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HvJ EG 3 maart 2005, C-21/03 en C-34/03 (Fa-
bricom), HvJ EG 16 december 2008, C-213/07 
(Michaniki), HvJ EG 19 mei 2009, C-538/07 (As-
situr) en HvJ EU 23 december 2009, C-376/08 
(Serrantoni). Zie voor een uitvoerige bespreking 
van de eerste drie zaken het standaardwerk 
Aanbestedingsrecht.4 In deze uitspraken velt 
het Hof van Justitie het oordeel dat het een 
lidstaat wel vrijstaat om maatregelen te nemen 
ter bestrijding van oneerlijke mededinging, 
maar dat een categorische uitsluiting van be-
paalde inschrijvers onder de omstandigheden 
als genoemd in de desbetreffende nationale 
wet in strijd is met het gemeenschapsrecht.5 
De Belgische wet kende een verbod voor de 
persoon die betrokken is geweest bij de voor-
bereiding van de aanbesteding om in te schrij-
ven. De Griekse wet kende een onweerlegbaar 
vermoeden dat de hoedanigheid van eigenaar, 
vennoot, grootaandeelhouder of bestuurder 
van een in de mediasector werkzame onder-
neming onverenigbaar is met de hoedanigheid 
van eigenaar, vennoot, grootaandeelhouder of 
bestuurder van een onderneming die inschrijft 
op een overheidsaanbesteding. De Italiaanse wet 
ten slotte kende een categorisch verbod voor 
gelieerde ondernemingen respectievelijk een 
verbod voor een duurzaam consortium en een 

 http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/feb/2009/

b.m.overvest/. 

4 E.H. Pijnacker Hordijk, G.W. van der Bend, J.F. van 

Nouhuys, Aanbestedingsrecht, Den Haag: Sdu Uitge-

vers, 4e druk 2009, p. 409-415.

5 In het Fabricom-arrest beperkte het Hof zich tot strij-

digheid met de aanbestedingsrichtlijnen.

In een vorig nummer van dit tijdschrift is een 
artikel van Overvest over collusie bij aanbe-
stedingen gepubliceerd.2 Dat artikel is vrijwel 
volledig gebaseerd op bevindingen uit de 
economie, waaronder een proefschrift van de 
auteur.3 Het verschijnsel van kartelvorming en 
de daarbij behorende prijsafspraken vormt de 
hoofdmoot van het artikel. In dit artikel wordt 
een andere vorm van collusie bij aanbestedingen 
besproken: het manipuleren van het beoorde-
lingsmodel door onderlinge afstemming van 
de offertes door twee zustervennootschappen 
die gelijktijdig inschrijven. Die in de ogen 
van de auteur oneerlijke praktijk zou door 
aanbestedende diensten voorkomen moeten 
worden. Aanbestedende diensten denken soms 
dat uit jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de EU volgt dat inschrijven door gelieerde 
vennootschappen niet verboden mag worden. 
Deze opvatting berust evenwel op een onjuiste 
uitleg van die jurisprudentie.

1. Jurisprudentie van het Hof van 
 Justitie EU

In een viertal zaken kwam de problematiek 
van het bestrijden van oneerlijke mededinging 
aan de orde bij het Hof van Justitie. Het betreft 



Tijdschrift Aanbestedingsrecht, februari 2011 Sdu Uitgevers10

AanbestedingsrechtinschrijVing Door zusterVennootschappen bij aanbesteDingen

lid van dat consortium om tegelijkertijd in con-
currentie in te schrijven bij één aanbesteding. 
Het Hof van Justitie oordeelt in alle vier zaken 
dat de met uitsluiting bedreigde inschrijvers de 
kans moeten krijgen om aan te tonen dat de 
eerlijke mededinging niet vervalst wordt door 
hun inschrijving. 

Over het Assitur-arrest schrijft Pijnacker Hor-
dijk c.s. dat “(…) de benadering van het HJEG in 
de praktijk vergaand onwerkbare consequenties 
heeft” en stelt tot besluit van het hoofdstuk over 
het ‘level playing field’: “(…) een categorisch 
verbod voorkomt onwenselijke en moeilijk te 
detecteren vormen van collusie. Wij achten het 
arrest Assitur dan ook een onwenselijke ont-
wikkeling in de jurisprudentie van het HJEG.”6 
Hiermee kan zonder meer ingestemd worden. 
Ik zou zelfs een stap verder willen gaan: in alle 
vier casus waarover het Hof van Justitie moest 
oordelen, was er sprake van een niet toelaatbaar 
categorisch verbod in de nationale wet. Naar 
mijn mening geldt desondanks dat het aanbeste-
dende diensten toegestaan is om in een concreet 
geval bepaalde uitsluitingen toe te passen indien 
daarvoor gerechtvaardigde gronden zijn. Dit 
wordt hieronder toegelicht.

