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18. Rechtsbescherming in    
beweging

  ADRIENNE GEELHOED

Vlak voor het ter perse gaan van deze editie stuurde de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 
een brief aan de Tweede Kamer met daarin concrete maatregelen voor verbeterde rechtsbescherming bij 
aanbesteden.1 \ 

19. Wat iedere inschrijver moet 
weten over het kartelverbod
MR. J.P.M. VAN BEERS EN MR. T.A. VAN KLINK

 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM)1 beschouwt het 
onderling laten concurreren van verschillende aanbieders 
door hen zelfstandig mee te laten dingen naar de opdracht 
als het doel van een aanbesteding, zodat een opdrachtge-
ver die besluit tot een aanbesteding ‘waar voor zijn geld’ 
kan krijgen.2 Ondernemingen moeten dus zelfstandig hun 
gedrag bepalen. 

Het is evident in strijd met het zelfstandigheidsvereiste om 
met een andere onderneming informatie uit te wisselen 
over de inhoud van de inschrijving – doorgaans de prijs – 
voordat de inschrijvingstermijn is verstreken. Bekende 
voorbeelden in de beschikkingenpraktijk van de ACM 
en de jurisprudentie zijn gevallen waarin ondernemingen 
zich schuldig hebben gemaakt aan de zogeheten praktijk 
van prijslenen, doorgaans ‘cover pricing’ genoemd.3 Cover 
pricing wordt door de ACM gezien als een verschijnings-
vorm van ‘bid rigging’.4 Bij cover pricing hebben ten minste 
twee ondernemingen contact, ertoe leidende dat ten minste 
één van die ondernemingen inschrijft met een prijs waarvan 
zij bij voorbaat weet dat zij daarmee niet zal winnen. Deze 
‘kansloze’ inschrijver doet dit bijvoorbeeld om in beeld te 
blijven bij de opdrachtgever voor volgende opdrachten.5 
Een inschrijver die zich schuldig maakt aan cover pricing 
hanteert dus twee uitgangspunten: hij wil én inschrijven, én 

1 De ACM is op 1 april 2013 ingesteld, waarin onder andere de voormalige 
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is opgegaan. 

2 Zie bijv. besluit op bezwaar ACM van 31 oktober 2014 met kenmerk 
7249/322, ov. 37, 42 en 75. 

3 Besluit op bezwaar ACM van 31 oktober 2014 met kenmerk 7249/322 
gevolgd door CBb 12 oktober 2017, eCli:Nl:CBB:2017:325 (Sloopwerken 
Rotterdam). 

4 ibid., ov. 31 en r.o. 7.3.4. 
5 Besluit ACM van 18 november 2020 met zaaknummers ACM/20/038304, 

ACM/20/038305 en ACM/20/038306 (GWW-werken Amsterdam). De 
afstemming tussen de vier ondernemingen in deze zaken vertoonden 
naar het oordeel van de ACM kenmerken van zowel prijsafspraken als 
marktverdelingsafspraken (ov. 44). 

de aanbesteding niet winnen.6 Bij een verdergaande bid rig 
nemen alle inschrijvers deel aan de afstemming, waardoor 
zij op voorhand weten wie de opdracht gegund zal krijgen 
zodat er – anders dan bij cover pricing – in zijn geheel geen 
concurrentie meer plaatsvindt.7  

In de eerste paragraaf van dit artikel wordt het kartel-
verbod en het daaraan ten grondslag liggende zelfstan-
digheidsvereiste ontleed en beschreven aan de hand van 
de toepassing daarvan in de aanbestedingspraktijk. In de 
tweede paragraaf staan wij stil bij de mededingingsrech-
telijke mogelijkheden of beperkingen – het is maar hoe je 
het bekijkt – om combinaties te vormen en als zodanig in 
te schrijven. Vervolgens zullen wij in de derde paragraaf 
ingaan op hoogte van de door de ACM op te leggen boetes 
bij overtredingen van het kartelverbod in aanbestedingen. 
In paragraaf 4 staan wij kort stil bij clementie.

1. Het kartelverbod

Het kartelverbod is neergelegd in art. 6 Mededingingswet 
(Mw) en voor kartels die een merkbaar effect hebben op 
het interstatelijke handelsverkeer in art. 101 VWEU. Voor 
het overige is met het nationale kartelverbod, in werking 
getreden in 1998, geen afwijking beoogd van het Europese 
kartelverbod dat al sinds 1957 geldt.8 Dit is ook logisch, nu 
het Unierecht rechtstreekse werking heeft in de lidstaten.9 
Het kartelverbod van art. 6 lid 1 Mw luidt als volgt: 

6 Besluit op bezwaar NMa van 8 maart 2012 in zaak 7094, ov. 35 (Limburgse 
bouwzaken 1 en 2). 

7 CBb 12 oktober 2017, eCli:Nl:CBB:2017:325, r.o. 2.11 en 7.3.4 (Sloopwer-
ken Rotterdam).

8 Kamerstukken II 1995/96, 24707, nr. 3, p. 10 e.v. 
9 HvJ eG 5 februari 1963, eCli:eU:C:1963:1 (Van Gend en Loos).

In de beschikkingenpraktijk van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de nationale en Europese 
jurisprudentie staan hoofdzakelijk contacten tussen inschrijvers voorafgaand aan het indienen 
van de inschrijving centraal, waarvan de maatman-inschrijver zal begrijpen dat deze contacten 
mededingingsrechtelijk niet toelaatbaar zijn, althans in ieder geval ter discussie gesteld zouden kunnen 
worden. Het kartelverbod komt echter sneller om de hoek kijken dan men denkt. In dit artikel beogen wij een 
overzicht te geven van enkele belangrijke uitgangspunten van het kartelverbod in aanbestedingsprocedures. \ 
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‘Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, 
besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afge-
stemde 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.’

In het onderstaande stippen wij enkele ‘rode draden’ aan 
waar het gaat om de invloed van het kartelverbod op aanbe-
stedingsprocedures. 

1.1 Ruim aanbestedingsbegrip
Voor de toepasselijkheid van het kartelverbod wordt een 
ruim aanbestedingsbegrip gehanteerd. Onder een aanbeste-
ding wordt verstaan de, al dan niet gelijktijdige, uitnodiging 
van een opdrachtgever (dat kunnen ook niet-aanbestedende 
diensten zijn) aan twee of meer ondernemingen om een 
offerte of prijs in te dienen voor een opdracht (dat hoeft dus 
geen overheidsopdracht te zijn).10

1.2 Zelfstandigheidsvereiste 
Het zelfstandigheidsvereiste vormt de grondgedachte 
van het kartelverbod. Het zelfstandigheidsvereiste staat 
onverbiddelijk in de weg aan ieder al dan niet rechtstreeks 
contact tussen ondernemers waardoor het marktgedrag van 
een bestaande of mogelijke concurrent wordt beïnvloed of 
deze wordt geïnformeerd over beslissingen of afwegingen 
wat het eigen marktgedrag betreft, wanneer dit contact tot 
doel of ten gevolge heeft dat mededingingsvoorwaarden 
ontstaan die, gelet op de aard van de producten of verleende 
diensten, de grootte en het aantal van de ondernemingen 
en de omvang van de betrokken markt, niet met de normale 
voorwaarden van die markt overeenkomen.11 De risico’s van 
onderlinge concurrentie mogen dus niet worden vervangen 
door samenwerking. 

