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PRIJSSTAFFEL  AANBESTEDING

In editie 154 (oktober 2007) van 
Facility Management Magazine is 
door Alexander Bos een vonnis van 
1 oktober 2007 van de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Den Haag 
besproken. Dat vonnis is in een 
arrest van 21 februari jl. vernietigd 
door het Gerechtshof Den Haag met 
als argument dat de Voorzieningen-
rechter een onjuiste interpretatie 
heeft gehanteerd bij de toepassing 
van een prijsstaffel. Uit deze rechts-
zaken blijkt dat juristen zich de her-
senen breken over de toepassing 
van een eenvoudige wiskundige for-
mule, waarbij het verschil tussen 
afronden en afkappen van de uit-
komst van de berekening doorslag-
gevend blijkt te zijn voor de gun-
ning van een geïntegreerd contract 
voor de bouw en facilitaire dienst-

verlening van het nieuwe belasting-
kantoor in Doetinchem met een 
waarde van ca. 27 miljoen euro.

Twee partijen
De strijd heeft zich afgespeeld tus-
sen twee partijen, Facilicom Services 
Group (FSG) en Factor (waarbij FSG 
zich pas in hoger beroep partij stelde 

in het geding dat in eerste instantie 
alleen tussen Factor en de Rijks-
gebouwendienst speelde). Na beoor-
deling van de offertes bleek FSG 87,61 
punten te hebben behaald en Factor 

86,97 punten. Beide partijen hadden 
50 punten gekregen voor het crite-
rium ‘Prijs’, terwijl de prijs van FSG 
30.000 euro hoger was dan die van 
Factor. In het bestek stond dat voor 
elke 100.000 euro dat de geboden 
prijs hoger is dan de laagste prijs 1 
werd punt afgetrokken van de maxi-
mumscore van 50 punten, waarbij 

niet in decimalen wordt gerekend. 
Zou er wel in decimalen gerekend 
zijn, dan had een verschil van 
30.000 euro met de laagste prijs een 
aftrek van 0,3 punt opgeleverd, dus 

Bij een aanbesteding is het van groot belang dat de toepassing van staffels op 

ondubbelzinnige wijze wordt vastgelegd door de aanbestedende dienst. Dit blijkt uit een 

arrest van het Gerechtshof in Den Haag waarin een vonnis van de voorzieningenrechter 

wordt vernietigd, zodat de opdracht alsnog gegund kan worden aan de oorspronkelijke 

winnaar van de aanbesteding.
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een puntenaantal van 49,7 in plaats 
van de 50 punten die de aanbeste-
dende dienst had toegekend aan 
FSG. Factor eiste in kort geding dat 
aan FSG een lagere score dan 50 
punten zou worden toegekend.

Berekening
Zoals beschreven in het artikel van 
Alexander Bos stelde de voorzienin-
genrechter Factor in het gelijk. 
Gevolg was dat FSG niet 50 punten, 
maar 49 punten kreeg voor ‘Prijs’, 
waardoor Factor op een hogere 
totaalscore eindigde en de opdracht 
dus aan Factor gegund zou moeten 
worden. Een belangrijke rol hierbij 
speelde de uitleg die de aanbeste-
dende dienst had gegeven aan de 
berekening van de score voor prijs: 
alleen de inschrijver met de laagste 
prijs zou 50 punten krijgen en bij 
elke andere inschrijver zou punten-
aftrek worden toegepast. Omdat er 
niet in decimalen werd gerekend, 
ontstond er een juridische vraag die 
wiskundig als volgt kan worden gefor-
muleerd: moet de door FSG behaalde 
score van 49,7 worden afgerond tot 
50 punten of afgekapt tot 49 punten? 
De voorzieningenrechter koos voor 
afkappen, maar in hoger beroep kiest 
het Hof voor afronden. Dit uiteraard 
tot grote tevredenheid van de oor-
spronkelijke winnaar Facilicom, dat 
hiermee het eerste Nederlandse 
publiek-private contract binnen-
haalt waarbij financiering, ontwerp, 
bouw, inrichting en facilitaire dienst-
verlening door één private partij 
worden verzorgd.

Tekortkoming
Weinig mensen zullen het in deze 
tijd nog rechtvaardig vinden om het 
cijfer van een leerling die voor een 
examenvak een 5,7 gehaald heeft af 
te kappen tot een 5. Het arrest van 
het Hof maakt dan ook een recht-
vaardige indruk. Daarnaast komt in 
hoger beroep nog een interessant 
gezichtspunt aan de orde: in wezen 
gaat het om een staffel, waarbij de 
treden 100.000 euro bedragen. 
Alleen is niet helder gedefinieerd 
waar de staffelgrenzen liggen. En 
dat is een ernstige tekortkoming in 
het bestek, een fout die men helaas 
wel vaker tegenkomt bij aanbeste-
dingen. Het was in dit geval eenvou-
dig in te zien dat de beschrijving van 
de omrekening van prijs naar pun-

ten niet 100% sluitend was. Een een-
voudige oplossing was geweest om 
in het bestek een prijsstaffel op te 
nemen (bijvoorbeeld als weergegeven 
in figuur 1), waarbij een interpretatie 
is gekozen uitgaande van het arrest 
van het Hof.

Onderhoudscontracten
Ook in onderhoudscontracten komt 
men vaak staffels tegen, bijvoorbeeld 
bij omzetkorting. Hier is de opdracht-
gever zich lang niet altijd bewust van 
mogelijke interpretatieproblemen. 

Als bijvoorbeeld afgesproken is dat 
een korting van 5% wordt gegeven 
indien de jaaromzet meer dan 100.000 
euro bedraagt, geldt die korting dan 
over de gehele omzet of alleen over 
het meerdere? Met andere woorden: 
is de omzet 120.000 euro, bedraagt de 

korting dan 5% van 120.000 euro = 
6.000 euro of 5% van 20.000 euro = 
1.000 euro. Geldt de eerste interpre-
tatie, dan moet de leverancier bij het 
nadere van een staffelgrens zich 
steeds afvragen of hij de volgende 
factuur wel moet versturen (een jaar-
omzet van 99.000 euro levert meer op 
dan een jaaromzet van 101.000 euro 
omdat in het laatste geval 5% korting 
wordt gegeven). Ook over dit probleem 
heeft de rechtbank te Den Haag zich 
eens uitgesproken in een niet gepubli-
ceerd vonnis van 21 september 2005: 
als partijen het niet ondubbelzinnig heb-
ben vastgelegd, dan geldt een staffelkor-
ting alleen over het meerdere. 

Tot slot
Voor de opdrachtgever bij de aan-
besteding, de Rijksgebouwendienst, 
is het wijsheid achteraf, maar uit de 
rechtszaken blijkt dat met op zich 
eenvoudige maatregelen een opdracht-
gever zich enorme kosten, tijd en 
moeite kan besparen.

 

Figuur 1. Prijsstaffel.

Verschil met de laagste prijs score
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