2. Richtlijnen kennen een minimum 
 harmonisatie

De Aanbestedingsrichtlijnen stellen minimale 
eisen waaraan de lidstaten moeten voldoen. 
Bij de implementatie mag een lidstaat dus niet 
minder streng zijn dan de richtlijnen, maar voor 
diverse onderdelen van de richtlijnen geldt dat 
deze de lidstaten vrij laten om verder te gaan 
dan het minimum dat de richtlijn voorschrijft 
en dat de nationale wet aanvullende regels 
mag stellen.7 Die vrijheid tot het stellen van 
aanvullende regels kan voor een lidstaat echter 

beperkt zijn, zoals blijkt uit de in de vorige pa-
ragraaf genoemde jurisprudentie van het Hof 
van Justitie EU. Een ander voorbeeld is art. 19 
lid 1 van Richtlijn 2004/18/EG dat onder meer 
bepaalt dat de lidstaten de deelneming aan 
procedures voor gunning van overheidsop-
drachten kunnen voorbehouden aan sociale 
werkplaatsen. Ondanks deze formulering zou 
een categorisch gebod in de nationale wet dat 
uitsluitend sociale werkplaatsen mogen in-
schrijven op aanbestedingen het vrije verkeer 
van goederen en diensten zo ernstig beperken, 
dat dit in strijd geacht moet worden met art. 
26 VWEU. Een aanbestedende dienst kan 
derhalve bij een concrete aanbesteding wel de 
eis stellen dat uitsluitend sociale werkplaatsen 
mogen inschrijven. De Nederlandse wetgever 
heeft deze mogelijkheid dan ook op deze wijze 
geïmplementeerd in art. 19 Bao.

De conclusie van deze paragraaf is dat waar de 
nationale wetgever het inschrijven door zus-
tervennootschappen bij een aanbesteding niet 
categorisch mag verbieden, een aanbestedende 
dienst dat wel mag doen in het bestek als het 
doel is een ‘level playing field’ te creëren. 

3. Inschrijven door zustervennoot-
 schappen

In het arrest Assitur werd het gelijktijdig in-
schrijven door zustervennootschappen niet a 
priori ontoelaatbaar geacht door het Hof van 
Justitie. Het Hof overweegt daartoe: 

“Dienaangaande dient erop te worden ge-
wezen dat ondernemingen in verschillende 
vormen en voor verschillende doelstellin-
gen kunnen worden gegroepeerd zonder dat 
daarbij noodzakelijkerwijs is uitgesloten dat 
de afhankelijke ondernemingen over een 

6 Aanbestedingsrecht (voetnoot 4), p. 414-415. 7 Aanbestedingsrecht (voetnoot 4), p. 20.
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bepaalde autonomie beschikken om hun 
handelsbeleid en hun economische activitei-
ten, met name op het gebied van deelneming 
aan openbare aanbestedingen, te bepalen.”8  

Het Hof miskent hier de strakke leiding in 
concerns die tegenwoordig gebruikelijk is en 
die ook wordt afgedwongen door regelgeving. 
Grote concerns bewegen zich in het economisch 
verkeer als één bedrijf. In de praktijk gaat het 
om soms honderden verbonden vennootschap-
pen die in vele landen actief zijn, maar die 
een beperkte autonomie hebben om diverse 
redenen:
1. In geval van consolideren van de jaarcijfers 

van de dochter, moet een holdingsverkla-
ring als genoemd in art. 2:403 lid 1 sub f BW 
worden gedeponeerd in het Handelsregister. 
De holding wordt daardoor hoofdelijk 
aansprakelijk voor rechtshandelingen van de 
dochter, zoals het doen van een inschrijving 
bij een aanbesteding. Gebruikelijk is dat in 
het bestek geëist wordt dat de holding een 
dergelijke verklaring heeft gedeponeerd dan 
wel eenmalig ten behoeve van de aanbeste-
ding een holdingsverklaring indient. 

2. Het inschrijven door een dochter brengt 
risico’s voor de holding met zich mee en de 
holding zal die risico’s moeten beheersen. 
De bestuurders van een holding zijn per-
soonlijk aansprakelijk indien zij zich niet 
manifest met het beleid van hun dochter 
bemoeien, zoals ten aanzien van het voor-
komen van het aangaan van verbintenissen 
door de dochter die deze dochter niet zal 

kunnen nakomen.9 Uiteraard moeten die 
bestuurders dan weten welke offertes de 
dochter heeft uitgebracht. 

3. De Model-K verklaring moet door een 
statutair bestuurder ondertekend worden10 
om te voorkomen dat de bestuurder zich 
aan strafvervolging zou kunnen onttrekken 
door te stellen dat hij niet op de hoogte is 
van overtreding van het mededingings-
recht. Het komt regelmatig voor dat de 
holding (enige) statutair bestuurder is van 
de dochter. In een dergelijk geval zal de 
statutair bestuurder van die holding mede 
in zijn eigen belang daadwerkelijk toezicht 
houden op de dochter.