De ACM beschouwt een uitla-
ting als ‘dit zijn normale prijzen 

in onze sector’ als verdacht

Het zelfstandigheidsvereiste betekent op de eerste plaats dat 
ondernemingen zelf de keuze moeten maken of zij zullen 
inschrijven.12 Op de tweede plaats mogen bestaande maar 

10 Zie bijv. Besluit op bezwaar ACM van 31 oktober 2014 met ken-
merk 7249/322, ov. 37 gevolgd door CBb 12 oktober 2017, 
eCli:Nl:CBB:2017:325, r.o. 5.3.4 (Sloopwerken Rotterdam). Zie voorts 
Besluit op bezwaar ACM van 9 november 2020 met zaaknummers 
ACM/20/041396 en ACM/20/041377, ov. 30 en rb. Den Haag 26 januari 
2012, eCli:Nl:rBSGr:2012:BV7044, r.o. 4.7. 

11 CBb 12 oktober 2017, eCli:Nl:CBB:2017:325, r.o. 5.3.2 (Sloopwerken 
Rotterdam) onder verwijzing naar HvJ eU 4 juni 2009, eCli:eU:C:2009:343 
(T-Mobile). Zie ook HvJ eU 19 maart 2015, eCli:eU:C:2015:184, r.o. 120 
(Dole Food Company, Inc. En Dole Fresh Fruit Europe/Europese Commissie). 

12 CBb 11 januari 2017, eCli:Nl:CBB:2017:1, r.o. 5.2.13 (WMO Friesland). 
Zie ook Besluit op bezwaar ACM van 31 oktober 2014 met kenmerk 
7249/322, ov. 40. 

ook potentiële concurrenten13 voor indiening van de offerte 
zonder meer geen contact hebben over de prijzen die in de 
offerte worden opgenomen. De ACM beschouwt een uitla-
ting als ‘dit zijn normale prijzen in onze sector’ als verdacht. 
Verder staan op de ACM-lijst van signalen voor opdracht-
gevers dat ondernemingen zich schuldig gemaakt zouden 
kunnen hebben aan overtreding van het kartelverbod zelfs 
uitlatingen als ‘dit zijn de voorwaarden die wij in onze sector 
gebruiken’ en ‘ik hoorde van bedrijf A dat u dit product wilt 
kopen’.14 Het kartelverbod staat op de derde plaats dus niet 
alleen aan prijscontacten in de weg. In bredere zin is het 
niet toegestaan om voorafgaand aan de inschrijving contact 
te hebben over concurrentieparameters, waaronder ook 
begrepen de geschiktheidseisen en gunningscriteria die de 
opdrachtgever belangrijk vindt.15 

1.3 Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen 
Art. 6 lid 1 Mw onderscheidt overeenkomsten en onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen tussen ondernemingen. 
Een precieze kwalificatie is echter niet nodig: de ACM kan 
volstaan met de vaststelling dat sprake is van een overeen-
komst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging.16 Het 
begrip ‘onderling afgestemde feitelijke gedraging’ vereist 
behalve afstemming tussen de betrokken ondernemingen 
een daaropvolgend marktgedrag en een causaal verband 
tussen beide.17 Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald 
dat, behoudens door de betrokken ondernemers te leveren 
tegenbewijs, moet worden vermoed dat de ondernemingen 
die aan de afstemming deelnemen en op de markt actief 
blijven, bij de bepaling van hun gedrag op deze markt reke-
ning houden met de informatie die zij met hun concurrenten 
hebben uitgewisseld.18 Toepassing van dit bewijsvermoeden 
betekent dat de ondernemingen worden vermoed rekening 
te hebben gehouden met de concurrentiegevoelige informa-
tie die zij met elkaar hebben uitgewisseld, waarmee in begin-
sel vaststaat dat sprake is van een onderling afgestemde feite-
lijke gedraging. De lat voor het leveren van tegenbewijs ligt 
hoog: de betrokken ondernemingen moeten bewijzen dat de 
concurrentiegevoelige informatie die zij met elkaar hebben 
uitgewisseld geen invloed heeft gehad op hun marktge-
drag.19 Rondom de WMO-aanbestedingen in Zuidoost-Fries-
land hadden de kartelleurs hetzelfde tarief geoffreerd. Zij 

13 Zie ook de leidraad Samenwerking tussen concurrenten van de ACM, 
nr. 2 en art. 7 lid 2 Mw. 

14 https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publica-
ties/12963_folder-aanbesteden-acm-mei-2014.pdf

15 rb. rotterdam 26 november 2015, eCli:Nl:rBrOt:2015:8610, r.o. 15.5 
gevolgd door CBb 12 oktober 2017, eCli:Nl:CBB:2017:325, r.o. 2.2.2 
(Sloopwerken Rotterdam). Zie ook de leidraad Samenwerking tussen 
concurrenten van de ACM, nr. 15, 58 en 59.

16 CBb 30 oktober 2018, eCli:Nl:CBB:2018:527, r.o. 3.5. Zie voorts Besluit op 
bezwaar ACM van 9 november 2020 met zaaknummers ACM/20/041396 
en ACM/20/041377, ov. 43 onder verwijzing naar HvJ eG 23 november 
2006, eCli:eU:C:2006:734 (Ansef-Equifax), r.o. 32. 

17 CBb 11 januari 2017, eCli:Nl:CBB:2017:1, r.o. 6.2.1 (WMO Friesland) onder 
verwijzing naar HvJ eU 21 januari 2016, eCli:eU:C:2016:42 (Eturas). 

18 HvJ eG 4 juni 2009, eCli:eU:C:2009:343 (T-Mobile). 
19 CBb 12 augustus 2010, eCli:Nl:CBB:2010:BN3895, r.o. 5 en 7.5. 
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konden niet aantonen dat dit tarief reeds vóór de verboden 
informatie-uitwisseling onherroepelijk was vastgesteld.20 

1.4 Ondernemersverenigingen
Het kartelverbod geldt ook voor ‘besluiten van ondernemers-
verenigingen’. Een formeel besluit is echter niet noodzake-
lijk. Ook een vrijblijvend advies of aanbeveling valt onder de 
reikwijdte van het kartelverbod.21 Voor de ACM maakt het niet 
uit of de vereniging zegt dat het aan de leden is om te bepa-
len wat zij met het advies doen.22 Verenigingen van onderne-
mingen – doorgaans brancheverenigingen – die zich bezig-
houden met concurrentieparameters waaronder de prijs en 
de overige criteria die opdrachtgevers blijkens de aanbeste-
ding van belang achten, begeven zich al snel op glad ijs. Dat 
geldt zeker voor een geval waarin een branchevereniging 
zich negatief uitlaat over een aanbesteding richting haar 
leden, waarna het grootste gedeelte van haar leden besluit 
om niet in te schrijven.23 

