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1. Feitelijke achtergrond en procedure

1.1 Verloop van de procedure

1. De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) heeft

ambtshalve een onderzoek ingesteld naar een mogelijke overtreding van artikel 6, eerste lid, van

de Mededingingswet (hierna: Mw) door vier ondernemingen die actief zijn in de bouwsector.

2. Aanleiding voor het onderzoek was het overleggen op 13 november 2001 van drie ordners van

A3-formaat (hierna: de Koop Tjuchem-administratie) door de heer A.M. Bos (hierna: de heer

Bos), tot 1 december 1998 directeur van Koop Tjuchem B.V., aan de Minister van Justitie. Het

Korps Landelijke Politiediensten (hierna: KLPD) heeft vervolgens op 26 november 2001 een

gewaarmerkte kopie van de Koop Tjuchem-administratie aan de Nederlandse

Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) ter beschikking gesteld.1 In de Koop Tjuchem-

administratie is uitwerking gegeven aan afspraken tussen (dochterondernemingen van) Koop

Tjuchem en andere bouwondernemingen, welke afspraken mogelijk in strijd zijn met de

Mededingingswet.

3. Naar aanleiding van de inhoud van de Koop Tjuchem-administratie hebben toezichthoudende

ambtenaren van de NMa op 21 december 2001 een verklaring omtrent de hiervoor genoemde

Koop Tjuchem-administratie van de heer Bos afgenomen.2 Tevens zijn verschillende

verklaringen door de heer [VERTROUWELIJK] een ex-directeur van een dochteronderneming van

Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V. (hierna: ex-directeur), afgelegd over het gehanteerde

systeem van prijsafspraken en toezeggingen om bedragen en werken verkregen bij

aanbestedingen in de bouw te verrekenen.3

4. De Koop Tjuchem-administratie bevat verwijzingen naar meerdere aanbestedingen waaronder

een aanbesteding van de gemeente Scheemda, waar het rapport in deze zaak zich op richt.

5. Mede naar aanleiding van de Koop Tjuchem-administratie hebben toezichthoudend ambtenaren

van de NMa bedrijfsbezoeken verricht bij Koninklijke Wegenbouw Stevin en Oosterhof-Holman

Holding op 23 april 2002 respectievelijk 19 juni 2002. Daarbij zijn onder meer administraties

aangetroffen welke eveneens informatie bevatten omtrent de aanbesteding door de gemeente

Scheemda op 20 mei 1998, zoals neergelegd in de Koop Tjuchem-

                                                          

1 Document 3055/05.O056.

2 Document 3055/07.O056.

3 Documenten 3055/08.O056; 3055/09.O056.
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administratie.

6. KWS heeft aanvankelijk aan het bovenomschreven bedrijfsbezoek geen medewerking verleend.

Tegen KWS zijn in dit verband rapporten opgemaakt in de zin van artikel 77 Mw en zijn aan KWS

boetes opgelegd.4 KWS heeft tegen deze besluiten bezwaar gemaakt. Een en ander is onderwerp

van afzonderlijke procedures (hierna ook: niet-medewerkingsprocedures).

7. Uit het onderzoek is een redelijk vermoeden gerezen dat artikel 6, eerste lid, Mw is overtreden

door vier ondernemingen die werkzaam zijn in de bouwsector, te weten Koninklijke Wegenbouw

Stevin B.V. (hierna: KWS), Ballast Nedam Infra Noord Oost B.V. (hierna: Ballast Nedam), Gruno

Wegenbouw B.V. (hierna: Gruno) en Koop Tjuchem B.V. (hierna: Koop Tjuchem).

8. Na afloop van het onderzoek heeft de d-g NMa op 8 november 2002 een rapport als bedoeld in

artikel 59, eerste lid, Mw doen opmaken, dat op 22 november 2002 is toegezonden aan KWS,

Ballast Nedam, Gruno en Koop Tjuchem.

9. Gelet op het bepaalde in artikel 60, eerste lid, Mw hebben KWS, Ballast Nedam, Gruno en Koop

Tjuchem omtrent het rapport schriftelijk hun zienswijzen naar voren gebracht. Tevens vond,

eveneens overeenkomstig het bepaalde in artikel 60, eerste lid, Mw ten kantore van de NMa op

30 januari 2003 een hoorzitting plaats. De vier bouwondernemingen zijn hierbij in de

gelegenheid gesteld mondeling hun zienswijzen omtrent het bovengenoemde rapport naar

voren te brengen. Tijdens de hoorzitting heeft de gemachtigde van KWS een concept

bezwaarschrift overgelegd dat is ingediend in de bovengenoemde niet-medewerkingszaken.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld desgewenst in het kader van deze procedure schriftelijk

op bedoeld bezwaarschrift te reageren. Partijen hebben van die gelegenheid geen gebruik

gemaakt.

10. Van de hoorzitting is ingevolge artikel 61, tweede lid, Mw een verslag gemaakt dat op 6 maart

2003 aan betrokkenen is toegezonden.

11. Bij brief van 6 maart 2003 is, mede naar aanleiding van opmerkingen van partijen, een aantal

aanvullende stukken aan partijen toegezonden. Het betreft een nader gedeelte van de

verklaring van de heer Bos en het proces-verbaal van aangifte van diefstal van de Koop

Tjuchem-administratie. Tevens zijn aan partijen enkele bladen uit de KWS-administratie5

toegezonden, waarbij de kaders – anders dan bij de oorspronkelijke terinzagelegging –

                                                          

4 Besluiten van de d-g NMa in zaken 3152, 3153, 3154, 3155 en 3156, 16 december 2002.

5 Zie randnummer 96 van het onderhavige besluit.
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duidelijk zichtbaar waren, alsmede het inmiddels niet langer vertrouwelijke randnummer van het

              rapport. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op deze stukken te reageren.

12. Partijen hebben zich gedurende de procedure herhaaldelijk per brief op het standpunt gesteld

dat zij onvoldoende toegang hebben gehad tot het dossier omdat bij de terinzagelegging

conform artikel 60 Mw te veel (delen) van stukken als vertrouwelijk zouden zijn aangemerkt.

Tevens hebben partijen zich op het standpunt gesteld dat zij toegang dienen te hebben tot alle

zaken in de bouwsector die bij de NMa aanhangig zijn, vanwege de vermeende samenhang

tussen deze zaken. De NMa heeft zich op het standpunt gesteld dat de inzage die partijen in de

onderhavige zaak hebben gehad in de op de zaak betrekking hebbende stukken voldeed aan de

daaraan op grond van de wet te stellen eisen en heeft deze verzoeken afgewezen.

1.2 Partijen

13. KWS is een in 1922 opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. KWS is

statutair gevestigd te Utrecht en houdt daar tevens kantoor. Tot 23 april 1998 was Volker Stevin

Nederland B.V. enig aandeelhouder van KWS. Vanaf 23 april 1998 tot heden is VWS Verkeersinfra

B.V. enig aandeelhouder. KWS heeft als statutair doel onder andere het ontwerpen, aannemen,

uitvoeren, doen uitvoeren en exploiteren van werken op civiel- en bouwtechnisch gebied.6

14. Ballast Nedam is een in 1930 opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ballast Nedam Infra Noord Oost B.V. is statutair gevestigd te Nieuwegein en houdt kantoor in

Groningen. Enig aandeelhouder van Ballast Nedam sinds 20 oktober 2000 is Ballast Nedam

Infra B.V. Ballast Nedam heeft als statutair doel onder meer het voeren van een

aannemingsbedrijf grond, wegen, leidingen, beton en waterbouw en burgerlijke en utiliteitsbouw,

inclusief het verrichten van sloop en heiwerkzaamheden en milieuwerken in ruime zin alsmede

voorbereidende (ontwerp en financiering) en bijkomende werken.7

                                                          

6 KWS heeft tevens als doel het importeren, fabriceren, exploiteren en in de handel brengen van werktuigen, machines, van

bouwmaterialen en van grondstoffen daarvoor; het deelnemen in, het voeren van beheer over, het zich op andere wijze

interesseren bij en het financieren van andere ondernemingen, van welke aard ook; het opnemen en verstrekken van zekerheden,

al dan niet voor schulden van anderen en het instaan voor schulden van derden, zomede al hetgeen met het vorenstaande

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks in en buiten Nederland, alleen of in samenwerking met derden en voor eigen

rekening of voor rekening van derden.

7 Ballast Nedam heeft tevens als doel het aankopen, verkopen en exploiteren van onroerende zaken, bouwmateriaal en materieel

en verder het verrichten van onderhoudswerken en werken in het algemeen, alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van

derden, alsmede het deelnemen in, samenwerken met en voeren van beheer over andere vennootschappen en ondernemingen in

de ruimste zin van het woord.
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15. Gruno is een in 1940 opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Gruno

is statutair gevestigd te Tynaarlo en houdt kantoor te Groningen. Sinds 5 december 1997 is

Oosterhof-Holman Beheer B.V. (hierna: Oosterhof) enig aandeelhouder van Gruno Wegenbouw

B.V. Gruno is een aannemersbedrijf op het gebied van de burgerlijke- en utiliteitsbouw en grond-

, water- en wegenbouw. Sinds 1 maart 2002 opereert Gruno onder de naam Oosterhof Holman

Infra bv. Oosterhof Holman Infra bv heeft als kerntaak de integrale aanpak van

wegenbouwprojecten.8

16. Koop Tjuchem is een in 1978 opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Koop Tjuchem is statutair gevestigd te Groningen en houdt kantoor te Nieuw Vennep. Koop

Tjuchem heeft als statutair doel het uitoefenen van een heibedrijf, een wegenbouwbedrijf, de

productie van asfalt, het aannemen van civieltechnische-, mechanische en elektrotechnische

werken, een en ander zowel binnen als buiten Nederland.9 Sinds 28 december 1995 is Koop

GWW B.V. enig aandeelhouder van Koop Tjuchem.

1.3 Kenmerken van de aanbesteding en de betrokken sector

De aanbesteding en de gemeente Scheemda

17. De onderhavige zaak heeft betrekking op afspraken c.q. gedragingen van KWS, Ballast Nedam,

Gruno en Koop Tjuchem met betrekking tot een onderhandse aanbesteding van de gemeente

Scheemda op 20 mei 1998.

18. De onderhandse aanbesteding betrof het uitvoeren van onderhoud aan gemeentelijke

asfaltwegen in de gemeente Scheemda met bijkomende aansluitende werken voor de periode

van 1998 tot en met 2000. De aanbesteding geschiedde onder de naam “Meerjaren

overeenkomst 1998 t/m 2000 onderhoud wegen (asfalt), Bestek 98-01-pb”

                                                          

8 Volgens de website van Gruno Wegenbouw B.V. heeft “… de directie van Oosterhof Holman Beheer B.V. besloten de

operationele activiteiten van deze bedrijven te bundelen en per 1 maart 2002 verder te laten gaan onder de naam Oosterhof

Holman Infra B.V. [..] Het directieteam van Oosterhof Holman Infra B.V. zal bestaan uit de leden van de huidige directieteams

van Oosterhof Holman Wegenbouw en Gruno Wegenbouw.”, www.gruno-wegenbouw.nl.

9 Koop Tjuchem B.V. heeft tevens als doel het deelnemen in-, het zich op andere wijze interesseren bij-, het financieren van- en

het voeren van de directie over andere vennootsschappen en ondernemingen, het verkrijgen, vervreemden, beheren en

exploiteren van registergoederen en roerende zaken, het ter leen opnemen of ter leen verstrekken van gelden, al dan niet onder

hypothecair verband, het vestigen van beperkte rechten op vermogensrechten en roerende zaken, alsmede het stellen van

garanties en/of het verstrekken van zekerheden, een en ander ook voor schulden door een ander dan de vennootschap

aangegaan, met name door die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.
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(hierna: het Bestek).10

19. De gemeente Scheemda ligt in de Provincie Groningen en had per 1 januari 2003 14.375

inwoners. De gemeente Scheemda kent drie bedrijventerreinen, te weten Eextahaven te

Scheemda, een terrein te Midwolda aan de Dollardweg en terrein aan Scheemderwaag. Het

onderhoud van de gemeentelijke wegen is van groot belang voor de gemeente Scheemda, met

name omdat dit het bereik van de drie bedrijventerreinen vergroot. Via de gemeentelijke wegen,

die zijn aangesloten op de A7, hebben inwoners van de gemeente Scheemda en gebruikers van

de drie bedrijventerreinen een directe aansluiting op nationale en internationale verkeersaders.11

De betrokken sector

20. Zoals ook blijkt uit de Scan van de Nederlandse bouwsector welke in opdracht van de NMa is

uitgevoerd door Cap Analysis (hierna: de Scan)12 is de bouwsector een belangrijke sector van de

Nederlandse economie. In het jaar 2000 werkten er ruim 400.000 personen in ruim 60.000

ondernemingen die met een productie van ruim EUR 44 miljard goed zijn voor ca. 10% van het

Bruto Binnenlands Product van Nederland.13

21. In het algemeen wordt de bouw verdeeld in de volgende deelsectoren: Burgerlijke en

Utiliteitsbouw (hierna: B&U), Grond-, Water- en Wegenbouw (hierna: GWW), en

Installatietechniek.14 Binnen elk van de bovengenoemde deelsectoren kan een nader onderscheid

naar activiteiten gemaakt worden.

22. Volgens de Scan maakt het B&U-segment ongeveer driekwart van de totale bouwproductie uit,

terwijl het GWW-segment een vierde deel beslaat.15 De totale bouwproductie had in 2000 een

totale waarde van EUR 44.074.000.16 Van de totale bouwproductie betrof 24,3% GWW (EUR

10.728.000).17 Aan de vraagkant van het GWW-

                                                          

10 Document 3055/01.041.

11 Informatie beschikbaar via www.scheemda.nl (april 2003).

12 Scan van de Nederlandse bouwsector, Cap Analysis, 13 juni 2002,

www.nmanet.nl/Nieuws_enpublicaties/Dossiers/dossier_bouwsector (hierna: Scan).

13 Id., p. 6. Het belang van de bouw voor het Nederlands economie wordt ook bevestigd in het Eindrapport van de Parlementaire

Enquêtecommissie Bouwnijverheid (hierna: Eindrapport PEC), TK 28 244, nr. 6, p. 55.

14 Scan (hiervoor aangehaald in voetnoot 12), p. 7. Deze omschrijving van de bouwsector wordt tevens bevestigd in het

Eindrapport van de PEC, (hiervoor aangehaald in voetnoot 13), p. 55.

15 Scan (hiervoor aangehaald in voetnoot 12), p. 9.

16 Id.

17 Id.
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segment is de overheid de belangrijkste opdrachtgever (49%).18

23. Aan de aanbodkant van het GWW-segment blijkt dat drie van de vier bouwondernemingen

betrokken in het onderhavige zaak volgens de Scan behoren tot de "grootste

bouwondernemingen" in Nederland.19

Koninklijke Volker Wessel Stevin

(incl. 100 mln. Euro van Gebr. Van

Kessel, thans onderdeel van KVWS)

X X X 2.200

Heijmans* (incl. 560 mln. Euro van

IBC** ,thans onderdeel van

Heijmans)

X X X 2.130

HBG X X X 1.511

Koninklijke BAM NBM N.V. X X X 1.510

TBI X X 1.474

Strukton X 1.157

Van Wijnen X X 969

Ballast Nedam*** X X X 881

Koop Tjuchem X X X 805

Dura Vermeer X X X 782

24. Volgens de Scan bestaan GWW-activiteiten uit het uitvoeren van grondwerken en het aanleggen

en onderhouden van waterbouwwerken en wegen.21 Binnen GWW kunnen de volgende

deelactiviteiten worden onderscheiden: grondwerk, droge waterbouw, railbouw, kust- en

oeverwerk, baggerwerk, kabel- en buizenwerk, wegenbouw en straatwerk.

                                                          

18 Sccn (hiervoor aangehaald in voetnoot 12), p. 10. Deze bevinding wordt tevens bevestigd door het Eindrapport van de PEC,

(hiervoor aangehaald in voetnoot 13), p. 56.

19 Sccn (hiervoor aangehaald in voetnoot 12), p. 16.

20 Id., *    Omzetgegevens hebben alléén betrekking op GWW, B&U en projectontwikkeling in Nederland, inclusief intercompany

omzet. * *   Totaal omzet concern. * * *  Omzetgegevens hebben alléén betrekking op GWW, B&U en projectontwikkeling in

Nederland. Bron: jaarverslagen ondernemingen (bewerking CapAnalysis).

21 Sccn (hiervoor aangehaald in voetnoot 12), p. 7.
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25. Zoals reeds hiervoor is vermeld in randnummer 18, betrof de onderhandse aanbesteding door de

gemeente Scheemda het uitvoeren van onderhoud aan gemeentelijke asfaltwegen in de

gemeente Scheemda met bijkomende aansluitende werken.

26. Voor een goed begrip van de zaak is het voldoende vast te stellen dat deze werkzaamheden

activiteiten binnen de GWW-sector betroffen, welke nader kunnen worden onderverdeeld in

wegenbouw (asfaltwerk) en straatwerk (het leggen van bestratingen).