4. Wanneer de aansprakelijkheidsverzekerin-
gen op concernniveau worden afgesloten 
– en dat is een veel voorkomende situatie 
– dan is de holding contractueel verplicht 
toezicht te houden op de dochterven-
nootschappen. Het kan bijvoorbeeld in de 
polis verboden zijn om goederen te leveren 
voor gebruik in nucleaire installaties. De 
verzekeraar zal eisen dat er interne contro-
lemechanismes zijn die dit beletten.

Concerns hebben om dit soort redenen strakke 
interne regels, zoals een autorisatiematrix die 
bepaalt tot welk financieel niveau een lokale 
vestiging zelfstandig offertes mag uitbrengen 
zonder autorisatie van de holding. Vaak is 
het zo dat elke dochtervennootschap zich op 
een specifiek marktsegment richt. Dat een 
Nederlandse dochter zich in hoofdzaak op 
de Nederlandse markt richt en een Duitse op 

8 HvJ EG 19 mei 2009, C-538/07, punt 31.

9 S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, 

Kluwer, 7e druk 2009, p. 109.

10 Talloze vonnissen, te veel om op te noemen, bevestigen 

deze regel uit art. 2.25.3, 3.27.3, 4.26.3, 5.29.5, 6.26.4 

en 10.5.3 ARW 2005. Niet verstandig is het vonnis Vzr. 

Rb. Haarlem 31 mei 2010, LJN: BN2434, waarin 

 geoordeeld wordt dat onder de Model-K verklaring 

geen ‘natte’ handtekening hoeft te staan, zodat een 

kopie van de originele ondertekende verklaring vol-

staat. Dit belemmert het daadwerkelijk toezicht hou-

den door statutaire bestuurders aangezien deze geen 

controle kunnen hebben over kopieën van door hen 

ondertekende documenten.
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de Duitse markt ligt uiteraard voor de hand. 
Maar ook binnen één land komen dit soort 
marktverdelingen voor, met bijvoorbeeld een 
dochter die zich op de overheidsmarkt richt 
en een andere dochter die de nutssectoren als 
voornaamste klanten heeft. Met de huidige ICT-
toepassingen is het eenvoudig om precies bij te 
houden welke opportunities zich voordoen en 
welk bedrijfsonderdeel daarvoor een offerte 
uitbrengt. Alle opportunities worden in één 
centraal systeem geregistreerd en op grond van 
de concernafspraken is meestal duidelijk welke 
vennootschap een offerte zal uitbrengen. Zou-
den er twee verschillende vennootschappen van 
het concern een offerte willen uitbrengen, dan 
zal op een hoger niveau worden beslist wie van 
beide hiertoe de gelegenheid krijgt. Vanaf een 
bepaald financieel niveau, bijvoorbeeld boven 
1 miljoen euro, zal de voortgang van de offerte 
ook rechtstreeks aan de holding gerapporteerd 
moeten worden.
Het is onder normale omstandigheden in de 
meeste gevallen dan ook ondenkbaar dat twee 
zustervennootschappen onafhankelijk van 
elkaar op een aanbesteding zouden mogen 
inschrijven van de holding. Nog onwaarschijn-
lijker is dat zij tegelijkertijd zouden kunnen 
inschrijven op een grotere aanbesteding zonder 
dat dat bekend is bij de holding. De interne 
regels en controlemechanismen maken dat 
eenvoudig onmogelijk. Wat het Hof van Justitie 
dus niet uitgesloten acht – onafhankelijk ope-
reren van twee zustervennootschappen bij één 
aanbesteding – zal in de praktijk een zeldzame 
uitzondering zijn. De regel is dat de holding van 
elke dochteronderneming precies weet op welke 
aanbestedingen zij inschrijft en wat daarbij de 
strategie is.

4. Zustervennootschappen en het 
 mededingingsrecht

Wie geen expert is op het gebied van mededin-
gingsrecht zou misschien denken dat prijsaf-

spraken en marktverdelingsafspraken tussen 
zustervennootschappen verboden zijn. Juist 
omdat het concern naar buiten optreedt als één 
economische eenheid, zijn dergelijke afspraken 
echter volstrekt legitiem. Dat is voor moeder-
dochterverhoudingen uitgemaakt in het arrest 
van het Gerecht van Eerste Aanleg 12 januari 
1995, T-102/92, (Viho) en voor zustervennoot-
schappen volgt dit uit het arrest HvJ EG 12 juli 
1984, 170/83 (Hydroterm). Een concern mag 
dus zonder enige beperking interne marktver-
delingsafspraken maken waarbij de ene dochter 
een A-merk en de andere dochter een B-merk 
aanbiedt. Wanneer bij een aanbesteding door 
een inschrijver slechts één oplossing mag wor-
den aangeboden, kan het voor een concern uit 
strategische overwegingen aantrekkelijk zijn om 
twee dochtervennootschappen met twee ver-
schillende oplossingen te laten meedingen naar 
de opdracht. En dat is niet eerlijk. Er zijn name-
lijk ook ondernemingen die hun businessunits 
niet in de juridische vorm van aparte vennoot-
schappen hebben gegoten. Als zo’n onderne-
ming inschrijft bij een dergelijke aanbesteding, 
kan zij slechts één oplossing aanbieden, terwijl 
haar concurrent die in de praktijk misschien op 
precies dezelfde manier georganiseerd is, maar 
dat in een andere juridische vorm gegoten heeft, 
via twee dochtervennootschappen twee verschil-
lende oplossingen kan aanbieden. 

