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Advies d.d. 11 september 2013 in zaak 7249 Slopersbedrijven Rotterdam 

 

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, na de datum van het Besluit waarop het onderhavige bezwaar betrekking heeft, is 

de Nederlandse Mededingingsautoriteit (“NMa”) opgegaan in de Autoriteit Consument & 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 de Raad van Bestuur van de ACM, 

aanduiden als “ACM”.
1
  

 

I. Inleiding en procedure 

1. Bij besluit van 10 december 2012 in zaak nummer 7249 (hierna: het Besluit) heeft de ACM 

vastgesteld dat Hofstede B.V. en Struijk Sloop en Grondwerken B.V. in de periode 2005 tot en 

met 2009 bij een viertal aanbestedingen artikel 6, eerste lid, Mededingingswet (Mw) hebben 

overtreden. De ACM heeft de overtredingen begaan 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 overtredingen begaan door Struijk Sloop en Grondwerken B.V. 

toegerekend aan Struijk Sloop en Grondwerken B.V. en Struijk S- en G Holding B.V. (hierna, 

tenzij uit de context anders blijkt, gezamenlijk aan te duiden als “Struijk”). 

 

2. De ACM heeft aan Hofstede en Struijk boetes opgelegd van respectievelijk € 56.000,-- en  

€ 42.000,--. 

 

3. Tegen het Besluit is door Hofstede op 18 januari 2013 een pro-forma bezwaarschrift 

ingediend, dat zij op 19 februari 2013 met gronden van bezwaar heeft aangevuld. Struijk 

heeft tegen het Besluit geen bezwaar gemaakt. 

 

4. Bij brief van 20 maart 2013 is aan Hofstede en aan de zaakbehandelaars bij de ACM 

meegedeeld dat op 24 juni 2013 een hoorzitting zou plaatsvinden door de Adviescommissie 

bezwaarschriften Mededingingswet (hierna: de Adviescommissie). Bij brief van 12 juni 2013 

heeft de ACM een Zienswijze op het bezwaarschrift aan de Adviescommissie doen toekomen 

(hierna: de Zienswijze ACM). Op 24 juni 2013 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 is op 13 augustus 2013 aan partijen toegezonden. 

 

II. Besluit 

 

6. Een kopie van het Besluit is aan dit advies gehecht. 
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 Met uitzondering van verwijzingen naar besluiten en jurisprudentie. 
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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 

bestaan van de overtredingen en in hoofdstuk VI de bezwaren tegen de (hoogte van de) 

boete. Hoofdstuk VII bevat de conclusie van het advies. 

 

IV. Formele bezwaren 

 

Grondslag bedrijfsbezoeken 

 

8. 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 genoemde bewijs feitelijk (nog) niet 

voorhanden was op het moment van de bedrijfsbezoeken (23 april 2010). Het definitieve 

clementieverzoek van Bik Sloopwerken B.V. (hierna: Bik), dat de aanleiding vormde voor de 

bedrijfsbezoeken, is immers pas op 26 april 2010 ontvangen. Ook ondertekening van de 

clementietoezegging en ontvangst daarvan door het clementiebureau hebben 

plaatsgevonden ná de bedrijfsbezoeken, aldus Hofstede. De ACM heeft in reactie hierop 

onder meer opgemerkt dat het onderzoek is gestart op 23 maart 2010, nadat het door Bik 

aangevulde clementieverzoek op 11 maart 2010 was binnengekomen bij het 

clementiebureau van de ACM en de clementietoezegging op 20 maart 2013 door Bik was 

ondertekend.  

 

Beoordeling 

 

9. 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 en de daaraan ten grondslag gelegde informatie kan het bezwaar 

op dit punt niet slagen en wordt geadviseerd dit te verwerpen. 

 

Uit het Rapport en het dossier blijkt niet van het in het clementieverzoek genoemde kartel 

 

10. Hofstede heeft voorts aangevoerd dat uit het Rapport en het onderliggende dossier niet 

blijkt van het in het clementieverzoek van Bik genoemde vermeende kartel van ongeveer 70 

ondernemingen in Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht en evenmin van de in het 

clementieverzoek genoemde werkwijze van Hofstede en Struijk.  

 

Beoordeling 

 

11. Het is de Adviescommissie niet geheel duidelijk hoe dit bezwaar moet worden opgevat, te 

meer nu Hofstede daaraan geen (duidelijke) consequentie verbindt. Voor zover Hofstede 

heeft bedoeld te stellen dat het door het onderzoek verkregen bewijs niet ten grondslag mag 

worden gelegd aan het onderhavige Besluit, omdat de in het Besluit vastgestelde 

overtredingen niet overeenkomen met de in het clementieverzoek van Bik genoemde 

(beweerde) overtreding(en), dient dit te worden verworpen. Er is geen rechtsregel die als eis 
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stelt dat het bewijs van een inbreuk overeen stemt met vooraf door de ACM ontvangen 

informatie, al dan niet in het kader van een clementieverzoek.  

 

12. 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 (…)”.
2
 

 

13. 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) 

 

14. 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. Een 

aantal van de bezwaren heeft slechts betrekking op één of meer specifieke projecten; die 

bezwaren zullen zoveel mogelijk gegroepeerd per project worden behandeld. 

 

15. Bij het beoordelen van de bezwaren inzake het bestaan van (een) overtreding(en) dient te 

worden vooropgesteld dat in deze bezwaarprocedure niet in geschil is dat bij alle vier 

projecten ten aanzien waarvan in het Besluit een overtreding is vastgesteld (op basis van hun 

locatie aangeduid als respectievelijk Botersloot, Las Palmas, Marten Meesweg en Bosland), 

sprake was van het zogenoemde “prijslenen” oftewel “cover pricing”. Evenmin verschillen de 

ACM en Hofstede van mening over de vraag wat dit prijslenen feitelijk inhield, namelijk dat 

de onderneming die een bepaalde opdracht niet wenste uit te voeren maar toch een offerte 

wenste in te dienen bij een (potentiële) opdrachtgever, een andere onderneming op de 

hoogte stelde van het feit dat zij de opdracht niet wenste en vervolgens, desverzocht, door 

die andere onderneming op de hoogte werd gesteld van ofwel diens eigen offerte en/of 

voorgenomen inschrijfprijs, ofwel van een prijs die in ieder geval boven de voorgenomen 

inschrijfprijs van de “uitlenende” onderneming lag (zodat de “prijslenende” onderneming 

hoger kon inschrijven om er zodoende zeker van te zijn de opdracht niet te verwerven). 

Onderwerp van het bezwaar van Hofstede is of deze praktijk van prijslenen als (merkbaar) 

mededingingsbeperkend handelen in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw moet worden 

beschouwd. 

 

Afbakening van de relevante markten 

 

16. Volgens Hofstede ontbreekt in het Besluit een afbakening van de relevante markt(en) 

conform de Bekendmaking van de Europese Commissie inzake de bepaling van de relevante 

markt. Bij gebreke van een gedegen marktomschrijving in Rapport en Besluit kan niet zonder 

meer worden gesteld dat de markt steeds beperkt zou zijn tot één enkele aanbesteding of 

dat de concurrentie op die markt beperkt zou zijn tot de daadwerkelijk uitgenodigde partijen. 

                                                           
2
 Bedrijfsbezoekopdracht d.d. 16 maart 2010, prismanummer 7249/2. 
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Ten onrechte wordt alleen gekeken naar vraagsubstitutie en niet naar aanbodsubstitutie. Bij 

het werk Las Palmas omvat de relevante markt in ieder geval alle aanbieders die door de drie 

potentiële hoofdaannemers zijn uitgenodigd tot het uitbrengen van een offerte, aldus 

Hofstede.  

 

Beoordeling 

 

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

Rotterdam in zijn uitspraak in de zaak Darthuizer Boomkwekerijen
3
 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 ACM is in het bestreden Besluit uitgegaan van deze (wijze van) 

marktafbakening. 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 het onderhavige geval waren bij drie van de vier relevante aanbestedingen 

(Las Palmas, Marten Meesweg en Bosland) niet alle inschrijvers betrokken bij de verweten 

gedragingen. Alleen in de aanbesteding van het project Botersloot waren Hofstede en Struijk 

de enigen die een offerte hebben uitgebracht. De Adviescommissie acht, in het licht van het 

voorgaande, de afbakening van de relevante markt ten aanzien van het project Botersloot 

verdedigbaar en voldoende gemotiveerd, maar adviseert de ACM om ten aanzien van de 

overige drie relevante aanbestedingen 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 dergelijke 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.  

