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Introductie 

EEN FORSE SCHOK DOOR NEDERLAND - HOE KON ZOIETS NU 
GEBEUREN? 

De uitzending van het televisieprogramma Zembla van VARA/NPS van 9 november 2001 
' Sjoemelen met miljoenen' heeft uiteindelijk geleid tot de Parlementaire Enquête Bouwnijver
heid. 

De titel 'Sjoemelen met miljoenen' vat de boodschap van het programma kort samen: het zou 
gaan om forse malversaties bij de aanbesteding van bouwprojecten. Ondanks een eerder in 
1992 door de Europese Commissie opgelegd verbod, zouden bouwbedrijven toch nog onder
ling prijsafspraken maken. Binnen de bouwwereld zou een zwart betalingscircuit bestaan. De 
opdrachtgevers zouden stelselmatig te veel geld hebben betaald. Een voormalig directeur van 
Koop Tjuchem, ing. A.M. Bos, liet in de uitzending delen van een schaduwboekhouding van 
dat bedrijf zien over de periode 1988 tot en met 1998 om zijn aantijgingen te staven. De bouw
bedrijven zouden door middel van onderlinge verrekeningen op grote schaal de door hen te 
maken kosten voor het indienen van inschrijvingen in (openbare) aanbestedingsprocedures 
trachten te compenseren en de werken onder elkaar te verdelen. De heer Bos stelde in de uit
zending, dat het om een bedrag zou gaan van meer dan honderd miljoen gulden, dat de over
heid jaarlijks te veel betaalde. Daarnaast zou hij over een lijst met corrupte medewerkers van 
Rijkswaterstaat beschikken. 
Hoewel het de eerste keer was, dat de heer Bos op het televisiescherm verscheen, bleek dat hij 
al sinds 1999 met het Openbaar Ministerie in overleg was over de voorwaarden en condities 
voor het in handen stellen van de schaduwboekhouding aan Justitie. Het was hem echter niet 
gelukt hierover overeenstemming te krijgen.' Op 13 november 2001 overhandigde de heer Bos 
de schaduwboekhouding alsnog aan de Minister van Justitie. Het College van Procureurs-
Generaal gaf opdracht tot het instellen van een onderzoeksteam.2 Een kopie van de boekhou
ding werd in handen gesteld van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De NMa 
startte nu ook een onderzoek. 

Er ging een forse schok door Nederland. De media sprongen er op. De politiek reageerde als 
door een wesp gestoken. De kamerleden Van Gijzel (PvdA) en Leers (CDA) vroegen en kregen 
een interpellatiedebat met de Ministers van Justitie, van Economische Zaken en van Verkeer en 
Waterstaat. De vermeende bouwfraude en de geuite beschuldigingen ten aanzien van corruptie 
bij ambtenaren komen in het debat van 14 november 2001 ruim aan bod.3 Maar ook de hoger 
uitgevallen kosten van de HSL-Zuid, de schaduwboekhouding en de kort daarvoor door het 
Openbaar Ministerie de met drie aannemers getroffen schikking met betrekking tot een gecon-

1 Kamerstukken II2001-2002, 28 093, nr. 7, p. 2. 
: Kamerstukken II2001-2002, 28 093, nr. 7, p. 4. 
' Handelingen II2001-2002, p. 23-1622/1657 en p. 23-1697/1699. 
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stateerde fraude bij de aanleg van de Schipholtunnel, komen uitgebreid aan de orde. Vooral de 
aangeboden schikking viel slecht bij veel Kamerleden.4 

De bouwnijverheid speelde intussen de vermoorde onschuld. AVBB-voorzitter, mr drs. L.C. 
Brinkman bagatelliseerde het in Zembla gestelde. In reactie op de uitzending: dat er iets loos 
zou zijn in de bouw, moest naar zijn oordeel de wereld worden uitgeholpen, want dat schaadt 
de bedrijfstak. Vervolgens heeft hij het over geruchten. Twee maanden later is er een interview 
met hem in de Volkskrant, waarin hij zegt: 'in elke branche rijdt er wel iemand door rood 
licht'.5 

Een deel van de Nederlandse bevolking wist het eigenlijk wel, maar kon zich bij wat zich 
daadwerkelijk afspeelde niet echt iets voorstellen. De overheid hulde zich in een diep stilzwij
gen. Was het nu allemaal inderdaad zo? En we voelen ons niet benadeeld. Bij de vier zoge
noemde 'bouwdepartementen' ontstond een gevoel van 'wij doen het allemaal niet zo slecht'.6 

Dat resulteerde in de zogenaamde '5 decemberbrief van het kabinet.7 Onderzoeken naar de 
werkwijze binnen de overheid op kwalitatief niveau8 en later op kwantitatief niveau' moesten 
aantonen, dat het aan overheidszijde ook allemaal niet zo slecht was geregeld. Over het alge
meen kan dit standpunt achteraf, wat betreft de uitvoering, in grote lijnen inderdaad worden 
bevestigd. Hoewel er bij de ministeries van VROM en van V&W op integriteitsgebied nog wat 
vlekjes waren weg te poetsen. 

Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde door het kabinet in zijn brief van 5 december 
2001 in het vooruitzicht gestelde acties niet afwachten. De kamerleden Leers (CDA) en Van 
Oven (PvdA) dienden een motie in met het verzoek een parlementaire enquête in te stellen naar 
de aard en de omvang van de vermeende fraude in de bouw.10 Deze motie werd aangenomen. 
Ter uitvoering van deze motie stelde de Kamer eerst een Tijdelijke commissie onderzoek 
bouwfraude in. De tijdelijke commissie rapporteerde haar bevindingen op 24 januari 2002." 
De tijdelijke commissie adviseerde onder meer een enquêtecommissie in te stellen. Op 5 fe
bruari 2002 besloot de Tweede Kamer met algemene stemmen de Parlementaire Enquêtecom
missie Bouwnijverheid in te stellen.12 De enquêtecommissie kreeg als uitgangspunt voor haar 
werkzaamheden de probleemstelling mee die de Tijdelijke commissie onderzoek bouwfraude 
in haar conclusies had geformuleerd.13 

'De bouw uit de schaduw', Eindrapport Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid, Kamersluk
ken //2002-2003,28 244, nrs. 5-6, p. 16. Hierna zal het eindrapport van de enquêtecommissie worden 
aangehaald als 'De bouw uit de schaduw'. 
Uit het openbaar verhoor van de heer Brinkman, Kamerstukken II 2002-2003. 28 244, nr. 7, p. 1065. 
De ministeries van Volksgezondheid. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Verkeer en Water
staat, van Defensie en het tegenwoordig met een nieuwe naam getooide ministerie van Landbouw, Na
tuur en Voedselkwaliteit. 
Brief van 5 december 2001, Kamerslukken II2001-2002, 28 093, nr. 18. 
'Quick scan aanbestedingsbeleid en aanbestcdingspraktijk Rijksoverheid', Utrecht: Bercn-
schot/Osborne, mr I.A.H. Dolmans-Budé ca., 5 maart 2002. 
'De aanbestedingspraktijk van de Rijksoverheid in de periode 1996-2001', PricewaterhouseCoopers/ 
Haskoning. Managementsamenvatting aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2002-
2003, VROM 020791). 

10 Kamerstukken II2001-2002, 28 093, nr. 11 (motie Leers en Van Oven). 
1' Kamerstukken II2001-2002, 28 093, nrs. 22-23. 
12 Kamerstukken II2001-2002, 28 093, nr. 25. 
" Kamerstukken II2001-2002, 28 093, nrs. 22-23, p. 34 en 'De bouw uit de schaduw', a.w.. p. 23 e.v. 

voor een uitgebreide samenvatting van de opdracht aan de enquêtecommissie. 
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EEN FORSE SCHOK DOOR NEDERLAND - HOE KON ZOIETS NU GEBEUREN? 

Uit de resultaten van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid is onder meer ge
bleken, dat de overheid op het terrein van wetgeving en toezicht aanmerkelijk tekort is gescho
ten.I4 Geconstateerd is, dat het Parlement zijn wetgevende taken, alsmede zijn toezichthouden
de rol ten aanzien van het verstrekken van overheidsopdrachten lang als iets volkomen onin
teressante heeft beschouwd. Het was in die tijd immers ook een non-issue; wie besteedde er nu 
aan? Aanbesteden was - hoewel dit op politiek niveau met de mond anders werd beleden -
destijds volkomen oninteressant en werd daarmee als iets volstrekt nutteloos beschouwd. 

De laatste daadwerkelijke parlementaire aandacht voor een aan overheidsopdrachten gerela
teerd onderwerp was de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen in 1993.' Vanaf dat 
moment kon alles worden geregeld door middel van algemene maatregelen van bestuur. Een 
gedachte daarbij was dat de consultatie van het parlement daardoor tot een minimum kon wor
den teruggebracht; hetgeen tot tijdwinst zou leiden.17 Daarna bleef het stil, heel erg stil ... 
Enige evaluatie door het parlement heeft nimmer plaatsgevonden en was ook niet voorge
nomen. 

