Aanbestedingen
& het Kartelverbod
De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie
over aanbestedingen en het kartelverbod uitgelegd

Waar gaat deze brochure over?
Per 1 september 2017 geldt een verbod op kartels op Curaçao op basis van de Landsverordening inzake
concurrentie. Onderdeel van het kartelverbod is een verbod op afstemming tussen concurrenten bij aanbestedingen
en inkooptrajecten. Afstemming bij aanbestedingen wordt ook wel “bid rigging” genoemd. Deze brochure beschrijft
voor ondernemingen en de overheid wat de concurrentieregels bij aanbestedingen en inkooptrajecten zijn1.

Zijn er nog andere mededingingsregels waarvan ik moet weten?
Het verbod op afstemming bij aanbestedingen en inkooptrajecten (“bid rigging”) is onderdeel van het kartelverbod.
Het kartelverbod is breder dan alleen bid rigging. Er is een afzonderlijke brochure verkrijgbaar waarin het
kartelverbod in bredere zin wordt toegelicht.
Behalve het kartelverbod stelt de Landsverordening inzake concurrentie ook regels ten aanzien van:
• misbruik van een machtspositie; en
• concentraties van ondernemingen.
Voor deze regels zijn afzonderlijke brochures beschikbaar. Er is bovendien een algemene brochure over de
Landsverordening en de FTAC beschikbaar.
U kunt alle brochures vinden op het kantoor van de Fair Trade Authority Curacao (FTAC) en op de website: www.ftac.cw.

Wat is een aanbesteding?
Een aanbesteding is een uitnodiging van een
opdrachtgever aan ten minste twee ondernemingen
om een offerte in te dienen voor de uitvoering van
één of meer opdrachten. Het kan hierbij gaan om het
leveren van goederen of het verrichten van diensten. De
aanbesteding kan openbaar zijn maar ondernemingen
kunnen ook onderhands worden gevraagd om een
offerte in te dienen.

Wat is bid rigging?
Bid rigging betekent dat twee of meer ondernemingen
die meedoen aan een aanbesteding hun offertes op
elkaar afstemmen.
De meest voorkomende vormen van bid-rigging zijn
biedonderdrukking, overbieding en rotatiesystemen/
marktverdelingen.
• Biedonderdrukking: ondernemingen die normaal
gesproken zouden inschrijven op een aanbesteding,
spreken af dat zij geen offerte uitbrengen of dat zij hun
bod zullen intrekken, zodat een ander van succes is
verzekerd;

. Deze brochure bevat algemene informatie voor voorlichtingsdoeleinden.
Aan de informatie in de brochure kan geen rechten worden ontleend.
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Twee grote tourbusbedrijven spreken af dat de ene

Voor wie geldt het kartelverbod?

alleen zal inschrijven op aanbestedingen in het
westelijke deel van Curaçao, en de andere alleen op

Het kartelverbod, en daarmee het verbod op bid rigging,

aanbestedingen in het oostelijke deel van Curaçao.

geldt voor alle binnen- en buitenlandse ondernemingen

Dit is bid rigging en in strijd met het kartelverbod.

en verenigingen van ondernemers die economische
activiteiten verrichten op Curaçao. Economische

• Overbieding: ondernemingen bieden bewust een
hogere prijs dan de onderneming die de opdracht ‘mag

activiteiten kunnen bestaan uit het aanbieden van
producten en/of diensten door ondernemingen.

winnen’. Een andere manier is om de voorwaarden
van de offerte zo onaantrekkelijk te maken voor de

Ondernemingen zijn niet alleen grote bedrijven, maar ook

opdrachtgever dat deze zeker niet zal winnen;

bijvoorbeeld vrije beroepsbeoefenaars, staatsbedrijven
en sommige stichtingen. Het kartelverbod geldt

Een producent van kantoorartikelen krijgt een

dus ook voor alle ondernemingen die meedoen aan

appje van een concurrent die ook meedoet aan een

aanbestedingen.

aanbesteding door de overheid: ‘Wij bieden prijs X,
willen jullie hierboven gaan zitten? Dan zijn jullie de
volgende keer weer aan de beurt’. Dit is bid rigging

Op wat voor afspraken en gedragingen
is het kartelverbod van toepassing?

en in strijd met het kartelverbod.
Het kartelverbod geldt voor iedere aanbesteding waarbij
• Rotatiesystemen of marktverdelingen: ondernemingen

een onderneming of de overheid twee of meer offertes

spreken af wie er aan de beurt is om deze keer de

opvraagt. Het kan hierbij gaan om zowel grote als kleine

opdracht te winnen. Ook kan het zijn dat inschrijvers

aanbestedingen.

de markt onderling hebben verdeeld, bijvoorbeeld op
basis van de verdeling van gebieden.