Dat het in dit geval – waar niet door publiekrechtelijke instellingen (zelf) werd aanbesteed – 

wellicht stikt genomen geen overheidsaanbestedingen betreft maakt overigens naar het 

oordeel van de Adviescommissie voor de afbakening van de relevante markt geen verschil, 

nu in de eerder genoemde rechtspraak kennelijk bepalend is geacht dat sprake is van een 

gesloten kring van aanbieders die meedingen naar een bepaalde opdracht.  

 

18. Meer specifiek met betrekking tot het werk Las Palmas dient ten aanzien van de afbakening 

van de relevante markt het volgende te worden opgemerkt. Voor dit werk zijn door 

opdrachtgever Ontwikkelbedrijf Rotterdam (hierna: OBR) drie potentiële hoofdaannemers 

uitgenodigd om te offreren, die vervolgens ieder weer een aantal (potentiële) 

onderaannemers (waaronder in het geval van hoofdaannemer Besix ook Hofstede en Struijk) 

hebben benaderd met het verzoek om een offerte. Volgens Hofstede moeten (op zijn minst) 

alle door de drie hoofdaannemers benaderde potentiële onderaannemers worden gerekend 

te behoren tot (de aanbodzijde van) de relevante markt, en dus niet alleen de door Besix 

benaderde onderaannemers. De Adviescommissie kan Hofstede in deze redenering niet 

volgen. Omdat het Besix is geweest die (onder meer) Hofstede en Struijk heeft gevraagd om 

een offerte en zij (en niet de andere twee potentiële hoofdaannemers) degene is die deze 

offertes heeft beoordeeld en gebruikt bij het bepalen van haar inschrijfprijs in de 
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 Rb Rotterdam 1 juli 2010, ECLI NL:RBROT:2010:BM9911, Darthuizer Boomkwekerijen e.a. / RvB NMa, pag. 9. 
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aanbesteding waarin zij als hoofdaannemer meedong, vond de concurrentie waaraan het 

prijslenen in dit geval raakte plaats op het niveau van, en tussen, de door Besix benaderde 

onderaannemers. Dat andere potentiële hoofdaannemers aanbestedingsprocedures hebben 

georganiseerd voor hetzelfde werk maakt dit niet anders. Zij, en de door hen benaderde 

onderaannemers, dongen immers op dat moment niet mee naar een (mogelijk) door Besix te 

verlenen opdracht.  

 

Wel of geen aanbestedingen? 

 

19. Hofstede heeft ten aanzien van de werken Botersloot en Las Palmas betoogd dat geen sprake 

was van aanbestedingen. In het geval van Botersloot was volgens Hofstede geen sprake van 

een aanbesteding omdat de opdrachtgever OVG – zoals zij zelf heeft verklaard – het werk 

niet in concurrentie wilde uitgeven. OVG heeft alleen Hofstede benaderd voor de uitvoering 

en heeft Struijk om een prijs gevraagd om de redelijkheid van de budgetraming van Hofstede 

te toetsen. Dit is “leuren”, aldus Hofstede, en daarmee wordt misbruik gemaakt van 

aannemers, die als verkapt adviesbureau enkele dagen voor de opdrachtgever zouden 

moeten calculeren. Het lag ook niet voor de hand dat een ander dan Hofstede het 

betreffende deel B van het werk zou uitvoeren, want zij voerde ook al deel A uit, aldus 

Hofstede. Voorts heeft zij aangevoerd dat het achteraf testen van een prijs door navraag te 

doen bij een concurrent van degene die reeds een prijs opgaf niet valt onder de definitie van 

“marktconsultatie” als gehanteerd in de Handreiking Marktconsultatie 2011 en dat er dus 

geen sprake was van een “marktconsultatie”. 

In het geval van Las Palmas was volgens Hofstede geen sprake van een aanbesteding omdat 

de opdrachtgever OBR het werk gegund heeft aan (hoofd)aannemingscombinatie Strukton-

Jurriëns en niet aan Besix, dat aan de betrokken ondernemingen een offerte heeft gevraagd. 

Besix heeft dus niet aanbesteed, aldus Hofstede. 

 

Beoordeling 

 

20. De Adviescommissie is van oordeel dat in het geval van Botersloot wel degelijk sprake was 

van een aanbesteding volgens de door de ACM in het bestreden besluit gehanteerde 

definitie. Volgens de ACM is sprake van een aanbesteding wanneer een opdrachtgever, al 

dan niet gelijktijdig, twee of meer ondernemingen uitnodigt om een offerte/prijs in te dienen 

en geldt dit ook wanneer een opdrachtgever de hoogte van een reeds ontvangen offerte of 

prijs wil “testen” door andere ondernemingen uit te nodigen om te offreren.
4
 De 

Adviescommissie kan zich vinden in die definitie van het begrip “aanbesteding” in de 

onderhavige context, maar stelt voorop dat niet zozeer de definitie van “aanbesteding” van 

belang is als wel het feit dat er sprake is van een uitnodiging van een opdrachtgever aan 

aannemers om met elkaar in concurrentie te treden. Dat er in het geval Botersloot sprake 

was van een concurrentiesituatie - en niet, zoals Hofstede heeft gesteld, van een situatie 

waarin op voorhand reeds vaststond dat zij de opdracht in kwestie zou mogen uitvoeren – 

blijkt reeds uit het feit dat Struijk heeft verklaard dat zij het werk zou moeten uitvoeren 

indien haar prijs te laag was.
5
  

 

                                                           
4
 Zie randnr. 50 van het Besluit. 

5
 Aanvullende informatie naar aanleiding van de verklaring van Struijk van 30 juni 2011, d.d. 28 juli 2011, p. 3-4, 

prismanr. 7249/147. 
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21. De praktijk waarbij een opdrachtgever die reeds een offerte voor een bepaald werk heeft 

ontvangen en - om de hoogte van deze offerte te kunnen “testen” -een of meer andere 

ondernemingen uitnodigt om te offreren voor hetzelfde werk is door de ACM in het Besluit  

(behalve als een aanbesteding ook) aangeduid als “marktconsultatie”. Ter gelegenheid van 

de hoorzitting hebben de vertegenwoordigers van de ACM meegedeeld dat hiermee niet is 

bedoeld een marktconsultatie zoals gedefinieerd in de “Handreiking Marktconsultatie” van 

het expertisecentrum voor aanbesteden PIANOo,
6
 zodat het bezwaar van Hofstede 

inhoudende dat de onderhavige situatie niet aan die definitie beantwoordt geen verdere 

bespreking behoeft.  

 

22. Ook in het geval van Las Palmas was naar het oordeel van de Adviescommissie sprake van 

een aanbesteding; de concurrentie tussen Hofstede en Struijk en de andere ondernemingen 

die op verzoek van Besix een offerte hebben uitgebracht vond daarbij plaats op het niveau 

van het (potentiële) onderaannemerschap. Dat de opdracht uiteindelijk niet aan Besix als 

hoofdaannemer is gegund doet daar niet aan af. Indien de redenering van Hofstede zou 

worden gevolgd zou bij iedere aanbestedingsprocedure die uiteindelijk niet resulteert in een 

gunning achteraf geen sprake meer zijn geweest van een aanbesteding(sprocedure).  

 

Prijslenen geen afstemming van inschrijfcijfers maar een eenzijdige geste? 

 

23. Hofstede heeft voorts aangevoerd dat, anders dan door de ACM in het bestreden Besluit is 

vastgesteld, geen sprake is geweest van afstemming van inschrijfcijfers tussen haar en 

Struijk. Bij het prijslenen ging het steeds om een door één partij reeds gecalculeerde offerte 

die vervolgens ook zo werd ingediend; de “lenende” partij had op die calculatie geen enkele 

invloed en aan haar werd slechts de reeds gecalculeerde prijs doorgegeven. Van overleg over 

de prijs en van wederkerigheid was geen sprake; het was enkel een praktische en goedkope 

manier om bij opdrachtgevers in beeld te blijven als men niet wilde inschrijven, aldus 

Hofstede. 

