen is 

het echter de vraag of die (wijze van) marktafbakening ook toepasselijk is in gevallen als het 

onderhavige, waarbij niet alle inschrijvers betrokken waren bij de mededingingsbeperkende 

gedraging. Afhankelijk van hetgeen op dat punt in bezwaar wordt besloten zal mogelijk ook 

het oordeel ten aanzien van de toepasselijkheid van de bagateluitzondering van een nadere 

onderbouwing dienen te worden voorzien. 

 

VI Bezwaren tegen de boete 

 

56. In haar aanvullende opmerkingen heeft Hofstede bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de 

opgelegde boete met het argument dat, indien de ACM in het Besluit ervan uitgaat dat twee 

partijen een vergoeding hebben ontvangen, zij dat had moeten meewegen bij het bepalen 

van de hoogte van de boete. De ACM heeft de boete gebaseerd op de totale omzet 

(inschrijfbedrag) terwijl zij juist vermeldt dat de vermeende vergoedingen niet aan Hofstede 

ten goede kunnen zijn gekomen, aldus Hofstede. 

 

57. Voorts heeft Hofstede aangevoerd dat zij steeds volledige medewerking heeft verleend aan 

het onderzoek (voor zover dat mogelijk was nu zij niets wist van het door Bik gestelde 

landelijke kartel van sloopondernemingen). 
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58. Ten slotte stelt zij dat zij door de rancuneuze poging van Bik om haar zo veel mogelijk te 

beschadigen, hetgeen door de publicatiewijze van de ACM ook zeer succesvol is gebleken, 

aanzienlijke reputatieschade heeft opgelopen, hetgeen haar ook nu nog opdrachten kost. Zij 

heeft daarover op de hoorzitting gezegd dat zij extra reputatieschade lijdt (met name bij de 

gemeente Rotterdam) doordat de zaken naar aanleiding van het clementieverzoek niet 

tegelijk zijn behandeld, waardoor er meer publiciteitsmomenten zijn geweest en nog zullen 

komen dan nodig was geweest. 

 

Beoordeling 

 

59. Nog daargelaten dat er in het Besluit niet vanuit wordt gegaan dat Hofstede aan een tweede 

ondernemer (kennelijk doelt zij hiermee op Romers) een vergoeding heeft betaald in verband 

met het gestelde prijslenen, dient de vraag of Hofstede een deel van het voor de uitvoering 

van een opdracht ontvangen bedrag besteedt aan het betalen van rekenvergoedingen bij het 

bepalen van de hoogte van de boete geen rol te spelen. Dat de betrokken omzet in het kader 

van de boeteberekening zou moeten worden verminderd met (geheime) kosten in de vorm 

van illegale betalingen aan karteldeelnemers komt de Adviescommissie niet juist voor. 

 

60. Hofstede heeft in de ogen van de Adviescommissie niet aannemelijk gemaakt dat zij – met 

name gelet op haar wettelijke verplichtingen in dit opzicht – zodanig verdere medewerking  

heeft verleend aan het onderzoek dat dit een verlaging van de boete zou rechtvaardigen. Het 

bezwaar dient derhalve te worden verworpen. 

 

61. Ten aanzien van de reputatieschade die Hofstede zegt te hebben geleden is de 

Adviescommissie van oordeel dat – er vanuit gaande dat sprake zou zijn van een overtreding 

– eventuele reputatieschade die daarvan het gevolg is in beginsel voor rekening van de 

betrokken ondernemingen dient te komen en dat het publicatiebeleid van de ACM in deze 

niet dusdanig is geweest dat daarin aanleiding wordt gezien om van dit uitgangspunt af te 

wijken.  

 

Slotoverweging ten aanzien van de bezwaren 

 

62. Voor zover in het bezwaarschrift en tijdens de hoorzitting nog andere bezwaren dan de 

hiervoor besprokene zijn aangevoerd, ontberen deze bezwaren voldoende zelfstandige 

betekenis om in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen zelfstandig besproken te 

worden, dan wel acht de Adviescommissie deze onvoldoende geadstrueerd. 

 

VII. Conclusie 

 

63. De Adviescommissie adviseert de ACM om het bezwaar met betrekking tot het bewijs van de 

vastgestelde inbreuk gegrond te verklaren. Indien de ACM hiertoe overgaat behoeven de 

overige bezwaren geen bespreking meer. Voor het geval de ACM het bezwaar met betrekking 

tot het bewijs niet gegrond verklaart adviseert de Adviescommissie de ACM om duidelijker 

en meer uitgebreid te motiveren waarom een opdrachtgever door prijslenen kan worden 

beperkt in het zoeken naar vervangende aannemers die wel een concurrerend bod willen 

uitbrengen. Ook wordt geadviseerd de afbakening van de relevante markt en het oordeel 

omtrent de merkbaarheid van de mededingingsbeperking en de (niet) toepasselijkheid van 

de bagateluitzondering nader te motiveren. 
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64. Voor het overige adviseert de Adviescommissie de ACM om de door Hofstede aangevoerde 

bezwaren te verwerpen. 

 

Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet – subcommissie zaak 7401 
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