
Black plate (437,1)
BR0705 2007/04/05 MW pr.1

ieder geval lijkt dit systeembeter dan een klok op de
gang die niemand kon zien, maar die niettemin in
het vonnis wordt gekwalificeerd als ‘een voor ieder
zichtbare klok’. De gemeente heeft mij bevestigd
dat het een digitale klok is met cijfers die in de klok
‘omvallen’ als er een minuut is verstreken, en dat er
geen secondewijzer aanwezig was.
Ten slotte. Ik heb hier verder geen beschouwin-

gen gewijd aan het feit dat de kist, in afwijking van
de aankondiging en het bestek, op de gang stond, en
dat de late deponering van haar envelop doorH. dus
uitsluitend door toedoen van de aanbesteder is
veroorzaakt. Voor die problematiek verwijs ik naar
mijn in noot 4 genoemde publicatie.

J. Rozemond

Nr. 99

Hof Amsterdam, 30 november 2006, rolnr. 1325/
06 SKG en 1328/06 SKG (Niet reëel uitvoerbaar
aanbod)

Mr. M. Coeterier, mr. J.H. Huijzer en mr. A.
Rutten-Roos. In de zaak met rolnr. 1325/06
SKG: advocaat van appellante in het principaal
appel, geı̈ntimeerde in het incidenteel appel, BBA
Personenvervoer N.V.: mr. A.C.M. Fischer-
Braams. Advocaat van geı̈ntimeerde in het
principaal appel, appellante in het incidenteel
appel, B.V. Rederij Naco: mr. J.F. van Nou-
huys. Advocaat van geı̈ntimeerde, de Provincie
Noord-Holland: mr. J.H.W. Koster. In de zaak
met rolnr. 1328/06 SKG: advocaat van geı̈nti-
meerde in het principaal appel, appellante in het
incidenteel appel: B.V.RederijNaco:mr. J.F. van
Nouhuys. Advocaat van geı̈ntimeerde, BBA
Personenvervoer N.V.: mr. A.C.M. Fischer-
Braams

Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten
(Bao). Subcriterium. Economisch voordeligste
aanbieding. Overeengekomen vervaltermijn? Niet
reëel uitvoerbaar aanbod:

Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft de
Provincie in strijd gehandeld met de beginselen van
het Europese aanbestedingsrecht; BBA heeft ge-
bruik gemaakt van de mogelijkheden die de Pro-
vincie met het gunningscriterium ‘Streefwaarden’
bood en dit ook op voorhand aan de Provincie
kenbaar gemaakt.

Met gastnoot Tsong Ho Chen, Red.1

Het geding in hoger beroep in de zaak met rol-
nummer 1325/06 SKG
Bij dagvaardingen van 9 augustus 2006 is BBA in
hoger beroep gekomen van het vonnis van de
voorzieningenrechter in de rechtbank te Haarlem
van 14 juli 2006, in kort geding onder zaaknum-
mer/rolnummer 124763/KG ZA 06-238 gewezen
tussenNaco als eiseres, de Provincie als gedaagde
en BBA als tussenkomende partij. De appelex-
ploten bevatten de grieven.
(…)

2 Het geding in hoger beroep in de zaak met
rolnummer 1328/06 SKG

Bij dagvaardingen van 9 augustus 2006 is de
Provincie in hoger beroep gekomen van het
hiervoor genoemde vonnis van de voorzienin-
genrechter in de rechtbank te Haarlem van 14 juli
2006.
De appelexploten bevatten de grieven.
(…)

Feiten
3.1 De voorzieningenrechter heeft in overwe-
ging 2 onder 2.1 tot en met 2.6 een opsomming
gegeven vande feitenwaarvan in dit gedingwordt
uitgegaan.De Provincie bestrijdt in de eerste grief
hetgeen de voorzieningenrechter in 2.3 onder
meer heeft overwogen ten aanzien van het sub-
criterium ‘klanttevredenheid’ alsmede ten aan-
zien van het subcriterium ‘reizigersopbrengsten’.
Hieromtrent bestaat tussen partijen geen geschil
zodat het hof van die door de Provincie verbe-
terde lezing zal uitgaan.

3.2. BBA bestrijdt, zij het niet door middel van
een grief, een aantal van de door de voorzienin-
genrechter vermelde feiten. Voorzover nodig
komt het hof hierna nog op de door BBA aange-
voerde bezwaren terug. Voor het overige bestaat
geen geschil over de feiten zodat die (overige)
feiten ook het hof tot uitgangspunt dienen.

3.3. Op 18 februari 2006 heeft de Provincie de
openbare aanbesteding van de opdracht tot het
uitvoeren van de hogesnelheidsveerdienst op het
Noordzeekanaal tussen Velsen en Amsterdam
(hierna: de opdracht) uitgeschreven. Het betrof
een aanbesteding op de voet van het Besluit aan-
bestedingsregels overheidsopdrachten. Het door
de Provincie bij deze aanbesteding gehanteerde
gunningscriterium is de ‘economisch voordeligste
aanbieding’. het gunningscriterium is onderver-
deeld in drie onderwerpen: ‘Kwantiteiten’,
‘Kwaliteit’ en ‘Streefwaarden’ en elk onderwerp
kent twee tot drie subcriteria. Bij ‘Streefwaarden’
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zijn de subcriteria: reizigersopbrengsten, be-
trouwbaarheid en klanttevredenheid. Bij de uit-
werking van genoemde subcriteria wordt in de
Offerteaanvraag telkens als aanvullende opmer-
king vermeld: Op het al dan niet realiseren van de
in de aanbieding opgenomen streefwaarden is een
bonus malus regeling van toepassing, (…). Naar
ter terechtzitting in hoger beroep door de Pro-
vincie is bevestigd kan de totale malus voor alle
drie subcriteria tezamen niet meer bedragen dan
€ 150.000- per jaar.

