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2. De feiten 
2.1. Eiseres is een onderneming in de taxibranche en exploiteert tevens een autobedrijf. 
 
2.2. Op 3 juni 2008 heeft eiseres ingeschreven op de openbare Europese aanbesteding, de ‘Aanbesteding 

Leerlingenvervoer OVB 2008’, percelen 8 en 10, van respectievelijk de gemeenten X. en Y.. Het betreft het vervoer 
van (gehandicapte) leerlingen van huis naar school en weer terug. Op de aanbesteding is het Besluit 
aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (het Bao) van toepassing.  
 

2.3. Gedaagde heeft ten behoeve van de aanbesteding namens de gemeenten aan de inschrijvers een 

aanbestedingsleidraad van 16 april 2008 verstrekt. Hierin wordt als gunningscriterium de ‘economisch meest 
voordelige inschrijving’ genoemd. Gedaagde is voornemens vervoersovereenkomsten met bedrijven aan te gaan voor 
de duur van drie jaar, die stilzwijgend met drie maal één jaar kunnen worden verlengd. In paragraaf 6.1 van de 

aanbestedingsleidraad worden de gunningscriteria uiteengezet. In paragraaf 6.2 wordt uiteengezet hoe het eerste 
subgunningscriterium, de inschrijfsom dient te worden berekend en voorgelegd. In paragraaf 6.2.1 Tarief 
Aanvangsritten staat voor zover van belang het volgende: 

 

‘De Aanvangsritten gelden voor een periode van één schooljaar : van 1 augustus 2008 tot en met 31 juli 2009. 

De inschrijver dient voor het tarief Aanvangsritten voor elk perceel waarvoor hij zich inschrijft bij zijn inschrijving een 

afzonderlijk prijsformulier te voegen (…) 

De inschrijving dient te zijn gebaseerd op basis van de in deze aanbestedings leidraad en in de bijlagen aangereikte 

gegevens met betrekking tot de geplande routes, waarbij door de inschrijver in zijn inschrijving wordt aangegeven: 

per route: 

-Het type vervoermiddel dat voor de betreffende route zal worden ingezet; (…) 

-Let op: een inschrijver dient - op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure - prijzen per kilometer en 

uurtarieven van de chauffeur aan te bieden die redelijk en marktconform zijn. Dit betekent dat in geen geval kan worden 

volstaan met kilometerprijzen en uurtarieven van € 0 (nul euro) of bijvoorbeeld € 0,01. (…) 

-Voor perceel 8 (X.), (…) en perceel 10 (Y.) zijn voor het subsubgunningscriterium tarief Aanvangsritten maximaal 10 

punten te behalen. (…)’ 

 

In paragraaf 6.2.2 Mutatietarief staat voor zover van belang het volgende: 

 

‘De Inschrijver dient voor elk perceel waarvoor hij inschrijft bij zijn inschrijving (…) een opgave te doen van de tarieven 

die zij in rekening brengt voor meer-/ minderwerk. (…) 

Let op: een inschrijver dient - op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure - prijzen per kilometer en 

uurtarieven van de chauffeur aan te bieden die redelijk en marktconform zijn. Dit betekent dat in geen geval kan volstaan 

met kilometerprijzen en uurtarieven van € 0 (nul euro) of bijvoorbeeld € 0,01. (…) 

Let op: dit resulteert voor ieder van de verschillende percelen in een verschillend aantal mutatietarieven (voor elk van de 

onderscheiden vervoermiddel één maal de prijs per kilometer en één maal het uurtarief van de chauffeur). (…) 

- Voor perceel 8 (X.), (…) en perceel 10 (Y.) zijn voor het subsubgunningscriterium mutatietarief maximaal 40 

punten te behalen. (…)’ 

  

2.4.  In de nota van inlichtingen van mei 2008 (versie 27 mei 2008) staat voor zover van belang het volgende: 

 
‘42 Kunt u een exacte omschrijving geven van een marktconforme prijs?  

 Hoe toetst de aanbestedende dienst dat? 

(vzr: antwoord:) Een prijs die in overeenstemming is met prijzen die op de markt van het leerlingenvervoer gelden.  

 Aan de hand van de prijzen die op de markt voor leerlingenvervoer gelden. 

                                                 
1 Tsong Ho Chen is partner bij het onafhankelijke advieskantoor Aiber 



43 Indien een vervoerder vervolg heeft op het schoolvervoer en duidelijk voor eigen rekening en risico een ‘scherpe’ 

prijs afgeeft. Hoe gaat u dan om met het begrip marktconform? 

 (vzr: antwoord) Bij prijzen die niet marktconform zijn lopen inschrijver het risico te worden uitgesloten. (…)’ 

 
In een aanvullende nota van inlichtingen staat voor zover van belang het volgende: 
 

‘(…) Vraag 3: Ten derde heb ik nog een vraag over het begrip marktconforme tarieven. Moet zowel het mutatieuurtarief 

als het mutatiekilometertarief marktconform zijn, of de som van beide?  