 

Beoordeling 

 

24. Voor zover dit onderdeel van het bezwaar moet worden opgevat als een betwisting van het 

bestaan van een overeenkomst en/of een onderling afgestemde feitelijke gedraging (hierna: 

oafg) in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw, overweegt de Adviescommissie als volgt.  

 

25. Volgens vaste jurisprudentie (onder meer van het Hof van Justitie van de Europese Unie, 

hierna: HvJ)
7
 wordt onder oafg verstaan iedere vorm van coördinatie tussen ondernemingen 

die, zonder dat het tot een eigenlijke overeenkomst komt, de risico’s van de onderlinge 

concurrentie welbewust vervangt door een feitelijke samenwerking. Weliswaar vormt 

wederkerigheid een onmisbaar bestanddeel van een oafg
8
, maar daartoe is niet vereist, zoals 

Hofstede lijkt te impliceren, dat over de inschrijfprijzen van de betrokken ondernemingen 

tussen hen overleg is gevoerd in die zin dat de “lenende” onderneming (mede) de 

inschrijfprijs van de “uitlenende” onderneming heeft bepaald. Of aan het 

                                                           
6
 In bedoelde Handreiking voor een marktconsultatie gedefinieerd als “een, door een aanbestedende dienst, 

georganiseerde informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen over een voorgenomen aanbesteding, aan 

de hand waarvan de aanbestedende dienst de haalbaarheid en de randvoorwaarden van de opdracht 

vaststelt”, zie p. 3 van de Handreiking, bijlage bij aanvullende gronden bezwaar Hofstede. 
7
 Bijvoorbeeld HvJ 14 juli 1972 in zaak 48-69, ICI / Commissie, Jur. 1972, 619 rov. 64 en HvJ 20 maart 2002, HFB 

Holding, Jur. 2002 II-1847 rov. 211. 
8
 Vgl. Rb Rotterdam 24 juni 2005 (Texaco) ECLI:NL:RBROT:2005:AT8817. 
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wederkerigheidsvereiste is voldaan zodat de risico’s van concurrentie welbewust worden 

vervangen door feitelijke samenwerking moet worden vastgesteld aan de hand van de 

omstandigheden van het geval, waarbij (zelfs) uit het ontbreken van verzet van de ontvanger 

van bedrijfsvertrouwelijke informatie onder omstandigheden kan worden afgeleid dat de 

betrokken ondernemingen hebben besloten tot afstemming van hun gedragingen.
9
  

 

26. In het onderhavige geval blijkt uit de in het Besluit weergegeven feiten, die in zoverre door 

Hofstede niet zijn betwist, dat in alle vier de beboete gevallen van prijslenen de lenende 

onderneming niet alleen informatie over de voorgenomen inschrijfprijs van de uitlenende 

onderneming heeft aangenomen, maar daar zelfs expliciet om heeft verzocht. Dat van de 

voor afstemming vereiste wederkerigheid geen sprake is kan naar het oordeel van de 

Adviescommissie in deze omstandigheden niet worden volgehouden.  

 

27. Daarbij wordt nog opgemerkt dat voor het bestaan van een oafg niet vereist is dat beide 

partijen hun voorgenomen inschrijfprijzen aan elkaar openbaren, nog daargelaten dat uit de 

door Hofstede zelf aan de ambtenaren van de ACM afgelegde verklaring
10

 blijkt dat 

uitgangspunt en stilzwijgende afspraak bij het prijslenen was dat de lenende onderneming 

zou inschrijven met een hogere prijs dan de uitlenende onderneming, zodat in zoverre – 

reeds door het verzoek tot prijslenen – wel degelijk ook door de lenende onderneming 

concurrentiegevoelige informatie werd gegeven. De uitlenende onderneming wist immers 

dat de lenende onderneming niet geïnteresseerd was in de opdracht en niet lager dan de 

door haar opgegeven prijs zou inschrijven en op dat punt bestond, zoals door de ACM terecht 

is aangevoerd, ook wilsovereenstemming, zodat het verweten handelen ook kenmerken 

vertoont van een overeenkomst in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw.  

 

Geen mededingingsbeperkende strekking? Bezwaren met betrekking tot alle vier beboete projecten. 

 

28. Hofstede bestrijdt dat de haar verweten gedragingen – het prijslenen - een 

mededingingsbeperkende strekking hadden. Zij voert in dat kader de volgende stellingen en 

argumenten aan. 

 

29. Prijslenen vermindert niet het aantal inschrijvers maar vergroot dat aantal juist; prijslenen is 

een alternatief voor helemaal niet inschrijven in de gevallen dat de lenende onderneming de 

opdracht hoe dan ook niet wil uitvoeren. 

 

30. Hofstede betwist dat – zoals de ACM stelt – de opdrachtgever door prijslenen wordt beperkt 

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

stellende dat de opdrachtgever nooit tevoren weet of de door hem uitgenodigde partijen 

(serieus) gaan inschrijven. De ondernemingen die tot het uitbrengen van een offerte waren 

uitgenodigd hoefden dat voor sluitingsdatum niet mee te delen aan de opdrachtgever. 

Hofstede verwijst in dit verband naar het advies van de Adviescommissie in zaak 7094, 

Limburgse Bouwzaken. 

 

31. Ook bestrijdt Hofstede het in het Besluit vervatte standpunt dat prijslenen bij de 

opdrachtgever het zicht op de concurrentie belemmert waardoor hij toekomstige 

aanbestedingen niet volledig geïnformeerd vormgeeft, met het argument dat die stelling 

                                                           
9
 Vgl. CBb 31 december 2007 (Mobiele operators) ECLI:NL:CBB:2007:BC1396. 

10
 Verklaring van dhr. [vertrouwelijk]  en dhr. [vertrouwelijk], prismanr. 7249/105, pag. 9 van 14. Door 

[vertrouwelijk] is onder meer verklaard: “(…) “Prijs is juist” betekende dat ik precies deze prijs moest indienen. 

Het gebeurde ook wel eens dat ik iemand anders zijn prijs kreeg en gevraagd werd daar dan net boven te gaan 

zitten. Dan deed ik er 10% bovenop. Ik ging nooit lager zitten. Dat zou niet fair zijn. (…)”. 
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uitgaat van de fictie dat alle genodigden normaliter inschrijven voor de scherpst mogelijke 

prijs. Inschrijven is volgens haar een recht, geen verplichting. Opdrachtgevers letten bij het 

kiezen voor uit te nodigen inschrijvers vooral op eerdere goede ervaringen met de kwaliteit 

van het werk van een bepaalde aannemer; bij het bepalen van het aantal uit te nodigen 

inschrijvers wordt niet gelet op eerder inschrijfgedrag, aldus Hofstede, die ook in dit verband 

verwijst naar het advies van de Adviescommissie in de eerder genoemde Limburgse 

Bouwzaken. 

 

32. De gecalculeerde prijs was geen afgestemde prijs maar een echte prijs, waarmee de 

uitlenende inschrijver graag het werk wilde binnenhalen. Het was een scherpe prijs, zó 

gecalculeerd dat de uitlenende inschrijver daadwerkelijk kans maakte op het werk. 

 

33. Als de lenende onderneming in plaats van prijs te lenen helemaal niet had ingeschreven, had 

dat geen ander effect gehad op de gecalculeerde prijs, dus heeft het prijslenen geen invloed 

op de concurrentie. Hofstede wijst in dit verband op de tijdvolgorde: de gecalculeerde prijs 

stond volgens haar al vast op het moment dat de lenende onderneming die leende en de 

uitlenende inschrijver wist op het moment van calculatie dus vaak niet dat de lenende 

onderneming niet serieus mee zou doen. Zij kon daar bij haar prijsstelling dus geen rekening 

mee houden. 

 

34. Dat het prijslenen prijsopdrijvend zou (kunnen) hebben gewerkt is volgens Hofstede niet 

gebleken. Alle inschrijvers moesten rekening houden met de nodige concurrentie. Hofstede 

heeft dit bezwaar nader uitgewerkt per beboet project (zie daarvoor de beoordeling onder 

randnrs. 51 en verder, hierna). 