Dit lijkt op het eerste gezicht in strijd te zijn met 
het gelijkheidsbeginsel. Men kan echter aanvoe-
ren dat die ongelijkheid niet door de aanbeste-
dende dienst of het aanbestedingsrecht wordt 
veroorzaakt, maar door het mededingingsrecht, 
dat zustervennootschappen niet op dezelfde 
voet behandelt als niet-verbonden onderne-
mingen. Het is vergelijkbaar met inschrijving 
op één aanbesteding door een commerciële 
onderneming en door een overheidsbedrijf dat 
geen btw in rekening hoeft te brengen en daar-
door een substantieel lagere prijs kan vragen 
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dankzij de belastingvrijstelling.11 Ook hier 
wordt de ongelijkheid niet veroorzaakt door 
het aanbestedingsrecht, maar door een andere 
wet, in casu de Wet op de omzetbelasting. In het 
wetsvoorstel tot wijziging van de Mededingings-
wet in verband met de problematiek van ‘Markt 
en Overheid’, dat in maart 2009 door de Tweede 
Kamer is aangenomen,12 is voor die structurele 
ongelijkheid geen oplossing gevonden. Die ligt 
volgens de wetgever ook niet in het aanbeste-
dingsrecht, want de memorie van toelichting 
schrijft “Het aanbestedingsrecht biedt echter 
geen voldoende en structurele oplossing voor de 
problematiek van markt en overheid.”13 

Dat mag in zijn algemeenheid waar zijn, voor 
het specifieke btw-probleem is er wel degelijk 
een oplossing te bedenken. Die oplossing 
wordt trouwens in de praktijk heel vaak (on-
bewust) toegepast: als de prijzen exclusief btw 
worden ingediend en beoordeeld, speelt het 
btw-voordeel van overheidsbedrijven geen rol. 
Men kan zelfs betogen dat deze regel al onder 
het huidige recht geldt, gelet op het feit dat 
het Bao tien vermeldingen van de woorden 
‘exclusief omzetbelasting’ kent en geen enkele 
keer ‘inclusief omzetbelasting’ noemt. Aanbe-
stedende diensten die in strijd met die voor 
de hand liggende regel om prijzen inclusief 
btw vragen, dienen zich wel te realiseren dat 
zij overheidsbedrijven bevoordelen. Het is de 
vraag of dat niet onrechtmatig is. Hoe dit ook 
zij, de wetgever kan de btw-ongelijkheid tussen 
commerciële bedrijven en overheidsbedrijven 

11 De overheid heeft zelf grote moeite met de problema-

tiek van de belastingplicht van overheidsbedrijven en 

is deze al jaren aan het onderzoeken. Tot nog toe met 

weinig succes, want de staatssecretaris van Financiën 

schrijft op 12 januari 2010 aan de Tweede Kamer: “Het 

inventariseren en duiden van de feiten blijkt buitenge-

woon complex te zijn. Het onderzoek is dan ook nog 

niet afgerond.” (Kamerstukken II 2009/10, 31 213,  

nr. 6.) 

heel eenvoudig opheffen door in de thans in 
behandeling zijnde Aanbestedingswet14 op te 
nemen dat prijzen altijd exclusief btw moeten 
worden ingediend en beoordeeld.

5. Collusie bij aanbestedingen

Er zijn bij aanbestedingen vele vormen van col-
lusie mogelijk. Dat is bekend uit de Bouwfraude-
enquête die drie vormen van collusie onder-
scheidt. In dit artikel wordt alleen de eerste vorm 
aan de orde gesteld: heimelijke samenspanning 
van bedrijven onderling ter benadeling van op-
drachtgevers.15 Stel dat er een aanbesteding voor 
voertuigen wordt gehouden met twee percelen: 
1. Personenauto’s en 2. SUV’s. Twee fabrikanten 
zouden kunnen afspreken dat de ene fabrikant 
op perceel 1 inschrijft en de andere fabrikant op 
perceel 2, zodat zij elkaar niet beconcurreren. 
Een dergelijke afspraak is waarschijnlijk een 
overtreding van de Mededingingswet, zodat de 
betrokken ondernemingen een boete riskeren 
en hun bestuurders een strafvervolging. Zoals 
gezegd zouden twee zustervennootschappen die 
afspraak wel mogen maken. Overigens levert dat 
in dit voorbeeld geen oneerlijke concurrentie 
op, aangenomen dat er geen regel in het bestek 
staat die inschrijving op meer dan één perceel 
verbiedt. Dergelijke regels komen echter in de 
praktijk voor in vele variaties. Soms verbiedt 
het bestek inschrijving op alle percelen, soms 
mag men wel op alle percelen inschrijven, maar 
kan één onderneming niet tegelijkertijd in 
alle percelen als winnaar worden aangewezen. 