1.4 Het rapport

27. Krachtens artikel 59, eerste lid, Mw doet de d-g NMa een rapport opmaken indien hij na afloop

van het onderzoek een redelijk vermoeden heeft dat een overtreding als bedoeld in artikel 56,

eerste lid, Mw is begaan.

28. In het rapport van 8 november 2002 worden – kort en zakelijk weergegeven – de volgende

bevindingen uit het onderzoek vermeld.

1.4.1 Samenvatting van de feiten vermeld in het rapport

Aanbesteding door de gemeente Scheemda

29. Op 28 april 1998 verzond de gemeente Scheemda het eerder genoemde Bestek22 aan: KWS

Noord, Ballast Nedam, Gruno Wegenbouw en Koop Tjuchem. Op 20 mei 1998 werd op het

Bestek ingeschreven door KWS,23 Ballast Nedam,24 Gruno25 en Koop Tjuchem.26 Op 2 juni 1998

nam het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Scheemda het besluit de

opdracht te gunnen aan KWS, zijnde de onderneming met de laagste inschrijfprijs, te weten NLG

683.000,- (EUR 309.931,89) per jaar. Dit besluit werd bij brief van 5 juni 1998 – verzonden op 11

juni 1998 – bevestigd aan KWS.27

30. Conform het Bestek zou de daadwerkelijke afrekening aan de gemeente Scheemda geschieden

op basis van de tevoren afgesproken eenheidsprijzen die jaarlijks zouden worden herzien. KWS

heeft met betrekking tot de uitvoering van dit project uiteindelijk in totaal NLG 3.089.034,40

(EUR 1.401.742,70)(exclusief omzetbelasting) in rekening

                                                          

22 Zie randnummer 18 van het onderhavige besluit.

23 Document 3055/01.041/02/2.

24 Document 3055/01.041/05/2.

25 Document 3055/01.041/04/2.

26 Document 3055/01.041/03/2.

27 Documenten 3055/01.041/06/1 van 7; 3055/01.041/06/3 van 7.
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gebracht aan de gemeente Scheemda.

Afspraken en/of gedragingen tussen de vier inschrijvende wegenbouwers

31. Zoals reeds vermeld was aanleiding voor onderzoek de door de heer Bos op 13 november 2001

aan de Minister van Justitie overgelegde Koop Tjuchem-administratie. In de Koop Tjuchem-

administratie is in de zevende boekhoudregel op pagina 319 met betrekking tot de aanbesteding

van de gemeente Scheemda het volgende opgenomen: 28

1

0

2

6

6

20-5-1998

Asfaltonder-

houd 3 jaar

Gem.

Schee

mda

01-08-

2000

683.000,00 +20%

Regeling

AdV F 4x aanwezig: KWS/BNGW/  Gruno/Koop.

Jaaromzet � 750.000,00 20% regeling per

jaar Pref. Gevraagd +Beurt tegoed voor het

einde jaar/Afspr. Geldt tot/met 2000

32. Uit verklaringen en gegevens afkomstig uit de bedrijfsbezoeken (zie hiervoor randnummer 5),

kan volgens het rapport niet anders worden geconcludeerd dan dat de administratie afkomstig is

van de bouwonderneming Koop Tjuchem.29

33. Het rapport concludeert vervolgens mede op basis van de woorden: “4x aanwezig:

KWS/BNGW/Gruno/Koop” ,30 uit de Koop Tjuchem-administratie dat de vier genoemde

ondernemingen, KWS, BNGW (Ballast Nedam), Gruno en Koop (Koop Tjuchem) contact hebben

gehad omtrent de aanbesteding op 20 mei 1998 door de gemeente Scheemda.31

34. Vervolgens wordt in het rapport gesteld dat de gegevens betreffende het Bestek en de

bijbehorende correspondentie tussen de gemeente Scheemda en de vier inschrijvende

bouwondernemingen overeenstemmen met de administratieve gegevens van drie van de vier

ondernemingen, namelijk KWS, Koop Tjuchem en Gruno. Volgens het rapport betreft de

overeenstemming het aantal en de aanduiding van de betrokken partijen, de omschrijving en

looptijd van het werk, de datum en de wijze van aanbesteding, het (globaal) beschikbare budget

van de gemeente Scheemda, de gegunde prijs, de inschrijfprijzen van Koop Tjuchem en KWS en

de vergoeding verschuldigd door KWS aan de drie andere bouwondernemers.32

                                                          

28 Document 3055/05.O056, p. 319; lege kolommen uit de Koop Tjuchem-administratie zijn hier weggelaten.

29 Rapport, randnummer 34.

30 Rapport, randnummer 37.

31 Rapport, randnummer 20.

32 Rapport, randnummer 46.
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35. Tevens constateert het rapport dat uit de verschillende boekhoudkundige bewerkingen van de

diverse administraties moet worden afgeleid dat de 20%-regeling ziet op de vaststelling van het

bedrag dat KWS diende te betalen aan de drie overige ondernemingen gezamenlijk, namelijk per

jaar 20% van de jaaromzet van NLG 750.000 (EUR 340.335,16), zijnde NLG 150.000 (EUR

68.067,03),33 ofwel NLG 50.000 (EUR 22.689,01) elk aan Gruno, Ballast Nedam en Koop

Tjuchem.34

36. Op grond van de verklaringen van de heer Bos omtrent het karakter van gedragingen die hun

neerslag hebben gevonden in de Koop-Tjuchem-administratie en de verklaringen van de ex-

directeur van KWS over vooroverleg en verrekening in de bouwsector, concludeert het rapport

dat de klaarblijkelijk ontstane financiële relatie tussen KWS, Ballast Nedam, Gruno en Koop

Tjuchem haar oorsprong moet hebben gevonden in een afspraak danwel afstemming omtrent

het inschrijfgedrag ten aanzien van de aanbesteding van het Bestek door de gemeente

Scheemda.35

1.4.2 Conclusies van het rapport

37. Op basis van de voorliggende feiten wordt in het rapport geconcludeerd dat kennelijk sprake is

van een overeenkomst tussen, danwel een onderling afgestemde feitelijk gedraging van, KWS,

Ballast Nedam, Gruno en Koop Tjuchem met betrekking tot de aanbesteding van het Bestek

door de gemeente Scheemda, voorafgaand aan of tijdens de periode van 28 april 1998 tot en met

20 mei 1998, waarbij deze ondernemingen afspraken hebben gemaakt en/of hun gedrag hebben

afgestemd met betrekking tot hun respectievelijk inschrijfgedrag betreffende de aanbesteding

van het Bestek. Daarbij is tussen de betrokken ondernemingen afgesproken en/of afgestemd dat

KWS als laagste van de vier ondernemingen zou inschrijven met als tegenprestatie een op geld

waardeerbare vergoeding van KWS aan de andere partijen.36

38. In het rapport wordt geconcludeerd dat deze overeenkomst tussen, danwel onderling

afgestemde feitelijke gedraging van, KWS, Ballast Nedam, Gruno en Koop Tjuchem met

betrekking tot de aanbesteding van het Bestek door de gemeente Scheemda een overtreding van

artikel 6, eerste lid, Mw vormt.37

                                                          

33 Rapport, randnummer 45.

34 Rapport, randnummers 42 en 45.

35 Rapport, randnummer 47.

36 Rapport, randnummers 48-49 en 56.

37 Rapport, randnummer 64.



Openbaar

12                                                Openbaar

39. Volgens het rapport zijn de ondernemingen die bovenstaande overtreding hebben begaan en

aan wie de overtreding is toe te rekenen KWS, Ballast Nedam, Gruno en Koop Tjuchem.

1.5 Zienswijzen van de betrokken ondernemingen

40. In het kader van de procedure hebben KWS, Ballast Nedam, Gruno en Koop Tjuchem ieder een

schriftelijke zienswijze ingediend, welke zij vervolgens tijdens de hoorzitting op 30 januari 2003

nader mondeling hebben toegelicht. Hieronder zullen deze zienswijzen – kort en zakelijk

samengevat – worden weergegeven. Daar de zienswijzen onderling grote overeenstemming

vertonen worden deze per onderwerp uiteengezet.

1.5.1 Procedurele aspecten

Inzage in de op de zaak betrekking hebbende stukken

41. Partijen hebben aangevoerd dat zij onvoldoende de gelegenheid hebben gehad om de op de

zaak betrekking hebbende stukken in te zien, omdat door de NMa een aantal stukken als

(gedeeltelijk) vertrouwelijk is aangemerkt. De wijze waarop de NMa inzage heeft verleend in de

stukken schaadt volgens partijen de rechten van de verdediging en zou in strijd zijn met artikel 6

van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele

vrijheden (hierna: EVRM). Als (gedeeltelijk) vertrouwelijk aangemerkte stukken kunnen in de

opvatting van partijen niet als bewijs worden gebruikt. In dit kader wordt gewezen op de

uitspraak van de Rechtbank Rotterdam inzake SEP v. Norsk Hydro Energy.38 Verder wijzen partijen

op het arrest inzake Edwards vs. United Kingdom van het Europees Hof voor de rechten van de

Mens (hierna: EHRM),39 waaruit blijkt dat zowel materiaal voor als tegen de beschuldigde

inzichtelijk moet worden gemaakt.

42. Partijen hebben voorts aangevoerd dat ingevolge artikel 60 Mw alle op de zaak betrekking

hebbende stukken volledig ter inzage dienen te worden gelegd. Dit geldt volgens partijen in het

bijzonder voor de drie ordners met de Koop Tjuchem-administratie en de in de zaak gebruikte

verklaringen van de heer Bos en de ex-directeur van KWS. De beschikking in de zin van artikel 62

Mw mag uitsluitend gebaseerd worden op stukken die de belanghebbenden hebben kunnen

inzien. Daarbij is door partijen gewezen op de vergelijkbare bepaling van artikel 5.4.2.2 van het

Voorontwerp van de vierde trance Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

43. Tevens hebben partijen inzage verzocht in de stukken van andere bij de NMa nog aanhangige

zaken in de bouwsector. Tussen de onderhavige zaak en de andere nog bij de NMa aanhangige

zaken in de bouwsector bestaat volgens partijen een zodanige samenhang dat deze niet los van

                                                          

38 Rechtbank Rotterdam 26 november 2002, MEDED 00/1002-SIMO.

39 EHRM 16 december 1992, Series A, volume 247-B, Edwards vs United Kingdom.
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elkaar te zien zijn. Derhalve is volgens partijen een adequate verdediging niet mogelijk zonder

gelijktijdige en volledige inzage in deze andere zaken. De zaken zouden gezamenlijk behandeld

moeten worden. Door dit verzoek om inzage niet te honoreren schendt naar het oordeel van

partijen de NMa de rechten van de verdediging en handelt zij in strijd met artikel 6 EVRM.

Koop Tjuchem-administratie en verklaringen

44. Door partijen is aangevoerd dat de authenticiteit van de voor deze zaak gebruikte administratie

van Koop Tjuchem niet is vast te stellen. Niet is zeker dat de administratie die de NMa in haar

bezit heeft ook dezelfde is als die op 16 november 1998 bij een medewerker van Koop Tjuchem is

ontvreemd. Koop Tjuchem ontkent tevens dat de administratie een getrouw beeld geeft van de

verplichtingen die aannemers over en weer jegens elkaar aangingen.

45. Ten aanzien van de in het dossier van deze zaak aanwezige stukken stellen partijen voorts dat

die deels uit andere zaken afkomstig zijn. Op deze wijze zou onterecht gebruik worden gemaakt

van stukken uit andere onderzoeken.

46. Verder is door partijen aangevoerd dat de Koop Tjuchem-administratie is opgenomen in een

politieregister in de zin van de Wet Politieregisters en dat derhalve de overhandiging van die

administratie door het KLPD aan de NMa onrechtmatig is.

47. Ten aanzien van de verklaring van de heer Bos wordt er door partijen op gewezen dat hij in

onmin leeft met zijn voormalige werkgever, Koop Tjuchem.  Dit zou volgens partijen reden

moeten zijn om de verklaring van de heer Bos in twijfel te trekken en voor de bewijsvoering

buiten beschouwing te laten. Ditzelfde zou gelden voor de verklaring van de ex-directeur van

KWS.

Onrechtmatigheid bedrijfsbezoeken

48. De partijen bij wie door de toezichthoudend ambtenaren van de NMa een bedrijfsbezoek is

gebracht, stellen zich op het standpunt dat dit bezoek ten aanzien van de onderhavige zaak

onrechtmatig was en dat mitsdien het bij dat bezoek vergaarde bewijsmateriaal als onrechtmatig

verkregen terzijde dient te worden gelegd.

49. De onrechtmatigheid van de bedrijfsbezoeken vindt in de opvatting van partijen haar grondslag

in hetgeen als doel van het bedrijfsbezoek werd vermeld. Gruno is van mening dat buiten het

doel van het onderzoek is gezocht en daarbij is gestuit op de aanbesteding van de gemeente

Scheemda. In het bijzonder stelt Gruno dat bij het bedrijfsbezoek door de toezichthoudend

ambtenaren bij aanvang van het bezoek is medegedeeld dat het zou gaan om een onderzoek

naar overtredingen van artikel 6 Mw in de asfaltproductiesector. KWS en Ballast Nedam zijn

daarentegen van mening dat het doel van het bezoek dermate ruim is omschreven dat per

definitie sprake is van een ‘fishing expedition’, hetgeen in strijd zou zijn met de
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evenredigheidseis van artikel 5:13 Awb.

50. Bij de bedrijfsbezoeken zijn volgens partijen gehele computerbestanden gekopieerd, zonder dat

nader is gepreciseerd waarnaar de toezichthoudend ambtenaren van de NMa op zoek zijn

waren. In de visie van partijen levert dit een met artikel 52 Mw juncto de artikelen 5:15, 5:17 en

5:13 Awb strijdige ‘doorzoeking’ op.

51. Partijen doen tevens een beroep op het arrest van het EHRM inzake Colas Est e.a. vs. Frankrijk

(hierna: Colas Est).40 De onderhavige situatie is naar de opvatting van partijen sterk vergelijkbaar

met de situatie in de zaak Colas Est, waarin het EHRM concludeerde tot schending van artikel 8

EVRM door de Franse autoriteiten. Partijen stellen dat net als in Colas Est het de ambtenaren zijn

die zelfstandig besluiten over de noodzaak van de bedrijfsbezoeken, alsmede over het aantal, de

duur en de omvang daarvan. In Colas Est hebben bedrijfsbezoeken zich voltrokken zonder

voorafgaand rechterlijk mandaat en buiten aanwezigheid van een “officier de police judiciaire” .

Partijen zijn van mening dat de bedrijfsbezoeken om die redenen ook in de onderhavige zaak

niet voldoen aan de proportionaliteitseis van artikel 8 lid 2 EVRM.

Overige zienswijzen

52. Gruno heeft erop gewezen dat de bijlagen van stuk nummer 8 niet aan haar ter beschikking zijn

gesteld ter beoordeling van de vertrouwelijkheid en ook niet ter inzage zijn gelegd. Stuk nummer

8 van de inventarislijst bestaat uit het Verslag van verrichte ambtshandelingen met zeven

bijlagen, te weten vier lijsten, een situatieschets van de kamer van de directeur, een geschreven

overzicht van het archief en de aanstelling van een bewaarder van de verzegelde ruimten. Deze

bijlagen zijn volgens Gruno ten onrechte niet ter inzage gelegd.

53. KWS is van mening dat de d-g NMa het verbod van vooringenomenheid heeft geschonden

doordat de d-g NMa ten aanzien van KWS en andere bouwondernemingen in de media diverse

beschuldigingen zou hebben geuit en in feite daarmee reeds een veroordeling heeft

uitgesproken.

54. De NMa handelt in de visie van Koop Tjuchem in strijd met de algemene beginselen van

behoorlijk bestuur, met name het verbod van willekeur en het gelijkheidsbeginsel, door de

arbitraire wijze waarop zij bepaalt welke aanbestedingen al dan niet worden onderzocht. De

NMa zou voorts in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel handelen doordat zij er niet in slaagt

voldoende bewijs te leveren voor de conclusies van het rapport.

1.5.2 Materiële aspecten

                                                          

40 EHRM 16 april 2002, EHRC 2002, 46 Colas Est e.a. vs. Frankrijk.
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55. Door partijen is gesteld dat de vermeende mededingingsbeperkende afspraken buiten de

reikwijdte van artikel 6, eerste lid, Mw vallen omdat de mededinging door deze afspraken niet

merkbaar wordt beperkt. De gemeente Scheemda heeft van de afspraak, voor zover deze al zou

bestaan, geen nadeel ondervonden en een aanbesteding kunnen doen voor een scherpe prijs

binnen het budget dat daarvoor stond.

56. De NMa zou niet in voldoende mate aannemelijk hebben gemaakt dat op de beweerdelijk

plaatsgevonden voorvergadering overeengekomen is de inschrijfprijzen tot een boven-

concurrentiëel niveau te verhogen en dat afstemming met betrekking tot de laagste inschrijver

heeft plaatsgevonden. Voorts bestaat in de visie van partijen geen bewijs voor de stelling van de

NMa dat preferentie is gegeven en dat verrekening heeft plaatsgevonden.

