
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

tot afwijzing van een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 17 van de 

Mededingingswet.

Zaaknummer 381/ Vereniging Belangen Behartiging Schildersbedrijf

 

1 Inleiding

1. Op 31 maart 1998 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) een aanvraag ontvangen van 

Vereniging Belangen Behartiging Schildersbedrijven, Stichting Meldadres 

Belangen Behartiging Schildersbedrijven en Bureau Meldadres Belangen 

Behartiging Schildersbedrijven B.V. (hierna tezamen: aanvraagsters) met het 

verzoek, om op grond van het bepaalde in artikel 17 van de Mededingingswet 

(hierna: Mw), ontheffing te verlenen van het kartelverbod zoals neergelegd in 

artikel 6, lid 1, Mw voor een zestal regelingen.

 

2 Betrokken partijen

2. Vereniging Belangen Behartiging Schildersbedrijven (hierna: de Vereniging) 

is statutair gevestigd te s Gravenhage. De Vereniging is opgericht als een 

vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Zij heeft als statutair doel het 

bevorderen van een goede en verantwoorde bedrijfsvoering van 

ondernemingen, die werkzaam zijn op het gebied van het schilderen, 

afwerken, projectstofferen, afbouwen en isoleren, alsmede alle aanverwante 

werkzaamheden in de bouwnijverheid (art. 2, lid 1 Statuten van de 

Vereniging). De Vereniging telde per 1 januari 1998 ongeveer 800 leden.

3. Stichting Meldadres Belangen Behartiging Schildersbedrijven (hierna: de 

Stichting) is statutair gevestigd te s Gravenhage. De Stichting heeft als 

statutair doel om het Bureau Meldadres Belangen Behartiging 

Schildersbedrijven B.V. (hierna: het Bureau) in stand te houden. De Stichting 

houdt alle aandelen van het Bureau (art. 2, lid 2 Statuten van de Stichting).

4. Het Bureau is statutair gevestigd te Rijswijk (Z.H.). Het Bureau draagt zorg 

voor de uitvoering en administratieve verwerking van de terzake door de 

Vereniging en/of door de Stichting zelf en/of door het Bureau vastgestelde of 

nog vast te stellen reglementen en/of verdere regelingen inzake mededinging 

(art. 2, lid 2 Statuten van de Stichting).

 

3 Aangemelde regelingen

5. De aanvraag tot ontheffing heeft betrekking op een zestal regelingen die 

zijn vastgesteld door de Vereniging en de Stichting. Deze regelingen zijn in 

werking getreden per 22 december 1997 en gelden voor onbepaalde tijd. 



Aanvraagsters hebben aangegeven dat per 1 oktober 2000 enkele 

ondergeschikte wijzigingen in sommige artikelen van de regelingen zijn 

doorgevoerd. De regelingen zijn door de NMa beoordeeld met inachtneming 

van deze wijzigingen.

6. Het betreft de volgende regelingen:

- het Anti-Leur Reglement (1998) BBS (hierna: ALR); 

- het Reglement Gedragsregels (1998) BBS (hierna: RG); 

- het Reglement Inschrijfvergoedingen (1998) BBS (hierna: RI); 

- het Reglement op de Commissie van Geschillen (1998) BBS (hierna: RCG); 

- het Uitvoeringsreglement (1998) BBS (hierna: UR); 

- het Reglement Begripsbepalingen (1998) BBS (hierna: RB). 

Deze zes regelingen worden hierna gezamenlijk aangeduid als de Regelingen.

7. De kern van de Regelingen is neergelegd in het ALR, dat een 

voorinschrijvingsprocedure regelt voor de aanbesteding van een werk. 

Ingevolge deze procedure is een lid van de Vereniging verplicht om zijn 

voornemen een aanbod voor een werk te doen, te melden bij het Bureau.

8. De Regelingen zijn verbindend voor de leden van de Vereniging. Daarnaast 

zijn ze van toepassing op een wisselend aantal ondernemers dat geen lid is 

van de Vereniging, doch zich voor een bepaalde aanbesteding vrijwillig 

schriftelijk onderwerpt aan de Regelingen door de indiening van een 

vooraanbieding[1] (art. 3, lid 2 ALR). Gezamenlijk worden zij aangeduid als de 

deelnemers.

9. De Regelingen zijn van toepassing op werken die in Nederland worden 

uitgevoerd. Zij zijn alleen van toepassing op een werk waarvoor de prijs naar 

redelijke verwachting van de opdrachtgever (= aanbesteder[2]) hoger zal zijn 

dan NLG 5.000. De Regelingen zijn niet van toepassing op een werk dat naar 

het oordeel van de Vertrouwensman zonder deskundige bijstand wordt 

aanbesteed door een particulier of een kleine ondernemer (art. 3 ALR).

10. Het ALR wordt gesteund en aangevuld door het RG. Het RG geeft 

gedragsvoorschriften waarmee het handelen van de leden, de Vereniging, de 

Stichting, het Bureau en hun respectievelijke organen tijdens de 

voorinschrijvingsprocedure in overeenstemming dient te zijn.

11. Het RI geeft voorschriften omtrent de door deelnemers te betalen 

inschrijfvergoedingen. Voorts geeft het RI voorschriften omtrent het vergoeden 

aan gegadigden[3] van calculatiekosten die door hen worden gemaakt om 

inschrijving op werken mogelijk te maken.

12. Er is een Commissie van Geschillen (hierna: de Commissie), waaraan 

geschillen worden voorgelegd die ontstaan tussen leden onderling of tussen 

de leden enerzijds en de Vereniging en/of haar organen anderzijds. De 

geschillen worden door middel van arbitrage beslecht. Het RCG regelt de 

nadere invulling van de bevoegdheden van de Commissie.

13. De vaststelling van het ALR, het RG, het RI, het RB en het RCG is 

geschied door de algemene ledenvergadering van de Vereniging. De uitvoering 

is opgedragen aan de Stichting. In het kader van deze opdracht heeft het 

bestuur van de Stichting het UR vastgesteld. In artikel 11 van het ALR is 

bepaald dat het UR een onlosmakelijk bestanddeel vormt van het ALR.



14. Daarnaast bestaat er een aantal andere regelingen die een rol spelen in 

het systeem van de Vereniging, maar die niet voor ontheffing zijn aangemeld, 

te weten:

- Statuten van de Vereniging; 

- Huishoudelijk Reglement (1998) van de Vereniging; 

- Statuten van de Stichting; 

- Akte van oprichting (inhoudende de statuten) van het Bureau; 

- Statuut voor de Vertrouwensman (1998) BBS; 

- (model) Besluit tot benoeming van een Vertrouwensman; 

- (model) Opdracht tot dienstbetoon als Vertrouwensman; 

- (model) Opdracht tot dienstbetoon (Rechtspersoon). 

Deze regelingen maken derhalve geen onderdeel uit van de onderhavige 

mededingingsrechtelijke beoordeling.

15. In het navolgende worden de mededingingsrechtelijke clausules uit de 

Regelingen beschreven.

3.1 Specifieke bestanddelen van de Regelingen

16. De Regelingen omvatten een meldingsplicht voor leden van de Vereniging, 

de vaststelling en bescherming van een rechthebbende en bepalingen omtrent 

inschrijfvergoedingen en sancties. Op elk van deze onderdelen wordt in het 

navolgende apart ingegaan.

3.1.1 Meldingsplicht

17. Een voorinschrijvingsprocedure vindt plaats onder leiding van een door het 

bestuur van de Stichting aangestelde Vertrouwensman. Een lid van de 

Vereniging is verplicht om zijn voornemen een aanbod voor een werk te doen 

of daarover te onderhandelen, te melden aan het Bureau (art. 4, lid 1 ALR jo 

art. 4, lid 1 UR). Voor de aanmelding dient hij gebruik te maken van het 

Aanmeldingsformulier. Hierin worden zo volledig mogelijk de gegevens 

ingevuld die vereist zijn voor identificatie van het werk, van de principaal[4], de 

aanbesteder, de architect, de dag van de inschrijving en andere door het 

bestuur van de Stichting gewenst geachte inlichtingen (art. 4, lid 6 UR).

18. Het Bureau zendt aan iedere aanmelder een 

Aanmeldingsbevestigingsformulier en een Vooraanbiedingsformulier (art. 5, lid 

1 UR). Vanaf het moment dat een aannemer voor een werk een aanmelding 

heeft gedaan, wordt hij door het Bureau als gegadigde beschouwd. Het 

Bureau bericht aan alle gegadigden welke Vertrouwensman met de 

voorinschrijvingsprocedure wordt belast (art. 4, lid 10 UR). Er wordt door de 

Vertrouwensman een inschrijfvergoeding bepaald en deze wordt voordat de 

gegadigden hun vooraanbiedingen indienen aan hen medegedeeld (art. 3, lid 2 

en lid 3 RI en zie ook randnummers 30 tot en met 38). De gegadigden zijn 

verplicht het Vooraanbiedingsformulier ingevuld bij de Vertrouwensman in te 

dienen voor het einde van de voorinschrijving (art. 5, lid 2 UR). In de 

vooraanbieding dient in ieder geval te worden vermeld de aan de aanbesteder 

te offreren prijs, met inbegrip van de inschrijfvergoeding indien, en voor zover, 

de deelnemer die wil doorberekenen (art. 5, lid 3 UR).

19. De Vertrouwensman stelt vast of het een enkelvoudige vooraanbieding[5] 

betreft, en zo niet, welke (eventueel alternatieve[6]) aanbiedingen onderling 

vergelijkbaar zijn. De Vertrouwensman maakt een lijst van gegadigden in 

oplopende volgorde van de vooraangeboden prijs van de vooraanbiedingen die 



hij onderling vergelijkbaar acht (art. 5, lid 3 ALR).

20. De Vertrouwensman heeft een aantal bevoegdheden omtrent het 

zelfstandig beoordelen van vooraanbiedingen. Zo is hij bevoegd om 

vooraanbiedingen die hij kennelijk niet serieus acht buiten beschouwing te 

laten (art. 5, lid 2 ALR). Daarnaast stelt hij vast of in de hem voorgelegde 

begrotingen kennelijke calculatiefouten voorkomen (art. 5, lid 4 ALR). Indien 

hij dit vaststelt, dan laat hij de desbetreffende vooraanbieding buiten 

beschouwing (art. 7 ALR jo art. 5, lid 9 UR).

21. Het is voor een gegadigde verboden om zich te trekken na het einde van 

de voorinschrijving. De gegadigde is na het einde van de voorinschrijving 

verplicht om een aanbod te doen dat geheel overeenkomt met zijn 

vooraanbieding, die door de Vertrouwensman op de lijst van gegadigden is 

opgenomen. Het is voor de deelnemer wiens vooraanbieding niet is vermeld op 

deze lijst verboden een aanbod te doen (art. 4, lid 2 RG).

3.1.2 Rechthebbende

22. De vertrouwensman wijst tijdens de voorinschrijvingsprocedure de 

rechthebbende aan. Dit is de deelnemer die de laagste vooraanbieding heeft 

gedaan (art. 5, lid 6, onder b ALR). De rechthebbende heeft de exclusieve 

bevoegdheid ten opzichte van de overige deelnemers, gedurende twee 

maanden, om met de aanbesteder over het werk te onderhandelen of met de 

aanbesteder contact over het werk of zijn aanbod te hebben (art. 4, lid 3 RG). 