Helaas bleek gaandeweg de parlementaire enquête, dat er in de bouwnijverheidsector toch 
aanmerkelijk meer aan de hand was dan de AVBB-voorzitter aanvankelijk wilde erkennen. 
Voorzitter Brinkman maakte ook steeds meer schuivende bewegingen. De Parlementaire 
Enquêtecommissie Bouwnijverheid heeft in haar eindrapport 'De bouw uit de schaduw' van 
12 december 2002 aan de hand van de uitgevoerde onderzoeken en de openbare verhoren 
moeten constateren, dat het in de bouwnijverheid inderdaad niet zodanig was geregeld als 
binnen een economische sector aanvaardbaar mag worden geacht.18 Er heerste in de sector naar 
het oordeel van de enquêtecommissie een cultuur van vooroverleg en van 'smeren en fêteren'. 
Daarmee werd in een aantoonbaar groot aantal gevallen de eerlijke mededinging geweld aan
gedaan. De parlementaire enquête toonde aan dat er op een veelheid van rechtsgebieden in
breuken zijn gemaakt op de rechtsorde. Dat betrof met name het mededingingsrecht, maar ook 
inbreuken van straf- en fiscaalrechtelijke aard. De cultuur van vooroverleg in de bouw bleek 
sterker dan het wettelijk verbod daarop. 
De enquêtecommissie constateerde dat uit het in het kader van de enquête verrichte onderzoek 
was gebleken dat in vrijwel alle gevallen, waarin onderhands werd aanbesteed, ongeoorloofd 
vooroverleg was gevoerd.19 Bij openbare aanbestedingen lag dat aantal weliswaar lager, maar 
toch betrof het nog een substantieel aantal werken. Daarnaast heeft de enquêtecommissie ge
constateerd, dat er ook op ruime schaal de strafrechtelijke grenzen van het toelaatbare frequent 
zijn overschreden. Het betrof daarbij niet alleen het verzenden van valse facturen (valsheid in 
geschrifte). Er zijn door de enquêtecommissie ook (pogingen tot) omkoping van ambtenaren, 
het aannemen van steekpenningen en andere vormen van smeren en fêteren gesignaleerd. 
Ook op fiscaalrechtelijk terrein bleek het nodige loos. Vanwege het feit dat de fiscus steeds 
minder zogeheten materiële boekenonderzoeken instelt en steeds meer controleert vanuit een 
zuiver fiscaal-technisch oogpunt, wordt mogelijk een signaal van verminderd toezicht op de 

14 Rol van de overheid in de bouwnijverheid, deelrapport 5, Kamerstukken II 2002-2003, 28 244, nr. 12. 
15 Zie onder meer 'Woord vooraf, in: Jaarboek NVvA 1995-1996, Van Romburgh, H.D. (red.), Alphen 

aan de Rijn: Samsom 1997, p. 1 e.v. Dit blijkt voorts uit het ontbreken van enige politieke aandacht 
voor de aanbestedingsregelgeving sinds het aannemen van de Raamwet EEG-voorschriften aanbeste
dingen in 1993. 

16 Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen (5/6. 1993,212). 
" Kamerstukken // 1991-1992, 22 669, nr. 3. p. 1 (MvT Raamwet). 
18 'De bouw uit de schaduw', a.w. 
'9 'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 51. 
20 'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 52 en p. 55. 

3 



INTRODUCTIE 

bouwondernemingen afgegeven. Behalve zuiver fiscale overtredingen zijn er vormen van 
fiscale fraude vastgesteld.21 

Daarnaast heeft de enquêtecommissie een groot aantal onregelmatigheden van aanbestedings-
rechtelijke aard geconstateerd. De eerste drie categorieën van onregelmatigheden - mede
dingingsrechtelijk, fiscaal- en commuun-strafrechtelijk georiënteerde feiten - zijn te onder
scheiden, maar niet te scheiden.22 Onregelmatigheden op het ene terrein vloeien in veel geval
len snel over in het andere rechtsgebied. Dit is eveneens zo bij overtredingen van mede
dingingsrechtelijke aard in relatie tot het aanbestedingsrecht. Ook hier geldt dat onregelmatig
heden van mededingingsrechtelijke aard en van aanbestedingsrechtelijke aard veelal niet zijn te 
scheiden. 

Een onderscheid is echter wel aan te brengen. Een onderzoek naar al deze te onderscheiden 
rechtsgebieden voert te ver. In dit proefschrift is gekozen voor een beperking tot het aanbeste
dingsrecht. Uitstapjes naar andere rechtsgebieden zullen, tenzij het voor dit onderzoek echt 
noodzakelijk is, zoveel mogelijk worden vermeden. 

In het eindrapport van de enquêtecommissie zijn een aantal aanbevelingen van onder meer 
aanbestedingsrechtelijke aard opgenomen. Deze aanbevelingen zijn uiteindelijk tijdens het 
plenaire debat tussen de Tweede Kamer en de enquêtecommissie van 19 en 20 maart 2003 door 
de Tweede Kamer uitgebreid aan de orde gesteld en zijn volledig door de Kamer overge
nomen.23 

Door de enquêtecommissie is onder meer aanbevolen om te komen tot één coherent, wettelijk 
verankerd kader voor het verstrekken van overheidsopdrachten.24 Dat is het hoofdthema van dit 
proefschrift. 

'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 53-55. 
'De bouw uit de schaduw", a.w., p. 50. 
Motie van het lid Atsma c.s., Kamerstukken II2002-2003, 28 244, nr. 23. 
'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 298. 
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