57. De Boeterichtsnoeren van de NMa kunnen volgens partijen in de onderhavige zaak niet gebruikt

worden voor het bepalen van de boete daar deze eerst na de overtreding  en na aanvang van het

onderzoek tot stand zijn gekomen. In het bijzonder stellen partijen zich op het standpunt dat

geen sprake is van ‘bid-rigging’ zoals in het rapport wordt gesteld. Voorts zou voor de bepaling

van de boete eerst de relevante markt moeten worden afgebakend.

2. Juridische Beoordeling

2.1 Inleiding

58. In het kader van de onderhavige procedure wordt op basis van de bevindingen in het rapport en

in het licht van de zienswijzen van partijen beoordeeld, of KWS, Ballast Nedam, Gruno en Koop

Tjuchem, zich schuldig hebben gemaakt aan overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw.

59. Hierna wordt allereerst nagegaan in hoeverre de in het rapport vermelde feiten als vaststaand

zijn aan te nemen, mede gelet op de door partijen ingebrachte zienswijzen (Beoordeling ten

aanzien van de feiten, hoofdstuk 2.2). In dit kader wordt eerst kort ingegaan op de kenmerken

van de betrokken sector (2.2.1). Vervolgens wordt het tijdens het onderzoek verzamelde

bewijsmateriaal met betrekking tot de in het rapport vermelde afspraken nader geanalyseerd en

worden de feiten nader gewaardeerd(2.2.2 en 2.2.3.). Tenslotte komen in hoofdstuk 2.3 de

procedurele (2.3.1) en materiële aspecten (2.3.2) aan de orde (Beoordeling ten aanzien van het

recht).

2.2 Beoordeling ten aanzien van de feiten

2.2.1 De betrokken sector; kenmerken
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60. Zoals hiervoor reeds aangegeven zag de aanbesteding van de gemeente Scheemda, waar de

onderhavige zaak betrekking op heeft, op activiteiten welke onderdeel uitmaken van de GWW-

sector. Op basis van het dossier, algemene kenmerken van de GWW-sector en de aanbesteding

kan het volgende worden opgemerkt.

61. De aan te besteden werkzaamheden betroffen het uitvoeren van onderhoud aan asfaltwegen in

de gemeente Scheemda met bijkomende aansluitende werken.41

62. Uit het Bestek blijkt dat bovengenoemde werkzaamheden in het bijzonder bestonden uit het

opnemen en verwerken van de onderdelen en hoeveelheden per wegvak gekoppeld aan de

eenheidsprijzen, het aanbrengen van profileerlagen en deklagen, het aanbrengen van slijtlagen

op asfaltwegen en het herstellen of opnieuw aansluiten van straatwerk bij de nieuw aangebrachte

versterkingslagen van asfalt.42 De GWW-sector omvat deelactiviteiten zoals wegenbouw en

straatwerk.43 In het onderhavige geval bestonden de werkzaamheden uit het onderhouden van

wegen en het leggen van bestratingen binnen de GWW-sector.

63. Kenmerkend voor de uitvoerende bouw in de GWW-sector is dat de bouwactiviteiten "op locatie"

plaatsvinden. In het onderhavige geval dienden de werkzaamheden per definitie in de gemeente

Scheemda uitgevoerd te worden. Voorts is er geen mogelijkheid voor standaardisatie.

64. Tevens zijn van belang de hoge transportkosten en de beperkte houdbaarheid van voor

verwerking gereed asfalt. Deze kenmerken van de markt verkleinen de concurrentie omdat niet

iedere bouwonderneming de gewenste werkzaamheden tegen een concurrentiele prijs kan

uitvoeren. Voor het aanleggen van wegen wordt vaak gewerkt met warm asfalt, dat niet over

lange afstanden kan worden vervoerd.44

65. Aan de vraagzijde45 stond de gemeente Scheemda; aan de aanbodzijde de vier

bouwondernemingen die door de gemeente Scheemda in het kader van de onderhavige

aanbesteding zijn aangeschreven. Omdat alle vier bouwondernemingen actief zijn in de GWW-

                                                          

41 Document 3055/01.041.01/4.

42 Document 3055/01.041.01/4.

43 Zie Scan (hiervoor reeds vermeld in voetnoot 12), p.8.

44 Dit kenmerk wordt tevens bevestigd door het Eindrapport van de PEC. Daarin staat dat met name de markten voor beton en

asfalt door beperkte houdbaarheid sterk regionaal van aard zijn. Per regionale markt is het aantal aanbieders klein. Dit kan leiden

tot marktmacht voor de gevestigde bedrijven, met inefficiënties door gebrek aan concurrentie en mogelijk onregelmatigheden als

gevolg. Eindrapport PEC (hiervoor reeds vermeld in voetnoot 13), p. 58.

45 Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag op horizontale samenwerkingsovereenkomsten, Pb C

3/2, randnummer 124. Besluit van 25 november 1997, houdende vrijstelling van combinatieovereenkomsten ter zake van

aanbestedingen van het verbod van mededingingsafspraken, Staatsblad 1997, 592.
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sector en bovenomschreven activiteiten kunnen uitvoeren, concludeert de d-g NMa dat de vier

bouwondernemingen als concurrenten van elkaar moeten worden beschouwd. Zoals hiervoor

reeds aangegeven, behoren drie van de vier bedoelde bouwondernemingen als tot de grootse

bouwondernemingen in Nederland.46

2.2.2 De betrokken afspraak

De aanbesteding

66. Bij brief van 28 april 1998 heeft de gemeente Scheemda een kopie van het Bestek aan vier

bouwondernemingen (KWS-Noord, Koop Tjuchem,Gruno Wegenbouw, Ballast Nedam)

gestuurd.47 Hierdoor zijn de genoemde vier bouwondernemingen uitgenodigd om in te schrijven

voor de aanbesteding van de Meerjaren Overeenkomst.48

67. De gemeente Scheemda heeft als gunningscriterium de laagste prijs gekozen. De

prijsinschrijvingen moesten volgens het Bestek op 20 mei 1998 om 11:00 uur in Kamer 216 van

het Gemeentehuis zijn ingediend.

68. Volgens het Bestek was het budget voor elk jaar globaal gemiddeld NLG 900.000 (EUR

408.402,19), inclusief omzetbelasting (toen 17.5%).49 De daadwerkelijke afrekening zou

geschieden op basis van tevoren afgesproken eenheidsprijzen tussen de gemeente Scheemda en

de laagste inschrijver, die jaarlijks zouden worden herzien.50

69. Bij brieven van 20 mei 1998 hebben alle vier bouwondernemingen ingeschreven conform de

volgende inschrijfprijzen (exclusief omzetbelasting):

- KWS51 NLG 683.000 (EUR 309.931,89)

- Ballast Nedam52 [VERTROUWELIJK]

- Gruno53 [VERTROUWELIJK]

- Koop Tjuchem54 [VERTROUWELIJK]

                                                          

46 Zie randnummer 23 van het  onderhavige besluit.

47 Documenten 3055/01.041.02/1, 3055/01.041.03/1, 3055/01.041.04/1, 3055/01.041.05/1.

48 Zie randnummer 18 van het onderhavige besluit.

49 Document 3055/01.041.01/5.

50 Id.

51 Document 3055/01.041.02/2.

52 Document 3055/01.041.05/2.

53 Document 3055/01.041.04/2.

54 Document 3055/01.041.03/2.
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70. Op 2 juni 1998 besloot het College van Burgmeester en wethouders van de gemeente Scheemda

de opdracht omtrent het Meerjaren Overeenkomst zoals vermeld in randnummer 29 aan KWS te

gunnen.55 Bij brief van 5 juni 1998 werd dit besluit schriftelijk aan KWS medegedeeld.56

71. Daarna zijn de werkzaamheden door KWS uitgevoerd voor het bedrag zoals genoemd in

randnummer 30 van het rapport. Over een periode van drie jaren (1998 t/m 2000) is een totaal

bedrag van NLG 3.089.034,40 (EUR 1.401.742,50) door KWS aan de gemeente Scheemda

gefactureerd.

72. Bovenstaande feiten met betrekking tot de aanbesteding zijn door partijen noch in hun

schriftelijke zienswijze noch tijdens de hoorzitting betwist en kunnen als vaststaand worden

aangemerkt.

De Koop Tjuchem-administratie

73. In zijn verklaring heeft de heer Bos uiteengezet hoe de Koop Tjuchem-administratie dient te

worden gelezen.57 Duidelijk is gemaakt dat de Koop Tjuchem-administratie is opgezet in de vorm

van een grootboek.58 Aan iedere (divisie van een) bouwonderneming, waarmee (een

groepsonderneming van) Koop Tjuchem een financiële relatie onderhoudt, zijn één of meer

pagina’s toegekend. Gelet op de methode van (boekhoudkundige) verslaglegging, welke in het

bedrijfsleven gebruikelijk is, is duidelijk dat in de Koop Tjuchem-administratie afspraken zijn

vastgelegd tussen (groepsondernemingen van) Koop Tjuchem en andere bouwondernemingen

vermeld op de desbetreffende bladzijde.59

74. Met betrekking tot de onderhavige zaak blijkt dat in de zevende regel op pagina 319 (hierna: de

betrokken regel) van de Koop Tjuchem-administratie een referentie naar de gemeente Scheemda

is opgenomen:60

1

0

2

6

6

20-5-1998

Asfaltonder-

houd 3 jaar

Gem.

Schee

mda

01-08-

2000

683.000,00 +20%

Regeling

AdV F 4x aanwezig: KWS/BNGW/  Gruno/Koop.

Jaaromzet � 750.000,-- 20% Regeling per jaar

Pref. Gevraagd + Beurt tegoed voor het einde

jaar/Afspr. geldt tot/met 2000.

                                                          

55 Document 3055/01.041.06/1.

56 Document 3055/01.041.06/3.

57 Document 3055/07.0o56.

58 Document 3055/07.0o56, p. 7 van de verklaring.

59 Document 3055/07.0o56, p. 15 van de verklaring.

60 Document 3055/05.Oo56, p. 319; lege kolommen uit de Koop Tjuchem-administratie zijn hier weggelaten.
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75. Volgens de verklaring van de heer Bos dienen de afzonderlijke regels uit de Koop Tjuchem-

administratie van links naar rechts te worden gelezen.61 Wanneer van links naar rechts wordt

gelezen, worden volgens de heer Bos in verschillende kolommen de volgende gegevens

vermeld:62 een code, de datum van de aanbestedingsbrief, het besteknummer en de

opdrachtgever, het bedrag waarvoor de laagste "officieel"63 inschrijft en daarna de kolom waarin

"men iets tegoed heeft of verschuldigd is".64 In de laatste, grootste en breedste kolom is vermeld de

afspraak die gemaakt is tussen de daarin genoemde ondernemingen. Tevens is door de heer Bos

vermeld dat de afkorting "F" in de Koop Tjuchem-administratie staat voor een onderhandse

aanbesteding of uitnodiging.65

76. Wanneer de betrokken regel van de Koop Tjuchem-administratie waarin Scheemda wordt

vermeld wordt bekeken in het licht van de verklaring van de heer Bos, dan wordt deze als volgt

begrepen.

77. Zoals aangegeven leest de Koop Tjuchem-administratie als een grootboek waarin verschillende

afspraken tussen Koop Tjuchem (haar dochterondernemingen) en andere ondernemingen in de

bouwsector zijn vastgelegd. De betrokken regel bevindt zich als geheel op een pagina waarop de

naam "Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V." in Leek met adres, postbus, en telefoongegevens staat

vermeld alsmede de naam van de contactpersoon bij KWS, welke in de administratie wordt

afgekort met de letter "W".

78. In de eerste kolom wordt een code vermeld. De code van de aanbesteding van de gemeente

Scheemda is in de betrokken regel van de Koop Tjuchem-administratie "10266".

79. In de tweede kolom is een referentie opgenomen naar de desbetreffende aanbesteding. In de

betrokken regel van de Koop Tjuchem-administratie staat "20-5-1998 Asfaltonderhoud 3 jaar".

Volgens de verklaring van de heer Bos zou "20-5-1998" moeten refereren aan de datum van de

                                                          

61 Document 3055/07.Oo56, p. 7 van de verklaring.

62 Dat deze gegevens worden vermeld, wordt ook bevestigd door het Eindrapport van de PEC. "De bladen geven, naast de NAW-

gegevens en namen van contactpersonen, per partner een overzicht van de werken waarin door Koop Tjuchem met hen afspraken

zijn gemaakt alsmede de mogelijke wijze van verrekening daarvan. Per blad worden (meestal) de volgende gegevens weergegeven:

naam bedrijf, intern dossiernummer, datum aanbesteding, besteknummer, datum aanbesteding, besteknummer, opdrachtgever,

datum oplevering, aanneemsom laagste inschrijver, tegoed dan wel schuld, opmerkingen, initialen van betrokken persoon van

Koop Tjuchem, wijze van werkverkrijging (openbare of onderhandse aanbesteding), en de inhoud van de onderling gemaakte

afspraken.", Eindrapport PEC (hiervoor aangehaald in voetnoot 13), p. 85.

63 Aanhalingstekens toegevoegd door NMa.

64 Document 3055/07.Oo56, p. 7 van de verklaring.

65 Document 3055/07.Oo56, p. 9 van de verklaring.
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"aanbestedingsbrief" (kennelijk wordt hiermee bedoeld de inschrijvingsbrief van partijen). In het

onderhavige geval stemt dit overeen met de datum van de inschrijvingsbrieven van partijen.66

Wanneer de term "Asfaltonderhoud 3 jaar" wordt vergeleken met de onbetwiste feiten in

randnummers 18 en 66 van het onderhavige besluit, kan de d-g NMa voorts niet anders

concluderen dan dat "Asfaltonderhoud 3 jaar" overeenstemt met de aanbesteding omtrent de

Meerjaren Overeenkomst (Asfalt) door de gemeente Scheemda.

80. Volgens de verklaring van de heer Bos zou de derde kolom het besteknummer en de naam van

de opdrachtgever moeten vermelden. In de derde kolom van de betrokken regel van de Koop

Tjuchem-administratie wordt geen besteknummer vermeld, maar wel de naam van de

opdrachtgever, namelijk de gemeente Scheemda.

81. Na de derde kolom in de betrokken regel van de Koop Tjuchem-administratie wordt de datum

"01-08-2000" vermeld. In het onderhavige geval is aannemelijk dat het overeenkomt met de

einddatum van de Meerjaren Overeenkomst.

82. In de daarop volgende kolom staat volgens de verklaring van de heer Bos het bedrag waarvoor

de laagste inschrijver "officieel"67 heeft ingeschreven. In dezelfde kolom van de  betrokken regel

van de Koop Tjuchem-administratie wordt een bedrag van "683.000,-" vermeld. Dit bedrag stemt

volledig overeen met de onbetwiste inschrijfprijs van KWS.68

83. Naast de kolom in de betrokken regel van de Koop Tjuchem-administratie waarin het bedrag van

683.000,- (EUR 309.931,89) wordt genoemd, staat het volgende beschreven: "+20% regeling".

Volgens de verklaring van de heer Bos wordt in deze kolom beschreven wat precies verschuldigd

of tegoed is.69

84. Net vóór de laatste, grootste en breedste kolom in de betrokken regel van de Koop Tjuchem-

administratie staat een "F" vermeld. Volgens de verklaring van de heer Bos staat de afkorting "F"

voor een onderhandse aanbesteding. Dit stemt overeen met de informatie van de gemeente

Scheemda omtrent de wijze van aanbesteding van de Meerjaren Overeenkomst.70

85. In de laatste, grootste en breedste kolom in de betrokken regel van de Koop Tjuchem-

administratie staat het volgende vermeld: "4x aanwezig: KWS/BNGW/Gruno/Koop. Jaaromzet �

750.000,-- 20% regeling per jaar Pref. gevraagd +Beurt tegoed voor het einde jaar/Afspr. geldt tot/met

                                                          

66 Zie randnummer 69 van het onderhavige besluit.

67 Aanhalingstekens toegevoegd door NMa.

68 Zie randnummer 69 van het onderhavige besluit.

69 Zie randnummer 75 van het onderhavige besluit.

70 Document 3055/01.041.01/4.
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2000". Volgens de verklaring van de heer Bos staat in deze kolom wat precies tussen de

desbetreffende partijen is afgesproken.71

86. Uit de woorden “4x aanwezig: KWS/BNGW/Gruno/Koop”  blijkt dat op een bepaald moment vier

partijen "aanwezig" zijn geweest. Hieruit concludeert de d-g NMa dat de vier genoemde partijen

op een bepaald moment een bespreking of overleg hebben gehad waarbij alle vier partijen

betrokken waren. Uit de overige pagina’s van de Koop Tjuchem-administratie72 blijkt dat de

afkortingen "KWS", "BNGW", "Gruno", en "Koop" staan voor bouwondernemingen die deel

uitmaken van de concerns waartoe de moeders van KWS, Ballast Nedam, Gruno en Koop

Tjuchem behoren.

87. De rest van de informatie die is weergegeven in deze laatste kolom van de betrokken regel van

de Koop Tjuchem-administratie bevat volgens de verklaring van de heer Bos de weergave van de

afspraak: "Jaaromzet � 750.000,-- 20% Regeling per jaar Pref. gevraagd +Beurt tegoed voor het einde

jaar/Afspr. geldt tot/met 2000". Wanneer deze informatie wordt bekeken in het licht van de rest

van de informatie in de betrokken regel, leidt de d-g NMa hier het volgende uit af.