De bescherming van de rechthebbende begint op het moment dat de 

aanwijzing van een rechthebbende aan de voorinschrijvers is medegedeeld.

23. In het geval dat de onderhandelingen worden afgebroken staat het iedere 

deelnemer, die een met dat van de rechthebbende vergelijkbare 

vooraanbieding heeft gedaan, vrij om, binnen de door de Regelingen gestelde 

grenzen, over zijn aanbieding met de aanbesteder te onderhandelen, tenzij de 

Vertrouwensman hem heeft bericht dat de aanbesteder leurt.[7] Diezelfde 

vrijheid komt iedere aanbieder toe als binnen een periode van twee maanden 

na de inschrijving, dan wel binnen een door de Vertrouwensman in redelijkheid 

te bepalen of te verlengen ander tijdvak, het werk niet is gegund (art. 4, lid 3 

RG en art. 9, lid 2 UR).

24. Daarnaast is in de Regelingen neergelegd dat het voor de deelnemer die 

niet als rechthebbende is aangewezen, verboden is om een aanbod te doen, 

nadat de inschrijvingstermijn is verstreken, behoudens met toestemming van 

de Vertrouwensman (art. 4, lid 4 RG jo art. 9, lid 4 UR).

Late vooraanbiedingen

25. Nadat de voorinschrijving is afgelopen, kan alsnog worden 

vooraangeboden, mits de inschrijving nog niet heeft plaatsgevonden (art. 6 

ALR). Desgevraagd hebben aanvraagsters aangegeven dat de periode tussen 

het einde van de voorinschrijving en de inschrijving kort is, meestal niet meer 

dan twee of hoogstens drie dagen. Dit is onder andere om te voorkomen dat 

er late vooraanbiedingen komen. De late vooraanbieding komt dan ook 

(nagenoeg) niet voor, aldus aanvraagsters.

26. De deelnemer die geen vooraanbieding heeft gedaan en toch op het werk 

wil inschrijven, is verplicht dit onverwijld aan het Bureau te melden. Het 



Bureau licht onmiddellijk de Vertrouwensman in alsmede brengt zij de late 

vooraanbieder op de hoogte dat de voorinschrijving is geindigd (art. 6, lid 1 

UR).

27. De Vertrouwensman onderzoekt of sprake is (geweest) van leuren door de 

aanbesteder of de principaal. Indien hij tot de redelijke overtuiging komt dat dit 

niet het geval is (geweest) deelt hij de late vooraanbieder mee dat deze 

bevoegd is om een aanbod te doen (art. 6, lid 3 UR). In dat geval opent de 

Vertrouwensman onverwijld een aanvullende voorinschrijving uitsluitend voor 

de rechthebbende en de late vooraanbieder (art. 6, lid 4 UR). De late 

vooraanbieder heeft geen recht op een calculatievergoeding, tenzij de 

Vertrouwensman op grond van de omstandigheden van het geval anders 

bepaalt (art. 6, lid 5 UR).

Niet-gelijktijdige aanmeldingen 

28. Indien de aanbesteder na de inschrijving, doch zonder een nieuwe 

inschrijving te openen, een deelnemer verzoekt voor het werk een (nieuw) 

aanbod te doen, terwijl een ander als rechthebbende is aangewezen, wordt dit 

door de betrokken deelnemer (niet zijnde de rechthebbende) onverwijld aan 

het Bureau gemeld. Het is die deelnemer niet toegestaan een (nieuw) aanbod 

te doen, zolang hij daarvoor geen toestemming van de Vertrouwensman heeft 

gekregen. De Vertrouwensman mag deze nieuwe aanbiedingen slechts 

verbieden, als hij in redelijkheid tot het oordeel komt dat de aanbesteder of de 

principaal met het werk leurt. Wanneer de Vertrouwensman in redelijkheid 

bepaalt dat nieuwe aanbiedingen zijn toegestaan, kan er een nieuwe 

voorinschrijving plaatsvinden, waarop de op de voorinschrijving betrekking 

hebbende regels van toepassing zijn (art. 9 ALR jo art. 7 UR).

29. Desgevraagd hebben aanvraagsters aangegeven dat slechts in 3 4% van 

de voorinschrijvingen een tweede voorinschrijving is geopend. Dit gebeurde, op 

een enkel geval na (namelijk de late vooraanbiedingen) tussen de twee en tien 

weken na de (eerste) voorinschrijving, hetgeen volgens aanvraagsters 

impliceert dat in bijna al deze gevallen sprake was van een niet-gelijktijdige 

aanmelding.

3.1.3 Inschrijfvergoeding

Te betalen inschrijfvergoedingen door een deelnemer

30. In het RI is bepaald dat de deelnemer aan wie een werk wordt gegund, 

verplicht is om aan het Bureau de door de Vertrouwensman voor dat werk 

vastgestelde inschrijfvergoeding te betalen (art. 3, lid 1 RI). De 

inschrijfvergoeding wordt door de Vertrouwensman bepaald met inachtneming 

van de Tabel Inschrijfvergoedingen[8] en wordt tijdig voordat de gegadigden 

hun vooraanbiedingen indienen aan hen medegedeeld (art. 3, lid 2 en lid 3 RI 

en zie randnummer 18). Elke deelnemer mag deze inschrijfvergoeding geheel 

of deels in zijn vooraanbieding opnemen (art. 3, lid 3 RI). Echter, in het RG is 

bepaald dat in de prijs die de deelnemer in de vooraanbieding opneemt, wordt 

geacht begrepen te zijn de door de deelnemer, bij gunning aan hem, aan het 

Bureau verschuldigd wordende inschrijfvergoeding (art. 4, lid 1 RG).

31. De inschrijfvergoeding voor een bepaald werk bestaat in het algemeen uit 

twee componenten, te weten (art. 4 RI):

- de som van de voor dat werk vastgestelde calculatievergoedingen (zie 



randnummer 32);

- de organisatievergoeding die toekomt aan het Bureau voor haar 

bemoeienissen en die van de Vertrouwensman (zie randnummer 38).

Te ontvangen calculatievergoedingen door gegadigden

32. Als een werk wordt gegund aan een deelnemer is daardoor het Bureau 

een calculatievergoeding verschuldigd aan ieder van de gegadigden aan wie 

het werk niet is gegund (5 deelnemers leidt dus tot 4 calculatievergoedingen). 

De calculatievergoeding wordt door de Vertrouwensman bepaald met 

inachtneming van de Tabel Inschrijfvergoedingen. De calculatievergoeding mag 

wel lager, doch in geen geval hoger, zijn dan de daarin genoemde vergoeding 

per deelnemer, vermenigvuldigd met het aantal vooraanbieders minus n. De 

Vertrouwensman kan bepalen dat geen calculatievergoedingen worden 

toegekend aan deelnemers (art. 5, lid 1 en lid 2 RI).[9]

33. Per werk hebben maximaal negen gegadigden aanspraak op een 

calculatievergoeding. Het Bureau bepaalt aan welke gegadigden die 

aanspraak toekomt. Het stelt daartoe een naar totaalprijs oplopende lijst van 

vooraanbieders op. De aanspraken worden toegekend in volgorde van die lijst 

(art. 5, lid 5 RI).

34. Het Bureau heft een kostenbijdrage voor administratiekosten, 

overeenkomstig de Tabel Kostenbijdragen, over iedere calculatievergoeding 

die door het Bureau verschuldigd is aan een aannemer die conform de 

Regelingen meedingt naar de opdracht, doch niet lid is van de Vereniging (art. 

7 RI).

35. In een aantal gevallen kan door de gegadigden geen aanspraak worden 

gemaakt op een calculatievergoeding, te weten:

- de gegadigde aan wie het werk is opgedragen; 

- de gegadigde die inschrijft op een standaardbestek met uitsluitend gegeven, 

geaccordeerde of verrekenbare hoeveelheden;

- de gegadigde wiens vooraanbieding niet voorkomt op de door de 

Vertrouwensman opgestelde lijst van gegadigden (art. 5, lid 3 RI).

36. Daarnaast heeft de deelnemer die niet aanmeldt overeenkomstig het ALR, 

geen recht op een calculatievergoeding door het Bureau, doch blijft hij, indien 

het werk aan hem wordt gegund, verplicht om de op het betrokken werk van 

toepassing zijnde inschrijfvergoeding te voldoen aan het Bureau (art. 2 RI).

37. Ten slotte is bepaald dat degene wiens vooraangeboden prijs meer dan 

15% hoger is dan het redelijke gemiddelde geen recht heeft op een 

calculatievergoeding (art. 5, lid 13 UR). Hiertoe stelt de Vertrouwensman per 

alternatief, waarvoor minstens tien vooraanbiedingen zijn ingediend, het 

redelijk gemiddelde vast van de in de vooraanbiedingen opgenomen prijzen. 

Eerst wordt vastgesteld of de vooraanbiedingen vergelijkbaar zijn, dat wil 

zeggen of op precies hetzelfde werk wordt geoffreerd.[10] De volgende stap is 

het onderzoek naar de redelijkheid van de vooraanbiedingen. De 

Vertrouwensman is voor de berekening van het redelijke gemiddelde bevoegd 

de vooraanbieding buiten beschouwing te laten met een prijs die naar zijn 

redelijk oordeel:

- zodanig hoog is dat de vooraanbieder niet in redelijkheid kan verwachten dat 

het werk in het aangeboden alternatief hem voor die prijs wordt gegund, of;

- zodanig laag is dat de vooraanbieder het werk voor die prijs niet 

kostendekkend kan uitvoeren.



Vervolgens berekent hij het rekenkundig gemiddelde van de (niet terzijde 

gelegde) vooraangeboden prijzen. Daarna bepaalt hij welke van de bij de 

berekening van het rekenkundig gemiddelde in aanmerking genomen 

vooraangeboden prijzen meer dan 15% daarvan afwijken. Als die er zijn, 

worden zij buiten beschouwing gelaten voor de berekening van het redelijk 

gemiddelde (art. 5, lid 11 UR).

Organisatievergoeding

38. De organisatievergoeding is twee maal zo groot als de door de 

Vertrouwensman voor ieder van de vooraanbieders vastgestelde 

calculatievergoeding (art. 4, lid 2 RI). Dit betekent dus dat bij 4 deelnemers, 

de totale inschrijfvergoeding in beginsel maximaal 3 (de 3 gegadigden 

waaraan niet is gegund) + 2 (organisatievergoeding) = 5 maal het bedrag van 

de Tabel Inschrijfvergoedingen bedraagt.

3.1.4 Sancties

39. In artikel 32 RCG staat vermeld dat aan de deelnemer die in strijd met de 

gedragsregels handelt of nalaat, tuchtmaatregelen, zoals een waarschuwing, 

berisping en/of een boete, kunnen worden opgelegd.

 

4 Verloop van de procedure

40. Op 20 november 1998 heeft de d-g NMa een voorlopig oordeel aan een 

aantal organisaties, waaronder de Vereniging, toegezonden.[11] De d-g NMa 

heeft in het voorlopig oordeel laten weten dat, naar zijn voorlopige inzichten, 

de aanbestedingsregelingen van deze organisaties in strijd zijn met het 

bepaalde in artikel 6, lid 1, Mw. Voorts heeft hij te kennen gegeven dat, gelet 

op de ter beschikking gestelde informatie, naar zijn voorlopig oordeel een 

ontheffing op grond van het bepaalde in artikel 17 Mw niet mogelijk is. De 

organisaties werden hierbij verzocht binnen een termijn van vijf weken weer te 

geven of dit voorlopig oordeel hen aanleiding gaf om de regelingen op te 

heffen. Alle organisaties, behalve de Vereniging, hebben aangegeven hun 

regelingen op te heffen.