Antwoord 3: Zie paragraaf 6.2.2. bestek: ‘een inschrijver dient - op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure 

- een prijs per kilometer en een uurtarief van de chauffeur aan te bieden die redelijk en marktconform zijn.’(…)’ 

 
2.5. Eiseres heeft voor de percelen X. en Y. voor de touringcar een mutatiekilometertarief van EUR 0,10 aangeboden 
en voor de overige vier vervoermiddelen een mutatiekilometertarief van EUR 0,05. Als mutatieuurtarief heeft eiseres 

een bedrag van EUR 26,- gehanteerd. Voor het mutatiekilometertarief heeft eiseres per vervoermiddel een maximale 
score van 4 punten bereikt. Voor de percelen X. en Y. heeft eiseres met haar mutatietarieven van alle inschrijver in 
totaal de hoogste score bereikt.  
 

2.6. In een brief van 11 juni 2008 van gedaagde aan de directeur van eiseres, staat voor zover van belang het volgende:  
 

‘(…) Bij de beoordeling van de ontvangen inschrijvingen is ons gebleken dat uw inschrijvingen in verhouding tot de 

aanbestede uit te voeren opdrachten: 

- niet marktconform zijn; en 

- irreëel zijn; en  

- abnormaal laag lijken te zijn.  

 

Niet marktconform 

In de paragrafen 6.2.1. en 6.2.2. van de Aanbestedingsleidraad is als eis gesteld dat de aan te bieden prijzen en tarieven 

marktconform dienen te zijn, op straffe van uitsluiting. 

(…) 

Dit is in de Nota van Inlichtingen herhaald  

(…) 

In de Aanvullende Nota van Inlichtingen is aangegeven dat dit zowel voor het mutatieuurtarief geldt als het 

mutatiekilometertarief (antwoord op vraag 3). (…) 

Gelet op de kilometertarieven die de andere inschrijvers hebben aangeboden en gelet op de kilometertarieven die de 

huidige vervoerders momenteel hanteren voor het huidige vervoer, stelt gedaagde zich op het standpunt dat 

kilometertarieven die vallen binnen de volgende bandbreedte marktconform zijn: 

 

Vervoermiddel Prijs per kilometer 

Taxi € (0.27-0.84) per kilometer  

8-persoons minibus € (0.27-0.84) per kilometer  

Rolstoelbus  € (0.38-0.89) per kilometer  

12-25 persoonsbus € (1.25-1.55) per kilometer  

Touringcar € (0.36-2.70) per kilometer  

 

 

U heeft mutatiekilometertarieven van € 0,05 en € 0,10 (touringcar) aangeboden. Deze tarieven liggen ver onder de 

voornoemde bandbreedten en zijn derhalve niet marktconform. 

 

Irreëel 

Daarnaast zijn de door u aangeboden mutatiekilometertarieven irreëel. De kostprijs van het vervoer (waaronder brandstof 

en afschrijving) wordt door deze tarieven niet gedekt.  

 

Abnormaal laag 

Aangezien de kostprijs van het vervoer niet met de door u aangeboden mutatiekilometertarieven kan worden gedekt lijken 

deze tarieven abnormaal laag ten opzichte van het te verrichten vervoer. 

 

Bij gedaagde is derhalve de vrees ontstaan dat uw onderneming de kwaliteit van de gevraagde dienstverlening niet kan 

waarborgen. 

 

Conform artikel 56 lid 1 Bao stellen wij u in de gelegenheid om aan te tonen hoe de door u aangeboden prijzen en tarieven 

zijn samengesteld, en dat deze betrouwbaar en serieus zijn. Meer in het bijzonder willen wij weten wat de opbouw van de 

mutatiekilometertarieven is. (…)’ 

 



2.7.  Op 12 juni 2008 heeft een bespreking tussen partijen plaatsgevonden. Gedaagde heeft daarin geen aanleiding 

gezien haar standpunt te wijzigen. 
 

2.8. In een brief van 12 juni 2008 heeft eiseres aan gedaagde voor zover van belang het volgende meegedeeld: 
 

‘Vanmorgen 12 juni hebben wij een zeer constructief overleg gehad bij u op kantoor naar aanleiding van uw brief van 11 

juni jl. In deze brief vraagt u om nader uitleg over de inschrijving op perceel Y. en perceel X., specifieker nog de 

mutatietarieven per kilometer. (…) 

In deze aanbesteding kon je 40 punten behalen op de verrekentarieven, gesplitst in uurtarieven en kilometertarieven. 

Gezien de verhouding t.o.v. aanvangsritten (10 punten) moet je het verschil maken in de verrekentarieven (40 punten). 

Hierop hebben wij onze totale inschrijving en strategie aangepast.  

(…)’ 

 

In de bijlage Kostprijs project H. staat voor zover van belang het volgende: 
 

‘(…) 

Strategie: 

Punten zijn te halen op verrekentarieven kilometers dus bij mutatie tar ieven moeten deze kilometerverrekentarieven laag 
zijn. Conclusie: uurtarieven niet verlagen 

   kilometerprijzen laag (…) 

 

Voordelen van deze inschrijving: 

grootste kosten post is loon van de chauffeurs en door een vast uurtarief van € 26,- in te schrijven op verrekentarief uren 

loop je geen ris ico omdat dit alle vaste kosten dekt (…) 

laag kilometerverreken tarief wordt er weinig geld verrekend bij een kleine wijziging in het bestaande vervoer dus de 

huidige omzet is gegarandeerd (…)’ 

 
2.9. Bij brieven van 23 juni 2008 heeft gedaagde aan eiser meegedeeld dat zij voornemens is de aanbestede opdracht 

niet aan haar, maar aan V. B.V. (perceel 8) en T. V.O.F. (perceel 10) te gunnen en heeft besloten over te gaan tot 
uitsluiting van de inschrijving conform hetgeen is bepaald in paragraaf 6.2.2  

 
2.10. Eiseres heeft conform artikel 2.10 van de aanbestedingsleidraad binnen vijftien kalenderdagen na dagtekening 

van de onder 2.9 vermelde mededeling een concept-dagvaarding in kort geding aan gedaagde doen toekomen. 
 