88. Met betrekking tot het gedeelte van de afspraak “Jaaromzet � 750.000,-- 20% Regeling per jaar”

geeft de afkorting “�”  aan dat tijdens het overleg tussen de betrokken bouwondernemingen een

schatting van een bedrag van NLG 750.000 (EUR 340.335,16) is gemaakt. Het gebruik van de

woorden “Jaaromzet”  en  “20% Regeling”  ziet op een termijn van een jaar.

89. Voor een verder begrip van de afspraken die zijn gemaakt binnen het kader van het overleg zijn

de woorden "Pref. gevraagd +Beurt tegoed voor het einde jaar" van belang.73 Hieruit kan worden

afgeleid dat tussen de vier bouwondernemingen is afgesproken dat "pref." is gevraagd en "beurt

tegoed”  diende te worden voldaan voor het eind van het jaar. Uit de woorden "Afspr. geldt tot/met

2000" kan worden afgeleid dat hetgeen is afgesproken tijdens het overleg tussen de vier

bouwondernemingen in ieder geval geldt tot en met 2000.

90. Bovenstaande gegevens uit de Koop Tjuchem-administratie zijn door partijen noch in hun

schriftelijke zienswijze noch tijdens de hoorzitting betwist en kunnen als vaststaand worden

aangemerkt.

Andere verklaringen

                                                          

71 Zie randnummer 75 van het onderhavige besluit.

72 Document 3055/05.Oo56, pp. 301 - 336 (KWS) van de Koop Tjuchem-administratie. Document 3055/05.Oo56, pp. 16- 28 (Ballast

Nedam) van de Koop Tjuchem-administratie. Document 3055/05.Oo56, pp. 479 – 482 (Gruno) van de Koop Tjuchem-

administratie.

73 Later in dit besluit zal blijken wat "pref." en "beurt tegoed" precies inhouden.
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91. Gezien de verschillende aanwijzigen voor een mogelijke afspraak tussen de vier

bouwondernemingen, in het bijzonder de betrokkenheid daarbij van KWS, heeft de NMa naast

de verklaring van de heer Bos tevens verklaringen van voornoemde ex-directeur van KWS

afgenomen. Van belang voor de onderhavige zaak is in ieder geval het volgende.

92. Op 9 januari 2002 en 14 maart 2002 heeft de ex-directeur ten overstaan van de NMa verklaard

dat binnen de aannemerij en ook door KWS regelmatig prijsafspraken worden gemaakt, waarbij

vooroverleg gebruikelijk is en waarbij geld of werk als tegenprestatie wordt gegeven.74 De ex-

directeur heeft de verklaring van de heer Bos75 bevestigd dat deze afspraken door directeuren

met behulp van de boekhouder, calculators of hoofdbedrijfbureau worden bijgehouden.76 De ex-

directeur heeft verklaart dat binnen KWS alle directeuren aan W., een adjunct directeur van KWS,

moesten melden wat zij tegoed hadden (werk of geld) van andere aannemers en wat zij moesten

betalen.

93. De verklaringen van de ex-directeur van KWS bevestigen, zo concludeert de d-g NMa, de

beweringen van de heer Bos en sluiten hierop aan. De verklaringen van de ex-directeur dat wat

betreft KWS afspraken dienden te worden vastgelegd of bijgehouden c.q. uitgevoerd door W.

stemt overeen met de vermelding van de betrokken regel in de Koop Tjuchem-administratie en

hetgeen de heer Bos hiervoor heeft vermeld.

Bedrijfsbezoeken

94. Naar aanleiding van het voorgaande hebben de daartoe aangewezen toezichthoudend

ambtenaren van de NMa bedrijfsbezoeken verricht bij KWS en Oosterhof-Holman Holding (de

enige aandeelhouder van Gruno), op 23 april 2002, respectievelijk, 19 juni 2002.

95. Bij beide bedrijfsbezoeken zijn twee verschillende financiële administraties aangetroffen waarin

de naam "Scheemda" wordt vermeld en waarin bedragen en getallen worden genoemd.77

96. Bij het bedrijfsbezoek bij KWS is een geautomatiseerd gegevensbestand aangetroffen onder de

naam “ […]\Nieuwe Map\Mijn Documenten\Nieuwe Map\Verrekeningen.xls”  (hierna: KWS-

administratie).78 Ten aanzien van dit bestand kan het volgende worden opgemerkt.

97. De KWS-administratie is aangetroffen in een werkmap van een werknemer van KWS werkzaam te

Leek, het regiokantoor van KWS dat staat vermeld op de kop van pagina 319 (waarop de

                                                          

74 Documenten 3055/08.Oo56, pp. 1-2; 3055/09.Oo56, p.2.

75 Document 3055/07.Oo56, p.7.

76 Document 3055/08.Oo56, p.1.

77 Documenten 3055/12.O056 en 3055/13.Oo56.

78 Document 3055/13.Oo56.
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betrokken regel met betrekking tot de aanbesteding van de gemeente Scheemda zich bevindt)

van de Koop Tjuchem-administratie.79

98. De KWS-administratie bevat een verwijzing naar “Onderh. Scheemda 98” . In het kader van deze

aanbesteding noemt de KWS-administratie drie andere bouwondernemingen, namelijk Ballast

Nedam, Gruno en Koop Tjuchem.

99. De KWS-administratie bevat voorts een blad “Totaal”  met opschrift “Verrekenen” . Hieruit blijkt

dat KWS met betrekking tot deze aanbesteding eind 1999 en eind 2000 nog bedragen van NLG

50.000,- (EUR 22.689,01) verschuldigd was aan Gruno en Ballast Nedam, terwijl met Koop

Tjuchem kennelijk reeds was verrekend.80

100. De hoogte van deze bedragen komt overeen met de hoogte van de bedragen in de betrokken

regel van de Koop Tjuchem-administratie. Wanneer de vergoeding van NLG 50.000 (EUR

22.689,01) genoemd in de KWS-administratie, vermenigvuldigd wordt met 3 (het overige aantal

deelnemers aan de aanbesteding), komt het resultaat uit op NLG 150.000 (EUR 68.067,03), te

weten 20% van NLG 750.000 (EUR 340.335,16). Dit stemt overeen met het bedrag NLG 750.000

(EUR 340.335,16) en de 20%-regeling in de betrokken regel in de Koop Tjuchem-administratie.81

101. Ook bij het bedrijfsbezoek bij Oosterhof-Holman Holding is een financiële administratie (hierna:

Oosterhof-administratie) aangetroffen waarin de namen "Scheemda" en "KWS" alsmede "3 jarig

asfaltcontra" en bedragen worden genoemd.82 De omschrijving in de Oosterhof-administratie

“Scheemda 3 jarig asfaltcontract”  stemt overeen met de stukken van de gemeente Scheemda en

de omschrijvingen in de Koop Tjuchem-administratie en de KWS-administratie.

102. Het getal onder het kopje “ inschrijf”  ad NLG. 2.250.000  is gelijk aan het geschatte jaarbudget

van NLG 750.000 (EUR 340.335,16) genoemd in de betrokken regel van de Koop Tjuchem-

administratie83 vermenigvuldigd met de factor 3 van het aantal jaren van de Meerjaren

Overeenkomst. Ook is het aannemelijk dat het nummer “3”  naar de overige deelnemers aan de

afspraak (namelijk KWS, Ballast Nedam en Koop Tjuchem) verwijst. Tevens komt het bedrag van

NLG 750.000 (EUR 340.335,16) onder het kopje “Weggegev aanneemsr”  en het getal van “20,00”

onder het kopje “Ontv %”  overeen met het genoemd bedrag van NLG 750.000,- en de 20%

regeling zoals vermeld in de betrokken regel van de Koop Tjuchem-administratie.

                                                          

79 Zie randnummer 77 van het onderhavige besluit.

80 Document 3055/13.Oo56; zie randnummer 11 van het onderhavige besluit.

81 Zie randnummer 74 van het onderhavige besluit.

82 Document 3055/12.Oo56.

83 Zie randnummer 88 van het onderhavige besluit.
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103. Aannemelijk is dat het  kopje “Ontvangen in gld”  in de Oosterhof-administratie betekent

“ontvangen in geld” , of "gulden", althans op geld waardeerbaar. Onder het kopje “Ontvangen in

gld”  staat een bedrag van 150.000 (EUR 68.067,03) (50.000 per jaar van de Meerjaren

Overeenkomst). Hieruit leidt de d-g NMa af dat Gruno – volgens afspraak – NLG 150.000 (EUR

68.067,03)(NLG 50.000 per jaar van de Meerjaren Overeenkomst) diende te ontvangen.

104. Als datum van de aanbesteding meldt de Oosterhof-administratie 19 mei 1998, welke datum

slechts één dag afwijkt van de werkelijk datum van de aanbesteding van de Meerjaren

Overeenkomst (20 mei 1998).

105. Gezien de omschrijving, datum, betrokken partijen en overige gegevens concludeert de d-g NMa

dat de in de Oosterhof-administratie opgenomen vordering voortvloeit uit een afspraak met KWS

betreffende de Meerjaren Overenkomst, waarbij twee andere partijen eveneens betrokken waren.

Uit de andere stukken84 moet worden geconcludeerd dat die twee andere partijen Ballast Nedam

en Gruno waren.

2.2.3 Nadere waardering van de feiten

106. Uit de gegevens van de gemeente Scheemda, de Koop Tjuchem-administratie, de verklaringen

van de heer Bos en de ex-directeur van KWS, en de gegevens aangetroffen in de administraties

van KWS en Oosterhof, leidt de d-g NMa niet alleen af dat genoemde bedragen met betrekking

tot de aanbesteding van de gemeente Scheemda onderwerp van gesprek zijn geweest, maar ook

dat tussen KWS, Ballast Nedam, Gruno en Koop Tjuchem afspraken hierover zijn gemaakt.

107. De door de NMa bij partijen aangetroffen gegevens stemmen op essentiële onderdelen overeen

danwel sluiten op elkaar aan. De  overeenstemming betreft onder meer de datum van de

aanbesteding (20 mei 1998), de namen van de inschrijvende partijen (KWS, Ballast Nedam,

Gruno en Koop Tjuchem), de aanbestedingssom (NLG 683.000 voor KWS), de omschrijving van

het werk (“Asfalt Onderhoud 3 jaar Gemeente Scheemda”) en de geschatte aanneemsom (NLG

750.000) exclusief omzetbelasting.

108. In het licht van het voorgaande concludeert de d-g NMa dat tussen KWS, Ballast Nedam, Gruno

en Koop Tjuchem een afspraak is gemaakt over de aanbesteding van de Meerjaren

Overeenkomst op grond waarvan KWS de laagste inschrijver zou zijn. Hierbij is “Pref. gevraagd” ;

“beurt tegoed”  moest plaatsvinden “voor het einde jaar” . Ook zou “20%” verschuldigd of tegoed

zijn tussen de genoemde bouwondernemingen. Dit blijkt niet alleen uit het feit dat de laagste

inschrijver staat vermeld in de betrokken regel85 en op een pagina van de Koop Tjuchem-

                                                          

84 Dit blijkt onder meer uit de Koop Tjuchem-administratie en de KWS-administratie.

85 Zie randnummer 74 van het onderhavige besluit.
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administratie waar KWS aan de kop van de pagina staat vermeld,86 maar ook uit de woorden

“Pref. gevraagd” . De d-g NMa concludeert mede in het licht van het navolgende dat de afkorting

“pref.”  staat voor de in de bouw gebruikelijke term “preferentie” .

109. “Preferentie”  is een techniek van toebedeling die wel wordt gehanteerd bij het toedelen van

werken in de bouwsector. In artikel 11 van de Uniforme Prijsregelende Reglementen werd

“preferentie”  als volgt omschreven:

“ Iedere deelnemer aan de vergadering heeft er recht op om, voordat hij kennis neemt van de

blankcijfers van zijn concurrenten, preferentie te vragen. Indien de vergadering, met unanimiteit,

besluit tot verlening van de gevraagde preferentie, dan zal de betreffende aannemer inschrijven voor de

laagste prijs, zijnde de prijs die zou zijn vastgesteld voor de aannemer die het laagste blankcijfer heeft

ingediend” .87

110. Dat tussen partijen overleg is gevoerd over de aanbesteding en dat preferentie is gevraagd blijkt

tevens uit de Oosterhof-administratie. Onder het kopje “Weggegev aanneemsr”  staat een bedrag

van NLG 750.000 (EUR 340.335,16) genoemd, welke gelijk is aan het bedrag in de betrokken

regel uit de Koop Tjuchem-administratie. “Weggegev aanneemsr”  staat voor “weggeven

aanneemsom” . Hiermee wordt geduid op de som van NLG 750.000 (EUR 340.335,16) per jaar,

die Gruno heeft weggegeven door ermee in te stemmen dat KWS de laagste inschrijver zou zijn.

111. Ook uit de verschillende boekhoudkundige bewerkingen van de diverse genoemde

administraties concludeert de d-g NMa dat de 20%-regeling ziet op de vaststelling van het

bedrag (de tegemoetkoming) dat KWS moet betalen aan de drie andere bouwondernemingen.

112. Niet alleen heeft KWS dit met de andere drie bouwondernemingen afgesproken, maar zij heeft

de afspraak ook uitgevoerd, althans zij heeft met de uitvoering daarvan een aanvang gemaakt.

Dit blijkt uit de KWS-administratie, waarin KWS aan Gruno en Ballast Nedam ieder nog NLG

50.000 (EUR 22.689,01) verschuldigd is. Volgens deze administratie was er kennelijk reeds

verrekend met Koop. KWS heeft de tegemoetkoming (namelijk per jaar 20% van de jaaromzet

van NLG 750.000) als vorderingen aan de overige betrokken bouwondernemingen opgenomen.

113. Van de zijde van de betrokken bouwondernemingen is het bestaan van deze verrekeningen niet

ontkend.

                                                          

86 Zie randnummer 77 van het onderhavige besluit.

87 Artikel 11, van de destijds geldende Uniforme Prijsregelende Reglementen, zoals vastgesteld door de Vereniging van

Samenwerkende Prijsregelende Organisaties.
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114. Op grond hiervan concludeert de d-g NMa dat tijdens het overleg KWS, Ballast Nedam, Gruno

en Koop Tjuchem hun blankcijfers (voorgenomen inschrijfcijfers) hebben voorgelegd en

uitgewisseld. Op grond van deze uitwisseling van (vertrouwelijke) gegevens hebben de

betrokken ondernemingen in het licht van het budget van de gemeente Scheemda (NLG

900.000/EUR 408.402,19) bepaald wat de prijs zou zijn voor het werk, wie de laagste inschrijver

zou zijn, en wat de tegemoetkoming (20%-regeling) zou zijn aan de partijen die niet de opdracht

(namelijk Ballast Nedam, Gruno en Koop Tjuchem) zouden krijgen.

115. De d-g NMa concludeert dat afspraken zijn gemaakt omtrent de (uitvoering van de)

aanbesteding door de gemeente Scheemda van de Meerjaren Overeenkomst 1998 t/m 2000

onderhoud wegen (asfalt) en door partijen vervolgens zijn uitgevoerd.

2.3 Beoordeling ten aanzien van het recht

2.3.1 Procedurele aspecten

Inzage in de op de zaak betrekking hebbende stukken

116. De d-g NMa volgt partijen niet in hun klacht dat zij in hun verdediging zijn geschaad doordat,

naar wordt gesteld, niet alle op de zaak betrekking hebbende stukken (geheel) ter inzage zijn

gelegd.

117. Blijkens de Memorie van Toelichting (hierna: MvT) bij artikel 60 Mw dienen alle voor de zaak

relevante88 stukken ter inzage te worden gelegd. In het geval waarin een bestuurlijke boete aan

de orde is dient inzage te worden verleend in de gegevens en bescheiden waarop de conclusie

dat sprake is van een inbreuk op de Mededingingswet en de opgelegde sanctie is of zal worden

gebaseerd. Indien daartoe aanleiding bestaat, kunnen bepaalde stukken geheel of gedeeltelijk als

vertrouwelijk worden aangemerkt.

118. In het onderhavige geval zijn alle stukken waarop de conclusie in het rapport dat sprake is van

een redelijk vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet ter inzage gelegd. Dat

dergelijke stukken niet geheel ter inzage zijn gelegd, doet daaraan niet af. Artikel 60 Mw dwingt

niet tot het integraal ter inzage leggen van een op de zaak betrekking hebbend stuk. De d-g NMa

kan, zo volgt immers uit de artikel 60 Mw, in verband met artikel 3:11, tweede lid, Awb voor

bepaalde gedeelten het vertrouwelijk karakter laten prevaleren. Deze als vertrouwelijk

aangemerkte gedeelten kunnen in dat geval ten aanzien van de partijen die de inhoud van deze

informatie niet kennen, niet dienen om de conclusie dat sprake is van een inbreuk op de

Mededingingswet en de sanctie op te baseren; van voor die partijen wel inzichtelijke informatie

kan ten aanzien van die partijen wel gebruik gemaakt worden. Niet valt in te zien waar in welk

                                                          

88 Zie tekst Memorie van Toelichting bij de Mededingingswet, TK 24 707, nr. 3, p. 91.
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opzicht deze wijze van toepassen van artikel 60 Mw in strijd zou zijn met artikel 6 EVRM.