12 In de Eerste Kamer is de behandeling nog niet afge-

rond.

13 Memorie van toelichting bij de wijziging van de Mede-

dingingswet, Kamerstukken II 2007/08, 31 354, nr. 3,  

p. 9.

14 Kamerstukken II 2009/10, 32 440, nr. 2, p. 270.

15 Eindrapport Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnij-

verheid, Kamerstukken II 2002/03, 28 244, nr. 6.
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Ontduiking van die regels door met meerdere 
concernonderdelen in te schrijven is dan een 
mogelijke vorm van oneerlijke concurrentie 
ten opzichte van ondernemingen die niet de 
mogelijkheid hebben om met meerdere con-
cernonderdelen in te schrijven.

Er zijn naast de genoemde methoden ook sub-
tielere methoden om de uitkomst van de aanbe-
steding te beïnvloeden wanneer met meerdere 
vennootschappen kan worden ingeschreven. In 
het onderstaande voorbeeld worden meerdere 
prijzen gevraagd waarvoor elk afzonderlijk een 
puntenscore wordt berekend met behulp van 
de formule S = L/P × 30. In deze formule staat 
S voor de score op het betreffende onderdeel, 
L voor de laagste prijs die geboden is op dat 
onderdeel en P voor de prijs van de inschrijver 
waarvoor de score wordt berekend.16 Dergelijke 
formules, die relatieve scores opleveren, worden 
in de praktijk heel vaak gehanteerd. Het risico 
op manipulatie is op zich al heel groot bij het 
gebruik van dit soort formules,17 maar in 
geval van afstemming van de offertes kunnen 
de gevolgen zeer ingrijpend zijn. In tabel 1 is 
aangenomen dat A en C hun offertes op elkaar 
hebben afgestemd.

Wie mocht denken dat dit voorbeeld onwaar-
schijnlijk is, moet maar eens de overvloedige 
jurisprudentie op het gebied van strategische 
inschrijvingen bestuderen.18 Daaronder zijn 
diverse gevallen waarbij een inschrijver zijn 
concurrenten buitenspel zet met nulprijzen of 
prijzen van € 0,01.19 Bij alle drie inschrijvers 
is de totaalprijs gelijk aan 1000, toch krijgt B 
slechts 0 punten, terwijl A en C ieder 30 pun-
ten krijgen. B zit ‘in de tang’ tussen A en C met 
de absurde uitkomst als gevolg. Zouden A en 
C concurrenten van elkaar zijn, dan kan hun 
onderlinge afstemming een overtreding van de 
Mededingingswet zijn, in welk geval ze moeten 
worden uitgesloten wegens het indienen van 
een valse Model-K verklaring. Zijn A en C ech-
ter zustervennootschappen, dan is er juridisch 
niets aan de hand: de Model-K verklaring zegt 
immers alleen maar dat zij niet in strijd met 
het Nederlandse of Europese mededingings-
recht hebben gehandeld bij de inschrijving. 
Overigens zijn er uitzonderingsituaties in het 
mededingingsrecht waarbij samenspanning 
tussen concurrenten niet verboden is, bijvoor-
beeld in het geval van toepasselijkheid van de 
bagatelvoorziening van art. 7 leden 1 en 2 Mw. 

16 In het geval dat L = 0 wordt niet de formule gehan-

teerd om de score van de inschrijver die een nulprijs 

geboden heeft omdat delen door 0 onmogelijk is.  

Om deling door 0 uit te sluiten, stelt men in het bestek 

dat de inschrijver met de laagste prijs altijd 30 punten 

krijgt.

17 Zie T.H. Chen, ‘Relatieve scores bevoordelen de zit-

tende leverancier’, Tender Nieuwsbrief 2009, 3, p. 4.

18 Een kleine greep: Vzr. Rb. Arnhem 25 oktober 2010, 

 LJN: BO1568, Vzr. Rb. Breda 6 oktober 2010, LJN: 

BO0109, Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 19 juli 2010, LJN: 

BN2037, Vzr. Rb. Roermond 16 juli 2010, LJN: 

BN3446, Vzr. Rb. Alkmaar 8 juli 2010, LJN: BN0677, 

Vzr. Rb. Haarlem 2 juli 2010, LJN: BN0873, Vzr. Rb. 

Arnhem 11 juni 2010, LJN: BN0353, Vzr. Rb. ’s-Gra-

venhage 1 maart 2010, LJN: BL6590, Vzr. Rb. Arnhem 

15 februari 2010, LJN: BL5214 en Hof ’s-Gravenhage 

19 januari 2010, LJN: BK98080.

Inschrijver Prijs Score Prijs Score Totaal 

 onderdeel 1 onderdeel 1 onderdeel 2 onderdeel 2

A 0 30 1000 0 30

B 500 0 500 0 0

C 1000 0 0 30 30

Tabel 1
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Hieruit blijkt dat de Model-K verklaring niet 
alle ongewenste vormen van samenspanning 
uitsluit. Kleine aannemers die een beroep kun-
nen doen op de bagatelvoorziening kunnen 
daarom praktijken die als afkeurenswaardig 
werden beschouwd bij de Bouwfraude-enquête 
ongehinderd toepassen. De eis van indienen van 
een standaard Model-K verklaring levert dan 
een ongelijke behandeling op die wel in strijd 
lijkt te zijn met het aanbestedingsrecht.