41. Bij brief van 18 december 1998 heeft de d-g NMa, naar aanleiding van een 

vraag van de raadsman van de Vereniging, aan de Vereniging medegedeeld 

dat het voorlopig oordeel niet aangemerkt kan worden als een besluit in de zin 

van de Awb.

42. Bij brief van 28 december 1998 heeft de Vereniging te kennen gegeven dat 

zij de Regelingen zullen handhaven.

43. Bij brief van 31 december 1998 heeft de Vereniging een bezwaarschrift 

ingediend tegen het voorlopig oordeel van 20 november 1998.

44. Op 4 februari 1999 is dit bezwaar door de d-g NMa kennelijk niet-

ontvankelijk verklaard.

45. Bij brief van 23 maart 1999 heeft de Vereniging te kennen gegeven dat zij 



beroep heeft ingediend bij de rechtbank Rotterdam tegen het besluit van 4 

februari 1999.

46. In Staatscourant nummer 63 van 31 maart 1999 is mededeling gedaan van 

de ontheffingsaanvraag. Daarbij zijn belanghebbenden opgeroepen hun 

zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. De aanvraag en de 

daarop betrekking hebbende stukken hebben gedurende vier weken ter inzage 

gelegen ten kantore van de NMa. Er hebben zich naar aanleiding van de 

publicatie in de Staatscourant geen belanghebbenden gemeld.

47. De rechtbank Rotterdam heeft op 24 januari 2000 uitspraak gedaan.[12] 

De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.

48. Op 6 april 2000 heeft de Vereniging tijdens een hoorzitting haar zienswijze 

over de aanvraag naar voren gebracht. Van de hoorzitting is schriftelijk verslag 

opgemaakt. Aanvraagsters hebben tijdens de hoorzitting kenbaar gemaakt 

dat de Vereniging bereid is om de door de d-g NMa nodig geachte 

wijzigingen, na eventueel overleg, in de Regelingen aan te brengen.

49. Op 18 september 2000 hebben aanvraagsters aangegeven dat per 1 

oktober 2000 enkele kleine wijzigingen in sommige artikelen van de 

Regelingen van kracht zullen worden.

 

5 Argumenten van partijen

50. Aanvraagsters stellen primair dat artikel 6, lid 1, Mw niet van toepassing 

is op de overeenkomst, daar deze overeenkomst noch in haar strekking noch 

in haar effect mededingingsbeperkend is. Subsidiair hebben aanvraagsters 

aan de d-g NMa verzocht om een ontheffing van artikel 6, lid 1, Mw op grond 

van artikel 17 Mw.

5.1 Artikel 6 Mw

51. Volgens aanvraagsters streeft de Vereniging met de Regelingen naar het 

bevorderen van eerlijke concurrentie en het tegengaan van ongewenste 

praktijken, zoals leuren[13] bij het aannemen van werken.

52. De Regelingen hebben betrekking op werken die in Nederland worden 

uitgevoerd. Volgens aanvraagsters is er voor het schilders- en het 

afwerkingsbedrijf evenwel geen sprake van een nationale markt. Er is sprake 

van geografische deelmarkten, waarbij het verzorgingsgebied in omvang 

afneemt naarmate de onderneming kleiner wordt. De reden hiervoor is gelegen 

in de, door de hoge arbeidsintensiviteit van het werk veroorzaakte, grote 

component personeelskosten waarmee de ondernemers te maken hebben.

Meldingsplicht

53. De meldingsplicht is volgens aanvraagsters niet bedoeld om een systeem 

van afstemming mogelijk te maken. Afstemming, bijvoorbeeld door middel van 

vergaderingen en het uitwisselen van inlichtingen, is juist verboden (art. 10, lid 

1 ALR en art. 4, lid 6 RG).



Rechthebbende

54. Aanvraagsters stellen dat de rechthebbende slechts weinig bescherming 

geniet en dan nog gedurende een relatief korte tijd, immers tot het afbreken 

van de onderhandelingen met de rechthebbende, dan wel het verstrijken van 

twee maanden (art. 4, lid 3 RG).

55. De aanwijzing van een rechthebbende bevriest volgens aanvraagsters de 

markt voor het betrekkelijke werk niet. In de eerste plaats kan tussen de 

voorinschrijving en de inschrijving alsnog worden vooraangeboden, waarna een 

nieuwe voorinschrijving plaatsvindt (de zogenaamde late vooraanbiedingen, zie 

art. 6 ALR en ook randnummers 25 tot en met 27). Daarnaast geven 

aanvraagsters aan dat zelfs nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden, een 

deelnemer kan verzoeken een nieuwe voorinschrijving te openen, namelijk als 

de aanbesteder hem verzoekt voor het werk een (nieuw) aanbod te doen (de 

zogenaamde niet-gelijktijdige aanmeldingen, zie art. 9 ALR en ook 

randnummers 28 en 29). Aanvraagsters geven ten slotte aan dat op verzoek 

van een voor enig alternatief niet als rechthebbende aangewezen aanbieder, 

de Vertrouwensman bevoegd is hem toe te staan voor dat alternatief een 

aanbod te doen na het verstrijken van de inschrijvingstermijn (zie randnummer 

24). Echter, als de Vertrouwensman concludeert dat de aanbesteder leurt kan 

hij onderhandelingen door anderen dan de (vroegere) rechthebbende verbieden 

(art. 4, lid 3 RG).

56. Volgens aanvraagsters is iedereen die vooringeschreven heeft en die tot 

het einde van de voorinschrijving heeft deelgenomen, verplicht om in te 

schrijven op het werk (art. 4, lid 2 RG). Derhalve kan de aanbesteder alle 

aanbiedingen vergelijken. Daarnaast kan de aanbesteder volgens de 

aanvraagsters tijdens de aanbestedingsfase het Bureau om een kopie van het 

registratieformulier van de voorinschrijving vragen. De aanbesteder kan 

vervolgens vaststellen welke ondernemingen hebben deelgenomen aan de 

voorinschrijving en welke prijzen zij hebben medegedeeld aan het Bureau.

57. Als de aanbesteder constateert dat een rechthebbende niet aan zijn 

criteria voldoet, is hij vrij om onmiddellijk de onderhandelingen af te breken en 

verder te kijken bij andere deelnemers. Zodra de aanbesteder de 

onderhandelingen met de rechthebbende afbreekt, staat het iedere deelnemer 

vrij die een met dat van de rechthebbende vergelijkbare vooraanbieding heeft 

gedaan om over zijn aanbieding met de aanbesteder te onderhandelen, 

behoudens als dat wegens leuren door de Vertrouwensman wordt verboden 

(art. 4, lid 3 RG).

Inschrijfvergoeding

58. Volgens aanvraagsters mag iedere deelnemer zelf beslissen of hij de 

inschrijfvergoeding geheel, deels of niet in zijn prijs opneemt. Daarnaast mag 

uit de (voor)aanbieding niet blijken wat hij terzake heeft gedaan (art. 5, lid 3 

UR). Omdat de Vereniging slechts een relatief gering aantal van de 

ondernemers verenigt, zullen velen geneigd zijn om de inschrijfvergoeding niet 

(geheel) door te berekenen in hun calculaties, aangezien zij bij het wel 

doorberekenen tegenover niet-deelnemers in een minder gunstige 

concurrentiepositie geraken. Het staat de schilders ook vrij om hun totale 

calculatiekosten onder te brengen in de overhead. Dit impliceert dat de door 

de deelnemers te offreren prijzen niet automatisch worden verhoogd met de 

inschrijfvergoeding.



59. Aanvraagsters geven aan dat in de praktijk de bedragen in de Tabel 

Inschrijfvergoedingen een maximum vormen, waaraan de Vertrouwensman 

bijna nooit toe komt. Daarnaast worden zelden negen calculatievergoedingen 

betaald. Gemiddeld zijn er 2,8 deelnemers aan de voorinschrijving, hetgeen 

gemiddeld 1,8 calculatievergoedingen betekent (zie randnummer 32).

60. In 1998 vonden 6.104 voorinschrijvingsprocedures plaats. Daarbij werd in 

totaal NLG 10.950.895 aan inschrijfvergoedingen vastgesteld. Het gemiddelde 

van de totale inschrijfvergoedingen was derhalve NLG 1.794. Hiervan heeft 

gemiddeld 49% betrekking op de organisatievergoeding. Aanvraagsters wijzen 

erop dat slechts 60% van de werken waarvoor een voorinschrijvingsprocedure 

plaatsvindt, aan deelnemers daaraan wordt gegund. Volgens aanvraagsters 

kan de gemiddelde inschrijfvergoeding anders zijn, wanneer uitsluitend de 

werken die aan deelnemers worden gegund in aanmerking worden genomen.

61. Het systeem van het RI is derhalve volgens aanvraagsters niet aan te 

merken als het bepalen van een onderdeel van de prijs.

Sancties

62. Volgens aanvraagsters dienen de in art. 32 RCG genoemde 

tuchtrechtelijke maatregelen tegen de deelnemers ter versterking van de 

werking van de overige regelingen. Nu deze geen beperking van de 

mededinging met zich brengen, kan tegen die sanctiebepalingen evenmin 

bezwaar bestaan.

Merkbaarheid

63. Voorts betogen aanvraagsters dat de Regelingen een zodanige geringe 

economische draagwijdte hebben en de gevolgen ervan voor de vrije 

mededinging zodanig klein zijn, dat zij reeds daardoor niet onder het verbod 

van artikel 6, lid 1, Mw vallen.

64. Aanvraagsters stellen dat de Regelingen slechts uitwerking hebben bij 

nieuwbouw, herstelbouw en onderhoud, waarin 85% van de totale branche-

omzet (ad NLG 3,88 miljard) wordt gerealiseerd, dus ongeveer NLG 3,26 

miljard. Daarvan wordt niet meer dan ongeveer NLG 400 miljoen, dat wil 

zeggen ruim 10%, na voorinschrijving krachtens de Regelingen aan 

deelnemers gegund.

5.2 Artikel 17 Mw

65. Subsidiair geven aanvraagsters aan dat, mochten de Regelingen binnen 

de verbodssfeer van artikel 6, lid 1, Mw vallen, de Regelingen in aanmerking 

komen voor een ontheffing op grond van artikel 17 Mw. Zij beargumenteren dit 

standpunt als volgt.

Verbetering van de productie of van de distributie of bevordering van 

technische of economische vooruitgang

66. Aanvraagsters stellen dat de Regelingen bijdragen aan de verbetering van 

het functioneren van de markt(en) voor schilders- en afwerkingsbedrijven in 

Nederland. Het biedt deze bedrijven een zekere bescherming tegen het leuren 

door de opdrachtgever. Aanvraagsters stellen dat niemand, ook de 

aanbesteder zelf niet, is gebaat bij een werk dat tegen een te lage prijs wordt 



uitgevoerd. Wanneer dit het geval is, kunnen volgens aanvraagsters drie 

negatieve effecten optreden, te weten:

- de aannemer compenseert het opbrengsttekort door werk van een slechte 

kwaliteit te leveren;

- de aannemer compenseert het opbrengsttekort door de prijs van het 

meerwerk op te schroeven;

- de aannemer leidt verlies en zal uiteindelijk failleren, waardoor de 

aanbesteder met een onvoltooid werk wordt opgescheept.