3. Het geschil 
3.1. Eiseres vordert op straffe van een dwangsom primair dat gedaagde de gunningsprocedure met haar voortzet en de 

opdracht uiteindelijk zal gunnen aan degene die de hoogste score op de gestelde gunningscriteria heeft behaald. Eiseres 

vordert subsidiair een zodanige voorziening te treffen als het meest juist wordt geacht.  
 
3.2. Eiseres stelt hiertoe het volgende. 

Zij heeft veel kennis en ervaring op het gebied van leerlingenvervoer. Er zijn in het verleden nooit klachten geuit over 
de wijze waarop eiseres haar opdrachten heeft uitgevoerd. De vervoersmiddelen zijn nieuw en de ritten worden stipt en 
vakkundig uitgevoerd. 

De inschrijvingssom valt uiteen in een tarief voor aanvangsritten en een mutatietarief. Het mutatietarief is het tarief dat 

gaat lopen op het moment dat de aanvangsrit wijzigt doordat er een leerling bijkomt of een ophaal- of 
bestemmingsadres van een leerling wijzigt. Tot vier kilometer geldt de prijs die voor de aanvangsrit is geoffreerd. 

Eiseres heeft met haar mutatietarieven voor wat betreft de percelen 8 (X.) en 10 (Y.) het hoogste aantal punten bereikt 
en moet als economische meest voordelige inschrijver worden aangemerkt. Het mutatietarief is een combinatie van een 

kilometerprijs en een uurtarief, waarbij geldt dat het mutatietarief marktconform moet zijn. Voor het mutatietarief heeft 
eiseres een uurtarief van EUR 26,00 gehanteerd. Daarnaast heeft eiseres een kilometerprijs voor de touringcar van EUR 
0,10 en voor de overige vervoersmiddelen van EUR 0,05. gehanteerd. Dit mutatietarief is een marktconform tarief. 
Immers hiermee worden alle kosten gedekt en wordt zelfs nog winst behaald. Dat door de andere inschrijvers het 

mutatietarief op een ander wijze is samengesteld maakt het door eiseres berekende mutatietarief nog niet niet-
marktconform. Eiseres stelt zich overigens op het standpunt dat ook het mutatiekilometertarief een marktconform tarief 
is. De door gedaagde als marktconform gehanteerde bandbreedte bevestigt het bestaan van grote verschillen in 
tariefstelling, zodat niet snel kan worden uitgegaan van een niet-marktconforme prijsstelling. In de 

aanbestedingsleidraad wordt ook slechts een kilometerprijs of uurtarief van EUR 0,00 of EUR 0,01 als niet-
marktconform genoemd. Het door eiseres geoffreerde mutatiekilometertarief ligt daar ruim boven. Er is geen sprake 
van een irreëel of abnormaal laag mutatiekilometertarief. De wijze waarop eiseres haar bedrijfsvoering heeft ingericht 

maakt het mogelijk dat zij een scherp tarief kan hanteren. Vanwege de combinatie auto- en taxibedrijf kan tegen zeer 

gunstige condities materieel worden aangekocht en worden bespaard op de kostprijs. De door gedaagde opgestelde 
methode maakt dat met het belangrijkste onderdeel de aanvangsritten de minste score van in totaal tien punten wordt 
behaald. Het mutatietarief levert echter maximaal 40 punten op. Dit terwijl het mutatietarief maar een gering deel van 



de totale opbrengst betreft. Eiseres heeft zich bij de inschrijving volledig gebaseerd op deze door gedaagde opgestelde 

bindende beoordelingsmethode. Gedaagde moet, wanneer zij de uitkomst van de door haar opgestelde 
beoordelingsmethode niet juist acht in de toekomst deze methode aanpassen in plaats van een inschrijver op grond van 

een niet-marktconforme inschrijving uitsluiten. Eiseres kan als inschrijver met de hoogste score de gunning niet worden 
onthouden. 
 
3.3. Gedaagde voert verweer. Hierop wordt hierna voor zover van belang nader ingegaan.  

 
4. De beoordeling 
4.1. Vaststaat dat eiseres met haar inschrijving op de percelen X. en Y. op het onderdeel mutatietarieven van alle 

inschrijvers het hoogste aantal punten heeft behaald. Dit heeft zij bereikt door de prijs per kilometer laag te houden en 

een ‘gemiddeld’ uurtarief van de chauffeur te hanteren. Ter zitting heeft eiseres verklaard dat het uurtarief daarbij als 
basistarief dient te worden beschouwd en de kilometerprijs als sluitpost moet worden gezien. Door deze twee bedragen 
bij elkaar op te tellen ontstaat volgens eiseres een marktconform tarief waarmee alle kosten worden gedekt en zelfs nog 

winst word behaald. In haar brief van 12 juni 2008 heeft eiseres verklaard dat zij haar inschrijving en strategie heeft 

aangepast aan het gegeven dat in deze aanbesteding veertig punten te behalen waren op de mutatietarieven en maar tien 
punten op de aanvangstarieven. In de bijlage Kostprijs project H. - zie bij de feiten onder 2.8 - staat de strategie van 
eiseres vermeld, inhoudende - kort gezegd -  het vaststellen van een lage kilometerprijs omdat de punten te behalen zijn 
op de kilometerverrekentarieven.  