Overigens treedt het in de tabel weergegeven 
verschijnsel ook op indien er geen nulprijzen 
worden geboden, maar niet-marktconforme 
lage prijzen voor het ene onderdeel die gecom-
penseerd worden door niet-marktconforme 
hoge prijzen voor het andere onderdeel van de 
opdracht. Het effect van een dergelijke strategie 
is dan minder opvallend en mogelijk niet eens 
waarneembaar voor de aanbestedende dienst, 
laat staan voor de inschrijver die door de sa-
menspanning van zijn concurrenten benadeeld 
is. Voor de inschrijver is een uitkomst als in tabel 
1 gemakkelijk waarneembaar wanneer zijn eigen 
scores in detail worden bekendgemaakt. Hij 
ziet immers dat hij voor een bepaald onderdeel 
een score van 0 punten heeft gekregen en dat is 
alleen mogelijk indien er een concurrent is die 
een nulprijs heeft geboden voor dat onderdeel. 
Is de uitkomst echter zoals in tabel 2 is weerge-
geven, dan ziet B aan zijn eigen scores niet wat 
er werkelijk aan de hand is.

De uitkomst is hier minder spectaculair dan 
in tabel 1: alle drie inschrijvers bieden een 
totaalprijs van 1000 euro, maar toch krijgt B, 
die weer in de tang zit tussen A en C, minder 
punten dan deze concurrenten. Grote kans dat 
een eventuele afstemming tussen A en C door 
de aanbestedende dienst niet ontdekt wordt, laat 
staan door B. Die laatste zou om de samenspan-
ning te kunnen ontdekken immers de prijzen 
van zijn concurrenten moeten kennen en die 
worden zelden verstrekt in de gunningsbeslis-
sing. En zelfs al zou B de beschikking hebben 
over alle prijzen, dan nog zou hij in een situatie 
als in tabel 2 niet kunnen aantonen dat er sprake 
is van samenspanning tussen A en C. Deze 
kunnen immers ook toevallig de genoemde 
prijzen geboden hebben op grond van hun eigen 
bedrijfsbeleid. Dit leidt tot een opmerkelijke 
conclusie: ook als twee zustervennootschappen 
zonder enige afstemming inschrijven op een 
aanbesteding, kunnen zij onbedoeld andere 
inschrijvers benadelen met hun mix van prijzen. 
Dat risico is met name aanwezig indien die zus-
tervennootschappen verschillende strategieën 
hanteren bij het bepalen van hun prijzen. Om 
die reden is het aan te raden om het gelijktijdig 
inschrijven door zustervennootschappen bij een 
aanbesteding altijd te verbieden, ook als er geen 
risico op samenspanning is.

Inschrijver Prijs Score Prijs Score Totaal

 onderdeel 1 onderdeel 1 onderdeel 2 onderdeel 2

A 400 30 600 20 50

B 500 24 500 24 48

C 600 20 400 30 50

Tabel 2

19 Naast de eerdergenoemde formule komt ook de for-

mule S = (2 - P/L) × 30 regelmatig voor bij aanbeste-

dingen. Bij deze formule mag L niet 0 zijn. Door een 

 prijs van € 0,01 te bieden krijgen alle inschrijvers die 

een hogere prijs bieden een score van 0 punten.
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6. Jurisprudentie van de Nederlandse
  rechter

De jurisprudentie van de Nederlandse rechter 
geeft weinig hoop voor de inschrijver die meent 
dat een concurrent een oneigenlijke voorsprong 
heeft doordat deze met meerdere vennootschap-
pen uit hetzelfde concern bij een aanbesteding 
heeft ingeschreven. Het volgende citaat laat dit 
duidelijk zien.

“Het hof is van oordeel dat het de aanbeste-
dende diensten van de Staat vrijstaat, ook in 
het licht van het Europese aanbestedingsrecht, 
te bepalen dat ondernemingen die tot een zelfde 
concern behoren, zich niet afzonderlijk mogen 
aanmelden in een selectieprocedure. Gelet op de 
strekking van het Europese aanbestedingsrecht 
zijn die diensten wel gehouden een dergelijke eis 
ondubbelzinnig te stellen. [...] In het onderha-
vige selectiedocument is voor zover van belang 
uitsluitend bepaald dat een onderneming zich, 
al dan niet in combinatie met andere onderne-
mingen, slechts éénmaal kan aanmelden. Nu ter 
zake niets anders is bepaald, moet het begrip 
onderneming worden uitgelegd overeenkomstig 
hetgeen daaronder in het relevante maatschap-
pelijk verkeer wordt verstaan, derhalve als een 
zelfstandig in het economisch verkeer opere-
rende entiteit. Niet is gesteld of gebleken dat de 
drie appellanten, ook al maken zij onderdeel uit 
van één concern, niet ieder voor zich als zodanig 
plegen op te treden. Gelet op de inhoud van het 
selectiedocument kan derhalve geen van de ap-
pellanten van de selectie worden uitgesloten om 
reden dat zij alle drie tot KVWS behoren.”20 