1.5 Strekkingsbeperking of gevolgbeperking 
Over de in art. 6 lid 1 Mw gebruikte termen ‘die ertoe strekken 
of ten gevolge hebben’ zijn veel beschikkingen en uitspraken 
verschenen. De beschikkingenpraktijk van de ACM bestaat 
nagenoeg enkel uit zogenoemde strekkingsbeperkingen. 
Bij de kwalificatievraag van de strekkingsbeperking gaat het 
erom of de gedraging de mededinging in die mate nadelig 
beïnvloedt dat zij kan worden geacht een mededingingsbe-
perkende strekking te hebben. Daarbij moet worden gelet op 
de bewoordingen en de doelstellingen van de overeenkomst 
of de onderling afgestemde feitelijke gedraging, alsook op 
de economische en juridische context.24 Factoren die worden 
meegenomen zijn onder meer de aard van de betrokken 
opdracht en de daadwerkelijke voorwaarden voor het func-
tioneren en de structuur van de betrokken markt of markten 
(zoals de rol die de prijs speelt, de positie van de onderne-
mingen op de markt en de concurrentieverhoudingen in een 
aanbesteding).25 De bedoelingen van de betrokken onder-
nemingen hoeven niet (maar mogen wel) in het onderzoek 
meegenomen te worden.26 Een onderhandse aanbesteding 
wordt als bijzonder beschouwd, mede omdat in dat geval 
sprake is van een beperkt aantal concurrenten dat door de 
opdrachtgever is geselecteerd om een offerte in te dienen.27 

20 CBb 11 januari 2017, eCli:Nl:CBB:2017:1, r.o. 5.2.5 en 6.2.1 (WMO Fries-
land).

21 leidraad Samenwerking tussen concurrenten van de ACM, nr. 10. 
22 ibid, nr. 10 onder verwijzing naar Besluit ACM van 26 april 2004 in zaak 

3310 (Nederlands Tandtechnisch Genootschap), nr. 79, Besluit ACM 26 
april 2004 in zaak 3309 (NIP, LVE, NVP en NVVP), nr. 94 en rb. rotterdam 
17 december 2015, eCli:Nl:rBrOt:2015:9352, r.o. 5.5-5.12. 

23 Besluit NMa van 29 december 2011 met zaaknummer 7245 (Federatie 
Textielbeheer Nederland). 

24 CBb 12 oktober 2017, eCli:Nl:CBB:2017:325, r.o. 5.3.3 (Sloopwerken Rotter-
dam). 

25 CBb 11 januari 2017, eCli:Nl:CBB:2017:1, r.o. 6.2.2 (WMO Friesland). Zie 
ook eVA-Hof 22 december 2016, zaak e-3/16, ov. 2 (Ski Taxi SA, Follo Taxi 
SA and Ski Follo Taxidrift AS/Noorwegen).

26 ibid, r.o. 6.2.2 onder verwijzing naar HvJ eU 11 september 2014, 
eCli:eU:C:2014:2204 (Cartes Bancaires) en CBb 14 juli 2016, 
eCli:Nl:CBB:2016:184 (Meel). 

27 ibid, r.o. 5.3.4. 

De rode draad in de beschikkingenpraktijk en de jurispruden-
tie is dat contact over concurrentieparameters in aanbeste-
dingen als strekkingsbeperking kan worden aangemerkt. Het 
gaat namelijk in nagenoeg alle gevallen om informatie-uit-
wisseling over het tijdstip waarop, de mate waarin en de wijze 
waarop de betrokken ondernemingen zullen inschrijven, 
welke informatie-uitwisseling naar haar aard schadelijk wordt 
geacht voor de goede werking van de concurrentie.28 In het 
bijzonder wanneer het toekomstige prijsinformatie betreft, 
wordt de informatie-uitwisseling geacht ertoe te strekken de 
mededinging te beperken.29 

Het CBb heeft in zijn WMO Friesland-uitspraak uit 2017 een 
voor de praktijk welkome uitspraak gedaan omdat er nog 
onzekerheid heerste over de vraag of de ACM ook in het 
geval van strekkingsbeperkingen nog apart moest analyse-
ren en aantonen dat de mededinging merkbaar was beperkt. 
Het antwoord daarop is dat dit niet nodig is omdat het CBb in 
navolging van het arrest Cartes Bancaires van het Europese 
Hof van Justitie de ‘factoren’ die van belang zijn in het kader 
van de merkbaarheid in de kwalificatievraag van de strek-
kingsbeperking bespreekt.30 Als een strekkingsbeperking kan 
worden aangetoond, is de merkbaarheid automatisch gege-
ven. De relevantie daarvan is dat de bewijslast van de ACM 
lichter is omdat de daadwerkelijke gevolgen voor de mede-
dinging niet aangetoond hoeven te worden en dat ook een 
boete kan worden opgelegd wanneer het marktaandeel van 
de betrokken ondernemingen zeer gering is. 

1.6 Uitzonderingen
Indien aan de voorwaarden van art. 6 lid 3 en art. 7 lid 1 en 
2 Mw is voldaan, geldt het kartelverbod van art. 6 lid 1 Mw 
niet. Art. 6 lid 3 Mw betreft de uitzondering voor efficiëntie-
verbeteringen, die wij verder onbesproken laten. De baga-
tel-uitzondering van art. 7 lid 1 en lid 2 Mw komt in relatie 
tot aanbestedingen regelmatig aan bod in beschikkingen en 
jurisprudentie. 

Art. 7 lid 1 bepaalt kort samengevat dat het kartelverbod niet 
geldt voor afspraken tussen een beperkt aantal kleine onder-
nemingen. Bij de afspraak mogen niet meer dan acht onder-
nemingen zijn betrokken en de gezamenlijke omzet van deze 
ondernemingen mag in het voorafgaande kalenderjaar niet 
hoger zijn dan € 5,5 miljoen als het ondernemingen betreft 
waarvan de activiteiten zich in hoofdzaak richten op de leve-
ring van goederen respectievelijk € 1,1 miljoen in alle andere 
gevallen (bijvoorbeeld werken en dienstverlening). Het gaat 
om twee cumulatieve vereisten. Met name vanwege de maxi-

28 HvJ eU 19 maart 2015, eCli:eU:C:2015:184, r.o. 122 (Dole Food Company, 
Inc. En Dole Fresh Fruit Europe/Europese Commissie) onder verwijzing naar 
HvJ eU 4 juni 2009, eCli:eU:C:2009:343, r.o. 41 (T-Mobile). 

29 Besluit op bezwaar ACM van 9 november 2020 met zaaknummers 
ACM/20/041396 en ACM/20/041377, ov. 53 onder verwijzing naar GveA 
24 september 2019, eCli:eU:t:2019:675, r.o. 62 (HSBC) en de richtsnoeren 
inzake de toepasselijkheid van art. 101 van het VWeU op horizontale 
samenwerkingsovereenkomsten, punten 66, 73 en 74. 

30 Verwezen zij naar de annotatie van J.J.A Waverijn en A. Outhuijse bij CBb 
11 januari 2017, eCli:Nl:CBB:2017:1, AB 2017/37 (WMO Friesland). 
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male-omzeteis gaat deze uitzondering in relatie tot aanbe-
stedingen zelden tot nooit op, ook omdat het gaat om 
de omzet van de gehele onderneming (de concernomzet) 
en dus niet alleen van de rechtspersoon die de verboden 
afspraak heeft gemaakt. 

