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Ontwikkelingen en 
ervaringen in de 
opsporing bij publieke 
aanbestedingen 

Ciroc, 1 oktober 2014

Programma

• Het werk van de RR en ACM
• Ambtelijke corruptie 
• Kartelvorming
• Combinatie van gedragingen
• Rol van intermediairs
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Politiewet 2012, art. 49 
Het College van procureurs-generaal 
kan de rijksrecherche belasten met 
een onderzoek […] indien inzet van 
de rijksrecherche is aangewezen:

a. om iedere schijn van partijdigheid 
te vermijden bij een onderzoek naar 
feiten of gedragingen die de integriteit 
van de overheid kunnen aantasten
[…], of,

b. omwille van de bijzondere 
deskundigheid van de rijksrecherche 
in door het College van procureurs-
generaal aan te wijzen gevallen
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Het werk van de rijksrecherche

Typische rijksrecherche onderzoeken: 
projectmatige onderzoeken
Aan de functie te relateren verdenkingen van misdrijven waarvoor voorlopige 
hechtenis is toegelaten, gepleegd door:

• opsporingsambtenaren,
• functionarissen werkzaam bij het OM,
• functionarissen werkzaam bij een met rechtspraak belaste instantie, en
• politieke en bestuurlijke ambtsdragers

In deze gevallen is zonder meer de integriteit van de rechtspleging, behelzende 
de opsporing, de vervolging en de rechtspraak, alsmede de integriteit (van de 
kern) van het openbaar bestuur, in het geding.
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Ambtelijke corruptie  

Artikel 362 Wetboek van Strafrecht: 
Handelingen zonder dat de ambtenaar in strijd komt met zijn plicht. Vragen of 
aannemen van een gift, belofte of een dienst. Hij weet of moet redelijkerwijs 
vermoeden dat deze gift, belofte of dienst wordt gedaan om iets te doen of na te 
laten in zijn bediening. 

Artikel 363 Wetboek van Strafrecht:
Handelingen waarbij de ambtenaar in strijd met zijn plicht een gift, belofte of een 
dienst vraagt of aanneemt.  Hij weet of moet redelijkerwijs vermoeden dat deze gift, 
belofte of dienst wordt gedaan om iets te doen of na te laten in zijn bediening. 

Andere artikelen 177a, 365 en 366 Wsr. 
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Ambtelijke corruptie
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Onderzoek RR  ambtelijke corruptie 

- T. Hooijmaijers, voormalig lid 
Gedeputeerde Staten NH 

- Rechtbank Haarlem acht bewezen dat H. 
vele malen grote geldbedragen van 
bedrijven heeft ontvangen bedoeld om 
hem gunstig te stemmen en te bewegen
zaken in een voor hun gunstige richting
te laten lopen. Daarnaast is H. 
veroordeeld in valsheid in geschrift en 
witwassen van 15 grote geldbedragen. 

- Uitspraak rechtbank Haarlem: 3 jaar 
gevangenisstraf (dec 2013).
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Onderzoek RR ambtelijke corruptie  (2)
- Regiodirecteur van Janssen de Jong Infra  

- Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch (dec. 2012)

- Het Gerechtshof acht bewezen dat de 
regiodirecteur meerdere ambtenaren heeft
bewogen om in strijd met hun plicht iets te
doen, bestaande uit het begunstigen van het 
bouwbedrijf. 

- Het Gerechtshof veroordeelt de verdachte tot 2 
jaar gevangenisstraf (12 mnd vwd). 

8 Ciroc 1 oktober 2014 



3-10-2014

5

Giften

9 Ciroc 1 oktober 2014 

Voorbeelden doen/nalaten in strijd met de plicht:  

 Het begunstigen van omkoper;
 Het verstrekken/delen van geheime interne en/of 

concurrentiegevoelige informatie;
 Het verstrekken van informatie tbv besluitvormingsproces;
 Het verstrekken of gunnen van werken aan omkoper;
 Het goedkeuren of opdracht geven tot het doen van meerwerk;
 Het verschaffen van informatie voor het opstellen van fictieve

offertes en/of verstrekken van fictieve opdrachten; 
 Het verzwijgen van onjuist gebruik van begeleidingsbrieven/ 

stortbonnen;
 Het verwijderen/aanpassen van een rapportage uit de 

gemeentelijke administratie. 
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Het werk van ACM

Toezicht op het Nederlandse en Europese kartelverbod (art. 6 Mw/art. 
101 VWEU)

Vormen van kartelvorming:
- Prijsafspraken
- Markt- of klantverdeling
- Gezamenlijk beperken van capaciteit
- Samenspannen bij aanbestedingen (“bid-rigging”)

Aanbestedingsmarkten blijken gevoelig voor kartelvorming

11 Ciroc 1 oktober 2014

Bid-rigging
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ACM: Thema Aanbestedingen

• Extra aandacht in 2014 en 2015

• Focus op het opsporen van kartels

• Belang van kennis bij inkopers
Veel aandacht voor voorlichting

• En samenwerking met andere toezichthouders
Om kennis te delen en signalen bij de juiste 
toezichthouder/opsporingsdienst te krijgen
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Onderzoeken ACM

Bestuursrechtelijk onderzoek – kan leiden tot boetes van 
maximaal 10 % wereldwijde omzet

Voorbeelden aanbestedingszaken:
- “Bouwfraude”: meer dan 1400 beboete ondernemingen
- Schilders (inclusief calculatiebureau)
- Limburgse bouwzaak (zie hieronder)
- Scheepsafval
- Slopers  
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Ambtelijke corruptie en bid-rigging bij aanbestedingen

• Het één sluit het ander niet uit; corruptie en bid-rigging komen
soms in combinatie voor

• Ambtenaren verstrekken bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie
aan een onderneming (bijvoorbeeld begroting); deze
informatie wordt vervolgens gebruikt om prijsafspraken te
maken

• ACM en RR krijgen regelmatig tips die (deels) op het vlak van 
de andere dienst liggen

• Waar rechtens mogelijk, proberen de diensten samen te
werken (let wel: uitspraak Limburgse bouwzaak)
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Aandachtspunt: rol intermediairs
 Aanbestedende diensten vragen steeds vaker intermediairs (zoals 

adviesbureaus) om aanbestedingen voor hen te verzorgen of hen 
advies te geven bij de aanbesteding

 Achtergrond: kennis is bij aanbestedende dienst niet in huis, of de 
dienst wil zich beperken tot zijn kerntaak

 RR en ACM beschikken over aanwijzingen dat de aanbesteding 
mogelijk niet in alle gevallen eerlijk verloopt:
 Intermediair speelt soms vertrouwelijke informatie door aan 

één van de inschrijvers;
 Intermediair laat zich soms betalen/krijgt gunsten om de 

opdracht aan één van de inschrijvende partijen te delen.
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Intermediairs
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Vragen?
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