 

35. De betrokken ondernemingen beoogden volgens Hofstede geen concurrentiebeperking, 

maar wilden slechts bij aanbesteders in beeld blijven. Als ze niet inschreven dreigden ze de 

volgende keer niet uitgenodigd te worden. Daarom kozen ze voor de praktijk van het 

prijslenen. 

 

Beoordeling 

 

36. 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 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.
 11

   

 

37. De ACM heeft zich in het bestreden besluit op het standpunt gesteld dat de betrokken 

ondernemingen zich schuldig hebben gemaakt aan prijslenen oftewel “cover pricing” in het 

kader van aanbestedingen. Cover pricing strekt ertoe de mededinging te beperken (want is 

geschikt om het door een aanbesteding beoogde concurrentieproces negatief te 

beïnvloeden), omdat (a) het daadwerkelijke aantal concurrerende inschrijvingen wordt 

beperkt, (b) de opdrachtgever een verkeerd beeld krijgt van het aanbod en (c) de betrokken 

ondernemingen de risico’s die eigen zijn aan het concurrentieproces bij aanbestedingen 

uitschakelen. 

                                                           
11

 Zie o.m. HvJ 4 juni 2009 in zaak C-8/08 T-Mobile Netherlands B.V. e.a. / RvB NMa, Jur. 2009 I-4529.  
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38. De Adviescommissie is van oordeel dat door het prijslenen, zoals toegepast door Hofstede en 

Struijk, 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 de 

betrokken ondernemingen zelf in hun zienswijzen 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 de stelling 

van Hofstede dat het prijslenen het aantal daadwerkelijk concurrerende inschrijvingen niet 

beperkt niet opgaat, laat staan dat het aantal daadwerkelijk concurrerende inschrijvers 

wordt vergroot.  

 

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

alle vier de beboete gevallen ook daadwerkelijk is opgetreden, 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 mededingingbeperkende 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.
12

  

 

40. 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 verplicht waren voor de sluitingsdatum aan de 

opdrachtgever mee te delen dat zij niet zouden inschrijven, 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. Het feit dat 

een opdrachtgever jegens de ACM heeft verklaard dat het vlak voor de sluitingstermijn pas 

meedelen dat niet zal worden geoffreerd ertoe kan leiden dat een aannemer bij een volgend 
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 Advies van de Adviescommissie in zaak 7094, Limburgse bouwzaken, randnr. 48. 
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project niet zal worden uitgenodigd
13

 doet echter vermoeden dat een niet-geïnteresseerde 

onderneming zich in het algemeen toch tijdig zal willen “afmelden”. 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. 

 

41. 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, meermaals 

herhaalde verklaring van de betrokken ondernemingen dat zij aan prijslenen deden om bij 

potentiële opdrachtgevers “in beeld te blijven” en omdat zij, indien zij niet inschreven, voor 

een volgend project niet tot offreren dreigden te 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, een effect dat door de betrokken 

ondernemingen kennelijk ook werd beoogd – zij wilden blijkens hun verklaringen immers niet 

dat de opdrachtgevers wisten dat de offerte van de lenende onderneming tot stand was 

gekomen naar aanleiding van (prijs) informatie van de uitlenende onderneming. Dat 

opdrachtgevers bij het kiezen voor uit te nodigen inschrijvers niet letten op eerder 

inschrijfgedrag, zoals Hofstede in dit verband heeft aangevoerd, is met haar eigen stellingen 

aangaande haar beweegredenen voor het prijslenen in tegenspraak.  

 

42. Het argument van Hofstede dat de gecalculeerde prijs geen afgestemde prijs was maar een 

echte, scherpe prijs, zó gecalculeerd dat de uitlenende inschrijver daadwerkelijk kans maakte 

op het werk, strekt, in samenhang met haar stelling dat niet-inschrijven door de lenende 

onderneming in plaats van prijslenen geen ander effect zou hebben gehad op de 

gecalculeerde prijs, kennelijk tot betwisting van het in het Besluit aangenomen potentiële 

prijsopdrijvende effect van het prijslenen. Hofstede heeft ter onderbouwing van haar stelling 

dat het prijslenen geen invloed heeft op de concurrentie aangevoerd dat de gecalculeerde 

prijs al vast stond op het moment dat het prijslenen plaatsvond. Uitgaande van de 

communicatie tussen de betrokken ondernemingen zoals feitelijk weergegeven in het Besluit 

– die als zodanig door Hofstede niet is betwist – is dat niet juist. Uit de door de ACM 

vastgestelde feiten blijkt immers dat de lenende onderneming in alle vier relevante 

aanbestedingen om een prijs heeft gevraagd vóórdat de uitlenende onderneming haar 

offerte indiende, en in ieder geval bij het project Marten Meesweg
14

 duidelijk voordat de 

(definitieve) begroting van de uitlenende onderneming werd opgesteld. Dit betekent dat de 

uitlenende onderneming bij het opstellen van haar (definitieve) offerte rekening kon houden 

met het feit dat zij bij de aanbesteding in kwestie niet met de lenende onderneming hoefde 

te concurreren op prijs. Dat dit zich voordeed vindt bevestiging in de verklaring van Hofstede 

zelf, waar zij met betrekking tot het prijslenen bij het project Las Palmas opmerkte “De winst 

voor Struijk is dat hij één concurrent minder heeft. Want hij weet in ieder geval al dat wij de 

opdracht niet gaan uitvoeren.”
15

  

 

43. De Adviescommissie is met de ACM van oordeel dat de wetenschap dat de lenende 

onderneming niet (serieus) zal inschrijven voor de uitlenende onderneming aanleiding kan 

                                                           
13

 Verslag van Ambtshandelingen, prismanr. 7249/43, verslag van een gesprek met [vertrouwelijk] 

milieutechniek op 4 augustus 2011, p. 1.  
14

 Zie de feiten als weergegeven in randnr. 89 van het Besluit. 
15

 Bijlage bij verklaring d.d. 27 juni 2011 van [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk], p. 10, prismanr. 7249/105. 
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zijn om (iets) hoger in te schrijven dan zij anders zou doen; zij acht de in het Besluit 

aangehaalde verklaring van Hofstede dat “Het […] wel invloed [heeft] op de prijs die je 

afgeeft, dat je weet hoeveel en wie er inschrijven” en dat “De andere partij […] natuurlijk het 

voordeel [heeft] dat je weet dat er een concurrent minder is. Dat speelt mee in je commerciële 

afweging”
16

 in dit verband illustratief. 

 

44. Dat de betrokken ondernemingen met het prijslenen beoogden hun onderlinge concurrentie 

te beperken, is geen vereiste om te kunnen vaststellen dat dit prijslenen een 

mededingingsbeperkende strekking had. Zoals hiervoor reeds overwogen zijn de subjectieve 

bedoelingen van de betrokken ondernemingen in dat verband niet doorslaggevend. 

Overigens kan onder meer uit de verklaringen van Hofstede en Struijk zelf worden 

opgemaakt dat de betrokken ondernemingen met het prijslenen wel degelijk beoogden de 

concurrentie te beperken. De beweegreden aan de zijde van de uitlenende onderneming om 

over te gaan tot prijslenen was immers dat zij op die manier wist dat er “een concurrent 

minder was”.
 17

 De lenende onderneming leende een prijs opdat zij er zeker van was dat ze 

de aanbesteding niet zou winnen – hetgeen ook een mededingingsbeperkend oogmerk 

verraadt – zoals onder meer blijkt uit de verklaring van Hofstede met betrekking tot het werk 

Botersloot: “Was de prijs te laag dan moest Struijk b.v. het werk uitvoeren (wat 

uitvoeringstechnisch niet mogelijk was).”
18

  

 

45. Dat de betrokken ondernemingen bang waren niet meer uitgenodigd te worden voor 

volgende aanbestedingen indien ze niet inschreven (en dat die angst gelet op de door 

opdrachtgevers afgelegde verklaringen veelal wellicht ook terecht was) doet, anders dan 

Hofstede lijkt te willen betogen, aan de mededingingsbeperkende strekking van het 

prijslenen niet af. Zoals hiervoor reeds is overwogen volgt hieruit veeleer dat door het 

prijslenen in het kader van een specifieke aanbesteding ook de concurrentie bij toekomstige 

aanbestedingen kan worden beperkt.  