119. Het beroep van partijen op het arrest inzake Edwards vs United Kingdom van het EHRM treft

evenmin doel. Partijen hebben inzage gehad in alle op deze zaak betrekking hebbende stukken.

Voorts dient te worden opgemerkt dat partijen in de gelegenheid zijn gesteld materiaal aan het

dossier toe te voegen, waarvan partijen gebruik hebben gemaakt. Bedoelde stukken maken

vervolgens evenzeer onderdeel uit van het dossier op basis waarvan de d-g NMa komt tot een

oordeel omtrent de feiten en omstandigheden zoals vermeld in het rapport.

120. De d-g NMa volgt partijen evenmin niet in hun stelling dat tussen alle bij de NMa aanhangige

zaken in de bouwsector een zodanige samenhang bestaat dat alle zaken gezamenlijk behandeld

zouden moeten worden en dat in het kader van de behandeling van onderhavige zaak inzage zou

moeten worden gegeven in de stukken van al deze zaken. In dit kader overweegt de d-g NMa het

volgende.

121. De stukken die mede aan de onderhavige zaak ten grondslag liggen, zoals bijvoorbeeld de

administraties van Koop Tjuchem, KWS en Oosterhof, geven aanleiding tot het vermoeden dat

partijen al dan niet gezamenlijk meerdere inbreuken hebben gepleegd op het kartelverbod van

artikel 6 Mw. Deze kunnen als afzonderlijke overtredingen aanleiding geven tot een rapport en

vervolgens een beschikking in de zin van artikel 62 Mw. Niet valt in te zien waarom alle bij de

NMa aanhangige zaken in de bouwsector als één geheel zouden moeten worden behandeld. De

wijze waarop het onderzoek administratief wordt ingedeeld en vormgegeven is ter beoordeling

aan de NMa. Het feit dat deze verschillende zaken alle betrekking hebben op de bouwsector en

zich in meerdere gevallen mede richten tot (een of meerdere) partijen die betrokken zijn in de

onderhavige zaak, doet daaraan niet af.

122. Wat betreft de inzage in (delen) van stukken die deel uitmaken van het dossier in andere zaken,

geldt het volgende. Het gaat hierbij om verschillende passages uit die stukken die betrekking

hebben op duidelijk van elkaar te onderscheiden afspraken c.q. gedragingen die mogelijk een

overtreding van het bepaalde in de Mededingingswet opleveren. Er is derhalve geen reden om in

het kader van de onderhavige zaak partijen inzage te verschaffen in passages die betrekking

hebben op andere in een afzonderlijke procedure te behandelen mogelijke overtredingen. Deze

wijze van behandelen van de in de bouwsector aanhangige zaken en toepassing van artikel 60

Mw is niet in strijd met artikel 6 EVRM.

123. Ook valt niet in te zien waarom voor de bewijsvoering met betrekking tot duidelijk van elkaar te

onderscheiden afspraken c.q. gedragingen geen gebruik gemaakt zou mogen worden van

verschillende op die afspraken c.q. gedragingen betrekking hebbende passages die in een

bepaald stuk, bijvoorbeeld een administratie, bijeen zijn gebracht. Voor zover een bepaalde

passage op de onderhavige zaak betrekking heeft, is deze ter inzage gelegd. Een dergelijke
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passage kan als bewijs worden gebruikt. Daaraan doet niet af dat aan hetzelfde stuk andere

passages kunnen worden ontleend die mogelijk voor andere inbreuken op de Mededingingswet

als bewijs kunnen dienen.

Administratie van Koop Tjuchem en de verklaringen

124. Er bestaat geen reden om aan de authenticiteit van deze administratie te twijfelen.89 Het Verslag

van verrichte ambtshandelingen met betrekking tot de overdracht van de kopie van de Koop

Tjuchem-administratie door het KLPD aan de NMa90 en het proces verbaal van afgifte van

diefstal van 18 november 199891 van drie A3 mappen in samenhang met de verklaring van de

heer Bos,92 waarin deze stelt dat binnen het bedrijfsbureau van Koop Tjuchem in Hoofddorp de

boekhouding werd bijgehouden door de heer H., werkzaam bij Koop Tjuchem, laten

redelijkerwijs geen ruimte over voor een andere conclusie dan dat het hier gaat om de bij die

medewerker van Koop Tjuchem ontvreemde administratie die in bezit de heer Bos is gekomen

en door hem aan het Landelijk Parket is overhandigd. Tevens is door de voormalig raadsman

van Koop Tjuchem in de briefwisseling met de NMa aangegeven dat het hier om een

administratie van Koop Tjuchem gaat.93

125. De Koop Tjuchem-administratie valt, in tegenstelling tot wat partijen hierover stellen, blijkens de

definitie van artikel 1, lid 1 aanhef en onder c van de Wet Politieregisters (hierna: Wpr) niet onder

het bepaalde bij of krachtens deze wet.94 De Koop Tjuchem-administratie is mitsdien niet aan de

beperkingen van deze wet onderworpen. Partijen kunnen derhalve niet met een beroep op deze

wet staande houden dat overdracht van een kopie van genoemde administratie door het KLPD

aan de NMa onrechtmatig zou zijn.

126. De stelling dat de verklaring van de heer Bos in twijfel moet worden getrokken vanwege diens

vermeende rancuneuze houding ten opzichte van zijn voormalige werkgever brengt de d-g NMa

niet tot de overtuiging dat aan het waarheidsgehalte van deze verklaring moet worden getwijfeld.

Ook voor de verklaring van de ex-directeur van KWS geldt dat een vermeende rancuneuze

                                                          
89 De Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid is tevens van mening dat over de authenticiteit van de Koop Tjuchem-

administratie geen twijfel bestaat. Eindrapport PEC (hiervoor aangehaald in voetnoot 13), p. 86.
90 Document 3055/05.O056.
91 Document 3055/10.O056.
92 Document 3055/07.O056, pp. 5 en 6 van verklaring.

93 Zie bijvoorbeeld documenten 3055/33 en 3055/38.

94 Artikel 1, lid 1 aanhef en onder c Wet Politieregisters luidt:

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: (…)

c. politieregister of register: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens

- die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is

aangelegd, en

- die is aangelegd ten dienste van de uitvoering van de politietaak.
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houding ten opzichte van zijn voormalige werkgever onvoldoende is om op basis daarvan

hetgeen door hem is verklaard in twijfel te trekken. Daarbij komt dat de verschillende

verklaringen in overeenstemming zijn met elkaar en aansluiten bij uit het dossier sprekende

feiten.95

Rechtmatigheid bedrijfsbezoeken

127. Bij bedrijfsbezoeken maken de daartoe aangewezen toezichthoudend ambtenaren van de NMa

gebruik van de bevoegdheden die hen op grond van Hoofdstuk 6 Mw en Afdeling 5.2 Awb

toekomen.

128. Ten aanzien van deze bevoegdheden bepaalt artikel 5:13 Awb dat deze slechts worden

uitgeoefend voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van de taak nodig is. Blijkens artikel 3

Mw betreft de taak van de mededingingsautoriteit het verrichten van werkzaamheden ten

behoeve van de uitvoering van deze wet.

129. Door de toezichthoudend ambtenaren van de NMa is een onderzoek ingesteld op basis van het

vermoeden dat sprake was van meerdere inbreuken op het bepaalde in de Mededingingswet,

met name artikel 6, eerste lid, daarvan. Aanleiding voor onderzoek was de door het Landelijk

Parket aan de NMa ter beschikking gestelde Koop Tjuchem-administratie en de verklaringen van

de heer Bos en de ex-directeur van KWS.

130. Partijen hebben de wijze waarop de toezichthoudend ambtenaren van de NMa van

bovengenoemde bevoegdheden betiteld als een ‘fishing expedition’, daarmee aangevende dat de

uitoefening van de bevoegdheden door de toezichthoudend ambtenaren van de NMa willekeurig

en disproportioneel was. Voor zover partijen daarmee beogen aan te sluiten bij het aan het

Europese Gemeenschapsrecht ontleende begrip ‘fishing expedition’ kan de d-g NMa partijen

daarin niet volgen. Wat dit aangaat stelt de d-g NMa voorop dat wat betreft het formele

mededingingsrecht geen sprake is van een directe parallellie met het Europese recht zoals die

wel geldt voor het materiële mededingingsrecht.96 Het formele recht ten aanzien van toezicht en

onderzoek in het kader van het Nederlandse mededingingsrecht is neergelegd in hoofdstuk 6

Mw en afdeling 5.2 Awb, zodat van hetgeen daar is bepaald moet worden uitgegaan. Wat betreft

de proportionaliteit dient te worden getoetst aan het in artikel 5:13 Awb verwoorde

evenredigheidsbeginsel, waarmee is beoogd een waarborg te geven tegen willekeurig gebruik van

de bevoegdheden van een toezichthouder.

                                                          

95 Deze conclusie is in overeenstemming met die van de Parlementaire Enquêtecommissie (PEC). Daarin werd geconcludeerd dat

de zogeheten "schaduwadministratie van de heer A. Bos" ofwel de zogeheten "Bos-administratie" feitelijk geen administratie

betreft van de heer Bos, "maar betreft een onderdeel van de administratie die binnen Koop Tjuchem - de vroegere werkgever van

de heer Bos - werd bijgehouden.", Eindrapport PEC (hiervoor aangehaald in voetnoot 13), p. 82.

96 Rechtbank Rotterdam 13 november 2002, MEDED 01/1913-SIMO Gilde.
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131. De uitoefening in het onderhavige geval van de toezichts- en onderzoeksbevoegdheden geeft

geen blijk van willekeur. Bij de bedrijfsbezoeken in kwestie is gericht gezocht naar inbreuken op

het bepaalde in artikel 6 Mw naar aanleiding van de vermoedens gebaseerd op de Koop

Tjuchem-administratie en de verklaringen van de heer Bos en de ex-directeur van KWS. De

aanbesteding van de gemeente Scheemda staat in deze administratie vermeld en behoorde tot

de zaken ten aanzien waarvan de toezichthoudend ambtenaren aanwijzingen tot overtreding van

artikel 6 Mw hadden. Deze wijze van onderzoek doen blijft binnen de door hoofdstuk 6 Mw en

afdeling 5.2 Awb gestelde grenzen.97

132. De toezichthoudend ambtenaren van de NMa hebben, gelet op het voorgaande, bij het

onderzoek op evenredige wijze gebruik gemaakt van de bevoegdheden die hun krachtens de

Mededingingswet en de Algemene wet bestuursrecht toekomen. Deze wetgeving kent voldoende

waarborgen tegen onevenredige uitoefening van deze bevoegdheden door toezichthoudend

ambtenaren van de NMa. In de situatie die aanleiding heeft gegeven tot het arrest Colas Est was

sprake van in meerdere opzichten verdergaande bevoegdheden dan waarover de Nederlandse

ambtenaren in het kader van toepassing van de Mededingingswet beschikken. De

toezichthoudend ambtenaren van de NMa hebben niet zelf de bevoegdheid tot het gebruik van

dwangmiddelen. Dit dient aan de sterke arm te worden overgelaten, die een eigen beoordeling

dient te maken van de evenredigheid daarvan.98 Voorts hebben de toezichthoudende

ambtenaren van de NMa niet de bevoegdheid tot inbeslagname. Ten slotte ontbrak in de Franse

wetgeving een duidelijke waarborg tegen misbruik. De Nederlandse wetgeving kent een

duidelijke waarborg tegen misbruik in artikel 5:13 Awb. Van strijdigheid met artikel 8, tweede lid,

EVRM is derhalve geen sprake; aan de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen is in

voldoende mate voldaan.99 Hetgeen door KWS is gesteld in het ter hoorzitting ingebrachte

concept-bezwaarschrift tegen de in randnummer 6 genoemde besluiten van de d-g NMa van 16

december 2002, brengt de d-g NMa niet tot een ander oordeel.

Digitale gegevens en bescheiden

133. Op basis van artikel 5:17 Awb hebben toezichthoudend ambtenaren de bevoegdheid tot het

vorderen van inzage in gegevens en bescheiden. Deze ambtenaren zijn tevens bevoegd om van

gegevens en bescheiden kopieën te maken. Blijkens de parlementaire geschiedenis bij deze

bepaling omvat de bepaling mede gegevens en bescheiden die langs elektronische weg zijn

                                                          

97 In een kort geding bij de Voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage is de wijze waarop de NMa onderzoek verricht aan de orde

geweest. De Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het onderzoek blijft binnen de grenzen van artikel 5:15 e.v. Awb, Vzngr ’s-

Gravenhage 9 april 2003, KG 03/341 en KG 03/342.

98 De afweging vindt plaats op basis van artikel 8 van de Politiewet 1993.

99 Zie ook het vonnis van de Voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage d.d. 9 april 2003 (hiervoor aangehaald in voetnoot 97).
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vastgelegd.100 De toezichthoudend ambtenaren van de NMa zijn derhalve bevoegd een kopie van

die gegevens en bescheiden te maken.

134. Tijdens voornoemde bedrijfsbezoeken is door de toezichthoudend ambtenaren gericht gezocht

naar computerbestanden van een beperkt aantal personen, waarvan het vermoeden bestond dat

deze betrokken waren bij mogelijke inbreuken op het bepaalde in de Mededingingswet.101 Van de

daar aangetroffen gegevens en bescheiden is een kopie gemaakt waarin vervolgens gericht is

gezocht naar gegevens die van belang konden zijn voor het onderzoek. In tegenstelling tot wat

partijen stellen is daarom geen sprake geweest van het kopiëren van onevenredig grote

hoeveelheden digitale bestanden, noch van een wijze van verrichten van onderzoek die strijdig is

met het in afdeling 5.2 Awb hieromtrent bepaalde.

Overige verweren

135. Met betrekking tot de door Gruno genoemde bijlagen van stuk nummer 8 merkt de d-g NMa het

volgende op. Drie van deze bijlagen, te weten de situatieschets van de kamer van de directeur,

het geschreven overzicht van het archief en de aanstelling van een bewaarder van de verzegelde

ruimten, betreffen uitsluitend stukken voor intern gebruik door toezichthoudend ambtenaren

van de NMa. De stukken zijn daarom niet ter inzage gelegd en worden niet voor het bewijs

gebruikt. Van de vier lijsten heeft Gruno een kopie gehad die na afloop van het bedrijfsbezoek ter

beschikking is gesteld.

136. Naar aanleiding van de stelling van KWS dat de NMa door de publiciteit die aan het onderzoek

in de bouwsector is gegeven de presumptie van onschuld en het verbod van vooringenomenheid

heeft geschonden, merkt de d-g NMa het volgende op. Hetgeen door de NMa ten aanzien van

KWS naar buiten is gebracht betreft niet meer dan waartoe het onderzoek en het naar aanleiding

daarvan opgestelde rapport een basis bieden. Nadat het rapport aan de betrokken

ondernemingen is toegezonden, nemen de werkzaamheden in verband met de uitvoering van de

artikelen 60, 61, en 62 Mw een aanvang. De ambtenaren die bij deze werkzaamheden zijn

betrokken zijn niet betrokken geweest bij de opstelling van het rapport en het daaraan

voorafgaande onderzoek. Hiermee is een waarborg tegen vooringenomenheid gegeven. Het feit

dat via de media communicatie plaatsvindt over de bevindingen van de NMa naar aanleiding

                                                          

100 Memorie van Toelichting bij de Algemene wet bestuursrecht, TK 23 700, nr. 3, p. 144; Nota naar aanleiding van het verslag, TK

23 700, nr. 5, p. 54.

101 Zie het Verslag van ambtshandelingen van het bezoek aan het kantoor van KWS op 23 april 2002, nummer 2876/13.O41, p.1 en

het Verslag van ambtshandelingen van het bezoek aan het kantoor van Oosterhof-Holman Holding B.V. op 19 juni 2002, nummer

3020/04/041, p.1.
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van het onderzoek, doet daaraan niet af.102

137. Niet valt in te zien waarom de NMa met betrekking tot de te onderzoeken aanbestedingen, zoals

door Koop Tjuchem wordt gesteld, een inconsistent beleid voert. De d-g NMa heeft ten aanzien

van de keuze van zaken die voor een onderzoek in aanmerking komen een discretionaire

bevoegdheid. Aan deze bevoegdheid wordt aan de hand van de criteria die de d-g NMa met

betrekking tot zijn prioriteitenstelling hanteert invulling gegeven.103 Voor de stelling dat daaraan

op inconsistente wijze invulling wordt gegeven bestaat geen grond. Voorts is het gestelde in het

rapport met voldoende feiten onderbouwd, zodat geen sprake is van strijd met het

zorgvuldigheidsbeginsel.