Onderlinge afstemming door de verschillende
ondernemingen die gevraagd zijn een offerte uit te

Een opslagbedrijf belt naar twee bouwbedrijven

brengen is in beginsel verboden. Afstemming kan

voor een offerte voor de bouw van een loods.

bestaan uit een schriftelijke overeenkomst, maar

De directeuren van de twee bouwbedrijven spreken

kan ook informeel of stilzwijgend zijn (bijvoorbeeld

achter de rug van de klant om wie de opdracht gaat

een mondelinge gentlemen’s agreement). Iedere

uitvoeren. Dit is bid rigging en in strijd met het

“wilsovereenstemming” die het commerciële gedrag

kartelverbod.

van ondernemingen coördineert, is een afspraak in de
zin van het kartelverbod.

Waarom is het tegengaan van bid
rigging van belang?

Waar moet ik op letten als ik inschrijf
op een aanbesteding?

Bid-rigging houdt in dat bij een inkoop- of
aanbestedingstraject ondernemingen die met elkaar

Doet u mee aan een aanbesteding en kunt u de

in concurrentie staan, samenspannen door hun

opdracht zelfstandig uitvoeren? Dan moet u in beginsel

inschrijvingen of offertes op elkaar af te stemmen. Dit

zelfstandig een offerte indienen, en dus niet samen met

heeft tot gevolg dat er minder concurrentie is rondom

andere deelnemers. En als u inschrijft, geldt:

de aanbesteding. De opdrachtgever betaalt daardoor
uiteindelijk een hogere prijs en/of krijgt een slechtere
kwaliteit geboden.

• U mag uw deelname niet vooraf bespreken met andere
ondernemingen;
• U mag niet aan andere ondernemingen vragen of zij

Veel aanbestedingen en inkooptrajecten vinden
plaats bij de overheid. Als er bid-rigging plaatsvindt
bij een overheidsaanbesteding wordt iedere inwoner
van Curaçao benadeeld, omdat die uiteindelijk via de
belastingen de rekening betaalt.

een offerte gaan indienen;
• U moet zelfstandig de (prijs)voorwaarden van uw
offerte bepalen;
• U mag niet met andere ondernemingen afspreken wie
aan welke aanbestedingen zal meedoen.
Onder strikte voorwaarden mag u wel bij het inschrijven
voor een aanbesteding een ‘combinatieovereenkomst’
sluiten met andere ondernemingen. Dat houdt in dat u
gezamenlijk meedoet aan een aanbesteding.

Wanneer mag ik een
combinatieovereenkomst sluiten?

van het kartelverbod. Gezien de marktverhoudingen
worden deze afspraken van een te geringe betekenis
geacht (bagatel) om schadelijk te kunnen zijn.

Een combinatieovereenkomst is een mondelinge of
schriftelijke overeenkomst tussen twee of meer van

Ook deze bagateluitzondering is niet van toepassing bij

elkaar onafhankelijke ondernemingen waarin zij (i)

de meest ernstige overtredingen van het kartelverbod,

afspreken samen op een bepaalde aanbesteding in

zoals afspraken bij aanbestedingen waarbij het

te schrijven en (ii) de gezamenlijke uitvoering van de

enige doel is om de inschrijfprijzen of andere

opdracht regelen.

biedingsvoorwaarden af te stemmen en te bepalen
wie ‘mag winnen’. Een dergelijke afstemming is een

Als een onderneming niet in staat is alleen in te

hardcore overtreding die altijd (per se) verboden is.

schrijven op een aanbesteding, bijvoorbeeld vanwege
onvoldoende capaciteit of omdat bepaalde expertise
ontbreekt, is het toegelaten om dit te doen samen met