67. De Regelingen zijn er tevens op gericht om de transparantie van de markt, 

die bij aanbesteding in de bouwnijverheid als een gevaar voor de vrije 

concurrentie wordt ervaren, weg te nemen, hetgeen een onderlinge 

afstemming van de prijzen en marktverdeling tegengaat.

Billijk aandeel voor de gebruikers

68. Aanvraagsters stellen dat een billijk aandeel van de voordelen van de 

Regelingen aan de gebruikers, waaronder volgens haar de principalen (zie 

randnummer 17) worden verstaan, ten goede komt. Voor de gebruiker die zelf 

aanbesteder is vloeit dat volgens aanvraagsters reeds onmiddellijk voort uit 

het voorkomen van de onder randnummer 66 genoemde negatieve effecten van 

het leuren. Voor de gebruiker die een hoofdaannemer heeft aangesteld zijn de 

voordelen volgens aanvraagsters nog duidelijker. Juist de hoofdaannemer 

poogt geregeld middels leuren zijn eigen winst op het totale werk te vergroten. 

Door het tegengaan van leuren bij het uitzetten van de schilders- en 

afwerkingswerkzaamheden door de hoofdaannemer wordt voorkomen dat de 

gebruiker de volle prijs betaalt en desondanks wordt geconfronteerd met 

nadelige prijsverhogende gevolgen van leuren.

69. Daarnaast is volgens aanvraagsters een prijsverhogend effect niet mogelijk 

door het grote aantal concurrenten dat niet aan de Regelingen deelneemt. De 

kosten verbonden aan de uitvoering van de Regelingen komen derhalve voor 

rekening van de deelnemers zelf.

70. Ten slotte wordt door aanvraagsters aangedragen dat de aan de uitvoering 

verbonden kosten en de calculatievergoedingen slechts zeer gering zijn in 

vergelijking met de totale marktomzet; de totale inschrijfvergoedingen vormen 

samen slechts 0,28% van de totale branche-omzet in 1998.[14] 

Onmisbaarheid

71. Met betrekking tot de onmisbaarheid van de mededingingsbeperkende 

bepalingen merken de aanvraagsters op dat naar hun oordeel het aanwijzen 

van een rechthebbende noodzakelijk is om het leuren te bestrijden.

Restconcurrentie

72. Aangaande de restconcurrentie wordt door aanvraagsters aangedragen 

dat de Regelingen slechts uitwerking hebben bij nieuwbouw, herstelbouw en 

onderhoud, waarin 85% van de totale branche-omzet (ad NLG 3,88 miljard) 

wordt gerealiseerd, dus ongeveer NLG 3,26 miljard. Daarvan wordt niet meer 

dan ongeveer 400 miljoen, dat wil zeggen ruim 10%, na voorinschrijving 

krachtens de Regelingen aan deelnemers gegund. Slechts in ongeveer 60% 

van de gevallen dat een voorinschrijving heeft plaatsgehad, wordt de opdracht 

aan een deelnemer verstrekt. Hieruit leiden de aanvraagsters af dat het 



marktaandeel van de deelnemers relatief klein is en dat er voldoende ruimte 

voor concurrentie door niet-deelnemers is. 

 

6 Beoordeling

6.1 Relevante markt

Relevante productmarkt

73. De Regelingen hebben betrekking op de door een aanbesteder te 

verstrekken of verstrekte 0pdracht tot het uitvoeren van werkzaamheden op 

het gebied van het schilderen, afwerken, projectstofferen, afbouwen en 

isoleren, alsmede alle aanverwante werkzaamheden in de bouwnijverheid (zie 

randnummer 2). De aanbieders van deze diensten in de bouwnijverheid zijn 

schilders- en afwerkingsbedrijven. Zij zijn in het onderhavige geval de 

aannemers.

74. Op basis van de gegevens zoals deze zijn overgelegd door aanvraagsters, 

kan de volgende indeling van de schilders- en afwerkingsbedrijven worden 

gemaakt, te weten:

- Kleinbedrijf: een omzet van maximaal NLG 750.000; 

- Middelgrootbedrijf: een omzet van NLG 750.000 tot NLG 3.000.000; 

- Grootbedrijf: een omzet van meer dan NLG 3.000.000. 

75. 

Tabel 1. Overzicht van het percentage ondernemingen dat in 1998 heeft 

deelgenomen aan een voorinschrijvingsprocedure. Deze tabel is gebaseerd op 

Omzetklassen 

(in NLG)

Het aantal 

geregistreerde 

bedrijven 

per 

omzetklasse

[15]

Het aantal 

geregistreerde 

bedrijven 

dat minstens 

1 keer aan 

een 

voorinschrijvingsprocedure 

heeft 

deelgenomen

Het 

percentage 

ondernemingen 

dat heeft 

deelgenomen 

aan een 

voorinschrijvingsprocedure

Klein

0 < 100.000 1.584 26 1,6%

100.000 < 

300.000
1.839 69 3,8%

300.000 < 

750.000
1.141 229 20,1%

Middelgroot

750.000 < 

1.500.000
565 282 49,9%

1.500.000 < 

3.000.000
352 246 69,9%

Groot

3.000.000 < 

5.000.000
147 129 87,9%

> 5.000.000 136 126 92,6%

Totaal 5.764 1.107 19,2%



gegevens die zijn overlegd door aanvraagsters en op basis van gegevens van 

het Bedrijfschap Schildersbedrijf.

76. Uit deze tabel blijkt dat van bedrijven met een omzet van minder dan NLG 

300.000, een klein percentage heeft deelgenomen aan de 

voorinschrijvingsprocedure in het jaar 1998. Van de grotere bedrijven, met een 

omzet boven de NLG 750.000, heeft daarentegen een zeer groot percentage 

aan de Regelingen deelgenomen. Het zijn dus met name de middelgrote en 

de grote schilders- en afwerkingsbedrijven die aan de Regelingen deelnemen. 

77. De vraag naar schilders- en afwerkingsdiensten wordt uitgeoefend door 

ondernemingen, overheidsinstanties en particulieren. Zij zijn in het 

onderhavige geval de aanbesteders.

78. Vanuit de vraagzijde van de markt bezien, is het mogelijk dat 

verschillende diensten, zoals schilderen, afwerken, projectstofferen, afbouwen 

en isoleren afzonderlijke productmarkten vormen, omdat deze diensten 

onderling niet substitueerbaar zijn. De nauwst mogelijke marktafbakening zou 

leiden tot verschillende productmarkten voor al deze diensten.

79. Vanuit de aanbodzijde van de markt bezien, is het mogelijk dat de 

verschillende diensten n productmarkt vormen. De ruimst mogelijke 

productmarkt zou dan bestaan uit n markt voor alle betrokken diensten, te 

weten: schilderen, afwerken, projectstofferen, afbouwen en isoleren.

80. In het onderhavige geval kan de exacte afbakening van de relevante 

productmarkt in het midden blijven, aangezien de uiteindelijke beoordeling 

hierdoor niet wordt benvloed (zie de randnummers 127 tot en met 132).

Relevante geografische markt

81. De Regelingen hebben betrekking op werken die in Nederland worden 

uitgevoerd. Volgens aanvraagsters is er voor het schilders- en het 

afwerkingsbedrijf evenwel geen sprake van een nationale markt. Er is sprake 

van geografische deelmarkten, waarbij het betreffende verzorgingsgebied in 

omvang afneemt naarmate de onderneming kleiner wordt (zie randnummer 

52). De nauwst mogelijke marktafbakening in geografisch opzicht zou leiden 

tot lokale markten.

82. De Regelingen hebben evenwel een uitwerking op het gehele Nederlandse 

grondgebied. Derhalve is de ruimst mogelijke marktafbakening in geografisch 

opzicht nationaal.

83. In het onderhavige geval kan de exacte afbakening van de relevante 

geografische markt in het midden blijven, aangezien de uiteindelijke 

beoordeling hierdoor niet wordt benvloed (zie de randnummers 127 tot en met 

132).

6.2 Toepasselijkheid van artikel 6 Mw

84. Artikel 6, lid 1, Mw bepaalt dat overeenkomsten tussen ondernemingen, 

besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke 

gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat 

de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt 

verhinderd, beperkt of vervalst, verboden zijn.



6.2.1 Ondernemersvereniging

85. De Vereniging is een vereniging waarvan de leden ondernemingen zijn. De 

Vereniging handelt derhalve als ondernemersvereniging in de zin van artikel 1, 

sub g, Mw.[16]

6.2.2 Besluit van een ondernemersvereniging

86. Met betrekking tot de interpretatie van artikel 6, lid 1, Mw dient te worden 

aangesloten bij artikel 81, lid 1 EG-verdrag.[17] Volgens vaste jurisprudentie 

van het Hof van Justitie van de EG omvat het begrip besluit van een 

ondernemersvereniging in ieder geval juridisch bindende beslissingen.[18]

87. Als besluiten van ondernemersverenigingen in de zin van artikel 6, lid 1, 

Mw worden beschouwd besluiten genomen door een maatschappelijk orgaan 

(bijv. algemene vergadering) van een vereniging met rechtspersoonlijkheid of 

van een zuiver feitelijke vereniging, die voor diens leden een bindend karakter 

vertonen.[19]

88. In de statuten is bepaald dat de Algemene Vergadering van de Vereniging 

de volgende regelingen vaststelt, te weten het RB, het ALR, het RI, het RG en 

het RCG (art. 22, lid 1 Statuten van de Vereniging). De uitvoering hiervan is 

opgedragen aan de Stichting. In het kader van deze opdracht heeft het 

bestuur van de Stichting het UR vastgesteld. Daarnaast vormt het UR een 

onlosmakelijk bestanddeel van het ALR (art. 11 ALR). De deelnemers aan de 

Regelingen zijn verplicht alle regelingen na te leven (art. 3 RG).

89. Tevens is bepaald dat het lidmaatschap van de Vereniging eindigt door 

ontzetting, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten 

van de Vereniging of van het bestuur handelt (art. 5, lid 1, onder d Statuten 

van de Vereniging). Ten slotte is de Commissie bevoegd om een lid dat de 

Regelingen heeft overtreden, tuchtmaatregelen, daaronder begrepen boeten, 

op te leggen (art. 19, lid 8 Statuten van de Vereniging).

90. De aangemelde Regelingen zijn derhalve bindend voor de leden en 

aangeslotenen. Nakoming van de verplichtingen wordt verzekerd door 

sancties.

91. Op grond van het bovenstaande moet worden geconcludeerd, dat ten 

aanzien van de Regelingen sprake is van besluiten van een 

ondernemersvereniging in de zin van artikel 6, lid 1, Mw.

6.2.3 Mededingingsbeperkingen

92. In het navolgende worden de mededingingsrechtelijke clausules uit de 

Regelingen beoordeeld. In de eerste plaats dient te worden nagegaan of de 

Regelingen de strekking hebben de mededinging te beperken.[20]

6.2.3.1 Meldingsplicht

93. De plicht van (verenigings)leden om een voorgenomen prijsaanbieding te 

melden, brengt mee dat de handelingsvrijheid van de meldende onderneming 

tegenover haar concurrenten en tegenover de opdrachtgever wordt beperkt. 