3.4. In het Programmavan eisenwordt onder 1.2
Doelen en uitgangspunten onder meer opgemerkt:
‘Ten slotte worden controleerbare en uitvoerbare
gunningscriteria bij de aanbestedingsprocedure
aangevuldmet een stimulerende en handhaafbare
bonus-/malusregeling tijdens de contractperi-
ode’, en onder 1.3 Rol provincie en vervoerder:
‘Uiteraard controleert de provincie of de ver-
voerder zich houdt aan de essentiële spelregels en
of hij de beloften uit zijn bieding waarmaakt.’
Voorts heeft de Provincie naar aanleiding van

een vraag over de beoordeling van het door de
inschrijvers over te leggen vervoersplan bij nota
van inlichtingen onder meer het volgende mee-
gedeeld:

‘(…) Wij hebben er bewust voor gekozen om de
gunningspunten niet onder te verdelen. Wij willen
een reëel vervoerplan. We hebben liever een goed
onderbouwd plan, waarin bewust wordt gekozen
dingen niet te doen, dan een plan waar niet goed
onderbouwde gouden bergen worden beloofd.
(…)’

3.5. Op de aanbesteding hebben BBA en Naco
ingeschreven.BBAheeft haar offerte aangeboden
door middel van een brief van 10 april 2006 van
haar moedervennootschap Veolia Transport
Nederland B.V. Deze aanbiedingsbrief bevat
onder meer de volgende passage:

‘Veolia benadrukt zeer gebrand te zijn op het ver-
werven van de opdracht tot het uitvoeren van de
hogesnelheidsveerdienst Velsen-Amsterdam. Dit
streven heeft er toe geleid dat wij hebben besloten
om voor de streefwaarden reizigersopbrengsten,
betrouwbaarheid van de dienstuitvoering en voor
reizigerstevredenheid, een maximaal resultaat op
te geven. In de offerte-aanvraag Europese Aanbe-
steding en in het Programma van Eisen is aan de
opgave van de streefwaarden geen limiet gesteld.
Het is in beginsel niet de strategie van Veolia,
hoewel ambitie haar niet vreemd is, al te hoge
verwachtingen te wekken bij onze opdrachtgevers.
In deze willen wij echter voorkomen op dit punt
door andere vervoerders te worden voorbijge-
streefd. Wij hopen dan ook op begrip van Pro-
vincieNoord-Holland voor dit standpunt.Wij zijn
er ons van bewust hiermee op voorhand de maxi-
malemalus te zullenmoeten incasseren, waarinwij
dan ook hebben voorzien.Desgewenst kunt u deze
malus beschouwen als een extra korting, bovenop

de maximale korting op de exploitatiebijdrage die
wij Provincie Noord-Holland in deze offerte
eveneens hebben aangeboden. (…)’

3.6. Bij brief van 9 mei 2006, verzonden 10 mei
2006, heeft de Provincie Naco bericht dat de op-
dracht onder opschortende voorwaarde zal wor-
den gegund aan BBA. Verder bevat de brief de
door de inschrijvers op de (sub)gunningcriteria
behaalde scores. Onderaan de brief wordt ver-
meld, zakelijk weergegeven, dat belanghebben-
den binnen zes weken na de verzending van dit
besluit schriftelijk bezwaar kunnen aantekenen
bij Gedeputeerde Staten Noord-Holland en dat
men, als men een voorlopige voorziening wil
aanvragen, zich dient te wenden tot de voorzie-
ningenrechter van het College van Beroep voor
het Bedrijfsleven.
Naar aanleiding van genoemde brief laat

Connexxion Holding N.V., de moedervennoot-
schap van Naco, de Provincie bij brief van 23 mei
2006 weten dat, ofschoon de optelling van de
toegekende punten in de brief staat vermeld, de
toelichting op de puntentoekenning volledig
ontbreekt, waardoor de gunningbeslissing onge-
motiveerd is en voorConnexxion niet op juistheid
te toetsen. De brief gaat dan als volgt verder:

‘Deze toelichting, hoewel deze op het cruciale on-
derdeel ‘streefwaarden reizigersopbrengsten’ vol-
strekt ontoereikend was, hebben wij eerst namens
uw college ontvangen tijdens de bijeenkomst van
vrijdag19mei j.l. (…)Wijmakendanookbij deze –
op nader aan te voeren gronden – bezwaar tegen
uw gunningbeslissing d.d. 10 mei 2006. Wij zullen
voorts op korte termijn de Voorzieningenrechter
om een voorlopige maatregel vragen. (…)’

3.7. Daarop heeft Naco bij de dit geding inlei-
dende dagvaarding gevorderd primair om de
Provincie te verbieden om de opdracht aan een
ander te gunnen dan aan Naco, subsidiair om de
Provincie te verbieden om de opdracht aan enige
marktpartij te gunnen vóórdat een heraanbeste-
ding heeft plaatsgevonden, althans voor zover de
Provincie dit vervoer wenst uit te besteden, een en
ander op straffe van een eenmalige dwangsom
van € 10.000.000.- bij overtreding van het ver-
bod, meer subsidiair om een andere voorziening
te treffen die tegemoet komt aan de belangen van
Naco.

3.8. De voorzieningenrechter heeft de meer sub-
sidiaire vordering vanNaco toegewezen in die zin
dat hij, kort samengevat, de Provincie heeft be-
volen omuiterlijk vier weken na de datum van het
vonnis met Naco en BBA in onderhandeling te
treden over de selectie van de economisch meest
voordelige aanbieding,met inachtneming van het
in r.o. 5.12 van het vonnis bepaalde, terwijl hij
voorts de Provincie heeft verboden om, vooruit-
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lopend op de uitkomst van bedoelde onderhan-
delingen, de opdracht aan enige marktpartij te
gunnen.
Tegen deze beslissing en de daaraan ten

grondslag gelegde motivering is in het principaal
appel BBA met acht en de Provincie met vier
grieven opgekomen.