 
4.2. Uitgangspunt is dat dit strategisch inschrijven in beginsel is toegestaan. Indien de aanbesteder een methode kiest 
die strategisch inschrijven mogelijk maakt, staat het alle inschrijvers in dezelfde mate vrij naar eigen inzicht daarvan 
gebruik te maken. Hierop bestaat een uitzondering als uit de aanbestedingsstukken blijkt dat dergelijk strategisch 

inschrijven ontoelaatbaar is of dat blijkt dat de gehanteerde strategische inschrijving afbreuk kan doen aan de kwaliteit 
van de aangebrachte dienst. De vraag dient dan ook te worden beantwoord of uit de aanbestedingsleidraad, de nota van 
inlichtingen en de aanvullende nota van inlichtingen blijkt dat eiseres door het mutatiekilometertarief voor touringcars 
op EUR 0,10 en de overige vervoersmiddelen op EUR 0,05 te stellen om zodoende de hoogste hoeveelheid punten op 

dit onderdeel te behalen, ontoelaatbaar strategisch heeft ingeschreven. 
In paragraaf 6.2.2 Mutatietarief is evenals in paragraaf 6.2.1 Tarief Aanvangsritten de passage opgenomen dat een 

inschrijver - op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure - prijzen per kilometer en uurtarieven van de 
chauffeur dient aan te bieden die redelijk en marktconform zijn. Hieraan is toegevoegd dat in geen geval kan worden 

volstaan met kilometerprijzen en uurtarieven van € 0 (nul euro) of bijvoorbeeld € 0,01. 
In de aanvullende nota van inlichtingen is naar aanleiding van de vraag of zowel het mutatieuurtarief als het 
mutatiekilometertarief marktconform moet zijn, of de som van beide verwezen naar paragraaf 6.2.2 en geantwoord dat 
een inschrijver - op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure - een prijs per kilometer en een uurtarief van 

de chauffeur dient aan te bieden die redelijk en marktconform is.  

Op grond van deze passages kan worden vastgesteld dat gedaagde heeft bepaald dat zowel het mutatiekilometertarief 
als het uurtarief voor de chauffeur redelijk en marktconform moet zijn. Uit de aanbestedingsstukken kan derhalve 
worden afgeleid dat het niet voldoende is dat het totale mutatietarief als redelijk en marktconform kan worden 

bestempeld. Beide componenten van dit tarief dienen afzonderlijk aan het criterium te voldoen. Eiseres kon er derhalve 
niet vanuit gaan dat een redelijk en marktconform totaal mutatietarief voldoende was. 
 

4.3. De volgende vraag is of uit de aanbestedingsstukken kan worden afgeleid wat als redelijk en marktconform kan 

worden aangemerkt en of een mutatiekilometertarief van EUR 0,05 hieraan voldoet. In de nota van inlichtingen van 
mei 2008 staat dat onder een marktconforme prijs een prijs wordt verstaan, die in overeenstemming is met prijzen die 

op de markt van het leerlingenvervoer gelden. Hoewel deze definitie ruim is en de vraag opwerpt wat de prijzen in het 
leerlingenvervoer zijn, kan vooralsnog worden geconcludeerd dat een mutatiekilometertarief van EUR 0,05 hier niet 

aan voldoet.  
Door eiseres is niet, althans niet voldoende, weersproken dat met het door haar gehanteerde mutatiekilometertarief de 
kostprijs van het voertuig, zoals brandstofkosten, onderhoud, afschrijving en verzeker ingen, niet wordt gedekt. Een 
deel van de kosten heeft zij ondergebracht in het uurtarief, maar zoals hiervoor onder 4.2 is overwogen volgt uit de 

aanbestedingsleidraad, de nota van inlichtingen en de aanvullende nota van inlichtingen dat beide componenten van het 
tarief afzonderlijk aan het criterium redelijk en marktconform dienden te voldoen. Een kilometerprijs die ver onder de 
kostprijs ligt, voldoet daaraan niet. De voorzieningenrechter wil aannemen dat eiseres, doordat zij naast het taxibedrijf 
ook een autobedrijf exploiteert, minder kosten per kilometer kan hebben dan concurrenten die dat niet doen, zodat 

bijvoorbeeld de post afschrijving lager kan uitvallen, maar eiseres heeft niet zichtbaar gemaakt dat dit voordeel kan 
leiden tot een kilometerprijs die rond EUR 0,05 bedraagt. Hierop stuit de vordering af. De vraag of de door eiseres 
aangeboden combinatie van mutatieuurtarief en mutatiekilometerprijs de door gedaagde verlangde kwaliteit van de 

aangeboden dienst voor de contractsperiode in gevaar kan komen kan daarom onbesproken blijven.  