Hierdoor wordt deze onderneming gedwongen af te zien van een onafhankelijk 

optreden. Juist het onafhankelijk optreden van ondernemingen is een 



essentile voorwaarde voor de concurrentile verhoudingen op de markt. De 

meldingsplicht strekt er derhalve toe de mededinging te beperken.[21]

94. Door de Europese Commissie en het Gerecht van Eerste Aanleg[22] 

wordt geen onderscheid gemaakt naar de situatie waarin prijsaanbieders 

mededelingen doen aan elkaar en de situatie waarin mededelingen omtrent 

prijsaanbiedingen worden gedaan aan een derde, belast met de uitvoering van 

de mededingingsregeling.

6.2.3.2 Rechthebbende

95. De Vertrouwensman stelt de lijst van gegadigden vast. Op basis van de 

lijst van gegadigden wijst de Vertrouwensman de rechthebbende aan. Dit is 

altijd de deelnemer die de laagste prijs heeft aangeboden. De rechthebbende 

heeft de exclusieve bevoegdheid om gedurende een periode van twee 

maanden te onderhandelen met de aanbesteder.

96. De in de Regelingen neergelegde procedure tot vaststelling van een 

rechthebbende door de Vertrouwensman wordt afgewikkeld buiten de 

aanbesteder om. De aanbesteder kan bovendien geen enkele invloed 

uitoefenen op het verloop van de procedure.

97. De vaststelling van een rechthebbende vindt plaats op basis van de 

aangeboden prijzen. De aanbesteder kan bij zijn keuze echter ook andere 

concurrentieparameters dan alleen de prijs van belang achten. Ook al is het 

oordeel van de Vertrouwensman over de vergelijkbaarheid van de aanbiedingen 

zo objectief mogelijk, het is onaanvaardbaar dat de Vertrouwensman zijn 

oordeel eenzijdig in de plaats stelt van dat van de aanbesteder. Immers, in 

beginsel heeft deze het recht om andere voorkeuren te doen gelden, zoals de 

reputatie van de aanbieder, zijn beschikbaarheid en zijn nabijheid, en om als 

toekomstig gebruiker zelf te beoordelen of de verschillende aanbiedingen 

vanuit zijn eigen standpunt gelijkwaardig zijn. De keuzevrijheid van de 

aanbesteder wordt dus vervangen door een beslissing die wordt genomen door 

de Vertrouwensman, waaraan de aanbesteder is gebonden.[23]

98. De vaststelling van de rechthebbende heeft tot doel, deze rechthebbende 

af te schermen van de concurrentie door de andere deelnemers. Derhalve 

strekt de vaststelling van de rechthebbende ertoe de mededinging te 

beperken.[24]

99. Uit de vaststelling van de rechthebbende vloeit de bescherming van de 

rechthebbende voort. Het doel van de bescherming van de rechthebbende is 

dat enkel de rechthebbende met de aanbesteder / opdrachtgever over zijn 

prijsaanbieding mag onderhandelen. De andere deelnemers die een 

prijsaanbieding hebben verricht, wordt het recht ontzegd om met de 

aanbesteder over het werk te onderhandelen of met de aanbesteder contact 

over het werk of hun aanbod te hebben. De concurrenten van de 

rechthebbende wordt het recht onthouden om na prijsaanbieding met de 

opdrachtgever te onderhandelen. Hiermee wordt in feite een tijdelijke 

monopoliepositie gecreerd voor de rechthebbende gedurende twee maanden 

betreffende een bepaald werk en dit verhindert zodoende de werking van de 

mededinging. Derhalve wordt de mededinging tussen de deelnemers beperkt.

[25]

100. Daarnaast worden de keuzemogelijkheden van de aanbesteder door de 



aan de rechthebbende verleende bescherming in belangrijke mate beperkt, 

omdat de andere deelnemers het werk slechts kunnen aannemen in de vorm 

waarin het in hun prijsaanbieding was opgenomen. Dit vloeit voort uit het feit 

dat de gegadigde die zich niet heeft getrokken voor het einde van de 

voorinschrijving verplicht is in te schrijven op het werk, waarbij zijn aanbod 

geheel overeenkomt met het vooraanbod. Daarbij is het iedere deelnemer, met 

uitzondering van de rechthebbende, verboden om zonder voorafgaande 

toestemming van de Vertrouwensman met de aanbesteder over het werk te 

onderhandelen of met de aanbesteder contact over het werk of zijn aanbod te 

hebben. Aldus wordt de aanbesteder het recht ontnomen zijn voorkeur op het 

gebied van de inhoud en de prijs binnen elk van deze aanbiedingen te doen 

gelden en zal zijn keuze dus worden beperkt tot een keuze uit aanbiedingen 

in hun geheel.[26]

101. Verder heeft de Vertrouwensman de bevoegdheid om prijsaanbiedingen 

die hij kennelijk niet serieus acht of waar naar zijn oordeel kennelijke 

calculatiefouten in voorkomen, buiten beschouwing te laten. Dit brengt mee 

dat de aanbesteder niet alle prijsaanbiedingen uit de voorinschrijvingsperiode 

onder ogen krijgt. Hierdoor is het mogelijk dat aanbieders met een lage prijs 

niet op de lijst van gegadigden worden opgenomen. In beide gevallen doet 

zich de situatie voor dat de aanbesteder van dit aanbod geen kennis kan 

nemen en daardoor in zijn keuzevrijheid wordt beperkt.

102. Het vaststellen en uitbrengen van een prijsaanbieding van een aanbieder 

aan een opdrachtgever / aanbesteder wordt geacht te behoren tot het risico 

van de ondernemer en het is derhalve niet aan een derde om te beoordelen of 

een prijsaanbieding kennelijk niet serieus is of kennelijke calculatiefouten 

bevat. Deze situatie wijkt af van een normale mededingingssituatie waarin een 

aanbesteder zelf alle aanbiedingen kan beoordelen op grond van de 

concurrentieparameters, zoals bijvoorbeeld kwaliteit of service, die hij van 

belang acht. Hieruit vloeit voort dat de rechthebbende zich bij zijn 

onderhandelingen met de aanbesteder weet beschermd, hetgeen de 

aanbesteder in een nadeliger of in ieder geval in een andere positie plaatst 

dan bij normale concurrentile verhoudingen het geval zou zijn.

103. De bescherming van de rechthebbende maakt geen volstrekt einde aan 

de keuzemogelijkheden van de aanbesteder. De aanbesteder kan het werk 

nog gunnen aan een andere deelnemer dan de rechthebbende of aan een 

andere aannemer (die geen deelnemer is aan de Regelingen). Dit betekent 

echter nog niet dat de aanbesteder met alle deelnemers vrijelijk in 

onderhandeling mag treden. Dit vloeit voort uit het feit dat in alle gevallen de 

toestemming van de Vertrouwensman is vereist, alvorens de aanbesteder met 

de overige deelnemers over het werk mag onderhandelen of met hen contact 

over het werk of hun aanbod mag hebben.[27]

104. De bescherming van de rechthebbende kan worden opgeheven, 

bijvoorbeeld bij het afbreken van de onderhandelingen tussen de aanbesteder 

en de rechthebbende. Na het afbreken van deze onderhandelingen staat het 

iedere deelnemer, die een met dat van de rechthebbende vergelijkbare 

vooraanbieding heeft gedaan, in beginsel vrij om over zijn aanbieding met de 

aanbesteder te onderhandelen. Diezelfde vrijheid komt iedere aanbieder toe 

als binnen een periode van twee maanden, dan wel binnen een door de 

Vertrouwensman in redelijkheid te bepalen of te verlengen ander tijdvak, na de 

inschrijving het werk niet is gegund. Dit betekent echter nog niet dat iedere 

deelnemer altijd vrijelijk in onderhandeling mag treden met de aanbesteder. 

Dit vloeit voort uit het feit dat de Vertrouwensman onderhandelingen door 



anderen dan de (vroegere) rechthebbende kan verbieden, als hij concludeert 

dat de aanbesteder (in de bewoordingen van aanvraagsters) leurt.

105. Derhalve strekken de vaststelling en de bescherming van de 

rechthebbende ertoe de mededinging te beperken. Onderstaand wordt 

aangegeven waarom de door aanvraagsters aangevoerde argumenten niet 

leiden tot een ander inzicht ten aanzien van de vaststelling en de 

bescherming van de rechthebbende.

106. Volgens aanvraagsters is iedereen die vooringeschreven heeft en die tot 

het einde van de voorinschrijving heeft deelgenomen, verplicht om aan te 

bieden. De aanbesteder kan derhalve vaststellen welke deelnemers er zijn 

geweest en welke prijzen zij hebben aangeboden. Echter, gezien het feit dat 

het voor iedere deelnemer, met uitzondering van de rechthebbende gedurende 

zijn beschermingsperiode, verboden is om zonder voorafgaande toestemming 

van de Vertrouwensman met de aanbesteder over het werk te onderhandelen 

of met de aanbesteder contact over het werk en zijn aanbod te hebben, vloeit 

hier een beperking van de mededinging uit voort.

107. Aanvraagsters geven aan dat, op verzoek van een voor enig alternatief 

niet als rechthebbende aangewezen aanbieder, de Vertrouwensman bevoegd 

is hem toe te staan voor dat alternatief een aanbod te doen na het verstrijken 

van de inschrijvingstermijn (zie randnummers 24 en 55). De mogelijkheid om 

een dergelijk aanbod te doen, wordt echter beperkt door twee voorwaarden. In 

de eerste plaats mag het aanbod alleen na het verstrijken van de 

inschrijvingstermijn worden gedaan en in de tweede plaats is het verboden 

voor het iedere deelnemer, met uitzondering van de rechthebbende, om 

zonder voorafgaande toestemming van de Vertrouwensman, met de 

aanbesteder over het werk te onderhandelen, of met de aanbesteder contact 

over het werk of zijn aanbod te hebben. Hierdoor wordt de mededinging 

tussen de deelnemers, niet zijnde de rechthebbende, beperkt.

Late vooraanbiedingen

108. Late vooraanbieders zijn, wanneer zij toch op het werk willen inschrijven, 

verplicht dit onverwijld aan het Bureau te melden. De Vertrouwensman 

onderzoekt of sprake is (geweest) van zgn. leuren. Indien hij tot de redelijke 

overtuiging komt dat dit niet het geval is (geweest), deelt hij de late 

vooraanbieder mee dat deze bevoegd is om een aanbod te doen. Desgevraagd 

hebben aanvraagsters aangegeven dat late vooraanbiedingen (nagenoeg) niet 

voorkomen (zie randnummers 25 tot en met 27 en 55).

109. Omtrent late vooraanbiedingen wordt opgemerkt, dat enerzijds de 

aanbieder beperkt wordt in zijn handelingsvrijheid en, anderzijds, de 

aanbesteder beperkt wordt in zijn keuzevrijheid. Immers, doordat de 

Vertrouwensman onderzoekt of al dan niet is geleurd, fungeert hij als een 

tussenschakel die bepaalt welke aannemer in aanmerking komt voor het 

onderhandelen met de aanbesteder en wordt geen rekening gehouden met 

concurrentieparameters die een aanbesteder in een concreet geval van belang 

acht. Doordat een aanvullende voorinschrijvingsprocedure plaatsvindt, kan een 

ander als rechthebbende worden aangewezen, dan degene met wie de 

aanbesteder wil onderhandelen.