2.3.2 Materiële aspecten

138. Hieronder volgt de beoordeling van de feiten in het licht van artikel 6, eerste lid, Mw.

2.3.2.1 Artikel 6, eerste lid, Mw

139. Artikel 6, eerste lid, Mw verbiedt 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. De wetgever heeft uitdrukkelijk gekozen voor

een nauwe aansluiting van de nationale mededingingsregels bij de Europese. Voor de

beoordeling van de vermeende afspraken c.q. onderling afgestemde feitelijke gedragingen zoals

reeds uiteengezet, dient aansluiting te worden gezocht bij de beschikkingenpraktijk van de

Europese Commissie (hierna ook: de Commissie) en de rechtspraak van het Hof van Justitie van

de Europese Gemeenschappen (hierna ook: Hof van Justitie) en het Gerecht van Eerste

Aanleg.104

2.3.2.2 Onderneming in de zin van artikel 6 Mw

                                                          

102 De NMa geeft in haar communicatie met de pers steeds aan in welk stadium van het proces een zaak zich bevindt. Met

betrekking tot rapporten wordt vermeld dat het gaat om een vermoeden van een overtreding en dat de NMa nog geen definitief

oordeel heeft gegeven over de inbreuk op de eventueel op te leggen boete.

103 Jaarverslag NMa en DTe 2001, p.9.

104 “Uitgangspunt is wel, dat de Mededingingswet niet strenger en niet soepeler zal zijn dan de EG-mededingingsregels. Met

zoveel mogelijk overnemen van de formulering van de artikelen 85 [thans: artikel 81] en 86 [thans: artikel 82] van het EG-Verdrag

wordt beoogd, dat de toepassing van de Mededingingswet in belangrijke mate wordt beïnvloed door de beschikkingenpraktijk van

de Commissie en door de jurisprudentie van het Gerecht van eerste aanleg en van het Hof van Justitie van de EG”. Memorie van

toelichting bij de Mededingingswet, TK 24 707, nr. 3, p. 9.
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140. Artikel 1, onder f, Mw definieert een onderneming als volgt: “een onderneming in de zin van

artikel 85 [thans: artikel 81] van het Verdrag”.

141. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie omvat het begrip “onderneming” in de zin

van artikel 81, eerste lid, EG-Verdrag elke eenheid die een economische activiteit uitoefent,

ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.105 Onder “economische

activiteit”  wordt verstaan iedere activiteit bestaande in het aanbieden van goederen en diensten

op een bepaalde markt.106

142. In het onderhavige geval staat vast dat KWS, Ballast Nedam, Gruno, en Koop Tjuchem onder

meer actief zijn in de GWW-sector. Tevens onbetwist is dat het bouwen van wegen een

economische activiteit betreft. Het is in het kader van hun activiteiten in de wegenbouwsector

dat zij ieder een inschrijvingsbiljet op 20 mei 1998 bij de gemeente Scheemda hebben ingediend

om deel te nemen aan de aanbesteding betreffende de Meerjaren Overeenkomst zoals

omschreven in randnummers 66 tot en met 72 van het onderhavige besluit.

143. KWS, Ballast Nedam, Gruno en Koop Tjuchem verrichten economische activiteiten en zijn

derhalve aan te merken als ondernemingen in de zin van artikel 1, onder f, Mw.

2.3.2.3 Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen

144. Voor een overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw moet er sprake zijn van een overeenkomst

tussen ondernemingen of onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen ondernemingen.107

Beide zijn onder artikel 6, eerste lid, Mw verboden.108

145. Ten aanzien van het begrip "overeenkomst" wordt het volgende opmerkt in de Memorie van

Toelichting109 bij de Mededingingswet:

                                                          

105 Zaak C-35/96, Commissie v. Italiaanse Republiek [1998] ECR L-3851, ov. 36; C-41/90, Höfner en Elser, Jurispr. p. l-1979, ov. 21.

“Onder het begrip onderneming valt iedere entiteit die aan het economisch proces, gericht op het produceren of distribueren van

goederen of het verlenen van diensten, deelneemt. Dat geldt ongeacht de rechtsvorm of de wijze van financiering van die entiteit

en ongeacht of er sprake is van een winstoogmerk”. Memorie van Toelichting bij de Mededingingswet, TK  24 707, nr. 3, p. 9.

106 Id.

107 “Bij de formulering van het verbod van overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in artikel 6

van het  voorstel van wet is zoveel mogelijk aangesloten bij artikel 85, eerste lid, van het EG-Verdrag”  [thans: artikel 81]. Memorie

van Toelichting bij de Mededingingswet, TK  24 707, nr. 3, p. 11. “Behalve de genoemde EG-bekendmakingen zijn ook de

Europeesrechtelijke beschikkingenpraktijk en jurisprudentie richtgevend voor de interpretatie van artikel 6.”  Nota naar aanleiding

van het verslag, TK 24 707, nr. 6, p. 11.

108 Beschikking van de Europese Commissie, Kartel voor voorgeïsoleerde buizen, PB EG L241/1, randnummer 129.

109 Memorie van Toelichting bij de Mededingingswet, TK 24 707, nr. 3, p.11.
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"Het gaat daarbij niet alleen om juridisch bindende overeenkomsten naar burgerlijk recht. Van een

overeenkomst in de zin van het verbod is al sprake, als tussen ondernemingen consensus bestaat om

hun concurrentiegedrag te regelen. Daartoe is voldoende dat ondernemingen de bedoeling hebben om

rekening te houden met elkaars belangen en zich te onderwerpen aan economische, sociale of morele

druk.” 110

146. Er is sprake van een overeenkomst wanneer de partijen het eens worden over een gezamenlijk

plan dat hun individuele commerciële vrijheid beperkt of waarschijnlijk zal beperken, doordat

wordt vastgesteld hoe zij zich op de markt jegens elkaar zullen gedragen of zich van een bepaald

gedrag zullen onthouden.111 Dergelijke gemeenschappelijke besluitvorming en betrokkenheid

behoeft niet schriftelijk te worden vastgesteld. Het bestaan van de overeenkomst kan

uitdrukkelijk of stilzwijgend uit het gedrag van de partijen blijken.112

147. In het onderhavige geval is sprake van een overeenkomst tussen ondernemingen in de zin van

artikel 6, eerste lid, Mw omdat KWS, Ballast Nedam, Koop Tjuchem en Gruno tijdens hun

overleg hebben afgezien van autonoom optreden en afspraken hebben gemaakt omtrent de

aanbesteding van het Meerjaren Overeenkomst van de gemeente Scheemda. Uit de Beoordeling

ten aanzien van de feiten (paragraaf 2.2) blijkt dat de betrokken ondernemingen vertrouwelijke

gegevens hebben uitgewisseld en afspraken hebben gemaakt over hoe zij zich op de markt

zouden gedragen. Het ultieme bewijs van de gemaakte afspraken zijn de administraties die

aangetroffen zijn en de vorderingen c.q. verrekeningen die zijn gemaakt.113

148. Voor zover er geen sprake is van een overeenkomst in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw, is de

d-g NMa van oordeel dat de betrokken gedragingen moeten worden aangemerkt als onderling

afgestemde feitelijke gedragingen in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw. Voor "onderling

                                                          

110 De heer Bos verklaarde op 21 december 2001 aan de NMa : "Voordat die aanbestedingen worden bezocht treft men elkaar en dan

wordt de aanbesteding eigenlijk echt gedaan. Wordt de prijs afgemaakt. Kijken wie de laagste is." Ook de ex-directeur van KWS

bevestigd deze praktijken: "Als het aanbesteed moest worden, dan zorgde ik ervoor dat ik in vooroverleg trad met de andere

geïnteresseerde aannemers". "Iedereen in de bouw wist van die praktijken. Zelfs de typistes. […] "Italianen" houdt in dat de aannemers

eerst onderling een prijs afspreken waarvoor het werk gedaan zou worden […] Het werk wordt als het ware gekocht […] Verrekening gaat

altijd via werk voor werk als de aan aannemers elkaar kennen.”

111 Kartel voor voorgeïsoleerde buizen (hiervoor aangehaald in voetnoot 108), randnummer 129.

112 Ook de beschikkingenpraktijk van de Europese Commissie en de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie geven aan dat “er

sprake is van een overeenkomst in de zin van artikel 85, lid 1 [thans: artikel 81] van het Verdrag wanneer de betrokken

ondernemingen de gemeenschappelijke wil te kennen hebben gegeven zich op een bepaald manier op de markt te gedragen”.

GvEA EG 20 april 1999 gevoegde zaken, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P tot en met C-252/99 P en C-

254/99 P, PVC, ov. 715.

113 Zie met name randnummers 106 tot en met  115 van het onderhavige besluit.
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afgestemde feitelijke gedragingen" is niet vereist dat partijen over de wijze waarop zij zich jegens

elkaar zullen gedragen of zich van een bepaald gedrag zullen onthouden, daadwerkelijk een

uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst hebben gesloten.114

149. In dit verband dient te worden opgemerkt dat bij inbreuken zoals in het onderhavige geval er

geen verplichting bestaat aan de kant van de d-g NMa dat hij de inbreuk voor elke onderneming

op elk tijdstip precies als een “overeenkomst” of als een “onderling afgestemde feitelijke

gedraging” dient te kwalificeren omdat artikel 6 Mw in elk geval op beide vormen van inbreuk

ziet. Wanneer men het begrip “onderling afgestemde feitelijke gedraging” van “overeenkomsten

tussen ondernemingen” onderscheidt, is dit met het doel de ondernemingen de mogelijkheid te

ontnemen om de toepassing van de mededingingsregels te ontlopen door in het geheim, zonder

dat het tot een eigenlijke overeenkomst komt, op een concurrentieverstorende manier samen te

werken door (bijvoorbeeld) elkaar vooraf van hun beleidsintenties in kennis te stellen, zodat

ieder van hen zijn commercieel gedrag kan bepalen in de wetenschap dat zijn concurrenten zich

op dezelfde wijze zullen gedragen.115

150. Concluderend is de d-g NMa van oordeel dat het uitwisselen van vertrouwelijke

inschrijfgegevens en het maken van afspraken (zoals nader omschreven in randnummer 154)

omtrent de aanbesteding van de Meerjaren Overeenkomst afzonderlijk en tezamen moeten

worden gekwalificeerd als overeenkomsten dan wel onderling afgestemde feitelijke gedragingen

in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw tussen KWS, Ballast Nedam, Gruno en Koop Tjuchem.

                                                          

114 Kartel voor voorgeïsoleerde buizen (hiervoor aangehaald in voetnoot 108), randnummer 129. Met betrekking tot het onderscheid

tussen het begrip “onderling afgestemde feitelijke gedragingen” en het begrip “overeenkomsten tussen ondernemingen” heeft het

Gerecht van eerste aanleg bepaald dat “daarbij de bedoeling voorzit onder de verbodsbepalingen van dit artikel een vorm van

coördinatie tussen ondernemingen te doen vallen, die, zonder dat het tot een eigenlijke overeenkomst komt, de risico’s der

onderlinge concurrentie welbewust vervangt door een feitelijke samenwerking. Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie

van de EG houdt dat begrip in een 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.” , TK 24

707, nr. 3, p. 11. De criteria coördinatie en samenwerking welke in de rechtspraak van het Hof van Justitie worden gehanteerd,

houden allerminst in, dat er een werkelijk “plan” moet zijn opgesteld, en dienen te worden verstaan tegen de achtergrond van de

in de mededingingsbepalingen van het Verdrag besloten voorstelling, dat iedere ondernemer zelfstandig moet bepalen, welk

beleid hij op gemeenschappelijke markt zal voeren. Deze eis van zelfstandigheid sluit weliswaar niet uit, dat de ondernemer

gerechtigd is zijn beleid intelligent aan het vastgestelde of te verwachten marktgedrag der concurrenten aan te passen, doch staat

onverbiddelijk in de weg aan enigerlei tussen zulke ondernemers al dan niet rechtstreeks opgenomen contact dat tot doel of tot

gevolg heeft, hetzij beïnvloeding van het marktgedrag van een bestaande of mogelijk concurrent, hetzij beduiding aan zulk een

concurrent van het aangenomen of voorgenomen marktgedrag.”  GvEA EG, PVC (hiervoor aangehaald in voetnoot 112), ov. 720.

115 Kartel voor voorgeïsoleerde buizen (hiervoor reeds aangehaald in voetnoot 108),  randnummer 130. Besluit d-g NMa 30 december

2002, zaak 2658/Mobiele operators, randnummer 87.
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2.3.2.4 Mededingingsbeperkingen

151. Voor een overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw is vereist dat de overeenkomst ertoe strekt of

ten gevolge heeft dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt

verhinderd, beperkt of vervalst. Ook voor de beoordeling of een overeenkomst ertoe strekt of ten

gevolge heeft dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt

verhinderd, beperkt of vervalst, dient aansluiting te worden gezocht bij de beschikkingspraktijk

van de NMa en de Europese Commissie en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de

Europese Gemeenschappen en het Gerecht van Eerste Aanleg.

152. Op basis hiervan geldt als uitgangspunt het volgende: het Hof van Justitie heeft in diverse

uitspraken gepreciseerd dat allereerst dient te worden nagegaan of een bepaalde afspraak als

doel heeft de mededinging te beperken. Indien de regeling als zodanig er toe strekt de vrije

mededinging tussen partijen onderling of tussen partijen en concurrenten te beperken in de zin

van artikel 81, eerste lid, EG-Verdrag, moet zij zonder meer verboden worden geacht, zonder dat

de gevolgen ervan behoeven te worden onderzocht. Pas als een regeling geen

mededingingsbeperkend doel heeft, moet tot een tweede onderzoeksfase worden overgegaan en

moeten de gevolgen die de regeling in concreto voor de mededinging kan hebben, worden

onderzocht.116

153. Uit het rapport blijkt, dat de aan partijen ten laste gelegde inbreuk bestond uit het voorgaand

aan de aanbesteding een afspraak te hebben gemaakt en/of hun gedrag te hebben afgestemd

met betrekking tot hun inschrijfgedrag betreffende de aanbesteding van de Meerjaren

Overeenkomst alsmede de afspraak dat KWS als laagste van de vier ondernemingen zou

inschrijven met als tegenprestatie een op geld waardeerbare vergoeding van KWS aan de andere

partijen.117 Deze gedragingen hadden volgens het rapport als doel c.q. tot gevolg dat de vier

betrokken ondernemingen van elkaars voorgenomen commercieel gedrag op de hoogte waren

alvorens een aanbieding aan de gemeente Scheemda te doen ter zake het Bestek, waardoor de

betrokken partijen welbewuste feitelijke samenwerking in de plaats hebben gesteld van

concurrentierisico's. Volgens het rapport vormt dit een overtreding van artikel 6,eerste lid, Mw,

die wordt geacht mededingingsbeperkend te zijn vanwege haar aard.

154. Uit het onderzoek van de feiten blijkt (zie paragraaf 2.2 van het onderhavige besluit) dat deze

leiden tot een samenhangend geheel van afspraken als bedoeld in artikel 6 Mw dat als doel en

                                                          

116 Zie besluit van de d-g NMa van 31 mei 1999, zaak 51, Stibat, randnummer 43; besluit op bezwaar van de  d-g NMa van 17

december 2001, zaak 2414, Vereniging Behartiging Schildersbedrijf, randnummer 24; GvEA EG 15 september 1998, gevoegde zaken

T-374/94, T-375/94, T-384/94 en T-399/94, European Night Services, ov. 136; Zaak 56/65, Société Technique Minière, Jurispr. 1966,

ov. 414

117 Rapport, randnummer 48.
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tot gevolg de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan te verhinderen,

beperken of vervalsen. De voornaamste aspecten van het samenhangend geheel van afspraken

die in het onderhavige geval als beperkingen van de mededinging kunnen worden gekwalificeerd,

zijn:

(i) onderlinge informatie-uitwisseling voorafgaande aan de aanbesteding omtrent de  Meerjaren

Overeenkomst;

(ii) verdeling van de aanbesteding van de Meerjaren Overeenkomst, door vooraf onderling af te

stemmen en vast te stellen aan wie het werk zou worden gegund;

(iii) vaststelling van de prijs die KWS diende te bieden om het project in de wacht te slepen; en

(iv) vaststelling van de tegemoetkoming (20%-regeling) die KWS aan de andere drie

ondernemingen diende te betalen.

155. Bedoelde mededingingsbeperkende gedragingen bestonden meer in concreto uit het volgende.

Onderlinge informatie-uitwisseling voorafgaande aan de aanbesteding omtrent de Meerjaren Overeenkomst

156. In de onderhavige zaak blijkt dat vooroverleg heeft plaatsgevonden tussen de betrokken

bouwondernemingen. Uit randnummer 106 blijkt dat de vier genoemde ondernemingen contact

met elkaar hebben gehad voorafgaand aan of tijdens de periode van 28 april 1998 tot en met 20

mei 1998. De heer Bos en de ex-directeur van KWS hebben verklaard dat dergelijk vooroverleg in

het kader van aanbestedingsprojecten in Nederland niet ongebruikelijk is.

157. Tijdens het vooroverleg hebben de betrokken bouwondernemingen, welke als concurrenten

dienen te worden aangemerkt, met betrekking tot de aanbesteding in Scheemda, informatie

uitgewisseld zoals genoemd in randnummer 69 van het onderhavige besluit. De uitgewisselde

informatie betrof geen openbare informatie, maar informatie met betrekking tot inschrijfprijzen

welke onder normale marktomstandigheden – waarin geen sprake is van

mededingingbeperkende afspraken en/of gedragingen als in het onderhavige geval – als

concurrentiegevoelige informatie geldt.118 Het feit dat vertrouwelijke informatie tussen de vier

concurrenten is uitgewisseld blijkt in het bijzonder uit de Koop Tjuchem-administratie en het feit

dat het resultaat van die uitwisseling is terug te vinden in de KWS-administratie en de Oosterhof-

administratie.