De Staat stelt in casssatie dat onder het begrip 
‘onderneming’ moet worden verstaan ‘concern’, 
maar de Hoge Raad oordeelt dat het hof geen 
onjuiste uitleg heeft gegeven aan het begrip ‘on-

derneming’ uit het selectiedocument.21 De rest 
van het bovenvermelde citaat uit het arrest van 
het hof komt in cassatie niet aan de orde.

Uit dit citaat uit het arrest van het Hof ’s-
Gravenhage kunnen we twee conclusies trekken. 
Ten eerste dat het een aanbestedende dienst wel 
degelijk toegestaan is om gelijktijdige inschrij-
ving door twee ondernemingen die tot hetzelfde 
concern behoren te verbieden. Ten tweede blijkt 
het van groot belang de bewoordingen van die 
uitsluiting zeer zorgvuldig te kiezen. Dat vergt 
een gedegen kennis van het vennootschapsrecht, 
in veel gevallen ook van buitenlands vennoot-
schapsrecht. In dit artikel wordt bepleit dat een 
categorische uitsluiting van inschrijven door 
zustervennootschappen door de aanbestedende 
dienst mag worden opgenomen in het bestek. 
Zou de aanbestedende dienst echter menen dat 
het het Assitur-arrest dit niet toestaat, dan kan 
hij vermelden dat deze uitsluiting niet absoluut 
is, maar dat aan de gelijktijdig inschrijvende 
zustervennootschappen de mogelijkheid wordt 
geboden aan te tonen dat het deel uitmaken 
van één concern hun respectieve gedrag bij 
de aanbesteding niet heeft beïnvloed. Deze 
formulering sluit nauw aan bij het dictum van 
het Assitur-arrest en legt de bewijslast waar hij 
thuishoort. Door tevens in het bestek te bepalen 
dat wanneer het gevraagde bewijs niet geleverd 
wordt, beide zusters zullen worden uitgeslo-
ten, worden de gevolgen van een eventuele 
uitsluiting zo ernstig gemaakt, dat men in de 
meeste gevallen wel zal afzien van gelijktijdige 
inschrijving.

In kort geding levert het klagen over inschrijving 
door meerdere concernonderdelen in strijd met 
het bestek tot lastige vragen over het organo-
gram. Indien de holding slechts een 50 procent 
belang heeft in een van de omstreden vennoot-

20 Hof ’s-Gravenhage 1 december 2005, LJN: AU7448,  

r.o. 11.

21 HR 22 juni 2007, LJN: BA1828, r.o. 3.7.
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schappen, dan worden deze vennootschappen 
voldoende onafhankelijk geacht om afzonderlijk 
te mogen inschrijven,22 dan wel als niet beho-
rende tot één concern beschouwd.23 Dit lijkt 
voor de hand liggend, maar het is mogelijk om 
ook met een 50 procent belang een overheer-
sende zeggenschap in de zin van art. 2:405 BW 
uit te oefenen op een andere vennootschap, zoals 
bekend is uit de Ahold-boekhoudfraude.24 Door 
een concurrent is een dergelijke invloed vrijwel 
niet aan te tonen, zeker niet in kort geding en al 
helemaal niet als die invloed beoordeeld moet 
worden aan de hand van geheime ‘side letters’. 
Is het belang lager dan 50 procent, dan worden 
begrijpelijkerwijs de omstreden vennootschap-
pen niet als in het concern verbonden vennoot-
schappen beschouwd.25 Toch kan ook in een 
dergelijke situatie sprake zijn van overheersende 
zeggenschap door middel van voor derden niet 
kenbare constructies. 

Geheel in lijn met het voorafgaande ligt het 
oordeel van de voorzieningenrechter ’s-Gra-
venhage dat 

“[…] niet kan worden gezegd dat het enkele 
toelaten van meerdere inschrijvers binnen één 
concern bij voorbaat als onrechtmatig dient te 
worden beschouwd […] Het feit dat onderne-
mingen tot één concern behoren, sluit immers 
niet uit dat hun inschrijvingen niettemin onaf-
hankelijk van elkaar en in vrije concurrentie tot 
stand zijn gekomen.”26 

Deze uitspraak toont eens te meer dat er in kort 
geding, ondanks het gegeven dat dit volgens het 
Hof van Justitie EU een effectieve rechtsbescher-
ming biedt,27 weinig te ondernemen valt tegen 
inschrijven door zustervennootschappen indien 
dit niet in het bestek verboden is. Betrokkenheid 
van een zustermaatschappij bij de totstandko-
ming van het bestek alsmede bij de beoordeling 
van de inschrijvingen daarentegen wordt terecht 
wel onrechtmatig geacht.28