Niet-gelijktijdige aanmeldingen 



110. Indien de aanbesteder na de inschrijving, doch zonder een nieuwe 

inschrijving te openen, een deelnemer verzoekt voor het werk een (nieuw) 

aanbod te doen, wordt dit door deelnemer onverwijld aan het Bureau gemeld. 

Het is die deelnemer niet toegestaan een (nieuw) aanbod te doen, zolang hij 

daarvoor geen toestemming van de Vertrouwensman heeft gekregen. De 

Vertrouwensman mag deze nieuwe aanbiedingen slechts verbieden, indien hij 

in redelijkheid tot het oordeel komt dat de aanbesteder of de principaal met 

het werk leurt. Desgevraagd hebben aanvraagsters aangegeven dat slechts in 

beperkte mate sprake is van niet-gelijktijdige aanmeldingen (zie randnummers 

28, 29 en 55).

111. Wat betreft niet-gelijktijdige aanmeldingen wordt opgemerkt dat enerzijds 

de aanbieder wordt beperkt in zijn handelingsvrijheid en, anderzijds, de 

aanbesteder wordt beperkt in zijn keuzevrijheid. In de situatie dat de 

voorinschrijving is beindigd en de aanbesteder zelf degene is die een 

deelnemer verzoekt voor het werk een nieuw aanbod te doen, is het de 

Vertrouwensman die beslist of deze late gegadigde al dan niet een aanbod 

mag doen. Doordat de Vertrouwensman onderzoekt of al dan niet is geleurd, 

fungeert hij als een tussenschakel die bepaalt welke aanbieder in aanmerking 

komt voor het onderhandelen met de aanbesteder en wordt geen rekening 

gehouden met concurrentieparameters die een aanbesteder in een concreet 

geval van belang acht. Doordat een nieuwe voorinschrijvingsprocedure 

plaatsvindt, kan een andere aanbieder als rechthebbende worden 

aangewezen, dan degene met wie de aanbesteder wil onderhandelen.[28]

112. Zoals reeds aangegeven, geven de door aanvraagsters aangevoerde 

argumenten geen aanleiding tot een andere conclusie dan dat de vaststelling 

en de bescherming van een rechthebbende ertoe strekken de mededinging te 

beperken.

6.2.3.3 Inschrijfvergoeding

Te betalen inschrijfvergoedingen door een deelnemer

113. De deelnemer aan wie een werk na afloop van de 

voorinschrijvingsprocedure wordt gegund, is verplicht om aan het Bureau de 

door de Vertrouwensman vastgestelde inschrijfvergoeding te betalen.

114. De inschrijfvergoeding voor een bepaald werk bestaat in het algemeen uit 

twee componenten, te weten (artikel 4 RI):

- de som van de voor dat werk vastgestelde calculatievergoedingen; 

- de organisatievergoeding die toekomt aan het Bureau. 

115. De Vertrouwensman bepaalt de hoogte van de inschrijfvergoeding met 

behulp van de Tabel Inschrijfvergoedingen. De hoogte van de 

inschrijfvergoeding wordt aan de deelnemers medegedeeld, voordat zij hun 

vooraanbiedingen bij de Vertrouwensman indienen.

116. Het feit dat de deelnemers volgens het RG worden geacht de 

inschrijfvergoeding in de vooraanbieding op te nemen, leidt ertoe dat de 

deelnemende partijen een pseudo-verplichting bezitten en daarom geneigd 

zijn om deze vergoeding in de praktijk ook daadwerkelijk op te nemen.[29] 

Ook door het feit dat de aanbieders op de hoogte zijn van de 

inschrijfvergoedingen alvorens zij een vooraanbieding doen, is het aannemelijk 

dat zij zich op de hoogte van dit bedrag gaan richten bij het vaststellen van 



hun eigen vooraanbieding. Ten slotte zal, doordat de deelnemer aan wie het 

werk wordt gegund verplicht is om de voor dat werk vastgestelde 

inschrijfvergoeding te betalen, bij alle deelnemers de neiging bestaan om 

hiermee rekening te houden.

117. De vaststelling van de inschrijfvergoeding door de Vertrouwensman leidt 

ertoe, dat een collectieve prijsverhoging zal ontstaan, doordat iedere 

aanbieder individueel wordt geacht deze vergoeding op te nemen in zijn (voor)

aanbod. De prijsaanbiedingen van de verschillende aanbieders worden 

derhalve met eenzelfde bedrag verhoogd. Deze horizontale praktijk moet 

worden aangemerkt als het vaststellen van (een deel van de) prijs, hetgeen 

ertoe strekt de mededinging te beperken.[30]

Te ontvangen calculatievergoedingen door gegadigden

118. De calculatiekosten kunnen worden aangemerkt als reguliere 

voorinvesteringen die verricht moeten worden door ondernemers / aanbieders 

in het kader van de verwerving van nieuwe opdrachten. Vanzelfsprekend wordt 

niet iedere voorinvestering verdiend, bijvoorbeeld indien de aanbesteder het 

werk gunt aan een andere aanbieder. Het verrekenen van een deel van deze 

niet verdiende voorinvesteringen via calculatievergoedingen beperkt de 

mededinging, aangezien iedere individuele aanbieder geacht wordt zijn eigen 

reguliere bedrijfskosten te dragen en op basis hiervan deel te nemen aan het 

economisch verkeer.

119. In de tweede plaats maakt een individuele aanbieder een afweging 

tussen enerzijds de kans op het verwerven van een opdracht en anderzijds de 

kosten die gemaakt moeten worden om mee te kunnen dingen. De 

tegemoetkoming in de calculatiekosten heeft een vertekening van deze 

afweging tot gevolg en maakt de drempel om in te schrijven lager. Dit kan 

ertoe leiden dat ondernemers vaker gaan inschrijven met als enige doel de 

calculatievergoeding te verkrijgen. Zonder de tegemoetkoming in de 

calculatiekosten is het mogelijk dat minder ondernemers meedingen en dat 

onnodige kosten worden vermeden. De extra calculatievergoedingen zorgen 

ervoor dat de inschrijfvergoeding hoger wordt. Derhalve brengen de 

calculatievergoedingen een prijsverhogend effect mee.[31]

120. Ten derde leiden de calculatievergoedingen tot een verhoging van het 

prijsniveau voor de aanbesteders die hun offerte-aanvragen tot een groot 

aantal ondernemers richten, omdat zij de calculatiekosten van (maximaal 

negen van) hen zullen moeten dragen. Derhalve zullen de aanbesteders een 

afweging maken tussen de kosten en de baten van het uitnodigen van een 

kleiner of groter aantal ondernemers. De aanbesteders worden door dit 

systeem aangezet om slechts een (zeer) beperkt aantal ondernemingen tot 

het doen van een prijsaanbieding uit te nodigen, omdat zij ter zake van elk 

door hen aan te besteden werk de (gedeeltelijke) calculatiekosten van de 

inschrijvers moeten dragen.[32]

121. Ten vierde wordt door de calculatievergoedingen de concurrentie tussen 

de aanbieders op het punt van hun calculatiekosten beperkt en wordt de 

aanbesteder het voordeel van een dergelijke mededinging onthouden. Deze 

systematiek verhindert de meest efficinte aanbieders, met de laagste 

calculatiekosten, van dit voordeel profijt te trekken. De - forfaitaire - 

prijsverhogingen houden immers geen rekening met de situatie van iedere 

individuele aanbieder. In tegendeel, deze systematiek schermt de slechtst 

opererende ondernemingen af van de mededinging en neemt voor hen elke 



prikkel weg om hun productiviteit te verbeteren.[33]

Organisatievergoeding

122. Van de organisatievergoeding gaat eveneens een prijsverhogend effect 

uit, omdat de organisatievergoeding ervoor zorgt dat de inschrijfvergoeding 

hoger wordt.[34]

123. Derhalve strekt het stelsel omtrent inschrijfvergoedingen ertoe de 

mededinging tussen de verschillende deelnemers te beperken. Onderstaand 

wordt aangegeven waarom de door aanvraagsters aangevoerde argumenten 

niet leiden tot een ander inzicht ten aanzien van het stelsel omtrent 

inschrijfvergoedingen.

124. Volgens aanvraagsters bedroeg de gemiddelde inschrijfvergoeding 

slechts NLG 1.794 (zie randnummer 60). Echter, slechts wanneer het werk 

aan een deelnemer wordt gegund, dient er een inschrijfvergoeding aan het 

Bureau te worden betaald. Gezien het feit dat slechts in 60% van de werken 

waarvoor een voorinschrijvingsprocedure plaatsvindt, het werk aan een 

deelnemer daaraan wordt gegund, bedraagt de gemiddelde inschrijfvergoeding 

ongeveer NLG 2.990.[35] Daarbij bedraagt de inschrijfvergoeding per 

voorinschrijving reeds een behoorlijk bedrag.[36] Bijvoorbeeld bij een 

vooraanbiedingsbedrag tussen de NLG 0 en de NLG 15.000, bedraagt de 

calculatievergoeding per deelnemer NLG 200. Gemiddeld zijn er 2,8 

deelnemers aan de voorinschrijving, dus 1,8 calculatievergoedingen (zie 

randnummer 59). Daar komt nog twee maal het bedrag voor de 

organisatievergoedingen bij, hetgeen betekent 3,8 * NLG 200 = NLG 760 (zie 

randnummer 38). Hierbij dient te worden vermeld dat volgens aanvraagsters de 

bedragen in de Tabel Inschrijfvergoedingen maxima zijn, waaraan de 

Vertrouwensman bijna nooit toekomt.

125. Zoals reeds aangegeven, geven de door aanvraagsters aangevoerde 

argumenten geen aanleiding te komen tot een andere conclusie dan dat 

stelsel omtrent inschrijfvergoedingen ertoe strekt de mededinging te 

beperken.

6.2.3.4 Sancties

126. Artikel 32 RCG, dat voorziet in de oplegging van sancties in geval van 

niet naleving van de verplichtingen die uit de Regelingen voortvloeien, strekt 

ertoe de mededingingsbeperkende overeenkomsten te versterken die de 

deelnemers aan de Regelingen zijn aangegaan.[37]

6.2.4 Merkbaarheid

127. Aangezien de meldingsplicht, de vaststelling en de bescherming van de 

rechthebbende, het stelsel omtrent inschrijfvergoedingen en de sancties ertoe 

strekken de mededinging te beperken moeten de Regelingen, zonder nader 

onderzoek naar de concrete gevolgen, worden aangemerkt als strijdig met het 

verbod van artikel 6, lid 1, Mw. Eventuele beweerde gunstige gevolgen van 

deze Regelingen kunnen slechts in het kader van artikel 17 Mw met het oog 

op het verlenen van een eventuele ontheffing aan de orde worden gesteld.[38]

128. Wanneer sprake is van regelingen van een dergelijke strekking, moet 

worden aangenomen dat de mededinging merkbaar wordt beperkt in de zin 

van artikel 6 Mw.[39] Slechts indien de betrokken bepalingen niet meer dan in 



geringe mate afbreuk doen aan de mededinging, kunnen zij van het verbod van 

artikel 6 Mw worden uitgesloten.[40]

129. Indien wordt gekeken naar de ruimst mogelijke relevante markt, namelijk 

die voor alle betrokken diensten gezamenlijk in Nederland, ligt het niet in de 

rede dat van een dergelijke geringe afbreuk sprake is. Aanvraagsters betogen 

dat slechts ruim 10% van de omzet in de markt via de betrokken Regelingen 

tot stand komt. Een marktaandeel van ruim 10% (i.c. 12,3%) is bij de 

onderhavige Regelingen echter ruim voldoende om vast te stellen dat de 

Regelingen de mededinging merkbaar beperken.