  
4.4. Nu eiseres ontoelaatbaar strategisch heeft ingeschreven, wordt de vordering tot voortzetting van de  



gunningsprocedure dan ook afgewezen. Hetzelfde geldt voor de aanvullende vorderingen. De overige verweren 

behoeven geen verdere bespreking. (Enz., enz., Red.) 
 

Noot 
 
1. Een strategische inschrijving is in beginsel toegestaan, maar niet als uit de aanbestedingsstukken blijkt dat dit 
ontoelaatbaar is en evenmin als dit afbreuk zou doen aan de kwaliteit van de aangeboden prestatie. Zo zou men dit 

vonnis van de voorzieningenrechter in een notendop kunnen samenvatten. Met dit vonnis zet de 
voorzieningenrechter de lijn voort die door het Hof Amsterdam is uitgezet in een arrest dat vorig jaar is gepubliceerd 
in het novembernummer van Bouwrecht2.  In dat arrest bepaalde het hof dat de inschrijver geen verwijt treft als hij 

handig gebruik maakt van het beoordelingsmodel, maar dat een aanbestedende dienst in strijd met het 

transparantiebeginsel handelt als hij een strategische inschrijving die ieder realiteitsgehalte mist accepteert. Voor de 
hand ligt dat aanbestedende diensten naar aanleiding van dit arrest, onder het motto ‘voorkomen is beter dan 
genezen’, maatregelen treffen om strategische inschrijvingen te voorkomen. Welnu, in de onderhavige casus heeft de 

aanbestedende dienst dergelijke maatregelen getroffen en wordt hij daarvoor beloond door  de voorzieningenrechter 

die de afgewezen strategische inschrijver zijn vorderingen ontzegt.  
 
2. Voor aanbestedende diensten is dit vonnis goed nieuws, want de getroffen maatregelen zijn heel eenvoudig: niet 
meer dan de eis dat de aangeboden prijzen en tarieven redelijk en marktconform zijn. Dit is bepaald geen eenduidige 

eis, zoals uit de casus blijkt. De vraag of een bepaalde prijs marktconform is, is in het kader van een kort geding ook 
vrijwel niet te beantwoorden. Deze omstandigheid leidt er eigenlijk automatisch toe, dat de beslissing van de 
aanbestedende dienst dat een bepaalde prijs niet-marktconform zou zijn in stand wordt ge laten, omdat het tegendeel 
niet aan te tonen is. Voor de aanbestedende dienst uiteraard erg prettig, maar geheel rechtvaardig lijkt deze gang van 

zaken toch niet. Men kan zich afvragen of ‘redelijk’ en ‘marktconform’ twee afzonderlijke begrippen zijn, dan wel 
dat ‘redelijk en marktconform’ als één ondeelbaar geheel moet worden gezien. De voorzieningenrechter doet echter 
geen poging die twee begrippen te scheiden en spreekt in zijn motivering consequent over ‘redelijk en 
marktconform’ als één begrip; niettemin lijkt hij toch vooral oog te hebben voor de tweede component. Dat is een 

verstandige keuze, want invulling geven aan het begrip ‘redelijkheid’ in het kader van het aanbestedingsrecht is een 
hachelijke zaak.  

 
3. De kern van de motivering van het vonnis is de constatering dat een kilometertarief van € 0,05 ver onder de 

kostprijs ligt en daarom niet voldoet aan het door de aanbestedende dienst geformuleerde criterium ‘redelijk en 
marktconform’. Ook zonder kennis van de door de aanbestedende dienst genoemde bandbreedten van 
marktconforme kilometertarieven is duidelijk dat € 0,05 per km ver onder de kostprijs ligt, omdat alleen al de 
brandstofkosten hoger zijn. Hoewel dit dus op het eerste gezicht een geldig argument lijkt, dient men wel te 

bedenken dat in geval van strategische prijzen er vrijwel altijd sprake zal zijn van componenten die ver onder de 

kostprijs worden aangeboden en andere componenten die ter compensatie kunstmatig hoog worden beprijsd. In die 
zin is het vonnis voor inschrijvers verwarrend, want hoe kan men strategisch inschrijven - wat in beginsel toelaatbaar 
wordt geacht - zonder voor een of meer componenten onder de kostprijs te bieden?  

 
4. Opvallend is dat nagenoeg alle door de aanbestedende dienst genoemde bandbreedten van marktconformiteit 
bijzonder groot zijn. Bijvoorbeeld: een range van € 0,27 tot € 0,84 per kilometer voor een taxi kan alleen verklaard 

worden doordat er door meerdere partijen strategisch wordt ingeschreven. Het gaat bij deze aanbesteding immers om 

leerlingenvervoer waarbij geen zinnige inschrijver overdreven luxe auto’s zal aanbieden. 3   
 

5. Dat aanbieders van personenvervoer uiteenlopende prijsstrategieën hanteren, kan men met een simpele 
zoekopdracht op internet constateren. Als men daar zoekt naar tarieven voor personenvervoer, vindt men aan de ene 

kant van het spectrum aanbieders die uitsluitend een prijs per uur in rekening brengen en aan de andere kant 
aanbieders die uitsluitend een prijs per gereden kilometer vragen. Tussen die twee uitersten ziet men allerlei 
tussenvormen, waarbij een mix van een uurtarief, kilometerprijs, instaptarief, voorrijkosten en dergelijke de prijs 
bepalen. Dus in de markt van het personenvervoer is het zowel gebruikelijk om de loonkosten geheel of gedeeltelijk 

in de kilometerprijs te verwerken als omgekeerd de kosten van het voertuig geheel of gedeeltelijk in het uurtarief op 
te nemen. Een marktconforme kilometerprijs is derhalve in het personenvervoer een tamelijk zinloos begrip, omdat 
de aldaar gebruikelijke kilometerprijzen lang niet altijd een relatie met de kosten van het voertuig hebben. 
 

