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Het indienen van offertes voor grote bouwprojecten
kost geld. Als een aannemer de opdracht niet krijgt,
is er ook geen vergoeding. De overheid heeft deze
lacune in de regelgeving jarenlang genegeerd.
Logisch dus dat bouwbedrijven onderling afspraken
zijn blijven maken.

Een kartel van Nederlands grootste bouwbedrijven
heeft de overheid en andere opdrachtgevers voor
honderden miljoenen guldens opgelicht -daarbij
geholpen door corrupte en frauderende
ambtenaren. Deze beschuldigingen, gedaan door
een ex-medewerker van een Groningse aannemer,
zijn bijzonder ernstig. Elco Brinkman, voorzitter van
het Algemeen Verbond Bouwbedrijf, verwijst een
fraude van dergelijke omvang naar het rijk der
fabelen, maar hij geeft toe dat hij zijn handen niet
voor elk van de leden in het vuur durft te steken.
Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

De bouwwereld heeft traditioneel een slecht imago
van prijsafspraken in rokerige achterkamertjes. Dat
afspraken gemaakt werden, en worden, is ook wel
te begrijpen. Inschrijven op projecten is een zeer
competitieve bezigheid. Er moeten relatief hoge
kosten gemaakt worden om een competitief bod
neer te kunnen leggen, en ook als het
voorbereidende werk goed is, is men er niet zeker
van het werk gegund te krijgen. Het is geen
uitzondering dat tien keer gehengeld moet worden
voordat men beet heeft. Wat ligt dus meer voor de
hand dan een afspraak 'heden ik, morgen gij', met
een bijbehorende vergoeding om nu van
mededinging af te zien?

Tot 1987 waren zulke afspraken en geheime
voorvergaderingen ook legaal. Het Besluit
mededingingsregelingen in de bouw verbood zulk
achterkamertjesoverleg, hetgeen natuurlijk niet wil
zeggen dat het niet meer voorkwam. De noodzaak
voor vooroverleg was echter relatief gering. De
regels die overheid en bouwbedrijven met elkaar
hadden afgesproken om het aanbestedingsproces
in goede banen te leiden stonden immers toe
-sterker nog, ze verplichtten de winnaar van de
inschrijving ertoe- de inschrijvingskosten van
'serieuze' verliezers te compenseren. Elke
inschrijver werd daarom geacht in zijn inschrijfsom
een dergelijke vergoeding op te nemen.

In 1992 oordeelde de Europese Commissie dat
deze regels de mededinging beperkten en dus
verboden moesten worden, een oordeel dat in 1996
door het Europese Hof werd overgenomen, en
daarmee definitief werd. Hoewel het Hof juridisch
gezaghebbend is, moet toch ook gesteld worden dat
zijn economische redenering uitermate naief was.
Kort gesproken komt deze redenering erop neer dat
als de winnaar elk van de tien verliezers 1 miljoen
gulden betaalt, de uiteindelijke aanneemsom tien
miljoen hoger uitvalt. Dit verwaarloost het argument
dat de vergoeding meer aannemers ertoe verleidt in
te schrijven en dat de intensievere concurrentie
uiteindelijk tot een lagere prijs kan leiden. A priori is
niet duidelijk welk van de twee effecten overheerst,
maar het is zeker niet geoorloofd om, zoals het Hof
deed, het tweede effect volledig te verwaarlozen.

Het Hof is overigens niet de enige die deze
denkfout maakt. In de berekening van de extra
kosten, zoals onder meer gemaakt door de
Tweede-Kamerleden Leers en Van Gijzel, worden
deze baten ook vergeten. Gemakshalve heeft de
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ze ook
buiten beschouwing gelaten in haar besluiten van
eerder dit jaar, waarin diverse
aanbestedingsregelingen verboden werden.