4. Ontvankelijkheid
4.1. De Provincie bestrijdt door middel van de
tweede grief en BBA door middel van de eerste
grief de overwegingen van de voorzieningen-
rechter dat de Provincie en BBA niet kunnen
worden gevolgd in hun betoog dat Naco niet in
haar vordering kan worden ontvangen vanwege
overschrijding van de zogenoemde ‘vijftien da-
gen-termijn’, dat geen sprake is van een wettelijke
vervaltermijn, terwijl een dergelijke termijn
evenmin tussen partijen is overeengekomen. Ter
ondersteuning van hun standpunt dat het wel
degelijk gaat om een vervaltermijn beroepen zo-
wel de Provincie als BBA zich op par. 2.16 van de
offerteaanvraag. Volgens de Provincie en BBA
volgt uit die paragraaf dat tussen partijen een
vervaltermijn van vijftien dagen is overeengeko-
men.

4.2. Par. 2.16 luidt voor zover van belang als
volgt:

‘Nadat het besluit is genomen aanwelke aanbieder
de opdracht wordt gegund, wordt daarmee een
overeenkomst gesloten onder de opschortende
voorwaarden dat er binnen een periode van vijftien
kalenderdagen na dagtekening van dit besluit geen
civiel kort geding is aangespannen tegen het gun-
ningsbesluit.’

Naar het voorlopig oordeel van het hof wordt
daarmee niet meer gezegd dan dat, nadat het
gunningbesluit is genomen, met degene aan wie
de opdracht wordt gegund een overeenkomst zal
worden gesloten onder de opschortende voor-
waarde als hiervoor weergegeven. Het standpunt
van BBA dat uit par. 2.16 volgt dat het niet tijdig
aanhangig maken van een kort geding drie con-
sequenties heeft, te weten:
a. de opschortende voorwaarde is dan vervuld;
b. de overeenkomst met de winnende inschrijver
wordt definitief en onvoorwaardelijk;
c. de mogelijkheid voor de Provincie om in ver-
band met een uitspraak in kort geding tot ont-
binding van de overeenkomst over te gaan ver-
valt;
kan dan ook niet worden aanvaard.

4.3. Ook overigens verdraagt het standpunt van
de Provincie en BBA dat sprake is van een ver-
valtermijn zich niet met hetgeen verder in de of-
ferteaanvraag is bepaald. Zo houdt par. 2.18
Motivering en informatie onder meer in dat in-

schrijvers die na afronding van de beoordeling
van de ingediende offertes informatie wensen
over de redenen die hebben geleid tot afwijzing
van de inschrijving een verzoek tot motivering
kunnen indienen bij de Provincie en dat de Pro-
vincie binnen een termijn van vijftien werkdagen
na ontvangst van dat verzoek de redenen die tot
afwijzing hebben geleid zal meedelen, terwijl de
inschrijver de mogelijkheid tot een gesprek wordt
geboden. Het ligt niet in de rede om een kort ge-
ding aan te spannen voordat men op de hoogte is
van de redenen die tot afwijzing hebben geleid,
waarvoor men een toelichting van de Provincie
moet krijgen, zoals ook door Naco is gevraagd.
Door zich op een vervaltermijn van vijftien dagen
na dagtekening van het gunningbericht te beroe-
pen maakt de Provincie par. 2.18 van onwaarde,
waar nog bij komt dat de Provincie in bedoeld
gunningbericht de mogelijkheid voor belang-
hebbenden opent om binnen zes weken bezwaar
aan te tekenen, terwijl zij daarnaast voor een
voorlopige voorziening verwijst naar de voorzie-
ningenrechter van het College van Beroep voor
het bedrijfsleven.

4.4. Een en ander brengt mee de het standpunt
van de Provincie en BBA dat sprake is van een
tussen partijen overeengekomen vervaltermijn
moet worden verworpen. De daarop betrekking
hebbende grieven falen.

5. Beoordeling
5.1. De overige grieven van BBA, respectievelijk
de grieven drie en vier van de Provincie lenen zich
voor gezamenlijke bespreking nu die grieven zich,
naar de kern, richten tegen het oordeel van de
voorzieningenrechter dat de inschrijving van
BBA onregelmatig is en de aan dat oordeel ten
grondslag gelegde argumenten. Volgens de Pro-
vincie brengt het enkele feit dat BBA streefwaar-
den heeft aangeboden die zij zelf verwacht niet te
zullen realiseren niet mee dat de offerte daardoor
ongeschikt zou zijn om in de behoeften van de
Provincie te voorzien. BBA stelt zich daarnaast
op het standpunt dat de gunningsystematiek van
de Provincie de wijze van inschrijven van BBA
zonder meer en eenduidig toeliet, dat de gun-
ningsystematiek niet leidt tot een onjuiste eco-
nomische rangorde van de offertes en niet als
ondeugdelijk kan worden afgedaan.