 

Bagatelbepaling van toepassing? 

 

46. Hofstede stelt zich op het standpunt dat de door de ACM beboete gedragingen binnen het 

bereik van de in artikel 7 Mw vervatte bagateluitzondering vallen. Zij stelt daartoe dat het 

gezamenlijke marktaandeel van de betrokken ondernemingen (Hofstede en Struijk) op de 

relevante markt de afgelopen jaren nooit groter is geweest dan 10%. De relevante markt in 

dit verband is volgens Hofstede Nederland, dan wel hooguit de Randstad. Derhalve zou 

voldaan zijn aan het vereiste van artikel 7, lid 2 Mw. Voorts heeft zij aangevoerd dat, 

uitgaande van elke opdracht als een te onderscheiden relevante markt, het marktaandeel 

van Hofstede en Struijk voor de projecten Marten Meesweg en Las Palmas 0% bedroeg, 

omdat die aanbestedingen door geen van hen zijn gewonnen. 

 

Beoordeling 

 

47. Indien ervan zou worden uitgegaan dat de relevante markt bij alle vier de onderhavige  

aanbestedingen/projecten steeds heeft bestaan uit de aanbesteding in kwestie, met aan de 

aanbodzijde enkel de ondernemingen die meedongen naar de betreffende opdracht, is de 

Adviescommissie met de ACM van oordeel dat dit tot consequentie heeft dat – nu de 
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 Verklaring van 22 juli 2011 van [vertrouwelijk], p. 6 en p. 8, prismanr. 7249/109. 
17

 Bijlage bij verklaring d.d. 27 juni 2011 van [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk], p. 10, prismanr. 7249/105, 

reeds geciteerd. 
18

 Aanvullende informatie naar aanleiding van de verklaring van Struijk van 30 juni 2011, d.d. 28 juli 2011, p. 3-

4, prismanr. 7249/147. 
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aantallen inschrijvers per aanbesteding varieerden van twee (project Botersloot) tot vijf 

(project Marten Meesweg) en Hofstede en Struijk dus telkens 40% tot 100% van de 

inschrijvers op de betreffende aanbestedingen uitmaakten - van een gezamenlijk 

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

neergelegde uitzondering, die vereist dat het gezamenlijke marktaandeel van Hofstede en 

Struijk op geen van de relevante markten groter is dan 10%, 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 de projecten Marten Meesweg, Las 

Palmas en Bosland, waarbij niet alle inschrijvers betrokken waren bij de 

mededingingsbeperkende gedragingen. 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. 

 

48. In de redenering dat het marktaandeel van de betrokken ondernemingen bij de 

aanbestedingen Marten Meesweg en Las Palmas 0% bedroeg omdat die opdrachten noch 

aan Struijk, noch aan Hofstede zijn gegund, kan de Adviescommissie Hofstede niet volgen. 

Het marktaandeel van een onderneming in de context van een aanbesteding dient naar het 

oordeel van de Adviescommissie te worden bepaald aan de hand van de situatie vóór de 

gunningsbeslissing, omdat dit het moment is waarop de concurrentie tussen de inschrijvers 

plaatsvindt.  

 

Vergelijking met “Kazernezaken” en “Limburgse bouwzaken”  

 

49. Hofstede heeft er met het oog op de merkbaarheid van het door haar toegepaste prijslenen 

op gewezen dat de onderhavige zaak feitelijk verschilt van de zaken Kazerne I en Kazerne II.
19

 

Volgens Hofstede is een cruciaal verschil met die zaken dat daarin alle inschrijvers bij de 

betreffende aanbestedingen informatie uitwisselden en dat er ook nog eens sprake was van 

onderling werk verdelen en rekenvergoedingen, hetgeen in dit geval niet aan de orde is. Ook 

heeft zij aangevoerd dat deze zaak zich onderscheidt van de eerder genoemde Limburgse 

bouwzaken,
20

 in die zin dat ook daar, anders dan in het onderhavige geval, alle inschrijvers bij 

de aanbesteding deelnamen aan de bid rig en bovendien de niet-geïnteresseerde inschrijver 

zijn veel te hoge prijs aan de andere inschrijvers gaf, die dan konden inschrijven met prijzen 

die daaronder lagen. 

 

Beoordeling 

 

50. De Adviescommissie stelt vast dat de ACM haar beoordeling van de verweten gedragingen 

niet heeft gebaseerd op (een vergelijking met) de bovengenoemde Kazernezaken en 

Limburgse bouwzaken. Voor zover Hofstede op dit punt een beroep op het 

evenredigheidsbeginsel of het gelijkheidsbeginsel heeft willen doen, acht de 

Adviescommissie dit bezwaar onvoldoende geadstrueerd. Niet duidelijk is immers om welke 

reden de ACM in het licht van de aangehaalde zaken in casu anders had dienen te beslissen.  

 

Bezwaren met betrekking tot de merkbaarheid  

 

51. Hofstede heeft haar bezwaren met betrekking tot de merkbaarheid van de verweten 

gedragingen grotendeels aangevoerd en onderbouwd per specifiek project. Deze 

projectspecifieke bezwaren zullen – voor zover hiervoor nog niet aan de orde gekomen – 

hierna per project worden beoordeeld. Eerst en vooral dient echter een aantal meer 
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 Besluiten van de RvB NMa d.d. 5 juni 2009 in zaak 6429 en 6431. 
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algemene kanttekeningen te worden geplaatst bij de onderbouwing van de merkbaarheid in 

het bestreden Besluit.  

 

Beoordeling van de merkbaarheid – algemene uitgangspunten en advies 

 

52. Bij de beoordeling van de bezwaren met betrekking tot de merkbaarheid van de verweten 

gedragingen dient te worden vooropgesteld dat, in geval van een overeenkomst of oafg die 

ertoe strekt de mededinging te verhinderen, beperken of vervalsen, in beginsel kan worden 

aangenomen dat de markt in meer dan geringe mate wordt beïnvloed tenzij sprake is van 

een dermate zwakke positie van de betrokken ondernemingen op de relevante markt dat de 

mededinging niet in mededingingsrechtelijk relevante mate wordt beperkt.
21

  

 

53. Uit de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) in de zaak 

Dakdekkers
22

 en de reeds eerder genoemde uitspraak van de rechtbank Rotterdam in de zaak 

Darthuizer Boomkwekerijen volgt dat een mededingingsbeperkende afspraak tussen alle 

deelnemers aan een bepaalde aanbesteding per definitie merkbaar is. Dit uitgangspunt geldt 

evenwel niet voor aanbestedingen zoals die van de onderhavige projecten Las Palmas, 

Marten Meesweg en Bosland, waarbij niet alle inschrijvers samenspanden.  

 

54. De ACM heeft bij het onderbouwen van de merkbaarheid in het bestreden Besluit de 

volgende uitgangspunten gehanteerd: 

a) Elke inschrijver heeft een gelijke kans om de aanbesteding te winnen (zie randnr. 192). 

b) Een gering aantal inschrijvers impliceert, omdat ieder van hen een hoog percentage 

uitmaakt van het totaal van 100% van de inschrijvers, dat elk van deze inschrijvers geen 

zwakke positie heeft op de relevante markt (zie randnr. 193). 

c) Een aanbieder meer op de relevante markt verscherpt de concurrentie en een aanbieder 

minder verzwakt de concurrentie (zie randnrs. 195, 196 en 198).  