Daarnaast geldt het kartelverbod van art. 6 lid 1 Mw ook 
niet voor zover het gezamenlijke marktaandeel van de bij 
de overeenkomst betrokken ondernemingen op geen van 
de relevante markten waarop de overeenkomst van invloed 
is, groter is dan 10% (art. 7 lid 2 Mw). Het CBb heeft over 
de marktafbakeningseisen interessante uitspraken gewe-
zen inzake verboden samenwerking bij aanbestedingen 
voor taxivervoer in de regio Rotterdam.31 De rechtbank 
Rotterdam had eerder de boetebesluiten van de ACM 
vernietigd omdat de ACM ten onrechte zou hebben nage-
laten de geografische markt af te bakenen.32 Daardoor was 
volgens de rechtbank niet te beoordelen of de samenwer-
king wel of niet merkbaar was én of de bagatelbepaling 
van toepassing was. Onder verwijzing naar het Toshiba-ar-
rest van het Europese Hof van Justitie33 overweegt het CBb 
dat de analyse van de juridische en economische context 
bij marktverdelingsafspraken kan worden beperkt tot 
hetgeen strikt noodzakelijk is om te kunnen besluiten dat 
sprake is van een strekkingsbeperking. Het CBb overweegt 
verder dat voor het vaststellen van een strekkingsbeperking 
voldoende is dat de overeenkomst in staat is de mededin-
ging te beperken, hetgeen het geval is bij een afspraak tussen 
concurrenten om elkaar bij aanbestedingen in een bepaald 
geografisch gebied niet te beconcurreren. Onder verwijzing 
naar het Ziegler-arrest van het Europese Hof van Justitie34 
oordeelt het CBb dat de mate van gedetailleerdheid van de 
marktafbakening afhankelijk is van hetgeen wordt vereist 
voor de beoordeling van de gedragingen die het voorwerp 
van onderzoek vormen. In dit geval mocht dat onderzoek 
worden beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is om te 
kunnen besluiten dat sprake is van een strekkingsbeper-
king. Daar zit de merkbaarheidstoets in. 

Vervolgens toetst het CBb binnen het beoordelingskader 
voor strekkingsbeperkingen (zie hiervoor) of de taxionder-
nemingen een zodanig zwakke positie op de markt innemen 
dat de overeenkomst de mededinging slechts in zeer geringe 
mate zou kunnen beperken. Daarvoor is naar het oordeel 
van het CBb geen precieze marktafbakening noodzakelijk: 
indien zou worden uitgegaan van een landelijke markt 
zouden de ondernemingen een marktaandeel hebben van 
4,6%, hetgeen volgens het CBb niet onbeduidend is. Het 
CBb verwijst daarnaast naar het feitelijk kader en het doel 
van de overeenkomst, de aard van de betrokken diensten en 
de structuur en de daadwerkelijke condities van het func-
tioneren van de markt. Vermeldenswaardig is dat bij deze 

31 CBb 23 april 2019, eCli:Nl:CBB:2019:150 en eCli:Nl:CBB:2019:151 (Con-
tractueel taxivervoer regio Rotterdam). 

32 rb. rotterdam 13 oktober 2016, eCli:Nl:rBrOt:2016:7663. 
33 HvJ eU 20 januari 2016, eCli:eU:C:2016:26 (Toshiba). 
34 HvJ eU 11 juli 2013, eCli:eU:C:2013:513 (Ziegler SA). 

toets (‘zodanig zwakke positie op de markt’) in het kader 
van verboden afspraken in één specifieke aanbesteding 
als relevante markt zal worden uitgegaan van die speci-
fieke aanbesteding. Het aantal kartelleurs zal dan worden 
gedeeld door het aantal inschrijvers van wie gerede concur-
rentiedruk uitging in de aanbesteding.35 Deze exercitie zal, 
zeker nu 4,6% reeds als niet onbeduidend wordt aange-
merkt door het CBb, naar ons oordeel in veel gevallen in 
het nadeel van de kartelleurs uitpakken. 

Daarna komt het CBb toe aan beantwoording van de vraag 
of in het kader van de bagateluitzondering wel een precieze 
marktafbakening vereist is. In deze zaak was dat niet het 
geval, omdat de cumulatieve voorwaarden van de baga-
telbepaling hoe dan ook niet van toepassing waren (of nu 
werd uitgegaan van een landelijke of (kleinere) regionale 
markt). Uit deze uitspraken van het CBb kan niet worden 
afgeleid dat een specifieke marktafbakening in het kader 
van de bagateluitzondering ook in andere gevallen achter-
wege kan blijven.36

Voor de praktijk is van belang dat de ACM het voldoen aan 
de 10%-norm in het geval van een specifieke onderhandse 
aanbesteding zal berekenen door het aantal ‘kartelleurs’ te 
delen door het aantal inschrijvers.37 Dit blijkt ook uit een 
recent besluit op bezwaar van de ACM.38 De ACM over-
weegt dat zij bij de berekening van het marktaandeel kan 
kijken naar het aantal gegadigden bij een aanbesteding.39 
De ACM overweegt vervolgens dat het gaat om een aanbe-
steding waarvoor vier gegadigden waren uitgenodigd om 
een offerte in te dienen en dat het daadwerkelijk bij deze 
vier ondernemingen is gebleven. Het marktaandeel van elk 
van de twee kartelleurs is 25% (gezamenlijk dus 50%) en 
derhalve ruimschoots groter dan 10% bij de aanbesteding 
waarop het gedrag van de kartelleurs van invloed is. 

2. Combinatieovereenkomsten

Ook combinatieovereenkomsten vallen onder de reikwijdte 
van art. 6 lid 1 Mw, waarbij derhalve ook de hiervoor in 
paragraaf 1.6 beschreven uitzonderingen van art. 6 lid 
3 en art. 7 lid 1 en 2 Mw gelden. Combinanten moeten 
zelf beoordelen of combinatieovereenkomsten zijn toege-
staan. De Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013 
(hierna: Beleidsregels combinatieovereenkomsten) en de 
daarop gebaseerde Handleiding combinatieovereenkomsten 
(hierna: de Handleiding) geven het kader voor de beoor-
deling van combinatieovereenkomsten door de ACM onder 

35 CBb 11 januari 2017, eCli:Nl:CBB:2017:1, r.o. 6.2.5-6.2.7 (WMO Friesland). 
36 Zie ook r.G.J. Gehring, ‘Marktafbakening, toch (g)een doel op zich?’, 

MenM 2019, nr. 4, p. 154. 
37 Zie ook de Handleiding combinatieovereenkomsten van de ACM, p. 13. 
38 Besluit op bezwaar ACM van 9 november 2020 met zaaknummers 

ACM/20/041396 en ACM/20/041377, ov. 59-68. 
39 ibid, ov. 62 met verwijzing naar CBb 12 oktober 2017, 

eCli:Nl:CBB:2017:325, r.o. 6.3.2 (Sloopwerken Rotterdam) waarin wordt 
verwezen naar de Bekendmaking relevante Markt van de europese 
Commissie, punten 53 tot en met 55. 
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het Nederlandse kartelverbod. Voorheen was dit geregeld 
in het Besluit vrijstelling combinatieovereenkomsten (1998-
2009) en later in de Beleidsregels combinatieovereenkom-
sten 2009. Deze specifieke combinatieregels zijn over komen 
waaien vanuit Zuid-Europa (Spanje en Italië).40 Onderne-
mingen doen er naar ons oordeel zeer goed aan met name de 
Handleiding door te nemen, waarin een concreet stappen-
plan staat met een heldere toelichting per stap. 