6. De omstandigheid dat een inschrijver geïnformeerd heeft naar wat onder een marktconforme prijs wordt verstaan, 
speelt in deze casus een belangrijke rol. De aanbestedende dienst heeft op die vraag geantwoor d dat het gaat om de 
markt van het leerlingenvervoer. Zonder deskundigenonderzoek, waarvoor in kort geding vrijwel geen plaats is, is 

niet vast te stellen of een kilometerprijs van € 0,05 een prijs is ‘die in overeenstemming is met prijzen die op de markt 

                                                 
2 Hof Amsterdam 30 november 2006, BR 2007, p. 437 m.nt. Chen 
3 In de Aankondiging op de TED database w ordt vermeld dat de taxi’s niet ouder dan 4 jaar mogen zijn, zodat ook ex treem lage reële kilometerprijzen 

uitgesloten zijn.  



van het leerlingenvervoer gelden’, zoals de door de aanbestedende dienst in de nota van inlichtingen geformuleerde 

eis luidt. Wat in bepaalde onderdelen van de markt van het personenvervoer gebruikelijk is, hoeft dat niet te zijn in 
de deelmarkt van het leerlingenvervoer. Vooralsnog neemt de voorzieningenrechter aan dat het objectief vaststelbare 

feit dat de kilometerprijs in ieder geval ver onder de kostprijs ligt, betekent dat deze niet ‘redelijk en marktconform’ 
is. Aanbestedende diensten kunnen uit dit vonnis de lering trekken dat als zij een eis van marktconformiteit stellen, 
zorgvuldig bepaald moet worden wat de relevante markt is.  
 

7. Uit de aanbestedingsstukken blijkt duidelijk dat zowel het uurtarief als het kilometertarief marktconform moet 
zijn. Het is dan voor de beoordeling niet meer relevant dat de som van uurtarief en kilometertarief misschien wél 
marktconform is. Hier stuit de eiser op de nogal formele denktrant van de Nederlandse rechter in 

aanbestedingszaken. Wie een taxi bestelt, zal wellicht informeren naar het starttarief, voorrijkosten, kilometerprijs en 

toeslagen, maar op het moment dat op de eindbestemming de portemonnee getrokken moet worden, is nog maar één 
gegeven interessant: de totaalprijs. Om twee verschillende aanbiedingen van personenvervoer goed te kunnen 
vergelijken, kan men bijvoorbeeld de tarieven toepassen op een standaardrit, of - beter - op een aantal standaardritten 

waarvoor de totaalprijzen berekend worden. Dan pas wordt duidelijk wie van de aanbieders de laagste prijs geboden 

heeft. Het feit dat een bepaald prijselement bij een van die aanbiedingen onder de kostprijs ligt, zegt niet zo veel: het 
kan zijn dat de uiteindelijke totale ritprijs toch winstgevend is, zoals de eiser in de casus stelde. Zou de 
voorzieningenrechter echter meegaan in deze redenering van de eiser en de werkelijke prijs op marktconformiteit 
beoordelen, dan treedt hij buiten de door de aanbestedende dienst opgestelde spelregels. En als de aanbestedende 

dienst de gunningscriteria gedurende de gehele procedure op dezelfde wijze moet uitleggen,4  dan geldt dit in 
beginsel ook voor de rechter. 
 
8. Ook de vraag of de strategische inschrijving afbreuk zou kunnen doen aan de kwaliteit van de aangeboden 

prestatie hoeft niet beantwoord te worden, nu de eis reeds ontzegd wordt op het feit dat de geboden kilometerprijs ver 
onder de kostprijs ligt. De voorzieningenrechter heeft met deze vraag wel een zeer belangrijk criterium voor de 
toelaatbaarheid van een strategische inschrijving onder woorden gebracht. Het gaat hier om het kernprobleem van 
strategisch inschrijven: doordat handig gebruik gemaakt is van het beoordelingsmodel, kan het zijn dat de 

inschrijving die de hoogste score behaalt, helemaal niet de economisch voordeligste is en prijzen (en andere 
waarden) bevat die bij de uitvoering van de opdracht tot problemen leiden. Zijn de stenen te goedkoop en is het 

cement te duur aangeboden, dan zal er bij het metselen onnodig veel cement gebruikt worden. Duidelijk is dat dit in 
het algemeen door de aanbestedende dienst niet gewenst wordt en dat het risico dat zo’n ongewenste situatie zich zou 

kunnen voordoen een goede reden is om de strategische inschrijving ongeldig te verklaren. Het ligt dus voor de hand 
dat de voorzieningenrechter dit belang van de aanbestedende dienst in het vonnis erkent.  
 