55. Naar het oordeel van de Adviescommissies is geen van de bovengenoemde drie 

uitgangspunten solide of overtuigend. Dat iedere inschrijver een gelijke kans heeft om te 

winnen is een misvatting, omdat in het geval van het heterogene product dat gevraagd wordt 

bij een aanbesteding de éne onderneming beter toegerust kan zijn om dat product te leveren 

dan de andere. De onderneming die het best is toegerust kan het scherpst (zonder verlies) 

aanbieden en heeft dus een grotere kans om te winnen. Uit het voorgaande volgt reeds, dat 

het feit dat de betrokken ondernemingen in dit geval bijvoorbeeld 40% uitmaken van het 

totale aantal inschrijvers niet per definitie betekent dat zij geen zwakke positie hebben op de 

relevante markt. Slechts in het geval waarin alle inschrijvers samenspannen kan zonder 

nadere onderbouwing worden aangenomen dat de betrokken ondernemingen samen geen 

zwakke marktpositie hebben. Uit het feit dat in het geval van een aanbesteding de éne 

onderneming beter is toegerust het gevraagde heterogene product aan te bieden dan de 

andere volgt eveneens dat het vergroten van het aantal inschrijvers niet per definitie leidt tot 

een vergroting van de concurrentiedruk, en dat anderzijds het verminderen van het aantal 

inschrijvers niet per definitie leidt tot een lagere concurrentiedruk. Immers, een 

onderneming die minder geschikt is voor het gevraagde product, produceert met hogere 

kosten en zal met een hogere prijs offreren.  

56. Gelet op het voorgaande is de Adviescommissie van oordeel dat de motivering van de 

merkbaarheid in het bestreden Besluit onvoldoende dragend is waar het de projecten 

Marten Meesweg, Las Palmas en Bosland betreft, en wordt de ACM in overweging gegeven 

                                                           
21

 Vgl. o.m. CBb 31 december 2007, Mobiele operators, ECLI:NL:CBB:2007:BC1396, rov. 9.5.4. 
22

 CBb 8 april 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BM1588 Erdo B.V. / RvB NMa. 
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haar oordeel omtrent de merkbaarheid van de gedragingen in die gevallen van een nadere 

onderbouwing te voorzien, met inachtneming van de context en bijzonderheden van elk van 

deze drie projecten, waaronder hetgeen door Hofstede is aangevoerd omtrent de 

(on)geschiktheid van de betrokken ondernemingen voor het uitvoeren van enkele van de 

betreffende projecten. 

Project Botersloot te Rotterdam 

 

57. Ten aanzien van het project Botersloot heeft Hofstede aangevoerd dat geen sprake is van 

een merkbare beperking van de mededinging, omdat vooraf al vaststond dat zij het werk zou 

krijgen en bovendien de prijs niet het belangrijkste beoordelingscriterium was.  

 

Beoordeling 

 

58. Dat vooraf vaststond dat het relevante deel van het werk Botersloot aan Hofstede zou 

worden gegund acht de Adviescommissie om twee redenen niet aannemelijk. Ten eerste zou 

er, indien dit inderdaad het geval zou zijn, voor Struijk geen reden zijn om een prijs te “lenen” 

van Hofstede. Als er werkelijk geen kans bestond dat een ander dan Hofstede het werk zou 

mogen uitvoeren, zou Struijk immers laag hebben kunnen inschrijven zonder het risico te 

lopen dat het werk aan haar werd gegund. Dat dit “risico” wel degelijk bestond bij een “te” 

lage inschrijving heeft Hofstede zelf verklaard ten overstaan van de ambtenaren van de 

ACM.
23

 Ten tweede valt niet in te zien wat voor zin het voor de opdrachtgever OVG zou 

hebben om (ook) Struijk om een offerte te vragen indien reeds uitgesloten was dat Struijk de 

opdracht zou kunnen verwerven. Dit bezwaar dient dus te worden verworpen. 

 

59. Met betrekking tot de rol van de prijs als beoordelingscriterium stelt de Adviescommissie 

voorop dat een merkbare beperking van de mededinging niet slechts dan kan optreden 

indien de prijs het enige of belangrijkste criterium is waarop offertes worden beoordeeld. Nu 

OVG Hofstede en Struijk beide om een prijsopgave heeft gevraagd moet ervan worden 

uitgegaan dat de prijs voor haar van belang was bij het nemen van haar gunningsbeslissing. 

Ook dit bezwaar dient naar het oordeel van de Adviescommissie te worden verworpen. 

 

60. Vastgesteld is dat Hofstede en Struijk de enige ondernemingen zijn aan wie OVG met het oog 

op het project Botersloot een offerte heeft gevraagd. Aan de aanbodzijde van de relevante 

markt bevonden zich in dit geval dus alleen Hofstede en Struijk, en zij waren beide betrokken 

bij de verweten mededingingsbeperkende gedragingen, zodat ervan moet worden uitgegaan 

dat sprake is van een merkbare mededingingsbeperking.  

 

Project Las Palmas te Rotterdam 

 

61. Ten aanzien van het project Las Palmas heeft Hofstede aangevoerd dat de potentiële 

opdrachtgever aan wie door Hofstede en Struijk offertes zijn uitgebracht, Besix, in totaal 10 

bedrijven heeft uitgenodigd om in te schrijven en meedong naar de opdracht met Strukton 

en Van der Linden, die ieder waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal aannemers zullen hebben 

gevraagd te offreren. In totaal zullen er volgens Hofstede dus circa 25 bedrijven zijn 

uitgenodigd, zodat het prijslenen tussen Hofstede en Struijk geen (merkbare) 

mededingingsbeperking heeft opgeleverd. Voorts heeft zij aangevoerd dat de prijs waarmee 

de betrokken ondernemingen hebben ingeschreven hoe dan ook niet de gunningsprijs was, 

aangezien in het geval Besix de aanbesteding als hoofdaannemer had gewonnen, er 

                                                           
23

 Aanvullende informatie naar aanleiding van de verklaring van Struijk van 30 juni 2011, d.d. 28 juli 2011, p. 3-

4, prismanr. 7249/147, reeds geciteerd. 
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vervolgens een nieuwe ronde van offreren voor onderaannemers was gevolgd. Een 

medewerker van OVG heeft bovendien verklaard dat de prijs niet het belangrijkste criterium 

was, aldus Hofstede. 

 

Beoordeling 

 

62. De Adviescommissie is met de ACM van oordeel dat de concurrentie binnen de aanbesteding 

waarop de betrokken ondernemingen hebben ingeschreven zich afspeelde op het niveau van 

het (potentiële) onderaannemerschap van de (potentiële) hoofdaannemer Besix. Het was 

immers Besix in haar hoedanigheid van potentiële hoofdaannemer, en niet de opdrachtgever 

OBR, die onder meer Hofstede en Struijk om een offerte heeft gevraagd. Hier was derhalve 

sprake van een separate aanbestedingsprocedure, waarbij de inschrijvers op het 

hoofdaannemers-niveau en de aannemers die offertes hebben ingediend bij Strukton-

Jurriëns en Van der Linden geen deel uitmaakten van de concurrentie en van de relevante 

markt, zodat hun (markt)aandeel bij de beoordeling van de merkbaarheid niet in aanmerking 

dient te worden genomen.  

 

63. Met betrekking tot het argument dat de inschrijfprijs van Hofstede en Struijk geen 

gunningsprijs was overweegt de Adviescommissie als volgt. Besix heeft tegenover de 

ambtenaren van de ACM onder meer verklaard dat zij, indien zij het werk zou hebben 

“binnengehaald”, een nieuwe offerteronde zou hebben geïnitieerd.
24

 Dit betekent evenwel 

niet dat van een merkbare beperking van de mededinging geen sprake is. Tijdens de door 

Besix bedoelde “eerste ronde” vindt de mededinging plaats tussen de inschrijvers in die 

ronde. De negatieve gevolgen die het prijslenen naar zijn aard op de mededinging kan 

hebben, zoals hiervoor gesignaleerd, doen zich (reeds) op dat moment voor. Dat er later 

mogelijk nog een tweede offerteronde volgt maakt dit niet anders.  

 

64. Het is dus ook de marktpositie van de betrokken ondernemingen in de eerste offerteronde, 

waarin zij aan prijslenen deden, die relevant is voor de vraag of sprake is van een merkbare 

beperking van de mededinging.  

 

65. Zoals hiervoor reeds overwogen adviseert de Adviescommissie het oordeel dat in dit geval 

geen sprake was van een zwakke marktpositie nader te motiveren.  