158. Wanneer concurrenten voorafgaande aan een aanbesteding concurrentiegevoelige informatie

uitwisselen omtrent een aanbesteding en hun toekomstige inschrijfgedrag is zulks in strijd met

artikel 6, eerste lid, Mw.119 Elke onderneming dient immers autonoom te bepalen wat zij als

                                                          

118 HvJ EG 17 december 1991, zaak T-7/89 Hercules Chemicals v. Commissie, ov. 256. Kartel voor voorgeïsoleerde buizen (hiervoor

reeds aangehaald in voetnoot 108),  randnummer 138.

119 Besluit op bezwaar van de  d-g NMa van 17 december 2001, zaak 2414, Vereniging Behartiging Schildersbedrijf, randnummers 31

en 32.
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commercieel aantrekkelijk en haalbaar beschouwt, alsmede daaruit de consequenties voor haar

eigen optreden te trekken.120 Door aan een vooroverleg deel te nemen wordt afgezien van een

onafhankelijk optreden. Vanaf het moment waarop zij zich voorgenomen hebben om een

prijsaanbieding te doen, hebben de vier bouwondernemingen in het onderhavige geval afgezien

van een dergelijk onafhankelijk optreden.121 Ondanks het feit dat de gemeente Scheemda in de

veronderstelling heeft gehandeld dat zij zou profiteren van de concurrentie tussen de vier

betrokken bouwondernemingen, werd in feite deze mededinging door het vooroverleg volledig

uitgeschakeld.

159. De informatie-uitwisseling vooraf en het afzien van onafhankelijk optreden heeft tot doel gehad

de mededinging tussen de betrokken ondernemingen te beperken en te vervalsen. Derhalve

heeft het vooroverleg omtrent de aanbesteding van de gemeente Scheemda waaraan KWS,

Ballast Nedam, Gruno en Koop Tjuchem hebben deelgenomen het doel gehad de mededinging

te beperken, aangezien zij bedoelde onafhankelijk optreden ten opzichte van de gemeente

Scheemda heeft belemmerd.

Marktverdeling en onderlinge afstemming

160. Uit de Beoordeling ten aanzien van de feiten en hetgeen hiervoor is overwogen blijkt dat de vier

bouwondernemingen niet alleen concurrentiegevoelige informatie hebben uitgewisseld, maar

hebben bepaald dat geen andere prijsaanbieding de winnende aanbieding wordt dan die van

KWS. Uit de feiten in randnummers 108 tot en met 112 van het onderhavige besluit blijkt voorts

dat door het uitwisselen van de prijsaanbiedingen, de vier bouwondernemingen gezamenlijk

hebben vastgesteld wie de laagste prijsaanbieding had en aan wie “preferentie”  zou worden

verleend.

161. Evenals het gemeenschappelijk vaststellen van prijzen is het verdelen van markten of klanten

naar zijn aard concurrentiebeperkend in de zin van artikel 81, eerste lid, EG-Verdrag en artikel 6,

eerste lid, Mw.122 Uit randnummers 66 tot en met 72 van het onderhavige besluit blijkt dat de

gemeente Scheemda de betrokken ondernemingen heeft uitgenodigd om te offreren in de

veronderstelling dat de mededinging haar werk zou doen. Zoals reeds besproken hebben de

betrokken bouwondernemingen tijdens hun overleg – door het uitwisselen van

prijsaanbiedingen - bepaald wie de opdracht zou krijgen. Hierdoor hebben de betrokken

ondernemingen in feite bepaald van wie de gemeente Scheemda afnemer zou worden.

                                                          

120 Beschikking van de Europese Commissie in Bouwnijverheid in Nederland, Pb L 92/1. De beschikking is onherroepelijk geworden

bij het arrest van het HVJ EG van 25 maart 1996, C-137/95-D SPO v. Commissie, Jur. 1996, 1-1611. Zie ook GvEA EG, zaak T-29/92,

21 februari 1995, SPO v. Commissie, Jur. 1995, II-0289, ov. 119.

121 HvJ EG, 16 december 1975, gevoegde zaken 40-48, 50, 54-56, 111, 113 en 114/74, Suiker Unie e.a. v. Commissie, Jur. EG 1975 l-

1663, ro. 173, 174, 191 en 192.

122 Kartel voor voorgeïsoleerde buizen (hiervoor reeds aangehaald in voetnoot 108),  randnummer 147.
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Desbetreffende afspraken en gedragingen komen neer op klantenverdeling, hetgeen in strijd is

met artikel 6, eerste lid, Mw.

Vaststelling van de prijs die KWS diende te bieden om het project in de wacht te slepen

162. Uit de Beoordeling ten aanzien van de feiten blijkt niet alleen dat voorafgaand aan de

aanbesteding van de gemeente Scheemda de vier concurrerende ondernemingen hun

prijsaanbiedingen hebben vergeleken, maar dat zij tevens de prijs van de winnende

prijsaanbieding voor de gemeente Scheemda gezamenlijk hebben vastgesteld.

163. Uit de verklaring van ex-directeur van KWS blijkt dat deze gang van zaken in deze sector niet

ongebruikelijk is. In zijn verklaring aan de NMa op 9 januari 2002 stelt hij als volgt:

"Iedereen in de branche doet of deed er aan mee. […] Wij maken in de aannemerij prijsafspraken of

spreken af dat we werk krijgen of geven als we een project gunnen of krijgen. […] Als het […]

aanbesteed moest worden, dan zorgde ik ervoor dat ik in vooroverleg trad met de andere

geïnteresseerde aannemers. […] Bij het maken van onderlinge afspraken werd uitgegaan van geld of

een tegenprestatie in werk. […] Als je elkaar niet zo regelmatig tegenkwam was de tegenprestatie voor

de prijsafspraak een bedrag in contanten".

164. Hieruit blijkt dat het tijdens het vooroverleg zoals beschreven in randnummer 159 van het

onderhavige besluit het gebruikelijk was om prijsafspraken met andere geïnteresseerde

aannemers te maken. In het onderhavige geval hebben KWS, Ballast Nedam, Gruno en Koop

Tjuchem tijdens het vooroverleg hun prijsaanbiedingen vergeleken en - buiten de concurrentie

en het medeweten van de opdrachtgever - afgesproken dat KWS de laagste inschrijver zou zijn.

Hierdoor is de verkoopprijs van de aanbesteding door de vier bouwondernemingen gezamenlijk

rechtstreeks vastgesteld. Bovendien wisten de betrokken bouwondernemingen dat de gemeente

Scheemda – conform de van toepassing zijnde UAR-regels – de opdracht aan de laagste

inschrijver moest gunnen.

165. Zoals reeds opgemerkt is het vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie dat het onverenigbaar

is met artikel 81, eerste lid, EG-Verdrag, wanneer aannemers de wijze waarop zij van plan zijn op

een offerteaanvraag te reageren, onderling afstemmen. Elke aannemer dient immers autonoom

te bepalen wat hij als commercieel aantrekkelijk en haalbaar beschouwt, alsmede daaruit de

consequenties voor zijn eigen optreden te trekken.123

166. Tevens verboden is het gezamenlijk vaststellen van prijzen of onderdelen van prijzen. Zoals

artikel 81, eerste lid, EG-Verdrag verbiedt artikel 6, eerste lid, Mw overeenkomsten die

                                                          

123 GvEA EG, SPO v. Commissie (hiervoor aangehaald in voetnoot 120), ov. 119.
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rechtstreeks of zijdelings de verkoopprijzen of andere contractuele voorwaarden bepalen.

167. Uit het bovenstaande en de Beoordeling ten aanzien van de feiten blijkt dat de vier

bouwondernemingen de verkoopprijs van de aanbesteding hebben vastgesteld. Deze

overeenkomst heeft als doel de mededinging te beperken, omdat concurrentie op grond van

prijs hierbij werd uitgesloten. Een dergelijk inbreuk, die in artikel 81, eerste lid, van het EG-

Verdrag bij wijze van voorbeeld wordt genoemd, heeft tot doel de mededinging te beperken.124

Derhalve kan er geen andere conclusie worden getrokken dan dat KWS, Ballast Nedam, Gruno

en Koop Tjuchem artikel 6, eerste lid, Mw hebben overtreden.

Vaststelling van de tegemoetkoming (20%-regeling)

168. Uit de Beoordeling ten aanzien van de feiten blijkt tevens dat de vier concurrerende

ondernemingen niet alleen hun prijsaanbiedingen hebben vergeleken, maar dat zij tevens zijn

overeengekomen dat KWS 20% van de jaaromzet van NLG 750.000 (EUR 340.335,16) (de

tegemoetkoming) aan de andere drie ondernemingen zou moeten betalen.

169. Daarbij is tussen de betrokken ondernemingen afgesproken dat, gezien het feit dat KWS als

laagste uit de bus zou komen, de drie ondernemingen een tegenprestatie van KWS zouden

ontvangen (20%-regeling) als een tegemoetkoming voor het feit dat zij de opdracht van de

gemeente Scheemda niet zouden krijgen.

170. Deze afspraak had als doel de (meer)opbrengsten tussen KWS, Ballast Nedam, Gruno en Koop

Tjuchem te verdelen. Ook hierdoor werd de concurrentieprikkel om scherp te offeren

weggenomen. Derhalve kan er geen andere conclusie worden getrokken dan dat KWS, Ballast

Nedam, Gruno en Koop Tjuchem artikel 6, eerste lid, Mw hebben overtreden.

Deelconclusie

171. Voornoemde beperkingen van de mededinging vormen ieder afzonderlijk en gezamenlijk een

inbreuk op artikel 6, eerste lid, Mw.

172. Uit het voortgaande vloeit voort dat de afspraken en gedragingen tussen KWS, Ballast Nedam,

Gruno en Koop Tjuchem ten aanzien van de aanbesteding van de gemeente Scheemda tussen

28 april 1998 tot en met 20 mei 1998 ertoe strekken de mededinging te beperken in de zin van

artikel 6, eerste lid, Mw.

Merkbaarheid

                                                          

124 GvEA EG 20 april 1999, PVC (hiervoor aangehaald in voetnoot 112), ov. 739. Kartel voor voorgeïsoleerde buizen (hiervoor

aangehaald in voetnoot 108), randnummer 146.
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173. In casu is sprake van overeenkomsten dan wel onderling afgestemde feitelijke gedragingen

tussen alle vier bouwondernemingen met betrekking tot de aanbesteding van het Meerjaren

Overeenkomst van de gemeente Scheemda welke tot doel hebben de mededinging te beperken

en te vervalsen.

174. Uit de beschikkingenpraktijk van de Europese Commissie en die van het Hof van Justitie van de

Europese Gemeenschappen125 volgt dat overeenkomsten die tot doel hebben de mededinging te

beperken, dat zij als merkbaar mededingingsbeperkend dienen te worden aangemerkt, zonder

dat daartoe een nader onderzoek is vereist. Een dergelijke overeenkomst ontkomt slechts aan

het kartelverbod wanneer zij, wegens de zwakke positie van partijen op de betrokken markt, de

markt slechts in geringe mate kan beïnvloeden.126

175. Vast staat in het onderhavige geval dat de afspraken ertoe strekken de mededinging te beperken.

De d-g NMa is van oordeel dat gezien het feit dat de afspraken tot doel hadden de mededinging

te beperken in beginsel gegeven is dat de mededinging merkbaar wordt beperkt. Op grond van

het voorgaande is d-g NMa van oordeel dat geen nader onderzoek vereist is naar de concrete

gevolgen voor de mededinging.

176. In tegenstelling tot hetgeen partijen beweren in hun zienswijzen, is in de onderhavige zaak geen

sprake van een “zeer geringe” beïnvloeding van de betrokken markt. Van de betrokken

ondernemingen in de onderhavige zaak kan niet worden gesteld dat zij een “zwakke positie”  op

de betrokken plaatselijke markt innemen. Zoals in randnummers 23 tot en met 25 reeds

aangegeven behoren drie van de vier bouwondernemingen tot de grootste bouwondernemingen

in Nederland.

177. Ook hun positie ten opzichte van de gemeente Scheemda was er niet een van zwakte. Gezien de

deelname van de bouwondernemingen die de gemeente Scheemda in het kader van de

aanbesteding had aangeschreven, kan niet worden geoordeeld dat sprake is van een dermate

zwakke positie van de betrokken partijen op de markt, dat moet worden aangenomen dat de

betrokken ondernemingen slechts een minieme invloed konden uitoefenen op de concurrentie.

                                                          

125 Zie ook randnummer 152 van het onderhavige besluit. Op grond van de Memorie van Toelichting op de Mededingingswet

dient het begrip "merkbaarheid" "…in het licht van de economische en juridische context van de desbetreffende afspraak en zijn

strekking en gevolg met inbegrip van de cumulatieve gevolgen van parallelle afspraken te worden beoordeeld. Het Hof van Justitie

hanteert geen kwantitatieve criteria, maar betrekt in zijn overwegingen of de desbetreffende afspraak een onbetekenend effect op

de markt heeft, in aanmerking genomen de zwakke positie van de betrokken ondernemingen op de markt voor het product of de

dienst in kwestie.” , MvT, TK 24 707, nr. 3, p. 14. Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag op

horizontale samenwerkingsovereenkomsten, (hiervoor aangehaald in voetnoot  45), randnummer 18. Richtsnoeren

Samenwerking Bedrijven van de d-g NMa van 29 mei 2001, Stcrt. 2001, nr. 108, randnummers 24 tot en met 28.

126 HvJ EG 9 juli 1969, zaak 5/69, Völk Vervacke, Jur EG. 1969, p.0295, ov. 7.
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Uit de Beoordeling ten aanzien van de feiten blijkt dat door hun afspraken danwel gedragingen

de vier inschrijvende bouwondernemingen in staat waren de concurrentie uit te schakelen dan

wel te vervalsen en dit ook hebben gedaan.

178. Op grond van het voorgaande is de d-g NMa van oordeel dat de desbetreffende afspraken de

mededinging in strijd met artikel 6, eerste lid, Mw merkbaar hebben beïnvloed.

2.3.2.5 Eindconclusie met betrekking tot de overeenkomst /  gedragingen

179. KWS, Ballast Nedam, Gruno en Koop Tjuchem hebben met elkaar een overeenkomst gesloten

danwel hun feitelijke gedragingen onderling afgestemd met betrekking tot de (uitvoering van de)

aanbesteding door de gemeente Scheemda van de Meerjaren Overeenkomst 1998 t/m 2000

onderhoud wegen (asfalt).

180. De d-g NMa concludeert dat bedoelde overeenkomst en gedragingen de mededinging heeft

beperkt, verhinderd danwel vervalst in strijd is met het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw.

3. Sanctie

3.1 Toerekening

181. Ingevolge artikel 56, eerste lid Mw kan de d-g NMa ingeval van overtreding van artikel 6, eerste

lid, aan de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de overtreding kan worden toegerekend een

boete en/of een last onder dwangsom opleggen.

182. Op grond van het bovenstaande is de d-g NMa van oordeel dat geconstateerde overtredingen,

kunnen worden toegerekend aan KWS, Ballast Nedam, Gruno en Koop Tjuchem.

 3.2 Boetes

3.2.1 Beoordelingskader

183. Ingevolge artikel 56, eerste lid, Mw kan de d-g NMa ingeval van overtreding van artikel 6, eerste

lid, Mw of van artikel 24, eerste lid, Mw een boete en/of een last onder dwangsom opleggen.

184. Krachtens artikel 57, eerste lid, Mw bedraagt de in artikel 56, eerste lid, onder a, Mw bedoelde

boete ten hoogste EUR 450.000 (voorheen NLG 1 miljoen), of, indien dat meer is, 10% van de

omzet van de onderneming in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking.
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185. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete houdt de d-g NMa overeenkomstig het bepaalde

in artikel 57, tweede lid, Mw, in ieder geval rekening met de ernst en de duur van de overtreding.

Blijkens de Memorie van Toelichting bij dit artikel kunnen afhankelijk van het geval ook andere

factoren een rol spelen, zoals mogelijke recidive, de bereidheid van de betrokken ondernemers

om mee te werken aan het beëindigen van de overtreding, het behaalde voordeel, en dergelijke.

De financiële positie van de onderneming speelt daarentegen volgens de Memorie van

Toelichting in beginsel geen rol bij de vaststelling van de hoogte van de boete.

186. De d-g NMa heeft een ruime beleidsvrijheid bij de vaststelling van de hoogte van de boete. De

hoogte van de boete dient te worden afgestemd op de concrete omstandigheden van het geval

en dient bij te dragen aan een doeltreffende toepassing van de Mededingingswet. Als algemene

maatstaf daarbij geldt dat de hoogte van de boete in ieder geval zodanig dient te zijn dat deze de

overtreder weerhoudt van nieuwe overtredingen (speciale preventie) en ook in algemene termen

een afschrikkende werking heeft (generale preventie).