9. Dat een strategische inschrijving met componenten die ver onder de kostprijs worden aangeboden helemaal niet 

goedkoop hoeft te zijn, kan gedemonstreerd worden aan de hand van het beoordelingsmodel van de casus. Neemt 

men hier alle prijzen in aanmerking, dan is het goed mogelijk dat de werkelijke prijs van een strategische 
inschrijving zelfs veel hoger uitpakt dan de werkelijke prijs van andere inschrijvers. In het vonnis wordt niet vermeld 
hoe de prijs wordt omgerekend tot een puntenaantal, maar vrijwel zeker heeft het bieden van een extreem lage prijs 

voor een bepaalde component grote gevolgen voor de uitslag indien er voor elke prijscomponent afzonderlijk punten 
gegeven worden, zoals in de casus het geval is. Stel dat de aanbestedende dienst bij de berekening van het 
puntenaantal voor de prijzen de volgende formules heeft gehanteerd: Score = L / P x 4 voor de 5 kilometerprijzen en 

Score = L / P x 20 voor het uurtarief (waarbij L de laagste prijs is en P de prijs waarvoor de score berekend wordt). 5  

Als we met deze formules de scores berekenen van de eiser en een fictieve inschrijver die marktconforme 
kilometerprijzen geboden heeft, dan zou het resultaat als volgt kunnen zijn: 

  

 Eiseres Marktconforme inschrijver 

 prijs score prijs score 

Taxi 0,05 4 0,27 0,74 

8-persoons minibus 0,05 4 0,27 0,74 

Rolstoelbus  0,05 4 0,38 0,53 

12-25 persoonsbus 0,05 4 1,25 0,16 

Touringcar 0,10 4 0,36 1,11 

Uurtarief  26,00 16,15 21,00 20 

Totaal  36,15  23,28 

 

Tabel 1 
 

                                                 
4 HvJ EG 18 oktober 2001, C-19/00 (SIAC)  
5 Dit soort formules ziet men in de praktijk heel vaak, maar ook met andere formules krijgt men de effecten die in de hierna ko mende voorbeelden 

genoemd w orden. 



In deze tabel zijn de ondergrenzen van marktconformiteit gebruikt die door de aanbestedende dienst zijn opgegeven. 

Omdat voor het subgunningscriterium tarief Aanvangsritten maximaal 10 punten behaald konden worden, geeft het 
grote verschil op het subgunningscriterium Mutatietarief de doorslag. Het spiegelbeeld van de door eiseres 

toegepaste strategie – een laag uurtarief gecombineerd met hoge kilometerprijzen – is een andere manier om 
strategisch in te schrijven met vermoedelijk een vergelijkbare kans op succes.6   
 
10. De bovenstaande berekening laat zien dat de kern van de zaak is dat het gebruikte beoordelingsmodel  het doen 

van een strategische inschrijving heel aantrekkelijk maakt met als onvermijdelijk gevolg dat het zeer waarschijnlijk 
is dat een inschrijving die niet de werkelijk economisch voordeligste is, de hoogste score behaalt op het 
prijscriterium. Wanneer men voor meerdere prijscomponenten afzonderlijk punten toekent die vervolgens opgeteld 

worden, dan kan met wiskundige technieken een kansrijke strategie berekend worden. Het probleem is, dat bij de 

doorgaans door aanbestedende diensten gebruikte formules bij de voor de inschrijver optimale strategie voor één of 
meer prijzen extreem hoge of lage waarden geboden moeten worden. Het onderstaande eenvoudige voorbeeld laat dit 
zien aan de hand van twee componenten van het mutatietarief:7  

 

 

Mogelijkheid Kilometerprijs  Uurtarief  Score 

A € 0,25 € 21,00 32 

B € 0,20 € 22,25 33 

C € 0,15 € 23,50 34 

D € 0,10 € 24,75 35 

E € 0,05 € 26,00 36 

F € 0,00 € 27,25 37 

 

Tabel 2 

 

 
Ervan uitgaand dat het voertuig per uur een afstand van ongeveer 25 km aflegt,8  kan een daling van de 
kilometerprijs met € 0,05 gecompenseerd worden door een stijging van het uurtarief van € 1,25 (immers: 25 × € 0,05 

= € 1,25). Elk van de alternatieven A t/m F levert dus voor de inschrijver ongeveer dezelfde opbrengst op, terwijl de 
scores hoger worden naarmate de kilometerprijs daalt.9  De optimale strategie zou zijn om € 0 te bieden, maar die 
prijs is door de aanbestedende dienst als niet-marktconform verboden. Dat prijzen van € 0 en € 0,01 door de 
aanbestedende dienst verboden werden, is overigens zeker verstandig te noemen, gelet op de diverse gevallen waarin 

een aanbestedende dienst in problemen kwam doordat dergelijke prijzen door één of meer inschrijvers geboden 
waren.10   
 

11. De inschrijver heeft in dit beoordelingsmodel een ‘duivels dilemma’: enerzijds krijgt hij meer punten als hij een 

lage kilometerprijs combineert met een hoog uurtarief, maar anderzijds loopt hij daarbij het risico dat zijn aanbieding 
als niet-marktconform ongeldig verklaard wordt. Ergens tussen de mogelijkheden A t/m F ligt een grens 

waarbeneden inschrijvingen ongeldig worden verklaard. Maar de inschrijver heeft geen enkele mogelijkheid om die 
grens te bepalen. Terzijde: het bepalen van zo’n drempel door de aanbestedende dienst met behulp van een 

wiskundig algoritme is in beginsel niet toegestaan op grond van recente jurisprudentie van het Hof van Justitie.11  De 
inschrijver moet wel met de andere marktpartijen meebewegen in de richting van lage kilometerprijzen omdat hij 
zonder strategische inschrijving kansloos is. Het doet dan ook wat onrechtvaardig aan als een inschrijver die daarbij 
te ver is gegaan ‘buitenspel’ gezet wordt.   