5.2. De Provincie en BBA verliezen bij hun res-
pectieve standpunten evenwel uit het oog dat het
er te dezen niet om gaat of de offerte van BBA
geschikt was om in de behoefte van de Provincie
te voorzien en of de gunningsystematiek de wijze
van inschrijven door BBA toeliet. De Provincie
heeft gekozen voor een aanbesteding op de voet
van het Besluit aanbestedingsregels overheids-
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opdrachten van 16 juli 2005, welk besluit strekt
ter implementatie van richtlijn nr. 2004/18/EG.
Dit brengt mee dat de Provincie dient te voldoen
aan de aan het Europese aanbestedingsrecht ten
grondslag liggende beginselen van gelijkheid en
transparantie. Deze beginselen brengen onder
meer mee dat de aanbieders een duidelijk inzicht
moeten hebben in de voorwaarden waaronder de
aanbesteding plaats heeft, zoals de selectiecrite-
ria. Het hof verwijst in dit verband naar hetgeen
in r.o. 3.4 is vermeld als door de Provincie geko-
zen uitgangspunten. Vaststaat de BBA, zoals zij
ook zelf in haar brief van 10 april 2006 toegeeft
(zie r.o. 3.5), een aanbod heeft gedaan dat niet
reëel uitvoerbaar is en waarvoor zij op voorhand
de maximale malus accepteert, die de Provincie
naar haar zeggen als een extra korting kan be-
schouwen. BBA stelt weliswaar in hoger beroep
dat zij de realiseerbaarheid van de streefwaarden
niet geheel heeft losgelaten, doch Naco heeft
voorshands genoegzaam aangetoond dat, zoals
zij in haar pleitnota hoger beroep stelt, de theo-
retische aannames van BBA utopisch zijn. Naco
behoefde niet te verwachten dat de Provincie
voormeld aanbod vanBBAzou aanvaarden en de
Provincie heeft ook niet duidelijk gemaakt dat,
respectievelijk op welke grond, Naco met het
loslaten van ieder realiteitsgehalte bij de beoor-
deling van het onderwerp ‘Streefwaarden’ reke-
ning moest houden. De Provincie heeft aldus in
strijd gehandeld met het transparantiebeginsel en
derhalve in strijdmet de regels van redelijkheid en
billijkheid die een inschrijvingsprocedure als de
onderhavige beheersen.
De grieven van de Provincie en BBA, die uit-

gaan van een andere opvatting, falen derhalve.

5.3. In het incidenteel appel betoogt Naco, heel
kort gezegd, dat het inhoudelijke geschil maar
twee oplossingen kent, primair dat BBA moet
worden afgerekend op haar manipulatief gedrag
en haar offerte als ongeldig terzijde moet worden
gelegd, subsidiair dat de gehele procedure op-
nieuw dient plaats te vinden omdat zij onrecht-
matig moet worden geacht. Het hof verwerpt het
primaire standpunt van Naco. Naar het voorlo-
pig oordeel van het hof heeft de Provincie in strijd
gehandeld met de beginselen van het Europese
aanbestedingsrecht; BBA heeft gebruik gemaakt
van de mogelijkheden die de Provincie met het
gunningcriterium ‘Streefwaarden’ bood en dit
ook op voorhand aan de Provincie kenbaar ge-
maakt. De subsidiaire vordering van Naco zal
evenwel worden toegewezen als na te melden. De
Provincie heeft niet gesteld dat zij het litigieuze
vervoer niet wenst uit te besteden zodat het des-

betreffende voorbehoud niet zal worden opge-
nomen. Voorts heeft de Provinciemeegedeeld dat
zij als overheidsdienst een rechterlijke beslissing
vrijwillig zal naleven zodat geen dwangsom zal
worden opgelegd.

6. Conclusie
Afgezien van de tegen de feitenvaststelling ge-
richte grief van de Provincie falen de (overige)
grieven van de Provincie en BBA. De incidentele
grief van Naco slaagt. Dit betekent dat de beslis-
singen in 6.1 en 6.2 van het vonnismoetenworden
vernietigd. Het hof zal het dictum opnieuw for-
muleren. De Provincie en BBA zullen behalve in
de kosten van het geding in eerste aanleg voorts
worden veroordeeld in de kosten van zowel het
principaal als het incidenteel appel.

7. Beslissing
Het hof in de zaak met rolnummer 1325/06 SKG
en in de zaak met rolnummer 1328/06 SKG:
– vernietigt het vonnis waarvan beroep en, op-
nieuw rechtdoende;
– verbiedt de Provincie om de opdracht hoge-
snelheidsveerdients Velsen-Amsterdam aan enige
marktpartij te gunnen vóórdat een heraanbeste-
ding heeft plaatsgevonden;
– veroordeelt deProvincie enBBAgezamenlijk in
de kosten van het geding in beide instanties in
beide zaken, tot op deze uitspraak aan de zijde
van Naco begroot op in eerste aanleg € 1.135,32,
in de principale appellen op € 4.168,- en in de
incidentele appellen op € 894,-;
– wijst het meer of anders gevorderde af;
– verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.
(Enz., enz., Red.)

Noot

1. In deze casus komen twee zaken aan de orde
die in de praktijk van het aanbestedingsrecht van
groot belang zijn: de betekenis van de Alcatelter-
mijn en het probleem van irreële inschrijvingen.Dat
de Alcateltermijn geen vervaltermijn is, wordt om
begrijpelijke redenen door het hof geoordeeld: de
rechtsbescherming van de inschrijver zou immers in
de knel komen indien hij een dagvaarding moet
uitbrengen zonder de volledige motivering van de
afwijzende gunningsbeslissing te kennen. Ook in
andere uitspraken is vastgesteld dat de Alcatelter-
mijn geen vervaltermijn is.2 Het hof trekt echter
niet de voor de hand liggende conclusie dat de ter-
mijn pas gaat lopen na ontvangst van een deugde-
lijke motivering. Ook andere redenen kunnen voor
voorzieningenrechters aanleiding zijn om niet ab-
soluut vast te houden aan de Alcateltermijn, zoals
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het effectiviteitsbeginsel3, een zeer geringe over-
schrijding van de termijn na verlenging door de
aanbestedende dienst tot een bepaald tijdstip4 en
strijd met de redelijkheid en billijkheid.5 Van deze
redenen is het effectiviteitsbeginsel ongetwijfeld de
belangrijkste omdat dit gebaseerd is op de juris-
prudentie van het Hof van Justitie. In een arrest uit
2003 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de
nationale rechter de regels inzake de vervaltermijn
zo veel mogelijk met inachtneming van het effecti-
viteitsbeginsel vanrRichtlijn nr. 89/665/EEG dient
uit te leggen.6 Volgens art. 1 van die Rechtsbe-
schermingsrichtlijn, die nog niet aan de nieuwe
aanbestedingsrichtlijnen is aangepast7, moeten de
lidstaten ervoor zorgen dat tegen gunningsbesluiten
doeltreffend beroep kan worden ingesteld. En zoals
het hof in de onderhavige casus terecht opmerkt,
ligt het niet voor de hand om een kort geding aan te
spannen voordatmen op de hoogte is van de redenen
die tot afwijzing hebben geleid. Ter bevordering van
de doeltreffendheid zou het dus een goede zaak zijn
als in de Nederlandse regelgeving wordt vastgelegd
dat de beroepstermijn pas gaat lopen nadat een
deugdelijke motivering van het gunningsbesluit is
verstrekt. In dat geval kan ook zonder bezwaar ten
behoeve van de rechtszekerheid van aanbestedende
diensten worden bepaald dat de Alcateltermijn een
vervaltermijn is. Overigens is tijdig dagvaarden nog
geen garantie voor ontvankelijkheid, want indien de
eiser vervolgens niet voortvarend genoeg proce-
deert, kunnen zijn vorderingen alsnog afgewezen
worden.8