Wat houdt de
ontheffingsuitzondering in?

een andere onderneming.
Concurrentiebeperkende afspraken zoals combinatieAls een onderneming ook alleen mee zou kunnen

overeenkomsten kunnen soms een positieve bijdrage

doen aan een aanbesteding is het in beginsel in strijd

leveren aan de economische ontwikkeling als de

met het kartelverbod om dit te doen in samenwerking

voordelen van de concurrentiebeperking opwegen

met een andere onderneming. Dit kan anders zijn

tegen de nadelen ervan. Ondernemingen die dergelijke

als de voordelen van de samenwerking voor de

afspraken hebben gemaakt en:

aanbesteder opwegen tegen de nadelen van de

• niet voldoen aan de bagateluitzondering; en

concurrentiebeperking. In deze situatie is het vaak

• geen hardcore verboden afspraken maken,

verstandig een specialist te raadplegen of contact op te

kunnen een ontheffing van het kartelverbod aanvragen.

nemen met de FTAC.

Deze ondernemingen moeten dan aantonen dat voldaan
wordt aan vier ontheffingscriteria.

Bij deze brochure is een stroomschema gevoegd
waarin inzichtelijk gemaakt wordt wanneer een
combinatieovereenkomst gesloten mag worden en
wanneer niet.

Zijn er uitzonderingen op het
kartelverbod bij aanbestedingen?

Aan welke voorwaarden moet
ik voldoen om een ontheffing te
kunnen krijgen?
Indien u in aanmerking wilt komen voor een ontheffing
moet de gemaakte of de te maken afspraak voldoen aan
alle vier de volgende criteria:

Er gelden de volgende uitzonderingen op het

1 de afspraak moet bijdragen tot verbetering van de

kartelverbod:

productie of distributie dan wel een technische/

• bagatel;

economische vooruitgang opleveren; en

• ontheffing;
• groepsvrijstelling.

2 de voordelen die voortvloeien uit de afspraken
moeten voor een redelijk deel ten goede komen aan
de gebruikers; en

Deze uitzonderingen zijn echter niet van toepassing bij
de meest ernstige overtredingen van het kartelverbod,
zoals afspraken tussen concurrerende ondernemingen
wie een aanbesteding ‘mag winnen’.

3 de concurrentie mag niet verder worden beperkt
dan strikt noodzakelijk is; en
4 er moet in de markt voldoende concurrentie
overblijven.

Hieronder worden de uitzonderingen in meer detail

De kern van de voorwaarden voor ontheffing is dat de

uitgelegd.

voordelen van de afspraak voor afnemers dienen op te
wegen tegen de nadelen.

Wat houdt de bagateluitzondering in?
Als u een ontheffing wilt, is het aan u om aan te tonen
Concurrentiebeperkende afspraken tussen
ondernemingen met een gezamenlijk marktaandeel
van minder dan 30% zijn in beginsel uitgezonderd

dat aan de vier criteria wordt voldaan.

Wanneer moet ik een ontheffing
aanvragen en hoe lang is deze geldig?

Hoe kan ik een ontheffing aanvragen?
U kunt een ontheffing aanvragen door het invullen van

Een verleende ontheffing heeft een terugwerkende

het ontheffingsformulier. Dit formulier is beschikbaar

kracht tot het moment van de aanvraag. Een ontheffing

op de website van de FTAC (www.ftac.cw) en op het

geldt altijd voor een bepaalde tijd en kan worden

kantoor van de FTAC. Het kan verstandig zijn om een

verlengd. Ontheffingsaanvragen die vóór 1 oktober

specialist te raadplegen voor het indienen van een

2017 zijn ingediend kunnen profiteren van een

ontheffingsverzoek.

overgangsregeling. Deze afspraken zijn niet verboden
totdat op de aanvraag door de FTAC is beslist.

Is mijn combinatieovereenkomst toegelaten?

Is er sprake van een
combinatieovereenkomst?

Nee

Schema niet van toepassing

Nee

De overeenkomst is niet in strijd met
het kartelverbod

Nee

De overeenkomst is niet in strijd met
het kartelverbod

Ja
Is het een overeenkomst tussen
(potentiële) concurrenten voor een
aanbesteding?