In de praktijk zien wij dat veel aanbestedende diensten in 
de aanbestedingsdocumenten opnemen dat zij een melding 
kunnen doen bij de ACM als het vermoeden bestaat dat een 
combinatieovereenkomst in strijd is met het kartelverbod. 
Hoewel de afgelopen jaren voor zover ons bekend geen 
boetebesluiten door de ACM zijn genomen in het kader van 
combinatieovereenkomsten, verdient dit onderwerp naar 
ons oordeel onverkort en blijvende aandacht. Wij schetsen 
hieronder enkele voor de praktijk relevante uitgangs- en 
aandachtspunten. 

2.1 Combinatieovereenkomsten en afspraken over onder-
aanneming 
De Beleidsregels combinatieovereenkomsten en de Hand-
leiding zien op combinatieovereenkomsten. Combinatie-
overeenkomsten zijn overeenkomsten waarbij twee of meer 
ondernemingen afspreken gezamenlijk een inschrijving te 
doen en in het geval van verkrijging van de opdracht deze 
gezamenlijk uit te voeren.41 Van belang is dat ook afspraken 
over onderaanneming in principe volgens dezelfde manier 
worden beoordeeld als combinatieovereenkomsten, zodat 
de Beleidsregels combinatieovereenkomsten en de Handlei-
ding ook relevant zijn bij de beoordeling van de vraag of 
afspraken over onderaanneming zijn toegestaan.42 Omwille 
van de leesbaarheid spreken wij in het navolgende enkel 
over combinatieovereenkomsten. 

2.2 Economische eenheid, concurrentie en relevante markt
Het komt vaak voor dat een combinatie wordt gevormd 
door groepsmaatschappijen.43 Afspraken tussen groeps-
maatschappijen van dezelfde economische eenheid (bij 
een concern indien de instructies van de moeder gevolgd 
moeten worden, hetgeen wordt vermoed als de moeder 
(indirect) alle aandelen van de dochter(s) houdt) zijn niet 
verboden onder het kartelverbod.44 
Zoals hiervoor in paragraaf 1.6 toegelicht zal de ACM in het 
kader van art. 6 lid 1 Mw in principe uitgaan van de speci-
fieke aanbesteding als relevante markt. Combinatieover-
eenkomsten tussen ondernemingen die geen (potentiële) 
concurrent van elkaar zijn vallen niet onder het kartelver-

40 k. kuźma & W. Hartung, Combating Collusion in Public Procurement. Legal 
Limitations on Joint Bidding, edward elgar 2020, p. 128 t/m 130. in Spanje 
geldt de Unión temporal de empresas al sinds 1960. 

41 Handleiding combinatieovereenkomsten, p. 6. 
42 ibid, p. 6. Zie ook Beleidsregels combinatieovereenkomsten, nr. 31. 
43 Zie ook k. kuźma & W. Hartung, Combating Collusion in Public Procure-

ment. Legal Limitations on Joint Bidding, edward elgar 2020, p. 133-134.
44 Handleiding combinatieovereenkomsten, p. 7. 

bod. Dit moet per aanbesteding worden beoordeeld, omdat 
het goed denkbaar is dat ondernemingen bij de ene aanbe-
steding wel concurrenten van elkaar zijn en bij een andere 
niet. De rechtbank Rotterdam heeft in het verleden een 
boetebesluit van de (toenmalige) NMa vernietigd, omdat de 
NMa had nagelaten om op basis van een uitgebreid onder-
zoek naar de markt, de concrete omstandigheden op de 
markt in Nederland, hoe de markt werkt, welke partijen op 
die markt van belang zijn en hoe de onderlinge verhoudin-
gen zijn, te concluderen dat de twee ondernemingen die de 
overeenkomst waren aangegaan (potentiële) concurrenten 
van elkaar waren.45 Ondernemingen die bij een individuele 
onderhandse aanbesteding zijn uitgenodigd beschouwt de 
ACM in beginsel niet als concurrenten ten aanzien van die 
aanbesteding.46 Dit kan anders liggen indien partijen niet 
weten wie zijn uitgenodigd om in te schrijven en uit een 
reeks van aanbestedingen is gebleken dat de partij met wie 
een combinatieovereenkomst is aangegaan een potentiële 
inschrijver was (ook als deze uiteindelijk niet blijkt te zijn 
uitgenodigd). 

Als ondernemingen niet kunnen con-
curreren omdat zij zonder combina-

tieovereenkomst niet kunnen meedin-
gen, is de combinatieovereenkomst 

niet in strijd met het kartelverbod

Als ondernemingen bij een specifieke aanbesteding niet 
kunnen concurreren, omdat zij zonder de combinatieover-
eenkomst niet kunnen meedingen naar de opdracht, is de 
combinatieovereenkomst niet in strijd met het kartelver-
bod.47 Daarvan is sprake indien geen van de betrokken 
ondernemingen afzonderlijk voldoet aan de geschikt-
heidseisen en geen van de betrokken ondernemingen dus 
afzonderlijk in staat is de opdracht gegund te krijgen.48 
Op dit onderdeel is de Deense combinatierichtlijn interes-
sant. Daarin is – anders dan in Nederland – bepaald dat de 
Deense mededingingsautoriteit beoordeelt of het een reële 
en concrete mogelijkheid is dat de ondernemingen hun 
capaciteit kunnen uitbreiden tot de capaciteit die nodig 
is om afzonderlijk op de opdracht te kunnen inschrijven, 
zelfs als ze momenteel niet de capaciteit hebben om dat te 

45 rb. rotterdam 4 maart 2008, eCli:Nl:rBrOt:2008:BC8958. Centraal stond 
een samenwerkingsovereenkomst tussen bouwbedrijf Heijmans en het 
Franse bouwbedrijf Solétanche. 

46 Handleiding combinatieovereenkomsten, p. 11. Zie ook Beleidsregels 
combinatieovereenkomsten, nr. 38 onder a. 

47 ibid, p. 12. Zie ook Beleidsregels combinatieovereenkomsten, nr. 38 
onder b. 

48 Zie ook k. kuźma & W. Hartung, Combating Collusion in Public Procure-
ment. Legal Limitations on Joint Bidding, edward elgar 2020, p. 146 en 
p. 158-160. Hoewel het in lijn met art. 58 lid 1 richtlijn 2014/24/eU lijkt te 
moeten gaan om de onmogelijkheid om zonder de combinatie te kun-
nen inschrijven vanwege de gestelde geschiktheidseisen, wordt dit soms 
gelijkgeschakeld met de onmogelijkheid om het contract uit te kunnen 
voeren zonder de combinatieovereenkomst. in de Handleiding is dit ook 
het geval.
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doen.49 Daarbij wordt wel aangetekend dat de louter theo-
retische mogelijkheid om een contract alleen uit te voeren 
niet voldoende is; de mogelijkheid moet reëel zijn. 

2.3 Strekkings- of gevolgbeperking 
Als een combinatieovereenkomst wordt aangegaan tussen 
concurrenten (die de opdracht zelfstandig zouden kunnen 
uitvoeren) wil dat nog niet altijd betekenen dat deze de strek-
king heeft de concurrentie te beperken.50 Als een combina-
tieovereenkomst een of meerdere van de in nummer 44 van 
de Beleidsregels combinatieovereenkomsten bedoelde doel-
stellingen (o.a. het bundelen van complementaire specialis-
men, verbeteren van kwaliteit van een opdracht, spreiden of 
verminderen van risico’s, benutten van restcapaciteit) heeft, 
zal de combinatieovereenkomst niet snel als strekkingsbe-
perking worden aangemerkt. 