2. Het vonnis spreekt van een ‘opdracht’, de
Aankondiging in de TED-database spreekt van
een ‘concessie’, een verschil dat in de casus niet aan
de orde komt. Op concessies voor diensten zijn de
aanbestedingsrichtlijnen strikt genomen niet van
toepassing9, maar de fundamentele beginselen van
het EG-Verdrag dienen bij de verlening wel toege-
past te worden.10 In de casus is het Bao van toe-
passing verklaard door de Provincie, zodat zij als
‘algemene voorwaarden’ in de contractuele relatie
tussen aanbestedende dienst en inschrijver kunnen
worden geı̈nterpreteerd. Dit verklaart wellicht ook
waaromhet hof in r.o. 5.2 constateert dat er door de

Provincie jegens Naco in strijd met de redelijkheid
en billijkheid is gehandeld, wat betekent dat de
rechtsverhouding tussen partijen kennelijk (mede)
geregeerd wordt door het verbintenissenrecht. He-
laas wordt niet duidelijk of het hof verwijst naar de
redelijkheid en billijkheid van art. 6:2 BW, in welk
geval de vordering van Naco gebaseerd is op een
onrechtmatige daad, dan wel de redelijkheid en
billijkheid van art. 6:248 BW, in welk geval er
sprake zou zijn van een toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van de voorovereenkomst tussen de
Provincie en Naco.

3. Om een idee te geven van het realiteitsgehalte
van de inschrijving van BBA worden hier enkele
vaststaande feiten uit het vonnis in eerste aanleg
(Vzngr. Rb. Haarlem 14 juli 2006, LJN AY3951)
weergegeven. De scores op de drie Streefwaarden
zijn als volgt:

BBA Naco Maxi-
mum

Reizigersopbrengsten 10,0 0,4256 10,0
Betrouwbaarheid 2,0 1,9552 2,0
Klanttevredenheid 8,0 1,8748 8,0
Overige subcriteria 73,2504 73,3337 80,0
Totaal 93,2504 77,5893 100,0

Voor alle drie Streefwaarden geldt dat het mi-
nimumniveau 0 punten oplevert en de hoogste ge-
boden waarde de maximumscore. De scores van de
andere inschrijvers worden vervolgens naar rato
berekend. Het is met die scoringsmethode direct
duidelijk dat op reizigersopbrengsten en klantte-
vredenheid BBA aanzienlijk hogere waarden moet
hebben geboden dan Naco. Hoe dit precies zit met
de reizigersopbrengsten wordt niet duidelijk uit het
vonnis van de voorzieningenrechter. Bij betrouw-
baarheid kan men zich afvragen of niet alleen de
aanbieding van BBA, maar ook de aanbieding van
Naco irreëel was, gelet op het geringe puntenver-
schil in de uitslag.11 In ieder geval is duidelijk dat
het niet reëel is te bieden dat men voor klanttevre-
denheid jaar in jaar uit het rapportcijfer 10 zal be-
halen. De begrijpelijke conclusie van de voorzie-
ningenrechter was dan ook dat de inschrijving van
BBA op het onderdeel Streefwaarden geen reële
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3. Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 8 november 2006, LJN AZ1827 (Huwa/Gemeente Den Haag).
4. Vzngr. Rb. Alkmaar 21 september 2006, LJN AY8679 (Taxizeevang/Gemeente Bergen).
5. Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 23 juni 2006 (Van Boekel Zeeland/Staat) (VROM). Ook in Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 16

februari 2007, rolnr. KG 06/1514 wordt de toepasselijkheid van de vervaltermijn getoetst aan de redelijkheid en
billijkheid.

6. HvJ 27 februari 2003, C-327/00 (Santex SpA/Unità Socio Sanitaria Locale n. 42 di Pavia), r.o. 62.
7. Een voorstel voorwijziging is inmei 2006door deCommissie ingediend:COM/2006/195 def. Volgens dit voorstel dient

de door de lidstaten te bepalen beroepstermijn minimaal tien dagen te zijn na verzending per fax of e-mail van het
gemotiveerde gunningsbesluit.

8. Vzngr. Rb. Zwolle 14 september 2006, LJN AY8449 (Inter Access/Dimpact); in deze zaak werd op 29 juni 2006
gedagvaard tegen de zitting van 7 september 2006, met als gevolg een ontzegging van de eis. Een niet-ontvankelijk
verklaring had hier overigens meer voor de hand gelegen.