 

Project Marten Meesweg te Rotterdam 

 

66. Met betrekking tot het project Marten Meesweg heeft Hofstede aangevoerd dat, omdat de 

prijs slechts 50% van het gunningscriterium uitmaakte, geen sprake is geweest van een 

(merkbare) mededingingsbeperking. Dit temeer omdat de opdracht is gegund aan Van Eijk, 

die uitzonderlijk laag heeft ingeschreven; zo laag zouden Hofstede en Struijk nooit hebben 

ingeschreven. Omdat een dochterbedrijf van de uitvoerder van de aanbesteding ook mocht 

inschrijven had Hofstede geen goed gevoel bij deze aanbesteding en meende zij dat zij daarin 

geen eerlijke kans zou maken, aldus Hofstede. 

 

Beoordeling 

 

67. Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor reeds is overwogen stelt de Adviescommissie voorop 

dat het feit dat de prijs niet het enige gunningscriterium was in deze aanbesteding niet 

afdoet aan de merkbaarheid van de in het prijslenen besloten mededingingsbeperking. Hier 

komt bij dat, zoals de ACM in het Besluit terecht heeft overwogen, dat Struijk in dit geval 
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haar beoogde inschrijfbescheiden ter beschikking heeft gesteld aan Hofstede, waaronder de 

begroting (waarin geplande duur van de werkzaamheden) en de beoogde werkwijze. Behalve 

ten aanzien van de prijs heeft Struijk dus ook met betrekking tot twee andere details van de 

inschrijving (planning en plan van aanpak) concurrentiegevoelige informatie gedeeld met 

Hofstede.  

 

68. Dat Hofstede kennelijk het idee had dat zij in deze aanbesteding geen eerlijke kans maakte is 

met het oog op de merkbaarheid niet relevant en rechtvaardigt naar het oordeel van de 

Adviescommissie ook overigens niet de keuze voor het prijslenen.  

 

69. Zoals hiervoor reeds overwogen adviseert de Adviescommissie het oordeel dat in dit geval 

geen sprake was van een zwakke marktpositie nader te motiveren.  

 

Project Bosland te Rotterdam 

 

70. Ten aanzien van he project Bosland heeft Hofstede zich op het standpunt gesteld dat dit een 

opdracht betrof die voor haar veel te klein was, reden waarom zij van Struijk een prijs heeft 

geleend om bij de opdrachtgever OBR in beeld te blijven. Het was volgens haar logisch dat 

Struijk het werk gegund zou krijgen. Er hebben nog andere sloopbedrijven ingeschreven dan 

Hofstede en Struijk en de concurrentiedruk bleef voor hen ongewijzigd. Ook voor Struijk 

veranderde er qua concurrentiedruk niets, want zij wist dat Hofstede voor dit “werkje” niet 

de juiste partij was, aldus Hofstede.  

 

Beoordeling 

 

71. Bij de beoordeling van dit bezwaar wordt in de eerste plaats verwezen naar hetgeen hiervoor 

is overwogen met betrekking tot de invloed die de geschiktheid van een inschrijver voor het 

uitvoeren van een bepaalde opdracht kan hebben op de merkbaarheid van het “wegvallen” 

van die inschrijver als (voor de uitlenende onderneming) serieuze concurrent. Indien 

Hofstede voor dit werk inderdaad niet de juiste partij was, zoals zij stelt, kan dat gevolgen 

hebben voor de concurrentiedruk die er in dit concrete geval van haar als inschrijver uitging 

en dat kan gevolgen hebben voor haar positie op de markt en de merkbaarheid van de 

geconstateerde mededingingsbeperking. 

 

72. Daarbij past wel de kanttekening dat het, als het “logisch” was dat Struijk het werk gegund 

zou krijgen en de uitkomst van de aanbesteding op voorhand vast stond, zoals Hofstede stelt, 

er voor Hofstede geen reden zijn geweest om een prijs te lenen. Hofstede had dan immers 

met een willekeurige (lage) prijs kunnen inschrijven om in beeld te blijven bij de 

opdrachtgever, omdat het risico de opdracht “per ongeluk” te verwerven in dat geval niet 

zou bestaan. Dat er van Hofstede in het geheel geen concurrentiedruk uitging is daarmee 

naar het oordeel van de Adviescommissie onwaarschijnlijk.  

 

73. Voor zover Hofstede heeft bedoeld dat Struijk moet hebben geweten dat zij – ook indien zij 

niet geopteerd had voor prijslenen – geen concurrerende offerte zou uitbrengen verliest zij 

kennelijk uit het oog dat, zoals hiervoor reeds uiteengezet, bij gebreke van prijslenen het 

voor de niet-geïnteresseerde onderneming lastig was in te schatten met welke prijs zij diende 

in te schrijven om enerzijds geen slecht figuur te slaan bij de aanbesteder en anderzijds geen 

risico te lopen op het winnen van de aanbesteding.  

 

74. Hofstede’s stelling dat de twee overige inschrijvers niet op de hoogte waren van het 

prijslenen en dat de concurrentiedruk voor hen dus ongewijzigd bleef is overigens moeilijk te 

verenigen met haar stelling dat evident was dat zij in deze opdracht niet geïnteresseerd zou 
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zijn. Die eerste stelling gaat er immers vanuit dat de twee overige inschrijvers wel 

concurrentiedruk van de zijde van Hofstede ervoeren.  

 

75. Zoals hiervoor reeds overwogen adviseert de Adviescommissie het oordeel dat in dit geval 

geen sprake was van een zwakke marktpositie nader te motiveren.  

 

VI. Bezwaren inzake de (hoogte van de) boete 

 

Boetegrondslag 

 

76. Hofstede heeft ten aanzien van de projecten Las Palmas, Botersloot en Bosland (subsidiair) 

bezwaar gemaakt tegen de in het Besluit gehanteerde boetegrondslag.  

 

77. Met betrekking tot het project Las Palmas heeft zij in dit verband aangevoerd dat, omdat de 

opdracht nooit gegund is, er in dit project dus geen projectomzet is en dus ook geen 

betrokken omzet als gedefinieerd in de Boetecode 2007. Er is geen economische schade en 

daarmee geen grondslag voor een boete. Zou men al toekomen aan berekening van een 

betrokken omzet, dan zou die op basis van 1/10 en niet op basis van 1/4 moeten berekend, 

aangezien er 10 ondernemingen waren uitgenodigd om te offreren. 

 

78. Met betrekking tot het project Botersloot heeft Hofstede zich op het standpunt gesteld dat 

geen sprake was van een aanbesteding maar van een één op één gunning, zodat er geen 

aanbesteding is verstoord en een sanctie niet op zijn plaats is. De manier waarop de ACM bij 

gebrek aan een projectomzet is afgeweken van de rekenmethodiek onder punt 24 in de 

Boetecode 2007 acht Hofstede niet juist.  

 

79. Aangezien het bij het berekenen van de boetegrondslag gaat om de gerealiseerde omzet, 

moet volgens Hofstede bij het eerste deel van het project Bosland worden uitgegaan van het 

lagere, daadwerkelijk gerealiseerde bedrag van € 37.120,-- in plaats van het inschrijfbedrag. 

 

Beoordeling 

 

80. Bij de beoordeling van deze bezwaren wordt vooropgesteld dat volgens de NMa Boetecode 

2007, die op de onderhavige overtredingen van toepassing is, in geval van een verboden 

aanbestedingsafspraak als de onderhavige (“bid rigging” dan wel “cover pricing”) voor elke 

deelnemer als betrokken omzet kan worden aangemerkt (een evenredig deel van) de omzet 

die op basis van het bod waartegen de opdracht is verleend, kan worden gerealiseerd.
 25

 

Daarbij is niet relevant of de betrokken ondernemingen ook daadwerkelijk omzet hebben 

behaald naar aanleiding van de relevante aanbesteding; doorslaggevend is dat een 

overtreding van het kartelverbod door het handelen van de betrokken ondernemingen heeft 

plaatsgevonden.
26

  

 

81. Omdat het werk Las Palmas niet aan een van de deelnemers van de hier relevante 

aanbesteding (de aanbesteding op onderaannemersniveau door Besix) is gegund en er dus 

niet kan worden uitgegaan van een gerealiseerde projectomzet heeft de ACM een andere 

basis gezocht voor het vaststellen van de betrokken omzet. Zij heeft als projectomzet 

gehanteerd het bedrag van de laagste offerte, ingediend door Struijk. Nu hiermee wordt 

uitgegaan van de laagst mogelijke projectomzet en dus van het voor de betrokken 

ondernemingen meest gunstige uitgangspunt acht de Adviescommissie de keuze voor dit 
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 NMa Boetecode 2007, punt 24. 
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 Vgl. Rb Rotterdam 6 mei 2009, Openbaar Groen Maastricht, ECLI:NL:RBROT:2009:BK6975, rov. 2.5.5. 
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uitgangspunt verdedigbaar. De omstandigheid dat de aanbesteding in kwestie niet tot een 

gunning heeft geleid is naar het oordeel van de Adviescommissie in het licht van de uitspraak 

van de rechtbank Rotterdam in de zaak Openbaar Groen Maastricht niet relevant.
27

  

 

82. Het argument dat aan Hofstede slechts 1/10 van de projectomzet moet worden toegerekend 

omdat er tien ondernemingen door Besix zijn uitgenodigd om te offreren dient te worden 

verworpen, aangezien slechts vier van deze tien ondernemingen daadwerkelijk hebben 

ingeschreven. 