Over de contractuele risico’s als een rechtvaardigingsfac-
tor voor het aangaan van een combinatieovereenkomst laat 
de jurisprudentie van de nationale lidstaten significante 
verschillen zien.51 Zo wordt in Spanje een striktere benade-
ring gehanteerd dan in Duitsland, welke strikte benadering 
waarschijnlijk is ingegeven door het in Spanje gehanteerde 
vaste uitgangspunt dat enkel een objectieve onmogelijk-
heid om zelfstandig in te schrijven een combinatieover-
eenkomst rechtvaardigt. In Duitsland bestaat bestendige 
rechtspraak over de mogelijkheid om rekening te houden 
met de motieven om als combinatie in te schrijven.52 Naar 
ons oordeel is het bij het ontbreken van beschikkingen en 
jurisprudentie op dit punt niet geheel duidelijk hoe Neder-
land zich in deze precies verhoudt tot Spanje en Duitsland. 
Wij menen dat Nederland meer aansluit bij de lijn in Duits-
land: de motieven om een combinatieovereenkomst aan te 
gaan (waaronder de contractuele risico’s) worden door de 
ACM beoordeeld bij de vraag of sprake is van een strek-
kings- of gevolgbeperking. Je zou op basis van de Beleids-
regels combinatieovereenkomsten 2013 en de Handleiding 
kunnen concluderen dat een combinatieovereenkomst met 
goede bedoelingen en legitieme doelen door de ACM niet 
snel als strekkingsbeperking zal worden aangemerkt. 

In de Handleiding wordt bij stap 7, de beoordeling of 
sprake is van een strekkingsbeperking, nog wel een voor 
de praktijk zeer relevante opmerking gemaakt. Combinan-
ten dienen goed af te wegen welke informatie zij uitwis-
selen. Informatie-uitwisseling is toegestaan voor zover de 
informatie rechtstreeks betrekking heeft op en niet verder 
gaat dan strikt noodzakelijk voor de te sluiten combinatie-
overeenkomst. Maar als informatie wordt uitgewisseld die 
niet aan deze eisen voldoet kan dit leiden tot overtreding 

49 Danish Competition and Consumer Authority, When companies bid jointly 
– guidelines for joint bidding under competition law 2020, p. 18. 

50 Beleidsregels combinatieovereenkomsten, nr. 43 e.v. 
51 k. kuźma & W. Hartung, Combating Collusion in Public Procurement. Legal 

Limitations on Joint Bidding, edward elgar 2020, p. 182. 
52 ibid, p. 146 en p. 167-179 waarin een uitspraak van het Bundesgerichts-

hof van 13 december 1983 centraal staat (krB 3/83). 

van het kartelverbod.53 Gewezen wordt op uitwisseling 
van prijsinformatie (anders dan de inschrijfprijs voor de 
betrokken aanbesteding), concurrentiegevoelige informatie 
over andere aanbestedingen en (ander) toekomstig markt-
gedrag.54 

Ervan uitgaande dat van een strekkingsbeperking geen 
sprake is, betekent dit dat vervolgens moet worden beoor-
deeld of concurrentiebeperking wel het gevolg is. Daarvan 
is sprake indien de combinatieovereenkomst daadwerkelijk 
of potentieel in zoverre de mededinging ongunstig kan beïn-
vloeden dat zij met een voldoende mate van waarschijn-
lijkheid op de relevante markt negatieve gevolgen doet 
verwachten op het punt van prijzen, productie, innovatie 
of het aanbod of kwaliteit van goederen en diensten.55 Deze 
negatieve gevolgen vallen te verwachten wanneer partijen 
– afzonderlijk of gezamenlijk – al een zekere marktmacht 
hebben of verwerven en de overeenkomst bijdraagt tot het 
tot stand brengen, behouden of versterken van die markt-
macht, dan wel partijen in staat stelt dergelijke marktmacht 
te gebruiken. 

2.4 Uitzondering wegens voordelen gebruiker
Als een combinatieovereenkomst als strekkings- of gevolg-
beperking kwalificeert is deze alleen dan niet in strijd met 
het kartelverbod als aan de vier cumulatieve eisen van art. 
6 lid 3 Mw wordt voldaan, toegelicht in nummer 52 van de 
Beleidsregels combinatieovereenkomsten en pagina 20 tot 
en met 23 van de Handleiding. In de Handleiding wordt 
opgemerkt dat ondernemingen dit zelf moeten onderzoe-
ken en dat dit niet altijd eenvoudig is doordat niet alleen 
de concurrentiebeperking en de voordelen van de combi-
natieovereenkomst moeten worden ingeschat, maar deze 
ook tegen elkaar moeten worden afgewogen.56 Evenals in 
de Beleidsregels combinatieovereenkomsten wordt in de 
Handleiding verwezen naar Europese richtsnoeren om deze 
zelfstandige toetsing uit te kunnen voeren.57 In de Handlei-
ding wordt opgemerkt dat de toepassing van deze uitzon-
dering weerbarstig is. 

3. Boetehoogte 

3.1 Absoluut maximum 
Art. 57 lid 1 Mw bepaalt dat een boete maximaal € 900.000 
bedraagt of, indien dat meer is, ten hoogste 10% van de 
omzet. Ingevolge het derde lid wordt dit maximum verme-
nigvuldigd met het aantal jaren dat de overtreding heeft 
geduurd met een maximum van vier jaar en een minimum 

53 Zie ook t.J. Binder, ‘informatie-uitwisseling tussen combinanten – waak-
zaamheid is geboden’, TBR 2020/4. 

54 Zie ook NMa-besluit 18 december 2003 in zaak 2906, nr. 133 (Heijmans en 
Solétanche). De samenwerkingsovereenkomst werd niet aangegaan met 
het oog op één aanbesteding (ad hoc) maar had een structureel karakter. 

55 Beleidsregels combinatieovereenkomsten, nr. 46 en 47. 
56 Handleiding combinatieovereenkomsten, p. 20. 
57 Mededeling van de Commissie richtsnoeren inzake de toepasselijkheid 

van art. 101 van het Verdrag betreffende de werking van de europese 
Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten, PbEU 2011/C 11/01. 
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van één jaar. Vervolgens is een verhoging met 100% moge-
lijk indien de afgelopen vijf jaar een soortgelijke boete 
onherroepelijk is geworden.58 Kortom: de maximale boete 
voor overtreding van het kartelverbod kan flink in de 
papieren lopen, eerst en vooral voor ondernemingen met 
een (concern)omzet van (ver) boven de € 9 miljoen. Het is 
gebruikelijk dat de ACM een boete oplegt niet alleen aan de 
rechtspersoon die het kartelverbod feitelijk heeft overtre-
den, maar ook aan de moedermaatschappij(en). 