130. Daarnaast blijkt uit het feit dat 50% of meer van de middelgrote en grote 

bedrijven in de markt in 1998 minstens 1 keer aan de voorinschrijving heeft 

deelgenomen, dat de Regelingen de mededinging merkbaar beperken (zie de 

randnummers 74 tot en met 76).

131. Indien gekeken wordt naar de nauwst mogelijke marktafbakening, leidt 

dit niet tot een andere conclusie. Het feit dat de Regelingen de mededinging 

merkbaar beperken wanneer alle diensten in hun geheel worden bekeken, 

leidt ertoe dat indien de productmarkt zou bestaan uit aparte markten voor de 

verschillende diensten, in ieder geval op n van deze markten de Regelingen de 

mededinging merkbaar beperken. Hetzelfde geldt voor de geografische markt. 

Het feit dat de Regelingen de mededinging merkbaar beperken in Nederland, 

betekent immers dat in ieder geval in een bepaald geografisch gebied 

daarbinnen de Regelingen de mededinging merkbaar beperken.

132. In het licht van het voorgaande wordt geconcludeerd dat de Regelingen 

de mededinging merkbaar beperken en derhalve in strijd zijn met het verbod 

van artikel 6, lid 1, Mw.

6.2.5 Conclusie over de toepasselijkheid van artikel 6 Mw

133. Uit het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de vaststelling en de 

bescherming van een rechthebbende in strijd is met het verbod van artikel 6, 

lid 1, Mw. Daarnaast is het stelsel omtrent inschrijfvergoedingen strijdig met 

het verbod van artikel 6, lid 1, Mw. Tevens is de sanctiebepaling van art. 32 

RCG in strijd met het verbod van artikel 6, lid 1, Mw. Ten slotte leidt ook het 

systeem van de Regelingen in zijn geheel tot strijdigheid met het verbod van 

artikel 6, lid 1, Mw.[41]

6.3 Toepasselijkheid van artikel 17 Mw

134. Artikel 17 van de Mededingingswet luidt:

De directeur-generaal kan op aanvraag een ontheffing verlenen van het verbod 

van artikel 6, lid 1, voor overeenkomsten (....) die bijdragen tot verbetering van 

de productie of van de distributie of tot bevordering van de technische of 

economische vooruitgang, mits een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende 

voordelen de gebruikers ten goed komt, en zonder nochtans aan de betrokken 

ondernemingen:

a. beperkingen op te leggen die voor het bereiken van deze doelstellingen niet 

onmisbaar zijn, of

b. de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken 

goederen en diensten de mededinging uit te schakelen.

6.3.1 Verbetering van de productie of van de distributie of bevordering van 



technische of economische vooruitgang

135. De stelling van aanvraagsters dat de Regelingen bijdragen tot een 

verbetering van de productie of van de distributie of tot bevordering van 

technische of economische vooruitgang, kan niet worden gevolgd.

136. De vaststelling en de bescherming van de rechthebbende beschermen 

de schilders- en afwerkingsbedrijven tegen het eventuele leuren door de 

opdrachtgever. Hetgeen aanvraagsters aanmerken als leuren[42] is feitelijk 

niets anders dan een normale vorm van concurrentie. De vaststelling en de 

bescherming van de rechthebbende voorkomen een normale werking van de 

mededinging tussen deze bedrijven. De vaststelling en de bescherming van de 

rechthebbende kan derhalve niet bijdragen aan de verbetering van het 

functioneren van de markt(en) voor schilders- en afwerkingsbedrijven in 

Nederland.[43]

6.3.2 Billijk aandeel voor de gebruikers

137. De stelling van aanvraagsters dat een billijk aandeel in de uit de 

Regelingen voortvloeiende voordelen ten goede komt aan de gebruikers, kan 

niet worden gevolgd.

138. De vragers naar schilders- en afwerkdiensten, te weten de aanbesteders 

of de principalen, kunnen als gebruikers van de Regelingen worden 

beschouwd.

139. Aanvraagsters hebben aangegeven, dat de vaststelling en de 

bescherming van de rechthebbende dienen te verhinderen dat een werk tegen 

een te lage prijs wordt uitgevoerd, hetgeen erop duidt dat aanvraagsters zelf 

erkennen dat dit aspect van de regelingen ten doel heeft de prijzen op een 

hoger niveau te handhaven dan het niveau dat zou ontstaan na een niet door 

de Regelingen benvloede mededinging. Het voordeel van het tegengaan van 

leuren, hetgeen op zichzelf al niet is geoorloofd, komt dus ten goede aan de 

aanbieders. Bovendien kan de aanbesteder ten gevolge van dit stelsel enkel 

met de rechthebbende onderhandelen, terwijl hij zonder deze regelingen met 

alle aanbieders over hun aanbieding had kunnen onderhandelen.[44]

140. Voor wat de vergoeding van calculatiekosten betreft, zijn het evenmin de 

gebruikers die daarvan voordeel hebben. Het forfaitaire en globale karakter van 

de calculatievergoeding heeft onder andere tot gevolg dat alle ondernemingen 

die minder calculatiekosten hebben dan het bedrag van de 

calculatievergoeding, een geheel door de opdrachtgever gedragen vergoeding 

ontvangen die hun werkelijke kosten te boven gaat.[45]

141. Volgens aanvraagsters is een prijsverhoging niet mogelijk door het grote 

aantal concurrenten dat niet aan de Regelingen deelneemt. De kosten 

verbonden aan de uitvoering van de Regelingen komen volgens haar derhalve 

voor rekening van de deelnemers zelf.

142. Deze stelling van aanvraagsters kan niet worden gevolgd. Het feit dat de 

deelnemers volgens het RG geacht worden de inschrijfvergoeding in de 

vooraanbieding op te nemen, leidt ertoe dat de deelnemende partijen een 

pseudo-verplichting bezitten en daarom geneigd zijn om deze vergoeding in de 

praktijk ook daadwerkelijk op te nemen.[46] Ook door het feit dat de 

aanbieders op de hoogte zijn van de inschrijfvergoedingen alvorens zij een 



vooraanbieding doen, is het aannemelijk dat zij zich op de hoogte van dit 

bedrag gaan richten bij het vaststellen van hun eigen vooraanbieding. Ten 

slotte zal, doordat de deelnemer aan wie het werk wordt gegund verplicht is 

om de voor dat werk vastgestelde inschrijfvergoeding te betalen, bij alle 

deelnemers de neiging bestaan om hiermee rekening te houden. Het 

bovenstaande leidt ertoe dat de kosten van de uitvoering van de Regelingen 

uiteindelijk voor rekening van de aanbesteder komen.

143. Daarnaast wordt door aanvraagsters aangedragen dat de totale 

inschrijfvergoedingen samen slechts 0,28% van de totale branche-omzet 

vormen. Ook deze stelling van aanvraagsters kan niet worden gevolgd. De 

totale inschrijfvergoeding vormt bijvoorbeeld al 2,7% van de totale marktomzet 

die via de Regelingen loopt.[47] Daarbij bedraagt de inschrijfvergoeding per 

voorinschrijving reeds een behoorlijk bedrag. Bijvoorbeeld bij een 

vooraanbiedingsbedrag tussen de NLG 0 en de NLG 15.000, bedraagt de 

calculatievergoeding per deelnemer NLG 200. Gemiddeld zijn er 2,8 

deelnemers aan de voorinschrijving, dus 1,8 calculatievergoedingen (zie 

randnummer 59). Daar komt nog twee maal het bedrag voor de 

organisatievergoedingen bij, hetgeen betekent 3,8 * NLG 200 = NLG 760 (zie 

randnummer 38).

6.3.3 Onmisbaarheid

144. Zelfs als verondersteld wordt dat de Regelingen zouden voldoen aan de 

eerste twee voorwaarden voor de toepassing van artikel 17 Mw, dan hebben 

aanvraagsters niet aangetoond dat de situatie op de markt de onderhavige 

Regelingen noodzakelijk maken.

145. De bescherming van de rechthebbende is alleen daarom al niet 

onmisbaar, omdat een rechthebbende kan worden vastgesteld, onafhankelijk 

van het rele risico van leuren door de opdrachtgever.[48]

146. Het feit dat de gehele procedure die moet leiden tot de vaststelling van 

een rechthebbende buiten de aanbesteder om wordt afgewikkeld, lijkt in geen 

enkel opzicht onmisbaar om de doelstellingen ervan te bereiken. Immers, de 

aanbesteder zelf is het best in staat met de aanbieders een oordeel te vellen 

over de vergelijkbaarheid van hun aanbiedingen.[49]

147. De calculatievergoedingen vertonen een forfaitair en globaal karakter dat 

niet gerechtvaardigd is door de situatie van de individuele betrokken 

ondernemingen. Daardoor kunnen zij beperkingen van de mededinging 

meebrengen die verder gaan dan nodig ter bereiking van het gestelde doel.[50]

148. Er is door aanvraagsters niet aangetoond dat in de Regelingen een 

voorziening is getroffen om te verzekeren dat de calculatievergoeding niet 

hoger uitvalt dan noodzakelijk om de transactiekosten van de verschillende 

aannemers te dekken.[51]

149. Er zijn evenmin overtuigende argumenten aangevoerd waarom individuele 

aanbieders de calculatiekosten niet zelf zouden kunnen dragen.

150. Uit het voorgaande volgt dat de beperkingen van de mededinging, die zijn 

vervat in de door aanvraagsters aangemelde Regelingen, niet onmisbaar zijn 

voor het bereiken van de door die Regelingen nagestreefde doelstellingen.



6.3.4 Restconcurrentie

151. Uit het vorenstaande blijkt dat aan drie van de vier cumulatieve 

ontheffingsvoorwaarden, zoals neergelegd in artikel 17 Mw, niet is voldaan. 

Derhalve zal in het onderhavige geval niet worden nagegaan of er al dan niet 

voldoende restconcurrentie blijft bestaan.

6.3.5 Conclusie over de toepasselijkheid van artikel 17 Mw

152. De d-g NMa concludeert dat de Regelingen niet aan alle voorwaarden 

gesteld in artikel 17 Mw voor ontheffing van het verbod van artikel 6, lid 1, Mw 

voldoen.

6.4 Voorstel tot wijziging van de Regelingen

153. Aanvraagsters hebben tijdens de hoorzitting kenbaar gemaakt dat de 

Vereniging bereid is om de door de d-g NMa nodig geachte wijzigingen, na 

eventueel overleg, in de Regelingen aan te brengen.

154. Zoals in randnummer 40 is vermeld heeft de d-g NMa op 20 november 

1998 een voorlopig oordeel aan een aantal organisaties, waaronder de 

Vereniging, toegezonden. De d-g NMa heeft in het voorlopig oordeel laten 

weten dat de aanbestedingsregelingen van deze organisaties in strijd zijn met 

het bepaalde in artikel 6, lid 1, Mw, en dat een ontheffing niet mogelijk is. De 

organisaties werden hierbij verzocht binnen een termijn van vijf weken weer te 

geven of dit voorlopig oordeel aanleiding gaf om de regelingen op te heffen. 

Alle organisaties, behalve de Vereniging, hebben aangegeven hun regelingen 

op te heffen.