9. Art. 18 richtlijn nr. 2004/17/EG respectievelijk art. 17 richtlijn nr. 2004/18/EG.
10. HvJ EG 13 oktober 2005, C-458/03 (Parking Brixen), r.o. 46.
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betekenis meer heeft, omdat zij niet de werkelijke
ambitie van BBA weergeeft. Merkwaardig is wel
dat de voorzieningenrechter niet die inschrijving
ongeldig verklaart, maar de Provincie beveelt om
met BBA enNaco in onderhandeling te treden en de
twee inschrijvers de gelegenheid te geven hun
Streefwaarden aan te passen, waarbij de Provincie
vooraf dient aan te geven boven welke grenzen er
sprake is van irreële inschrijvingen. Het had meer
voor de hand gelegen om aan te sluiten bij een
vonnis van de Raad van Arbitrage waarin geoor-
deeld wordt dat indien van tevoren vaststaat dat er
sprake zal zijn van toerekenbaar tekortschieten bij
de uitvoering van de opdracht, het terecht is als de
inschrijving als abnormaal laag wordt gepas-
seerd.12

4. Het hof gaat een stap verder dan de Raad van
Arbitrage die slechts oordeelt dat een irreële in-
schrijving mag worden uitgesloten: door een der-
gelijke inschrijving te aanvaarden, handelt de aan-
bestedende dienst volgens het hof in strijd met het
transparantiebeginsel. Hiermee doet het hof een
uitspraak met vérstrekkende gevolgen. Een conse-
quentie van het arrest is immers dat aanbestedende
diensten een irreële inschrijving altijd ongeldig
zullen moeten verklaren. Maar of een inschrijving
irreëel is, zal vaak niet zo duidelijk zijn als in deze
casus. Verder betekent het arrest dat een inschrij-
ver die een irreële winnende inschrijving wil be-
strijden met een kort geding niet meer kan bereiken
dan een heraanbesteding. En hoewel dat er niet
letterlijk in te lezen valt, zoumen uit het arrest zelfs
kunnen afleiden dat aanbestedende diensten ver-
plicht zijn maatregelen te treffen om irreële in-
schrijvingen te voorkomen.Dergelijkemaatregelen
zijn wel mogelijk, maar niet eenvoudig te treffen;
men ziet in de praktijk dan ook veel aanbestedingen
waarbij irreële inschrijvingen mogelijk zijn. Wat in
ieder geval niet mag, is het trachten irreële in-

schrijvingen te voorkomen door het geheimhouden
van de wijze van beoordeling, aldus een recent
vonnis.13 Duidelijk is dat de door de Provincie ge-
hanteerde scoringsmethode voor de Streefwaarden
het doen van een irreële inschrijving aantrekkelijk
maakt. In een artikel in het Tijdschrift Aanbeste-
dingsrecht is erop gewezen dat het onjuist is de
score op een subcriterium te baseren op de beste
gebodenwaarde, zoals deProvincie heeft gedaan.14

Indien een inschrijver op zo’n subcriterium een ex-
treem hoge waarde biedt, zoals in de casus gebeurd
is, worden de scores van de andere inschrijvers zeer
laag.

5. Zou de aanbestedende dienst conform het
vonnis van de voorzieningenrechter in het bestek
de grenzen tussen reële en irreële waarden aange-
ven met concrete getallen, dan kan dit tot gevolg
hebben dat inschrijvers precies die grenswaarden
gaan bieden en het gunningscriteriumaldus de facto
gereduceerd wordt tot ‘de laagste prijs’.15 Een be-
tere methode ter voorkoming van irreële inschrij-
vingen zou zijn de boete op niet-nakoming in even-
wicht te brengen met de puntenberekening voor de
prijs, zoals beschreven in het in noot 14 genoemde
artikel. De methode komt erop neer dat het aantal
punten dat een inschrijver wint met een irreële
waarde minstens even groot is als het aantal punten
dat hij op het prijscriterium verliest door de te
verbeuren boete te verdisconteren in de prijs. Aan
die methode kleeft wel een risico: de inschrijver kan
op dezemanier budgettair neutraal irreële waarden
bieden, maar de prijs wordt hiermee in eerste in-
stantie wel verhoogd en komt pas op het daadwer-
kelijk geboden niveau als de boete geı̈ncasseerd
wordt.16

6. Het bieden van irreële waarden kan ook voor-
komen worden door niet, zoals gebruikelijk te kie-
zen voor een boete die lineair oploopt, maar voor
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11. Voor elk van de acht jaren geldt dat de inschrijver die 80%betrouwbaarheid biedt, 0 punten krijgt en de hoogste bieder
0,25 punten krijgt. Omdat BBA de maximale betrouwbaarheid van 100% heeft geboden, is de door Naco geboden
betrouwbaarheid gelijk aan 80+20 x 1,9552/2,0= 99,552%,wat erop neerkomt dat gemiddeld niet meer dan 1 op de
223 afvaarten te laat is.

12. RvA 6 december 2002, No. 24.954, BR 2003, p. 533, besproken in T.H. Chen, ‘De economische dimensie van het
criterium ‘economisch voordeligste aanbieding’, TA 2006/3, p. 101.

13. Vzngr. Rb. Utrecht 19 december 2006, rolnr. KG ZA 06-1110 (Versatel/ICT Politie), r.o. 4.8; in deze casus ging het
overigens niet om het voorkomen van irreële, maar van strategische biedingen. Het onderscheid zal verderop in deze
noot worden besproken.

14. T.H. Chen, ‘Wiskundige eigenschappen van gunningssystemen en hun juridische consequenties’, TA 2005, p. 51.
15. De voorzieningenrechter maakt deze opmerking in r.o. 5.7, maar hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden

dat er in de casus ook gunningscriteria zijn (Kwaliteit Vervoersplan, Uitvoeringsplan, Implementatieplan) waarbij
geen sprake kan zijn van irreële waarden, zodat het gunningscriterium in casu niet gereduceerd kanworden tot ‘laagste
prijs’.