3.2 Boetebeleidsregel 
De hoogte van de boete wordt bepaald aan de hand van de 
Boetebeleidsregel ACM 2014. Art. 2.3 lid 1 Boetebeleidsregel 
ACM 2014 bepaalt dat de ACM de basisboete vaststelt op 
basis van de betrokken omzet. Het derde lid bepaalt vervol-
gens dat de ACM in geval van verboden aanbestedingsaf-
spraken als betrokken omzet kan aanmerken de omzet die 
kan worden gerealiseerd op basis van het bod waartegen de 
opdracht is verleend (of een evenredig deel daarvan), voor 
elke bij de aanbestedingsafspraak betrokken overtreder. Dit is 
ook vaste praktijk, zo blijkt uit een recente boetebeschikking 
van de ACM in de zaak Schadenberg en Van Venrooy waarin 
de betrokken omzet is vastgesteld op basis van het bod waar-
tegen de opdracht is verleend (van Schadenberg: € 122.000).59 
In dat geval is het evenredig aandeel van de andere kartelleur 
aan wie de opdracht niet is verleend (Van Venrooy) vastge-
steld door de inschrijfprijs waartegen de opdracht is verleend 
te delen door het aantal andere inschrijvers (drie), op basis 
waarvan de betrokken omzet van Van Venrooy op € 41.000 is 
vastgesteld. 

De basisboete is een percentage tussen 0 en 50% van de 
betrokken omzet (in de regel het bod waartegen de opdracht 
is verleend). Het concrete percentage wordt aangeduid als de 
ernstfactor. De ernstfactor is afhankelijk van een aantal facto-
ren, waaronder de aard en de ernst van de overtreding, de 
mate van marktmacht van de deelnemende ondernemingen, 
de duur en stabiliteit van de inbreukmakende gedragingen 
en de (potentiële) weerslag op de mededinging en de econo-
mie.60 In de Slopers-zaak en de hiervoor aangehaalde recente 
beschikking van de ACM inzake Schadenberg en Van Venrooy 
– welke zaak gelijkenissen toont met de Slopers-zaak (prijsle-
nen in aanbesteding met een beperkt aantal inschrijvers) – 
werd een ernstfactor van 1 op 3 passend geacht, hetgeen 
neerkomt op een boetepercentage van circa 16,6%.61 In de 
zaak Schadenberg en Van Venrooy en in een nog recentere 
beschikking van de ACM ten aanzien van vier ondernemin-
gen die het kartelverbod hebben overtreden in het kader van 
aanbestedingen van de gemeente Amsterdam, is om precies 

58 Art. 57 lid 5 Mw. 
59 Besluit ACM van 16 juni 2020 met zaaknummer ACM/19/036683, ov. 107 

e.v. 
60 Zie ook art. 2.2 Boetebeleidsregel ACM 2014. 
61 CBb 12 oktober 2017, eCli:Nl:CBB:2017:325, r.o. 5.3.10 (Sloopwerken 

Rotterdam) en Besluit op bezwaar ACM van 9 november 2020 met zaak-
nummers ACM/20/041396 en ACM/20/041377, ov. 72-76. 

te zijn een boetepercentage van 15% gehanteerd.62 Dit levert 
voor Schadenberg een boete op van 15% x € 122.000 = 
€ 18.300 en voor Van Venrooy een boete van 15% x € 41.000 = 
€ 6.150. Gelet op de Boetebeleidsregel wordt de boete afge-
rond op een veelvoud van € 500, hetgeen betekent dat de 
boetes zijn vastgesteld op € 18.000 respectievelijk € 6.000.63 

De basisboete is tussen 0% en 50% van 
de betrokken omzet (in de regel het 

bod waartegen de opdracht is verleend)

Van belang is dat art. 2.3 lid 5 en 6 Boetebeleidsregel ACM 
2014 het mogelijk maakt om de betrokken omzet te verho-
gen met het oog op de omzet van de kartelleurs. Daarmee 
kan de ACM voorkomen dat van een boetebeschikking 
geen preventieve werking uitgaat, hetgeen bijvoorbeeld het 
geval zou zijn als kartelleurs met een omzet van tientallen of 
honderden miljoenen per jaar een boete krijgen die geba-
seerd is op de waarde van een specifieke voor de kartelleurs 
kleine opdracht.

Deze basisboete kan aan de hand van verzwarende en 
verzachtende omstandigheden naar boven of juist naar 
beneden worden bijgesteld.64 Enkele van deze omstandighe-
den zijn genoemd in de beleidsregel. Als verzwarend geldt 
dat sprake is van een recidivist, dat het onderzoek is belem-
merd, dat de overtreder tot de overtreding heeft aangezet, 
of dat de overtreder de gedraging handhaafde.65 In de reeds 
aangehaalde recente boetebeschikking over cover pricing bij 
aanbestedingen van de gemeente Amsterdam zijn de boetes 
van twee betrokken partijen verhoogd met respectievelijk 
20% en 25% wegens het uitschakelen van de gehele concur-
rentie en omdat de partij al eerder voor een overtreding van 
art. 6 Mw was veroordeeld.66 Overigens kan niet meewerken 
aan een onderzoek ook reden zijn voor de ACM om een aparte 
boete op te leggen.67 Dat zulke boetes hoog kunnen oplopen 
laat een besluit uit 2019 zien.68 Hierin werden WhatsApp-ge-
sprekken gewist, wat uiteindelijk leidde tot een bestuurlijk 
boete van € 1,84 miljoen. Als verlagende factor geldt dat de 
overtreder verregaande medewerking heeft verleend, wat in 
dit geval betekent dat verder wordt meegewerkt dan wette-
lijk nodig is en anders dan in het kader van clementie. Ook als 
de overtreder uit eigen beweging de door de benadeelde(n) 
geleden schade vergoedt geldt dit als een boeteverlagende 
omstandigheid.69 In het eerder genoemde besluit over cover 

62 Besluit op bezwaar ACM van 9 november 2020 met zaaknummers 
ACM/20/041396 en ACM/20/041377, ov. 72-77 en Besluit ACM van 18 
november 2020 met zaaknummer ACM/20/038304, ACM/20/028305 en 
ACM/20/038306, ov. 43-49 (GWW-werken Amsterdam). 

63 Art. 1.2 lid 2 Boetebeleidsregel ACM 2014. 
64 Art. 2.8 Boetebeleidsregel ACM 2014.
65 Art. 2.9 Boetebeleidsregel ACM 2014. 
66 Besluit ACM van 18 november 2020 met zaaknummer ACM/20/038304, 

ACM/20/038305 en ACM/20/038306, ov. 50-52 (GWW-werken Amsterdam).
67 Art. 12m lid 1 sub a en sub c instellingswet ACM.
68 Besluit van de ACM van 10 december 2019, zaak ACM/19/035612. 
69 Art. 2.10 Boetebeleidsregel ACM 2014. 
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pricing bij aanbestedingen van de gemeente Amsterdam 
werd de boete van een partij met 10% gematigd omdat 
deze partij een schadeloosstelling betaalde aan de gemeen-
te.70 In die zaak is ten aanzien van alle vier de ondernemin-
gen een boetematiging van 10% toegepast omdat de zaak 
vereenvoudigd is afgedaan.71 Een zaak kan vereenvoudigd 
worden afgedaan als de betrokken onderneming(en) bereid 
zijn de overtreding te erkennen en daarvoor een boete te 
accepteren. 