187. Met het oog op een transparante toepassing van zijn in artikel 56 neergelegde discretionaire

bevoegdheid, heeft de d-g NMa richtsnoeren vastgesteld. De Richtsnoeren boetetoemeting van

de d-g NMa (Boeterichtsnoeren) zijn op 22 december 2001 bekend gemaakt.127 Hoewel de

onderhavige overtredingen voordien plaatsvonden, wordt bij het bepalen van de hoogte van de

boete aangesloten bij de Boeterichtsnoeren, aangezien dit de hoogte van de op te leggen boetes

niet ten nadele van partijen beïnvloedt, maar wel de motivering ervan meer inzichtelijk maakt.

3.2.2 Boete voor de afspraken /  gedragingen tussen de vier inschrijvende bouwers

188. De d-g NMa heeft vastgesteld dat de afspraken /  gedragingen omtrent de aanbesteding door de

gemeente Scheemda een inbreuk maken op artikel 6, eerste lid, Mw.

3.2.3 Boetegrondslag

189. Op grond van de Boeterichtsnoeren dient ter berekening van de hoogte van de op te leggen

boete als eerste de boetegrondslag te worden bepaald.

190. Op grond van de Boeterichtsnoeren dient bij de vaststelling van de boetegrondslag te worden

uitgegaan van de betrokken omzet van de onderneming die de overtreding heeft begaan. De

betrokken omzet is gelijk aan de waarde van alle transacties die door de onderneming tijdens de

duur van de overtreding zijn verricht op het gebied van de verkoop van goederen en/of diensten

                                                          

127 Richtsnoeren boetetoemeting met betrekking tot het opleggen van boetes ingevolge artikel 57 van de Mededingingswet van de

d-g NMa van 21 december 2001 (hierna: Boeterichtsnoeren), Stcrt 2001, nr. 248.
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waarop de overtreding betrekking heeft.128

191. Ten aanzien van een verboden aanbestedingsafspraak (in de Boeterichtsnoeren ook aangeduid

met "bid-rigging") voorzien de Boeterichtsnoeren in een alternatief voor de vaststelling van de

boetegrondslag. Waar de overtreding een verboden aanbestedingsafspraak betreft, geldt dat de

d-g NMa voor elke deelnemer afzonderlijk als betrokken omzet kan aanmerken de omzet die op

basis van het bod waartegen de opdracht is verleend, kan worden gerealiseerd.129

192. In het onderhavige geval volgt de d-g NMa de bijzondere regel voor "bid-rigging" zoals hiervoor

vermeld teneinde in het onderhavige geval de boetegrondslag te bepalen. Toepassing hiervan

leidt tot het volgende.

193. Op 20 mei 1998 heeft KWS voor een bedrag van NLG 683.000 (exclusief omzetbelasting) per

jaar ingeschreven bij de gemeente Scheemda. Op 2 juni 1998 besloot de gemeente Scheemda de

opdracht omtrent de Meerjaren Overeenkomst (met een looptijd van drie jaar) aan KWS te

gunnen. De naar aanleiding van dit bod werkelijk gerealiseerde omzet na drie jaar is NLG

3.089.034,40 (exclusief omzetbelasting) (EUR 1.401.742,50).

194. Het bedrag van NLG 3.089.034,40 (EUR 1.401.742,50) hanteert de d-g NMa als de betrokken

omzet, die voor elke onderneming geldt. Conform de Boeterichtsnoeren is de boetegrondslag

gelijk aan 10% van de betrokken omzet.130 Het voorgaande betekent dat voor elk der partijen in

de onderhavige zaak de d-g NMa een boetegrondslag hanteert van 10% van NLG 3.089.034,40

(EUR 1.401.742,50).

3.2.4 Ernst van de overtreding

195. De Boeterichtsnoeren merken als zeer zware overtredingen131 onder meer aan horizontale

prijsafspraken, horizontale marktverdelingsafspraken en quotaregelingen en verboden

aanbestedingsafspraken ("bidrigging").132

196. De overtreding van partijen in de onderhavige zaak dient te worden aangemerkt als een zeer

zware overtreding. Zoals ook uit het voorgaande voortvloeit, hadden de afspraken danwel

                                                          

128 In tegenstelling tot wat partijen betogen, is het begrip “betrokken omzet”  niet synoniem aan het begrip “omzet op de relevante

markt”  en derhalve is het niet nodig de relevante markt af te bakenen.

129 Boeterichtsnoeren (hiervoor aangehaald in voetnoot 127), randnummer 16.

130 Boeterichtsnoeren(hiervoor aangehaald in voetnoot 127), randnummer 18.

131 Boeterichtsnoeren(hiervoor aangehaald in voetnoot 127), randnummer 11.

132 Id.
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gedragingen van partijen tot doel (horizontale) afstemming tussen concurrenten omtrent prijs

en verdeling van markt/afnemers en daarmee van de aanbesteding van de gemeente Scheemda.

197. Niet alleen in het Nederlands mededingingsrecht worden verboden aanbestedingsafspraken als

zeer zware overtredingen aangemerkt, maar ook in het Europese133  en Amerikaanse134

mededingingsrecht alsmede de OESO “Recommendation of the Council concerning Effective

Action against Hardcore Cartels”135 behoren aanbestedingsafspraken tot de categorie van de

meest zware mededingingsinbreuken.

198. Voor deze zeer zware overtreding geldt op grond van de Boeterichtsnoeren een rekenfactor van

1,5 tot 3. De d-g NMa stelt in elk individueel geval de hoogte van de rekenfactor vast met

inachtneming van de ernst van de overtreding.

3.2.4 Ernst van de overtreding; de economische context waarin de overtreding heeft plaatsgevonden

199. Bij het bepalen van de ernst van de overtreding houdt de d-g NMa, naast de zwaarte van de

overtreding, rekening met de economische context waarin de overtreding heeft plaatsgevonden.

In dit verband komt onder andere betekenis toe aan de aard van de betrokken producten of

diensten, de omvang van de markt, de grootte van de betrokken onderneming(en) alsmede het

gezamenlijk marktaandeel, de structuur van de markt en aan de geldende regelgeving. De d-g

NMa kent tevens gewicht toe aan de (potentiële) schade die als gevolg van de overtreding wordt

toegebracht aan concurrenten, afnemers en consumenten.136

200. In het kader van de boeteoplegging in de onderhavige zaak neemt de d-g NMa met name het

navolgende in acht. Zoals reeds eerder aangegeven behoren drie van de vier betrokken partijen

                                                          

133 "De Commissie is van oordeel dat deze inbreuken opzettelijk of ten minste uit onachtzaamheid zijn gepleegd. De onderlinge

afstemming van prijzen en van de toewijzing van markten behoren tot de meest ernstige inbreuken, welke de Commissie aanpakt,

verbiedt en beboet in een vaste, aan de ondernemingen welbekende en constant door het Hof van Justitie bevestigde praktijk".

Beschikking van de Europese Commissie in Bouwnijverheid in Nederland, (hiervoor aangehaald in voetnoot 120), randnummer

140. Beschikking van de Europese Commissie in Kartel voor voorgeïsoleerde buizen, (hiervoor aangehaald in voetnoot 108),

randnummers 164 en 165. Mededeling van de Commissie betreffende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van

geldboeten in kartelzaken, Pb C 45/3, 19.2.2002, randnummer 1.

134 In de Verenigde Staten wordt “bid-rigging” eveneens als een zeer zware overtreding aangemerkt, §1, Sherman Act, 15 U.S.C. §1.

135 Op grond van de OECD “Recommendation” wordt als zeer zware overtredingen gezien: “an anticompetitive agreement,

anticompetitive concerted practice, or anticompetitive arrangement by competitors to fix prices, make rigged bids (collusive

tenders), establish output restrictions or quotas, or share or divide markets by allocating customers, suppliers, territories or lines

of commerce….”, OECD Document No. C(98) 35/FINAL.

136 Boeterichtsnoeren(hiervoor aangehaald in voetnoot 127), randnummer 14.



Openbaar

46                                                Openbaar

tot de grootste bouwondernemingen in Nederland en in bijzonder in de GWW-sector.

201. In de GWW-sector worden de meeste orders toegekend op basis van inschrijvingsprocedures

waarvan de bedoeling is de gegadigden tegen elkaar te laten opbieden. Ook in het onderhavige

geval heeft de gemeente Scheemda het UAR 1986 van toepassing verklaard. Openbare

autoriteiten, zoals gemeenten die een aanbestedingsprocedure uitschrijven, hebben de

rechtmatige verwachting dat de ingediende offertes niet het resultaat zijn van heimelijke

afspraken tussen de deelnemers.137 In het onderhavige geval is deze verwachting ernstig

geschonden doordat de vier aangeschreven ondernemingen onderlinge afspraken omtrent hun

inschrijfgedrag hebben gemaakt.

202. Als gevolg hiervan hebben alle aan de aanbesteding deelnemende ondernemingen hun

vertrouwelijke inschrijfprijzen uitgewisseld voorafgaand aan de aanbesteding, en tevens de prijs

van de laagste inschrijver vastgesteld. Zij wisten, dat zolang de prijs van de laagste inschrijver

binnen het budget van de gemeente Scheemda zou blijven, de laagste inschrijver de opdracht

zou krijgen. Vervolgens zijn de betrokken partijen overeengekomen dat drie van de vier een

tegemoetkoming (20%-regeling) van KWS zouden ontvangen voor het opgeven van de opdracht.

Bedoelde afspraken hebben een prijsverhogend effect gehad. Om deze redenen kan de stelling

van partijen dat de gemeente Scheemda een zogenaamde concurrentiële prijs voor de Meerjaren

Overeenkomst zou hebben gekregen omdat de prijs binnen het budget van de gemeente

Scheemda was, niet worden gevolgd.

203. Op grond van het voorgaande is de d-g NMa van oordeel dat de overtreding een aanmerkelijke

economische weerslag op de markt heeft en is de (potentiële) schade als gevolg van deze

overtreding voor de gemeente Scheemda en de mededinging navenant.

3.2.6 Deelconclusie ten aanzien van de ernst van de overtreding en de hoogte van de rekenfactor

204. De d-g NMa concludeert dat er, gelet op de aard van de overtreding en de economische context

waarin deze heeft plaatsgevonden, sprake is van een zeer ernstige overtreding. In het

onderhavige geval acht de d-g NMa een rekenfactor van 2,0 aangewezen.

3.2.7 De vaststelling van de hoogte van de boete

205. Zoals hiervoor in randnummer 194 is overwogen wordt de boetegrondslag vastgesteld op 10%

van de betrokken omzet van NLG 3.089.034,40 is NLG 308.903,44, hetgeen overeenkomt met

                                                          

137 Kartel voor voorgeïsoleerde buizen (hiervoor aangehaald in voetnoot 108),  randnummer 165.
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EUR 140.174,25. Dit wordt afgerond op EUR 140.000,-.

206. Gegeven de rekenfactor van 2,0 leidt dit voor de vier ondernemingen tot het volgende resultaat:

KWS: EUR 280.000,-

Ballast Nedam: EUR 280.000,-

Koop Tjuchem: EUR 280.000,-

Gruno: EUR 280.000,-

207. Ter bepaling van de hoogte van de boete ziet de d-g NMa voorts aanleiding om de volgende

boeteverhogende omstandigheden in aanmerking te nemen.

208. Op grond van het navolgende concludeert de d-g NMa dat partijen niet onkundig konden zijn

van het verboden karakter van afspraken zoals de onderhavige en doelbewust in strijd met de

geldende regels hebben gehandeld.

209. In 1989 heeft de Europese Commissie naar aanleiding van een klacht van de gemeente

Rotterdam een procedure ingeleid ten aanzien van de Vereniging van Samenwerkende

Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid (hierna: SPO) en de door SPO vastgestelde

Uniforme Prijsregelende Reglementen (hierna: UPR) en de Erecode voor Ondernemers in het

Bouwbedrijf. In 1992 heeft de Commissie geconcludeerd dat de statuten van de SPO en de UPR

inbreuken vormden op artikel 85, eerste lid, EEG-Verdrag (thans: artikel 81, eerste lid, EG-

Verdrag). De Commissie heeft destijds boetes aan 27 bouwverenigingen en een stichting

opgelegd ter hoogte van in totaal ruim 22.250.000 ECU. Ten tijde van de SPO-beschikking138

waren partijen op de Nederlandse markt actief.

De inhoud en strekking van de SPO-beschikking kan partijen niet zijn ontgaan.

210. Ook de Nederlandse wetgever heeft afspraken als de onderhavige als uitdrukkelijk verboden

aangemerkt. Reeds voor de inwerkingtreding van de Mededingingswet waren afspraken en

onderlinge afgestemde feitelijke gedragingen zoals de onderhavige verboden op grond van het

Besluit mededingingsregelingen aanbestedingen.139 Met de totstandkoming van de

Mededingingswet heeft de wetgever vervolgens uitdrukkelijk gekozen om deze te vervangen met

het Besluit vrijstelling combinatieovereenkomsten.140

                                                          

138 Beschikking van de Europese Commissie in Bouwnijverheid in Nederland (hiervoor aangehaald in voetnoot 120).

139 Besluit van 25 november 1997, houdende vrijstelling van combinatieovereenkomsten ter zake van aanbestedingen van het

verbod van mededingingsafspraken (hiervoor aangehaald in voetnoot 45).

140 Het op de Wet economische mededinging gebaseerd Besluit mededingingsregelingen aanbestedingen, dat bij de

inwerkingtreding van de Mededingingswet komt te vervallen, kent eveneens een vrijstelling voor combinatieovereenkomsten.

Hiermee werd beoogd nuttige vormen van samenwerking in de vorm van combinaties vrij te stellen van de in dat besluit vervatte
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211. De d-g NMa ziet in het bovenstaande aanleiding om in het onderhavige geval ten aanzien van

KWS, Ballast Nedam, Gruno en Koop Tjuchem de boete te verhogen met 10%. Het voorgaande

resulteert in een bedrag van EUR 308.000,-.

212. In het licht van het voorgaande legt de d-g NMa in het onderhavige geval aan KWS, Ballast

Nedam, Gruno en Koop Tjuchem ieder afzonderlijk een boete op ten bedrage van  EUR

308.000,-.

4. Besluit

213. De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit:

a.  stelt vast dat KWS, Ballast Nedam, Gruno en Koop Tjuchem artikel 6, eerste lid, van de

Mededingingswet hebben overtreden door voorafgaand aan de aanbesteding door de gemeente

Scheemda van de Meerjaren Overeenkomst 1998 t/m 2000 onderhoud wegen (asfalt) hun

vertrouwelijke inschrijfprijzen uit te wisselen en de prijs alsmede de identiteit van de laagste

inschrijver vast te stellen, zoals beschreven in het onderhavige besluit;

b. stelt vast de afspraken en gedragingen van KWS, Ballast Nedam, Gruno en Koop Tjuchem, zoals

beschreven in het onderhavige besluit, een zeer zware overtreding vormen

van artikel 6, eerste lid, Mw;

c. rekent de hiervoor bedoelde overtreding toe aan de volgende rechtspersonen:

- Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V. (KWS), statutair gevestigd te Utrecht;

- Ballast Nedam Infra Noord Oost B.V. (Ballast Nedam) statutair gevestigd te

Nieuwegein;

- Gruno Wegenbouw B.V. (Gruno) statutair gevestigd te Tynaarlo;

- Koop Tjuchem B.V. (Koop Tjuchem) statutair gevestigd te Groningen;

d. legt wegens de hiervoor bedoelde overtreding:

- aan KWS een boete op van EUR 308.000,

- aan Ballast Nedam een boete op van EUR 308.000,

- aan Gruno een boete op van EUR 308.000,

- aan Koop Tjuchem een boete op van EUR 308.000.

                                                                                                                                                                             

onverbindendverklaring van aanbestedingsregelingen. Zie de Nota van Toelichting bij het Besluit van 25 november 1997,

houdende vrijstelling van combinatieovereenkomsten ter zake van aanbestedingen van het verbod van mededingingsafspraken

(hiervoor aangehaald in voetnoot 45).
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214. Deze beschikking is gericht tot elk van de vier in randnummer 213 genoemde rechtspersonen afzonderlijk.

215. De hierboven in randnummer 213 vastgestelde geldboetes dienen overeenkomstig het bepaalde in artikel

67, eerste lid, van de Mededingingswet binnen dertien weken na verzending van dit besluit te worden

betaald door storting op bankrekeningnummer 19.23.24.233 ten name van de Nederlandse

Mededingingsautoriteit te Den Haag onder vermelding van het kenmerk van dit besluit. Na het verstrijken

van bovengenoemde termijn wordt overeenkomstig artikel 67, tweede lid, van de Mededingingswet, deze

geldboetes vermeerderd met de wettelijke rente.

216. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 65 Mw, wordt van deze beschikking, nadat zij is bekendgemaakt,

mededeling gedaan in de Staatscourant en wordt zij ter inzage gelegd ten kantore van de Nederlandse

Mededingingsautoriteit.

Datum: 25 april 2003

W.g. Drs. R.J.P. Jansen

Wnd. Directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

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

een bezwaarschrift indienen bij de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Een

bezwaarschrift kan worden gezonden aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Adviescommissie

bezwaarschriften Mededingingswet, Postbus 16326, 2500 BH  Den Haag