16. Het volgende voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel dat een inschrijver de keus heeft uit twee opties die evenveel punten
opleveren: A. een prijs van € 1.000.000,- en een reële betrouwbaarheid van 98% enB. een prijs van € 1.100.000,- en een
irreële betrouwbaarheid van 99%, terwijl in de praktijk slechts 98% zal worden gerealiseerd en de boete in de prijs
verwerkt is.De boete voor het niet realiseren van de geboden betrouwbaarheid dient in dit voorbeeld dus € 100.000,- te
zijn. Als de inschrijver optie B kiest, krijgt de aanbestedende dienst in feite optie A aangeboden, maar betaalt in eerste
instantie € 100.000,- te veel die later via de boete wordt terugbetaald. Met een hogere boete zal de inschrijver de reële
optie A kiezen, met een lagere boete is kiezen voor B verleidelijk.
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een boete die bijvoorbeeld kwadratisch of zelfs ex-
ponentieel oploopt met de mate van tekortschieten.
In het geval van de ‘klanttevredenheid’ in de casus
zou bijvoorbeeld de boete gelijk gesteld kunnen
worden aan 100.000 maal het kwadraat van de af-
wijking tussen het geboden en het gerealiseerde
niveau van klanttevredenheid. In dit systeem wor-
den inschrijvers die reële waarden bieden bevoor-
deeld, doordat voor kleine afwijkingen de boete
lager uitvalt dan bij de lineaire methode. Irreële
inschrijvingen worden echter genadeloos afge-
straft: wie in dit systeem een klanttevredenheid van
10 biedt, maar slechts een 7 realiseert, verbeurt een
boete van € 900.000,-.17 Een dergelijk systeem is
uiteraard alleen aan te raden als de inschrijvers een
reële inschatting kunnen maken van de verwachte
uitkomsten. Is voor hen de onzekerheid te groot,
dan wordt het risico op een extreem hoge boete zo
groot dat zij zelfs zouden kunnen afzien van in-
schrijving. Hoge boetes kunnen ook een prijsop-
drijvend effect hebben, indien inschrijvers het risico
van het verbeuren van een boete in de prijs verwer-
ken. Bij de recente aanbesteding van de gladheid-
bestrijding in Zuid-Holland bijvoorbeeld was er
slechts één inschrijver, aan wie de opdracht echter
niet gegund werd, omdat deze een absurd hoge prijs
zou hebben geboden. De voorzieningenrechter
aanvaardde de verklaring van die inschrijver dat die
hoge prijs mede veroorzaakt was door de hoge
boetes die in het bestek vermeld waren. Dat er
slechts één inschrijver was, werd door de aanbe-
stedende dienst overigens geweten aan belemme-
ring van de vrije mededinging, wat in kort geding
evenwel niet aannemelijk gemaakt kon worden.18

7. Het aangeven van de grenswaarden waarbin-
nen de inschrijvingen moeten blijven, heeft nog een
nadeel: innovatieve oplossingen kunnen hierdoor
worden benadeeld of zelfs uitgesloten. Het vol-
gende fictieve voorbeeld kan dit duidelijk maken.
Stel dat een opdracht voor de levering van brom-
fietsen wordt aanbesteed en dat hierbij als subcri-
teria onder andere de gemiddelde remvertraging en
de maximale uitstoot van koolmonoxide worden
gehanteerd. Dat voor de remvertraging als eis ge-
steld moet worden dat deze minimaal gelijk is aan
de wettelijke norm van 2,5 m/s2 spreekt vanzelf,
maar hoe zou de aanbestedende dienst hier een
grens kunnen aangeven waarboven de geboden
remvertraging als irreëel wordt beschouwd? Bij een
dergelijk subcriterium dient de aanbestedende

dienst niet te bepalen dat het verboden is om hogere
waarden te bieden dan een bepaalde bovengrens,
maar aan te geven dat boven een bepaalde grens
geen extra punten meer gescoord kunnen worden.
Inschrijvers die hier onverwacht goed scoren wor-
den dan in ieder geval niet uitgesloten. Voor de
uitstoot van koolmonoxiden geldt als wettelijk
norm dat deze maximaal 1,0 g/km mag bedragen.
Zou bij dit subcriterium echter een ondergrens
worden vastgesteld waaronder de inschrijving als
irreëel zal worden beschouwd, dan ziet de aanbe-
stedende dienst over het hoofd dat er een innova-
tieve oplossing is waarbij de uitstoot van koolmo-
noxide nihil is: een bromfietsmet een elektromotor.

8. Het is van belang om een onderscheid te ma-
ken tussen irreële inschrijvingen en strategische
inschrijvingen: de eerste categorie is een deelcate-
gorie van de tweede. Bij een strategische inschrij-
ving wordt handig gebruikgemaakt van het gun-
ningssysteem, maar zo’n inschrijving is pas irreëel
als er iets geboden wordt dat onmogelijk is. Een
voorbeeld van strategisch inschrijven is het bieden
van negatieve prijzen voor bepaalde onderdelen van
de opdracht; hierover zijn een paar uitspraken te
vinden in de jurisprudentie. In de eerste zaak dacht
de inschrijver de slimste te zijn door bij voor het
opbreken van een bepaald type asfalt van 2000 m2

enmeer een negatieve prijs van € 1.736,- perm2 aan
te bieden, terwijl voor dezelfdewerkzaamhedenmet
kleinere oppervlakten prijzen tussen € 10,- en
€ 13,- werden gevraagd. De inschrijver verklaarde
bereid te zijn opdrachten met negatieve prijzen te
aanvaarden, wat wellicht mede ingegeven was door
de omstandigheid dat naar alle waarschijnlijkheid
het betreffende type asfalt niet voorkwam bij de
aanbestedende dienst. Een simpele rekensom leert
dat één zo’n opdracht reeds resulteert in een nega-
tieve prijs van minimaal € 3,4 miljoen, een vele
malen hoger bedrag dan de waarde van de afzon-
derlijke opdrachten die onder de raamovereen-
komst te verwachten waren. In eerste instantie
oordeelde deRaad vanArbitrage dat het bieden van
een negatieve prijs op zichzelf niet impliceert dat er
sprake is van een kennelijke onredelijke prijs die
correctie behoeft. En terwijl de Raad uitdrukkelijk
in het midden laat of een dergelijke wijze van in-
schrijving zich verdraagt met de algemene begin-
selen van de aanbestedingsprocedure acht hij geen
termen aanwezig om de inschrijving ongeldig te
verklaren.19 In hoger beroep wordt het vonnis ver-
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17. Bij een lineaire formule is de boete evenredig met de afwijking, bijvoorbeeld: boete = 100.000 x a, waarbij a de
afwijking is tussen geboden en gerealiseerde klanttevredenheid. Een kwadratische boete is bijvoorbeeld boete =
100.000 x a2. Is a klein, bijvoorbeeld 0,2, dan is de boete laag, namelijk 100.000 x 0,22= 100.000 x 0,04= 4.000 (bij de
lineaire methode is de boete 0,2 x 100.000 = 20.000). Bij afwijkingen die kleiner zijn dan 1 is de kwadratische boete
lager dan de genoemde lineaire boete.

18. Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 26 januari 2007,LJNAZ7141Gladheidbestrijding Zuid-Holland B.V. i.o./Provincie Zuid-
Holland, r.o. 3.3.

19. RvA 8 juli 2002, No. 24.464, BR 2003, p. 257.
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nietigd: de appelarbiters achten het aannemelijk
dat sprake is van aanwending van een oneigenlijk
middel om aan de concurrentie van mede-inschrij-
vers te ontkomen, respectievelijk van misbruik van
de aangekondigde maatstaf ter beoordeling van de
economisch meest voordelige aanbieding.20 Ook in
een zaak voor de burgerlijke rechter werd het bie-
den van een negatieve prijs niet geoorloofd geacht;
hier ging het om een negatieve prijs van € 100.000,-
voor het ontwerp, die met een factor 20 meetelde in
de berekening van de fictieve prijs.21 In beide
voorbeelden was er duidelijk sprake van strategisch
inschrijfgedrag dat gebaseerd was op de gehan-
teerde formule voor de fictieve prijs, maar ging het
niet om irreële inschrijvingen in de zin dat iets ge-
boden werd dat onmogelijk was. Negatieve prijzen
zullen dus in het algemeen ontoelaatbaar zijn, maar
andere vormen van strategisch inschrijven zijn
daarentegen wel toelaatbaar22 en leiden niet tot een
irreële inschrijving. Dit standpunt wordt in de on-
derhavige casus bevestigd door het oordeel van het
hof in r.o. 5.3 dat BBA niet verweten kan worden
gebruikgemaakt te hebben van de mogelijkheden
die het gunningscriterium ‘streefwaarden’ bood,
waaruit volgt dat strategisch inschrijven in beginsel
toelaatbaar is.

9. Het is duidelijk dat na dit arrest aanbeste-
dende diensten nog meer bedacht zullen moeten
zijn op irreële inschrijvingen en zoals altijd geldt
ook hier dat voorkomen beter is dan genezen. De
professionalisering van veel inkoopafdelingen is
echter nog niet zover voortgeschreden dat verwacht
kan worden dat aanbestedende diensten binnen
korte termijn hiertoe voldoende geoutilleerd zullen
zijn. Een gunstig voorteken is wel, dat er in Ne-
derland inmiddels nietminder dan acht hoogleraren
inkoopmanagement zijn benoemd23 en dat de
overheid het professioneel inkopen bevordert met
het onlangs opgerichte Regiebureau Inkoop Rijks-
overheid.

Nr. 100

Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht, 19 de-
cember 2006, rolnr. 221551/KG ZA 06-1110 (Ex-
ploitatiemodel)

Mr. J.P. Killian. Advocaten van eiseres, Versatel:
mr. P.F.C. Heemskerk en mr. R.J. Kwaak. Ad-
vocaten van gedaagde, ISC: mr. E.H. Pijnacker
Hordijk en mr. D.W.L.A. Schrijvershof

Raamovereenkomst. Niet-openbare procedure.
Openbaarmaken van exploitatiemodel. Intrekking
(deel) van aanbestedingsprocedure en verbod tot
gunning:

Overwogen wordt dat de eisen van transparantie
meebrengen dat het voorkomen van strategische
biedingen niet mag worden gezocht in het geheim-
houden van de wijze van beoordeling. Dit kan langs
een andere weg worden bestreden,onder meer door
het verstrekken van meer duidelijkheid, dat wil
zeggen het opstellen en formuleren van eenduidige
criteria en beoordelingswijzen zodanig dat die niet
tot strategisch bieden uitnodigen.
Daarmee komt de vraag aan de orde of ISC –

zoals door Versatel is gesteld en door ISC is
weersproken – ook het gehele exploitatiemodel
vooraf bekend hadmoetenmaken.Opdit punt geldt
in het algemeen dat de aanbestedende dienst niet
zonder meer verplicht is om een exploitatiemodel
vooraf bekend te maken.

De feiten
2.1. ISC heeft in het supplement bij het Publica-
tieblad van de Europese Gemeenschappen, ge-
dateerd 27 januari 2006, een aankondiging ge-
plaatst van een opdracht voor verlening van vaste
en mobiele communicatiediensten. Het betreft
een raamovereenkomst met een looptijd van twee
jaar. De opdracht is onderverdeeld in vijf perce-
len. Gekozen is voor een niet-openbare proce-
dure. Als gunningscriterium is gekozen de eco-
nomisch meest voordelige aanbieding.

2.2. ISC verzorgt de genoemde aanbesteding
voor 28 afnemers, onder wie de regionale poli-
tiekorpsen.

2.3. ISC heeft Versatel, KPN en BT als inschrij-
vers geselecteerd en heeft aan hen de offerteaan-
vraag toegezonden.
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20. RvA 9 oktober 2002, No. 70.682, BR 2003, p. 260.
21. Vzngr. Rb. Amsterdam 30 januari 2003, BR 2003, p. 531.
22. Hof ’s-Gravenhage 28 april 2005, TA 2005, p. 242 (extreem lage tarieven toegestaan), Vzngr. CBB 3 mei 2005, LJN

AT7627 (prijs van € 0,- voor vervoerspas toegestaan).
23. Van Weele (TUE), Telgen (UT), Kamann (UG), Santema (TUD), Vos (UvT), Harink (VU), Wynstra (EUR) en

Reijnierse (Nyenrode).