Tot slot kan de ACM ook op grond van art. 5:46 lid 2 
Algemene wet bestuursrecht, waarin is bepaald dat een 
bestuursorgaan bij het bepalen van de hoogte van een 
bestuurlijke boete zo nodig rekening moet houden met de 
omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd, de 
draagkracht van een onderneming in acht nemen bij het 
vaststellen van de bestuurlijke boete.72

4. Clementie 

Wij staan ten slotte kort stil bij clementie. De ACM 
hanteerde tot voor kort de Beleidsregel clementie. Deze is 
op 18 februari 2021 komen te vervallen en is vervangen 
door het Besluit clementie (ter implementatie van Richtlijn 
2019/1).73 Art. 23 Besluit clementie bevat een overgangs-
regeling, met als hoofdregel dat het Besluit clementie van 
toepassing is op clementieverzoeken die vanaf 18 februari 
2021 zijn ontvangen. In de Nota van Toelichting bij het 
Besluit clementie wordt toegelicht dat in Richtlijn 2019/1 
harmoniserende bepalingen zijn opgenomen met betrekking 
tot clementie (art. 17 t/m 23 Besluit clementie) om ervoor te 
zorgen dat een gelijk speelveld op de interne markt ontstaat 
en meer rechtszekerheid wordt geboden voor ondernemin-
gen ten aanzien van clementieregelingen, in de verwachting 
dat het aantrekkelijker wordt om de clementieregelingen 
binnen de Unie te gebruiken.74 Van belang is dat het Besluit 
clementie inhoudelijk vrijwel niet afwijkt van de Beleids-
regel clementie omdat de inmiddels vervallen Beleidsregel 
clementie was gebaseerd op het Europese Model Leniency 
Programma, een Europees model voor de vormgeving van 
clementieregelingen van de nationale mededingingsautori-
teiten dat de basis heeft gevormd voor de harmoniserende 
clementie-bepalingen in Richtlijn 2019/1.75 Het Besluit 
clementie is echter, anders dan de Beleidsregel clementie, 
een algemeen verbindend voorschrift. Het Besluit clementie 
werkt extern, bindt geadresseerden (ondernemingen) recht-
streeks en biedt meer rechtszekerheid dan de Beleidsregel 
clementie. Zo kan een beleidsregel makkelijker worden 

70 Besluit ACM van 18 november 2020 met zaaknummers ACM/20/038304, 
ACM/20/038305 en ACM/20/038306 (GWW-werken Amsterdam).

71 Verwezen wordt naar de richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van 
boetezaken ACM. 

72 toelichting op de Boetebeleidsregel, Stcrt. 2014, 19775, p. 25. 
73  Stb. 2021, 73 en 74. Zie ook art. 24 van het Besluit clementie. 
74  Stb. 2021, 74, p. 10 en 11. 
75 ibid, p. 11. 

gewijzigd en kan het bestuursorgaan – de ACM – daarvan 
makkelijker afwijken.76

De eerste partij die het kartel waarvan 
zij zelf deel uitmaakt meldt bij de ACM, 
krijgt zogenaamde boete-immuniteit

De clementieregeling maakt het mogelijk voor ondernemin-
gen die afspraken hebben gemaakt of informatie hebben 
uitgewisseld om een boete te ontlopen of een lagere boete 
te krijgen. Voor beide gevallen moet zijn voldaan aan de 
vereisten uit art. 4 Besluit clementie, waarin kort gezegd 
staat dat medewerking aan de ACM moet worden verleend 
en de betrokkenheid met het kartel direct moet worden 
beëindigd. De eerste partij die het kartel waarvan zij zelf deel 
uitmaakt meldt bij de ACM, krijgt zogenoemde boete-im-
muniteit.77 Hiervoor is wel vereist dat het betreffende kartel 
nog niet bij de ACM bekend was en dat er door de melding 
een inval kan worden gedaan bij de andere deelnemers aan 
het kartel, of dat door de melding een kartel waar al wel 
onderzoek naar wordt gedaan kan worden bewezen.78 Als 
niet voldaan is aan één van deze vereisten, is het mogelijk 
om een boeteverlaging van maximaal 50% te krijgen. De 
eerste melder krijgt meestal een korting die ligt tussen de 
30 en 50%, de tweede melder tussen de 20 en de 30%, en 
iedere volgende melder krijgt maximaal 20% boeteverla-
ging.79 Interessant voor de praktijk is de mogelijkheid om 
anoniem van gedachten te wisselen met de ACM.80 Als een 
partij aan de ACM vraagt of de immuniteit nog beschikbaar 
is – met behulp van een in dit geval verplichte advocaat – 
móét het verzoek ook daadwerkelijk worden ingediend 
indien de immuniteit inderdaad nog niet is vergeven.81 Ook 
interessant voor de praktijk is dat een aanbestedende dienst 
bij opvolgende aanbestedingen slechts tot uitsluiting van 
kartelleurs kan overgaan als sprake is van onherroepelijke 
boetebeschikkingen waarbij geen boetevermindering op 
grond van clementie is verleend.82 De wetgever heeft hier-
voor gekozen om de effectiviteit van de clementieregeling 
niet te verstoren.83 

5. Conclusie

In dit artikel is een overzicht gegeven van belangrijke 
uitgangspunten van het kartelverbod in aanbestedings-
procedures. Aan de hand van de diverse deelaspecten van 
het kartelverbod is toegelicht hoe inschrijvers zich zouden 
moeten verhouden tot het kartelverbod ter voorkoming 
van een overtreding. 

76 Art. 4:84 Awb. 
77 Art. 5 Besluit clementie. 
78 Art. 5 sub d Besluit clementie. 
79 Art. 6 Besluit clementie.
80 Art. 8 Besluit clementie.
81 Art. 9 Besluit clementie. 
82 Art. 2.87 lid 2 sub c jo. art. 4.7 lid 1 sub c AanbW 2012.
83 Kamerstukken II 2009/10, 32440, nr. 3, p. 111 (Mvt bij Aanbestedingswet). 
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Wat iedere inschrijver moet Weten van het kartelverbod

Inschrijvers die denken dat alleen prijsafspraken met 
concurrenten in een aanbesteding beboet (zullen) worden, 
kunnen van een koude kermis thuiskomen. In bredere zin 
staat het kartelverbod in de weg aan informatie-uitwisse-
ling over concurrentieparameters –  en dus niet alleen de 
prijs – die de publieke dan wel particuliere opdrachtgever 
belangrijk vindt. 

Ook bij combinatievorming en onderaanneming is het 
kartelverbod onverminderd relevant. Inschrijvers doen er 
naar ons oordeel zeer goed aan met name de Handleiding 
combinatieovereenkomsten door te nemen, waarin een 
concreet stappenplan wordt beschreven, voorzien van een 
heldere toelichting per stap. Belangrijk uitgangspunt is dat 
een combinatieovereenkomst of onderaanneming niet in 
strijd is met het kartelverbod indien de ondernemingen bij 
een specifieke aanbesteding geen (potentiële) concurrenten 
van elkaar zijn of wanneer zij niet kunnen concurreren, 

omdat zij zonder de combinatieovereenkomst of zonder 
onderaanneming niet zelfstandig kunnen meedingen naar 
de opdracht.

Overtreding van het kartelverbod in aanbestedingen kan 
flink in de papieren lopen. Alleen al de basisboete zal 
worden vastgesteld door het bod waartegen de specifieke 
opdracht is verleend te vermenigvuldigen met een percen-
tage tussen de 0 en 50%. Bezint eer ge begint. 

Dit artikel is afgesloten op 17 maart 2021.

Over de auteurs

Mr. J.P.M. (Jack) van Beers
Advocaat bij Holla Advocaten. 

Mr. T.A. (Tijs) van Klink
Advocaat bij Holla Advocaten.
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