 

83. Zoals hiervoor reeds is overwogen was bij het project Botersloot, anders dan Hofstede heeft 

betoogd, wel degelijk sprake van een aanbesteding, zodat het gestelde ontbreken van een 

aanbesteding als boeteverlagende omstandigheid in dit kader geen verdere bespreking 

behoeft.  

 

84. Hofstede heeft bezwaar gemaakt tegen het niet volgen van de in punt 24 van de Boetecode 

2007 neergelegde rekenmethodiek in het geval Botersloot. Kennelijk doelt zij hier op het feit 

dat de ACM de projectomzet niet – zoals bij toepassing van punt 24 van de Boetecode 2007 

gebruikelijk – heeft gedeeld door het aantal niet-uitvoerende ondernemingen, omdat dit 

aantal in het geval van Botersloot (slechts) één is (alleen Struijk en Hofstede hebben 

geoffreerd en de opdracht is aan Hofstede gegund). In plaats daarvan heeft de ACM de 

projectomzet gedeeld door het aantal inschrijvende ondernemingen (twee). De 

Adviescommissie stelt vast dat het wel toepassen van de gebruikelijke berekenmethodiek in 

dit geval tot een hogere betrokken omzet en boetegrondslag voor Hofstede zou hebben 

geleid (€ 192.000,-- in plaats van € 96.000,--). Nu de door Hofstede aangevallen afwijking van 

de gebruikelijke rekenmethodiek in haar voordeel is geweest dient haar bezwaar op dit punt 

naar het oordeel van de Adviescommissie te worden verworpen. 

 

85. Met betrekking tot het project Bosland heeft de ACM in haar Zienswijze naar aanleiding van 

het door Hofstede opgeworpen bezwaar gesteld dat inderdaad moet worden aangenomen 

dat het bod waartegen de opdracht is verleend het door Hofstede bepleite lagere bedrag van 

€ 37.120,-- betreft, omdat dit het bedrag is waarvoor het eerste deel van het project aan 

Struijk is gegund. Dit leidt volgens de ACM evenwel niet tot een lagere boete voor Hofstede, 

omdat de betrokken omzet voor Hofstede wat betreft dit deel van het Bosland project 

daarmee € 18.560,-- bedraagt, waardoor de totale betrokken omzet uitkomt op € 24.926,--. 

Dit leidt vervolgens tot een aangepaste boetegrondslag van € 2.493,-- en – uitgaande van een 

ernstfactor 1,75 – een basisboete van € 4.326,--, waardoor de uiteindelijke boete gerelateerd 

aan dit project € 4.000,-- blijft, aldus de ACM. Hoewel de Adviescommissie uitgaande van een 

totale betrokken omzet van € 24.926,-- en een ernstfactor 1,75 de aangepaste 

boetegrondslag berekent op € 2.492,-- en de basisboete op € 4.361,--, kan zij zich vinden in 

het – gewijzigde – standpunt van de ACM dat bij het berekenen van de boetegrondslag moet 

worden uitgegaan van het bedrag waarvoor de opdracht aan Struijk is gegund en in de 

conclusie van de ACM dat de uiteindelijke boete gerelateerd aan het project Bosland  

€ 4.000,-- blijft. 

 

Ernst van de overtreding 

 

86. Hofstede stelt zich op het standpunt dat de ernstfactor van de overtreding door de ACM te 

hoog is vastgesteld. Zij voert daartoe aan dat (a) cover pricing minder ernstig is dan een 

klassieke bid rig waarbij sprake is van een gesloten systeem van alle betrokken partijen, (b) 

het handelen van Struijk en Hofstede geen aantoonbare invloed heeft gehad op de 
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aanbestedingen en (c) Hofstede en Struijk in de meeste gevallen geen van beide het werk 

gegund hebben gekregen.  

 

Beoordeling 

 

87. De Adviescommissie is met de ACM van oordeel dat het afstemmen van inschrijfgedrag in het 

kader van een aanbesteding, of dit nu de vorm aanneemt van de door Hofstede bedoelde 

“klassieke bid rig” waarbij alle inschrijvers betrokken zijn of van het hier toegepaste 

prijslenen, als een zeer zware inbreuk op het kartelverbod kan worden beschouwd. Wat 

betreft de gehanteerde ernstfactoren stelt de ACM vast dat de ACM bij de motivering van de 

door haar gehanteerde ernstfactor rekening heeft gehouden met het feit dat in dit geval van 

cover pricing, anders dan bij een klassieke bid rig, de concurrentie binnen de getroffen 

aanbesteding niet geheel wordt uitgeschakeld. De ACM heeft mede daarom ernstfactoren 

gehanteerd van 1,5 en 1,75. De Adviescommissie constateert dat deze ernstfactoren lager 

zijn dan die in bijvoorbeeld de zaken Dakdekkers
28

 en Kazerne I
29

, waarin sprake was van bid 

rigs waarbij alle inschrijvers in de getroffen aanbestedingen betrokken waren en waar een 

ernstfactor 2 als uitgangspunt is genomen. De ACM heeft er in haar motivering bovendien 

blijk van gegeven rekening te hebben gehouden met het feit dat het in potentie aanwezige 

prijsopdrijvende effect van prijslenen zich bij de projecten Las Palmas en Marten Meesweg 

uiteindelijk niet daadwerkelijk lijkt te hebben voorgedaan. De Adviescommissie is gelet op 

het voorgaande van oordeel dat de in het Besluit gegeven motivering de daarin gehanteerde 

uitgangspunten wat betreft de ernstfactor kan dragen en dat de bezwaren van Hofstede op 

dit punt dienen te worden verworpen. 

 

Medewerking betrokken ondernemingen aan het onderzoek 

 

88. Ten slotte heeft Hofstede – ter gelegenheid van de hoorzitting – aangevoerd dat het in feite 

geheel aan de door Hofstede en Struijk afgelegde verklaringen te danken is dat de ACM heeft 

kunnen vaststellen dat de betrokken ondernemingen aan “prijsje lenen” hebben gedaan, 

omdat hiervan uit het clementieverzoek van Bik niets bleek. Dit dient naar haar mening te 

worden meegewogen bij het bepalen van de hoogte van de boete. 

 

Beoordeling 

 

89. 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. 

 

90. Voor zover in hetgeen door Hofstede is aangevoerd naast de hiervoor besproken bezwaren 

nog andere bezwaren zouden kunnen worden gelezen, ontberen deze bezwaren voldoende 

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

worden besproken, dan wel acht de Adviescommissie deze onvoldoende geadstrueerd. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Zaak 3678, besluit op bezwaar d.d. 15 december 2005. 
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VII. Slotsom en advies 

 

91. 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. Ook wordt 

geadviseerd de afbakening van de relevante markt en het oordeel omtrent de merkbaarheid 

van de mededingingsbeperking en de toepasselijkheid van de bagateluitzondering in het 

geval van de aanbestedingen/projecten Marten Meesweg, Las Palmas en Bosland nader te 

onderbouwen. 

 

92. Voor het overige adviseert de Adviescommissie de ACM de door Hofstede aangevoerde 

bezwaren te verwerpen. 

 

Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet – subcommissie zaak 7249 
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