 
12. Sinds de in noot 2 genoemde uitspraak van het Hof Amsterdam doen veel aanbestedende diensten (terecht) 
pogingen om strategisch inschrijven onmogelijk te maken, of op z’n minst te bemoeilijken. Uit het hier besproken 

vonnis blijkt dat reeds het simpelweg gebieden om marktconforme prijzen in te dienen een maatregel is die voor de 

rechter reeds afdoende kan zijn. Hoewel met zo’n simpele maatregel het probleem van strategisch inschrijven dus 
juridisch opgelost is, is deze maatregel in veel gevallen helemaal niet afdoende om te bereiken dat de werkelijk 
economisch voordeligste inschrijving ook de hoogste puntenscore krijgt. Om dat te bereiken moet een 

                                                 
6 Omdat de gebruikte formules niet bekend zijn, is het niet mogelijk te berekenen w elke van de twee strategieën het kansrijkst is. 
7 Nogmaals: de formules zijn niet bekend, dus de getallen zijn niet te berekenen. Maar w at de gebruikte formules ook zijn, de optimale strategie zal 
vrijw el zeker irreële prijzen omvatten. 
8 Het leerlingenvervoer vindt uiteraard voor een belangrijk deel binnen de bebouw de kom plaats, met veel tussenstops, zodat een gemiddelde 
snelheid van 25 km/uur w el ongeveer overeenkomt met de praktijk. 
9 Met de meest gebruikte formules is dit althans het geval. Mochten de scores daarentegen juist dalen bij dalende kilometerprijs, dan levert de 
strategie van een kunstmatig hoge kilometerprijs met een extreem laag uurtarief vermoedelijk de hoogste score op en kan een soortgelijke redenering 

gevolgd w orden. 
10 Vzgnr. Rb. Utrecht 13 juni 2007, LJN: BA7015, herzien in Vzgnr. Rb. Utrecht 21 september 2007, LJN: BB3984; Vzgnr. Rb. Groningen 3 augustus 

2007, LJN: BB2292; President Gerecht Eerste Aanleg HvJ EG 31 januari 2005, T-447/04 R. 
11 HvJ EG 15 mei 2008, gevoegd zaken C-147/06 en C-148/06. Het hof laat in dit arrest nog wel de mogelijkheid open voor een automatische 

uitsluiting van abnormaal lage inschrijvingen in geval van een excessief aantal inschrijvingen. 



beoordelingsmodel ontworpen worden waarin de wiskundig optimale strategie samenvalt met de economisch 

optimale strategie. In zo’n beoordelingsmodel hoeven inschrijvers helemaal geen lastige keuze te maken, maar 
kunnen zij gewoon reële prijzen bieden zonder het risico te lopen dat anderen hen met slimmigheidjes de loef 

afsteken. Het opstellen van zo’n beoordelingsmodel is niet eenvoudig, maar zeker niet onmogelijk. 
 
13. Het hier besproken vonnis laat vermoedelijk slechts een topje van de ijsberg zien: bij veel aanbestedingen waar 
het gunningscriterium van de economisch voordeligste inschrijving wordt gehanteerd, worden beoordelingsmodellen 

gebruikt die uitnodigen tot het doen van een strategische inschrijving. Af en toe, als een vermetele inschrijver wat 
verder gaat dan zijn concurrenten, levert dit interessante jurisprudentie op waarbij de voorzieningenrechter een 
salomonsoordeel moet vellen.12  Zolang aanbestedende diensten onvoldoende aandacht besteden aan het opstellen 

van een niet alleen juridisch, maar vooral ook inkooptechnisch deugdelijk beoordelingsmodel zullen we 

waarschijnlijk dit soort vonnissen blijven zien.  
 
T.H. Chen 

                                                 
12 Een voorbeeld w aarin een oordeel niet zo moeilijk te geven w as, is Vzgnr. Rb. ’s-Gravenhage 21 juli 2007, LJN: BD9873. Hier had de strategische 
inschrijver een inschrijvingssom van € 16.666.561,00 gecombineerd met een staat van (negatieve) aannemingsprijzen van -/- € 4.166.640,00. Omdat 

deze staat van aannemingsprijzen 4 keer telde, kw am de totale f ictieve prijs uit op € 1,00. De vermoedelijk veel goedkopere concurrent die € 
6.448.915,00 respectievelijk € 1.011.231,00 had geboden, kw am uit op een totale f ictieve prijs van € 10.493.839,00. Omdat er sprake w as van 

‘evident oneigenlijke negatieve prijzen’ (r.o. 4.4) w as het voor de voorzieningenrechter niet moeilijk te oordelen dat het hier ging om een abnormaal 
lage aanbieding in de zin van artikel 2.27.1 ARW 2005. Het blijf t overigens vreemd dat – zoals regelmatig gebeurt – een strategische inschrijving als 

abnormaal lage inschrijving ongeldig w ordt verklaard terwijl hij in feite juist hoog is. 