Oorzaak van het eenzijdige beeld in de juris-
prudentie zou kunnen zijn dat het lastig is het 
onderscheid te zien tussen de juridische fictie 
van het vennootschapsrecht en de realiteit van 
het bedrijfsleven. Bij grote ondernemingen heb-
ben medewerkers, ook de managers, lang niet 
altijd een helder beeld van de vennootschap-
pelijke structuur van het concern, zeker niet als 
dit uit vele tientallen op allerlei wijzen gelieerde 
vennootschappen is opgebouwd. Businessunits 
vallen als gevolg van de complexe juridische 
structuur lang niet altijd samen met juridische 
entiteiten. Iedere werknemer weet echter precies 
wie de manager is aan wie hij moet rapporteren, 
terwijl het concern een autorisatiematrix heeft 
waarin alle interne en externe bevoegdheden 
precies zijn vastgelegd. De feitelijke zeggenschap 
is dus minstens zo belangrijk als de juridische 
zeggenschap. Vennootschap A kan werknemers 
hebben die zijn benoemd tot (onbezoldigde) 
bestuurders van vennootschap B. Die bestuur-
ders van vennootschap B kunnen instructies 

22 Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 9 februari 2006, LJN: AY6862, 

r.o. 3.5.

23 Hof Amsterdam 2 november 2010, LJN: BO3946, r.o. 

5.7.

24 Hof Amsterdam 28 januari 2010, LJN: BH1789. Hier 

beweerde de holding, naar later bleek in strijd met 

de waarheid, dat zij overheersende zeggenschap kon 

uitoefenen op vennootschappen op grond van ‘side let-

ters’, zodat de jaarrekeningen van die vennootschappen 

 geconsolideerd zou mogen worden.

25 Vzr. Rb. Breda 22 december 2009, LJN: BK7300,  

r.o. 4.7.

26 Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 11 maart 2009, LJN: BI2441, 

r.o. 4.5.

27 HvJ EU 9 december 2010, C-568/08 (Van Spijker Infra-

bouw c.s. / Provincie Drenthe).

28 Vzr. Rb. Haarlem 31 mei 2010, LJN: BN2434, r.o. 8.2.
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als werknemer krijgen van de bestuurders van 
vennootschap A. Daarmee heeft A de feitelijke 
leiding over B, terwijl dit niet in het Handels-
register waarneembaar is. Het aantonen van 
dergelijke structuren is voor een concurrent 
natuurlijk een zeer lastige opgave. De Hoge 
Raad heeft trouwens ook oog voor de feitelijke 
verhoudingen die de holding ook in vennoot-
schappelijke zin een instructiemacht geven. 
Deze feitelijke leiding zonder formele juridische 
zeggenschap werd voor het eerst aanwezig ge-
acht in de OGEM-zaak.29

7. Samenvatting en aanbevelingen

Wanneer twee vennootschappen die gelieerd 
zijn in één concern, inschrijven bij een aanbe-
steding, dan hebben zij diverse manieren om de 
uitkomst van de aanbesteding in hun voordeel te 
beïnvloeden. In een dergelijke situatie is er geen 
sprake van een ‘level playing field’. Onderlinge 
afstemming van de offertes door zusterven-
nootschappen bij een aanbesteding is niet in 
strijd met het mededingingsrecht.

Volgens de huidige jurisprudentie is het toelaten 
van meerdere vennootschappen uit één concern 
tot de inschrijving op zich niet bij voorbaat on-
rechtmatig. Aangezien inschrijven door zuster-

vennootschappen bij één aanbesteding het level 
playing field kan verstoren, doen aanbestedende 
diensten er verstandig aan dit in het bestek 
te verbieden. Een dergelijk verbod moet zeer 
zorgvuldig opgesteld worden, gelet op de vele 
mogelijke juridische en feitelijke constructies 
waarmee een concern gevormd kan worden.

De Model-K verklaring zou aangepast moeten 
worden, zodat ook samenspanning bij de in-
schrijving die geen overtreding van het mede-
dingingsrecht oplevert door de verklaring wordt 
bestreken. Het gaat daarbij niet alleen om het 
voorkomen van samenspanning tussen zuster-
vennootschappen maar ook om het voorkomen 
van op grond van het mededingingsrecht toe-
laatbare samenspanning tussen concurrerende 
ondernemingen.

Wanneer de concernrelaties tussen twee ven-
nootschappen niet uit het Handelsregister 
blijken, kan er niettemin toch sprake zijn van 
een overheersende zeggenschap op beide ven-
nootschappen door een holding, zodat deze 
vennootschappen toch tot hetzelfde concern 
behoren. In de praktijk kan het bestaan van der-
gelijke zusterrelaties voor derden zeer moeilijk 
aantoonbaar zijn, zeker in kort geding.

29 HR 10 januari 1990, NJ 1990, 466, m.nt. Ma. Zie Van 

het concern (voetnoot 9), p. 104 e.v. over het belang 

 van de feitelijke instructiemacht zonder juridisch  

instructierecht.