Opvallend is dat het ongeveer tien jaar geduurd
heeft voordat de overheid met een nieuwe
deugdelijke regeling voor aanbesteding op de
proppen kwam. Pas vanaf september dit jaar is een
nieuw Uniform Aanbestedingsreglement in werking.
Gedurende bijna een decennium is dus onduidelijk
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geweest wat wel en wat niet mocht. Het is eigenlijk
niet verbazingwekkend dat de aannemers zich
tegen deze onzekerheid hebben ingedekt door maar
op oude gewoontes terug te vallen, hoewel dat
natuurlijk niet goed te praten is. Duidelijk is in ieder
geval wel dat de overheid ernstig tekortgeschoten is
in haar kerntaak: het zorgen voor een adequate
marktordening. Opvallend is ook dat het vergoeden
van de inschrijfkosten ook in het nieuwe reglement
gewoon is opgenomen. Men vraagt zich af waarom
iets wat eerder door de Europese Commissie
verboden werd nu wel door de beugel kan.

Helaas is dit niet de eerste keer dat de overheid
tekortschiet in haar regelgevende taak en
kartelvorming, of anti-competitief gedrag in feite
uitlokt. We herinneren ons nog de tumultueuze
UMTS-veiling van vorig jaar waarbij het reglement
boterzacht was, zodat Telfort en Versatel rustig in
Amsterdam konden onderhandelen terwijl in Den
Haag geveild werd.

De hoge prijzen op de benzinemarkt zijn mede te
wijten aan het feit dat Shell als prijsleider
functioneert die door iedereen gevolgd wordt. Dit
systeem ontstond na de oliecrisis toen we
maximumprijzen kenden en Shell door de overheid
gevraagd werd de noodzakelijke berekeningen voor
de bepaling van deze prijs uit te voeren. Zowel in de
bouw, in de telecom en op de oliemarkt overlegt de
overheid, naar goed Hollands gebruik, met
bestaande marktpartijen over de regels waaraan
deze zich te houden hebben.
Consumentenorganisaties en nieuwkomers hebben
zelden toegang tot deze onderhandelingstafel. Het
laat zich raden wie van de regels profiteert.

Dat sommige ambtenaren van de opzetcontracten
in de bouw geprofiteerd hebben is eigenlijk
onvermijdelijk. Waarom zou het er boven de rivieren
anders aan toe gaan dan in Limburg? Rechtszaken
hebben duidelijk gemaakt dat diverse bestuurders
daar best tot een wederdienst bereid waren als hun
verkiezingskas gespekt werd of hun keuken
verbouwd. Landelijk zijn de bedragen groter en is de
pakkans even klein zodat men minstens even grote

problemen mag verwachten.

Misschien hadden sommigen meer verwacht van
de nationale kartelwaakhond NMa: zou zij geen
einde maken aan Nederland kartelland? Tot op
heden heeft de NMa meer geblaft dan gebeten,
maar eigenlijk kan dat haar niet worden
aangerekend. De NMa moet roeien met de riemen
die zij heeft en die zijn niet bijzonder krachtig.
Bewijzen dat kartelafspraken gemaakt zijn is lastig,
en als karteldeelnemers slim zijn, nagenoeg,
onmogelijk. In feite kunnen kartels alleen worden
opgerold als karteldeelnemers ertoe verleid kunnen
worden het kartel te verklikken. Dit gebeurt
natuurlijk alleen als klikken loont. Voorwaarde
daarvoor is dat een klikspaan die essentieel bewijs
aanlevert van tevoren zeker weet dat zijn bewijs niet
tegen hem gebruikt wordt, en dat hij strafimmuniteit
krijgt en bescherming tegen acties van zijn
voormalige kartelkompanen. Aan deze voorwaarden
kan wel worden voldaan in de VS, maar niet in het
Europese systeem.

De belachelijke situatie in Nederland waarbij het
onderzoek naar de bouwfraude twee jaar vertraging
opliep omdat justitie niet bereid bleek de tipgever
drie ton te betalen, laat zien dat het besef dat
cooperatie van karteldeelnemers nodig is om kartels
op te lossen hier nog onvoldoende is
doorgedrongen.

Prof.dr. E.E.C. van Damme is hoogleraar in de
economische theorie aan de Katholieke Universiteit
Brabant.
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