155. De kern van de Regelingen is volgens aanvraagsters het bieden van 

bescherming aan ondernemingen tegen het leuren door de opdrachtgever (zie 

randnummer 66). Hetgeen aanvraagsters aanmerken als leuren[52] is feitelijk 

niets anders dan een normale vorm van concurrentie. De systematiek van een 

anti-leur regeling druist derhalve in tegen de werking van de mededinging (zie 

randnummer 136).[53]

156. De d-g NMa is van mening dat het niet mogelijk is om wijzigingen aan te 

brengen in een anti-leur regeling, waarin sprake is van een meldingsplicht, de 

vaststelling en de bescherming van de rechthebbende en inschrijfvergoedingen 

die tot een collectieve prijsverhoging leiden, op een zodanige wijze dat een 

dergelijke anti-leur regeling niet meer in strijd is met het verbod van artikel 6, 

lid 1, Mw of zou kunnen voldoen aan alle voorwaarden gesteld in artikel 17 Mw 

voor ontheffing van het verbod van artikel 6, lid 1, Mw. De d-g NMa acht het 

derhalve niet opportuun om op het voorstel van aanvraagsters tot het 

aanbrengen van wijzigingen in de Regelingen in te gaan.

 

7 Besluit

Gelet op het bovenstaande wordt de aanvraag om ontheffing als bedoeld in 

artikel 17 van de Mededingingswet afgewezen voor:

- het Anti-Leur Reglement (1998) BBS, 

- het Reglement Gedragsregels (1998) BBS, 

- het Reglement Inschrijfvergoedingen (1998) BBS, 



- het Reglement op de Commissie van Geschillen (1998) BBS, 

- het Uitvoeringsreglement (1998) BBS, en 

- het Reglement Begripsbepalingen (1998) BBS, 

met inachtneming van de wijzigingen die per 1 oktober 2000 zijn doorgevoerd.

Datum: 19 februari 2001

 

w.g. Drs. R.J.P. Jansen

Plv. directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

Besluit op bezwaar d.d. 17 december 2001

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is 

betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit, Sectie Beschikkingen, Bezwaar en 

Beroep, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

-------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Een vooraanbieding is de mededeling door een ondernemer aan de 

vertrouwensman van het aanbod dat hij voornemens is te doen bij de 

inschrijving. De ondernemer die een vooraanbieding heeft gedaan is een 

vooraanbieder (art. 2, sub 31 en 42 RB). De Vertrouwensman is een natuurlijk 

persoon die door de Stichting is aangesteld en is bedigd om de in het ALR en 

het RI aan de Vertrouwensman opgedragen taken te verrichten (art. 2, sub 9 

RB).

[2] De aanbesteder is de persoon die, of het samenwerkingsverband van 

personen dat, de inschrijving op een werk opent of aankondigt (art. 2, sub 33 

RB).

[3] De gegadigde is een aannemer die voor een werk een aanmelding heeft 

gedaan of een vooraanbod heeft neergelegd (art. 2, sub 30 RB).

[4] De principaal is de persoon die, of het samenwerkingsverband van 

personen dat, uiteindelijk de kosten van het werk draagt (art. 2, sub 35 RB).

[5] Een enkelvoudige vooraanbieding is een vooraanbieding door een 

deelnemer, zonder dat andere deelnemers een vooraanbieding doen (art. 2, 

sub 66 RB).

[6] Hiermee wordt bedoeld dat schilderswerk vaak op verschillende manieren 

kan worden uitgevoerd: in- of exclusief beglazing, in- of exclusief stucwerk. 

Dat zijn dus alternatieven voor hetzelfde werk.

[7] Volgens aanvraagsters wordt onder leuren verstaan: het door een 

aanbesteder of een principaal pogen om minstens n voor hem gunstiger 

aanbod dan enig eerder door hem ontvangen aanbod te verkrijgen door 

omtrent dat eerdere aanbod inlichtingen te verstrekken dan wel ondernemers 



op andere, in de visie van aanvraagsters, onaanvaardbare wijze tegen elkaar 

uit te spelen.

[8] De Tabel Inschrijfvergoedingen is als bijlage bij dit besluit opgenomen.

[9] In dit geval wordt de organisatievergoeding vastgesteld op een door de 

Vertrouwensman in redelijkheid te bepalen bedrag, dat niet groter mag zijn 

dan het dubbele van de in de Tabel Inschrijfvergoedingen vastgestelde 

maximale vergoeding per deelnemer (art. 4, lid 2 RI).

[10] Zo kan de ene schilder bijvoorbeeld uitsluitend bieden op het 

schilderwerk, terwijl een andere schilder tevens offreert voor het beglazen 

en/of stucwerk.

[11] Het betrof hier: zaak 87, Stichting Marktwerking Bouwnijverheid 

(voorgenomen regeling); zaak 225, Vereniging van Samenwerkende 

Dakbedekkingsbedrijven; zaak 390 Stichting Centraal Bureau voor de 

Verwarmingsindustrie; zaak 391, Vereniging van Bureaus voor Vakbelangen; 

zaak 392, Vereniging Centraal Bureau Loodgietersbelangen; zaak 393, 

Vereniging Ondernemers in de Milieutechniek en Waterbeheersing; zaak 402, 

Centraal Bureau van Brandbeveiligingsinstallaties; zaak 672, Nederlandse 

Vereniging van Wegenbouwers, Vereniging Aannemers Grond, Water- en 

Wegenbouw, Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid, Vereniging van boor-, 

kabelleg- en buizenlegbedrijven, Vereniging van Samenwerkende 

Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid.

[12] MEDED 99/602-SCR. Vereniging Belangen Behartiging 

Schildersbedrijven, e.a. tegen de d-g NMa. 

[13] Zie voetnoot 7.

[14] Aanvraagsters onderbouwen dit percentage als volgt: de totale 

inschrijfvergoedingen bedroegen in 1998 NLG 10.950.895, terwijl de totale 

branche-omzet NLG 3,88 miljard bedraagt. 

[15] Het betreft hier de geregistreerde bedrijven bij het Bedrijfschap 

Schildersbedrijf.

[16] Zie bijvoorbeeld het besluit van de d-g NMa d.d. 18 juni 1999, in de 

gevoegde zaken 882 en 407, Amicon Zorgverzekeraar / Texincare en Tevic, 

ov. 52.

[17] Zie o.a. Kamerstukken II, vergaderjaar 1997-1998, 24707, nr. 3, p. 13 

(Memorie van Toelichting).

[18] Zie o.a. het arrest van het Hof van Justitie, Fedetab t. Commissie, 209-

215 en 218/78, Jur. 1980, p. 3125, r.o. 88 en het arrest van het Hof van 

Justitie, Navewa t. Commissie, 96-102, 104, 105, 108 en 110/82, Jur. 1983, p. 

3369, r.o. 20. Zie tevens het besluit van de d-g NMa d.d. 10 september 1999, 

in zaak 461, Federatie Agrotechniek, ov. 55.

[19] Beschikking van de Europese Commissie van 16 december 1971, VCH, 

Pb. 1972, L 13/34.

[20] Zie besluit van de d-g NMa d.d. 20 december 2000, in zaak 272, 



Nederlandse Kleding Conventie, ov. 72.

[21] Beschikking van de Europese Commissie van 5 februari 1992, 

Bouwnijverheid in Nederland (hierna: Bouwnijverheid), Pb. 1992, L 92/1, ov. 79 

en het arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 21 februari 1995, SPO 

e.a. t. Commissie (hierna: SPO), T-29/92, Jur. 1995, II-289, r.o. 116. De 

beschikking van de Europese Commissie is onherroepelijk geworden bij het 

arrest van het Hof van Justitie van 25 maart 1996, SPO t. Commissie, C-

137/95-P, Jur. 1996, I-1611. 

[22] Zie Bouwnijverheid en SPO.

[23] Zie SPO, r.o. 183.

[24] Zie Bouwnijverheid, ov. 80 en 93.

[25] Zie Bouwnijverheid, ov. 93 en SPO, r.o. 179 en 182.

[26] Zie SPO, r.o. 186.

[27] Zie SPO, r.o. 186.

[28] Zie Bouwnijverheid, ov. 93.

[29] In artikel 32 RCG staat daarnaast nog vermeld dat aan de deelnemer die 

handelt of nalaat in strijd met de gedragsregels, tuchtmaatregelen, zoals een 

waarschuwing, berisping en/of een boete, kunnen worden opgelegd (zie ook 

randnummer 39).

[30] Zie Bouwnijverheid, ov. 86 en SPO, r.o. 145 en 146.

[31] Zie Bouwnijverheid, ov. 87.

[32] Zie Bouwnijverheid, ov. 87 en SPO, r.o. 142.

[33] Zie Bouwnijverheid, ov. 86 en SPO, r.o. 147 en 151 en 152.

[34] Zie SPO, r.o. 154.

[35] In 1998 vonden 3662 (60% van 6104) voorinschrijvingsprocedures plaats, 

waarvan het werk aan een deelnemer daaraan wordt gegund. Daarbij werd in 

totaal NLG 10.950.895 aan inschrijfvergoedingen vastgesteld.

[36] Zie de Tabel Inschrijfvergoedingen die als bijlage bij dit besluit is 

opgenomen.

[37] Zie Bouwnijverheid, ov. 97.

[38] Zie het arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 15 september 1998, 

European Night Services t. Commissie, zaak T-374/94, T-375/94, T-384/94 en 

T-388/94, Jur. 1998, II-3141, r.o. 136 en het arrest van het Gerecht van Eerste 

Aanleg van 6 april 1995, Trfilunion t. Commissie, Jur. 1995, II-1063, r.o. 79 en 

109. Zie ook het besluit van de d-g NMa op bezwaar d.d. 22 augustus 2000, 



in zaak 199, Roodveldt, ov. 31 en het besluit van de d-g NMa d.d. 20 

december 2000, in zaak 272, Nederlandse Kleding Conventie, ov. 82.

[39] Zie het besluit van de d-g NMa d.d. 6 juli 2000, in zaak 25, Holland Dier 

Identiteit vs KNMvD, ov. 115 en het besluit van de d-g NMa d.d. 20 december 

2000, in zaak 272, Nederlandse Kleding Conventie, ov. 83.

[40] Zie het arrest van het Hof van Justitie van 9 juli 1969, Vlk/Vervaecke, 

zaak 5/69, Jur. 1969, blz. 295-307. 

[41] Zie Bouwnijverheid, ov. 101.

[42] Zie voetnoot 7.

[43] Zie SPO, r.o. 178 en 294.

[44] Zie SPO, r.o. 293.

[45] Zie Bouwnijverheid, ov. 122.

[46] In artikel 32 RCG staat daarnaast nog vermeld dat aan de deelnemer die 

handelt of nalaat in strijd met de gedragsregels, tuchtmaatregelen, zoals een 

waarschuwing, berisping en/of een boete, kunnen worden opgelegd (zie ook 

randnummer 39).

[47] Dit percentage is als volgt te onderbouwen: de totale 

inschrijfvergoedingen bedragen ongeveer NLG 10,9 miljoen, terwijl de omzet 

die via de Regelingen loopt ongeveer NLG 400 miljoen bedraagt.

[48] Zie Bouwnijverheid, ov. 125.

[49] Zie SPO, r.o. 311.

[50] Zie Bouwnijverheid, ov. 126.

[51] Zie SPO, r.o. 312.

[52] Zie voetnoot 7.

[53] Zie SPO, r.o. 178 en 294.
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