Ja
Kunnen de ondernemingen de
opdracht zelfstandig uitvoeren?

Ja
Heeft de overeenkomst het doel de
concurrentie te beperken?

Ja

De overeenkomst is een hardcore
overtreding en in strijd met het
kartelverbod

Nee
De overeenkomst kan alsnog in strijd zijn met het kartelverbod als het een negatief effect heeft
op de concurrentie. Raadpleeg een specialist of neem contact op met de FTAC. Mogelijk kan een
ontheffing op het kartelverbod worden aangevraagd.

Komt mijn onderneming
in aanmerking voor een
groepsvrijstelling?

Wat zijn de sancties bij overtreding
van het kartelverbod?
Als de FTAC vaststelt dat het kartelverbod is

Bij inwerkingtreding van het kartelverbod op

overtreden, dan kan zij waarschuwingen uitdelen en

1 september 2017 zijn er nog geen groepsvrij-

in bepaalde gevallen boetes opleggen. Boetes kunnen

stellingen van toepassing. Groepsvrijstellingen

oplopen tot ANG 1 miljoen of, als dat hoger is, tien

worden gepubliceerd op de website van de FTAC

procent van de totale jaaromzet van een onderneming.

(www.ftac.cw). De groepsvrijstellingsuitzondering

Ook kan de FTAC een boete opleggen aan de persoon

houdt in dat bij Landsbesluit bepaalde categorieën

die is aan te merken als opdrachtgever of feitelijk

concurrentiebeperkende afspraken van het

leidinggever aan een kartel. De sanctiebesluiten van

kartelverbod kunnen worden vrijgesteld. Het moet dan,

de FTAC zijn openbaar en worden gepubliceerd op de

net als bij ontheffingen, wel duidelijk zijn dat dergelijke

website: www.ftac.cw.

categorieën afspraken in zijn algemeenheid meer voordan nadelen opleveren. Dat is het geval als aan dezelfde

Overeenkomsten in strijd met het kartelverbod zijn op

vier voorwaarden wordt voldaan als die welke gelden

basis van de Landsverordening in zake concurrentie

voor een ontheffing.

ook civielrechtelijk nietig, wat betekent dat dergelijke
overeenkomsten niet afdwingbaar zijn.

Wat is de rol van de FTAC?
De FTAC controleert of het kartelverbod en het verbod

Wat kan ik doen als ik het niet eens
ben met een beslissing van de FTAC?

op misbruik van machtspositie wordt nageleefd. De
FTAC heeft hiervoor onderzoeksbevoegdheden die in de

Indien u het niet eens bent met een beslissing van de

Landsverordening inzake concurrentie zijn vastgelegd.

FTAC kunt u bij voldoende belang hiertegen bezwaar of

Zo kunnen relevante zakelijke documenten worden

beroep instellen.

opgevraagd van een onderneming en kan de FTAC
(onaangekondigd) onderzoek doen bij een onderneming.
Medewerkers van ondernemingen kunnen door de FTAC

Hoe kan ik een vermoeden van bid
rigging melden?

worden gehoord.
De FTAC onderzoekt klachten van consumenten
en ondernemingen die last hebben van
concurrentievervalsing door mogelijke overtreders
van het kartelverbod of het verbod op misbruik
van machtspositie. Signalen, tips en klachten van
ondernemingen en informatie over mogelijke
overtredingen elders uit de maatschappij zijn van belang
voor de effectiviteit van de FTAC.
Neem contact op met de FTAC als u het vermoeden
heeft dat ondernemingen hun offertes met elkaar
afstemmen. Dit kan door middel van het sturen van een
e-mail, te bellen of langs te komen bij het kantoor van de
FTAC. De FTAC kan u verder helpen met het herkennen
van de signalen.

Fair Trade Authority Curaçao
Pietermaai 6
Postbus 136, Punda
email:

info@ftac.cw

website: www.ftac.cw

Deze brochure is een uitgave van de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC). FTAC houdt toezicht op de regels van de Landsverordening
inzake concurrentie. De FTAC is een zelfstandige en onafhankelijke toezichthouder.

