
 
 

www.chenadvies.nl  1 
 

Gepubliceerd in Tender Nieuwsbrief 2014/2, p. 5 

 

Strategisch en manipulatief inschrijven bij EMVI 

In 2010 werden bij een aanbesteding van een aantal gemeenten voor Wmo hulpmiddelen als 

scootmobiel en rolstoel prijzen van € 0,01 voor levering en herverstrekking geboden door een 

inschrijver.1 Dat was geen liefdadigheid, maar pure berekening van die leverancier. Bij het 

prijscriterium ging het bij deze aanbesteding om drie prijzen voor levering, herverstrekking 

respectievelijk onderhoud met gewichten van 60%, 25% en 15%. Tegenover de gratis levering en 

herverstrekking stond een hoge prijs voor het onderhoud die per saldo voor de leverancier een 

winstgevend contract zou hebben opgeleverd. Dit is een prijsstrategie die wordt toegepast door 

telecombedrijven: een gratis mobieltje bij het afsluiten van een abonnement met een hoog vast 

maandbedrag. Deze strategie is bijzonder effectief bij aanbestedingen waar - zoals in dit voorbeeld - 

voor elke prijs een afzonderlijke puntenscore wordt gegeven en die scores worden opgeteld. In dit 

voorbeeld wordt bij de twee prijzen van € 0,01 maximaal gescoord, terwijl alle andere inschrijvers voor 

die twee prijzen 0 punten scoren. De score voor de onderhoudsprijs is uiteraard wel laag, maar die telt 

slechts voor 15% mee, zodat de strategische bieder meer dan 85% van de punten voor prijs 

binnenhaalt en alle anderen niet meer dan 15%. 

Een aantal gemeenten die deelnamen aan de aanbesteding verklaarden de strategische inschrijving 

ongeldig en rechter gaf hen daarin gelijk: hij oordeelde dat er sprake was van manipulatief biedgedrag. 

Die manipulatie bestaat er uit dat door het bieden van een prijs van € 0,01 alle inschrijvers die een 

'normale' prijs bieden 0 punten scoren. De strategische bieder manipuleert als het ware de scores van 

de anderen. Er zijn vele tientallen vergelijkbare voorbeelden te vinden in de jurisprudentie, maar lang 

niet altijd oordeelt de rechter dat een dergelijke strategie manipulatief is, met als gevolg dat 

aanbestedende diensten soms onnodig hoge prijzen betalen bij de uitvoering van de overeenkomst. 

Uiteraard zijn prijzen van € 0,01 of € 0,00 niet hoog, maar het venijn zit in de staart: de 

prijscomponent(en) waarmee die lage prijzen gecompenseerd worden, kunnen onredelijk hoog zijn. In 

het voorbeeld van de Wmo hulpmiddelen zal de strategische bieder met elke onderhoudsprijs 

minimaal 85% scoren voor het prijscriterium. Hij kan dus € 50 per hulpmiddel per maand vragen, maar 

ook € 100 of € 1000. Het is duidelijk dat het gekozen beoordelingsmodel voor Prijs ondeugdelijk is.  

Men kan wiskundig bewijzen dat dat model altijd ondeugdelijk is, ook als de inschrijvers niet of in 

beperkte mate strategisch bieden. Er zijn drie manieren om het probleem van manipulatieve 

inschrijvingen op te lossen: 

1. Niet werken met een afzonderlijke score voor elke prijscomponent maar met een formule die 

een fictieve prijs oplevert die zo goed mogelijk de werkelijke prijs benadert; 

2. Het verband tussen de aparte onderdelen van de opdracht verbreken door te splitsen in 

percelen die afzonderlijk gegund worden; 

3. Meerdere raamovereenkomsten gunnen. 

Gaat het om een vierjarig contract, dan kan een prijsformule er als volgt uitzien: P = 300S + 500R + 

100S' + 200R' + 48M, waarin S en S' de prijzen voor levering respectievelijk herverstrekking van een 

scootmobiel zijn, R en R' de prijzen voor levering respectievelijk herverstrekking van een rollator en M 

het maandbedrag voor onderhoud. De aantallen 300, 500, enz. zijn dan de verwachte aantallen die 
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geleverd zullen worden. Wanneer alle inschrijvers in onzekerheid verkeren omtrent de verwachte 

omzet gedurende de looptijd van de overeenkomst, kan niemand strategisch inschrijven. Manipulatief 

inschrijven bij deze fictieve prijsformule is sowieso onmogelijk omdat de prijzen die een inschrijver 

biedt geen invloed hebben op de scores van andere inschrijvers. Wel kan de zittende leverancier soms 

in het voordeel zijn wanneer hij beter dan de anderen weet wat de verwachte omzet per hulpmiddel 

is. In een artikel uit 2009, waarin als voorbeeld levering van scootmobielen en rollators wordt 

genoemd, wordt uiteengezet hoe inschrijvers handig gebruik kunnen maken van een 

beoordelingsmodel zoals dat gebruikt werd bij de hier besproken aanbesteding en wordt betoogd dat 

de zittende leverancier hierbij in het voordeel kan zijn.2  

Een leverancier zal alleen € 0,01 voor een hulpmiddel bieden, wanneer hij de zekerheid heeft van een 

onderhoudscontract met een vaste prijs en een gegarandeerde looptijd. Wanneer de opdracht wordt 

gesplitst in drie percelen, levering, herverstrekking en onderhoud, weet de strategische bieder dat hij 

vrijwel zeker het onderhoudscontract niet gegund krijgt wanneer hij de kosten van levering en 

herverstrekking in de onderhoudsprijs verdisconteert. Het betekent dat een strategische inschrijving 

onmogelijk is omdat voor elk perceel een kostendekkende prijs zal worden geboden.  

De derde mogelijkheid om prijsstrategieën onmogelijk te maken is het gunnen van meerdere 

raamovereenkomsten. Bij de aanbesteding kan gevraagd worden om de hulpmiddelen te beprijzen en 

kunnen drie raamovereenkomsten gegund worden op basis van fictieve totaalprijzen. Daarmee is de 

concurrentie nog niet geëindigd, want op het moment dat bijvoorbeeld een nieuwe scootmobiel 

geleverd moet worden, worden drie offertes gevraagd waarin prijzen voor levering en onderhoud 

geboden moeten worden, welke niet hoger mogen zijn dan de bij de aanbesteding geboden prijzen. 

Door de prijs van het onderhoud gedurende vier jaar op te tellen bij de prijs van de levering wordt het 

mogelijk om een eerlijke vergelijking tussen de drie offertes te maken. De uitvoering van de 

raamovereenkomsten vergt de nodige inspanning van de opdrachtgever, maar deze methode kan wel 

een flinke besparing opleveren.  

mr. drs. Tsong Ho Chen  

Eigenaar van CHEN Aanbestedingsadvies 

                                                           
2 T.H. Chen, Relatieve scores bevoordelen de zittende leverancier, Tender Nieuwsbrief 2009, nr. 3. 

https://d.docs.live.net/7355b97b2fc6926e/Verenigingen%5eJ%20artikelen%20e.d/Artikel%20EMVI/www.chenadvies.nl

