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Annotatie bij Vzr. R. Den Haag 6 juni 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:7937, JAAN 2014/181 

 

Toevoegen fictieve huursom als reparatie van formule 

Om dit vonnis goed te kunnen begrijpen, dient men het eerdere vonnis Vzr. Rb. Overijssel 28 maart 

2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:1601, JAAN 2014/109 m.nt. Chen, te bestuderen. In die casus ging het 

om een vergelijkbare concessie voor beheer en exploitatie van een sportaccomodatie, maar waren de 

rollen omgekeerd: Sportfondsen was daar eiseres en Optisport tussenkomende partij. In beide casus 

wordt aanvankelijk dezelfde formule voor omrekening van de exploitatiebijdrage naar punten 

gehanteerd: Score = (100% − (x−y)/y * 100%) * 70.
1
 Hierbij moet met 100% lezen als 1, zodat de 

maximale score gelijk is aan 100% * 70 = 70. Die maximale score is echter niet gelijk aan 70, wanneer 

de laagste gevraagde exploitatiebijdrage y een negatief getal is. In dat geval kan dat maximum 

onbedoeld astronomische waarden aannemen die hoger worden naarmate de exploitatiebijdrage hoger 

is (zie de eerder genoemde annotatie). 

 

Het is dus te begrijpen dat de gemeente na kennis te hebben genomen van het vonnis van de 

voorzieningenrechter Overijssel heeft besloten om een correctie aan te brengen in het 

beoordelingsmodel, zodat in geval van een negatieve exploitatiebijdrage er toch nog bruikbare 

resultaten met de formule worden verkregen. Die correctie bestaat uit het verplicht opnemen van een 

post van € 350.000 per jaar als fictieve huursom, waardoor naar verwachting een aanvankelijk 

negatieve exploitatiebijdrage omgezet zal worden in een positief getal en de formule bruikbaar wordt. 

Wiskundig komt dit er op neer dat in de bovengenoemde formule de variabele x gewijzigd wordt in 

x+350000 en de variabele y in y+350000. Maar inkooptechnisch en juridisch is er een wezenlijke 

verschil met deze simpele wiskundige wijziging. Hoewel aan de fictieve huursom geen rechten noch 

verplichtingen kunnen worden ontleend, is dit bedrag wel richtinggevend. In de eerste plaats zullen de 

inschrijvers tijdens de aanbesteding hun calculatie moeten baseren op dit bedrag. En in de tweede 

plaats zal dit bedrag richtinggevend zijn bij de vaststelling van de huursom na de gunning. Het ligt 

voor de hand dat die uiteindelijk te betalen jaarlijkse huursom wel ongeveer gelijk zal zijn aan € 

350.000.  

 

Met deze ingreep is er in veel sterkere mate dan in het eerste vonnis sprake van een 'level playing 

field', omdat de inschrijvers uit zullen gaan van dezelfde veronderstellingen. Bij de aanbesteding van 

het eerdere kort geding hadden de inschrijvers geen aanwijzingen omtrent de hoogte van de nog 

overeen te komen huursom. Hoogstwaarschijnlijk heeft dat ertoe geleid dat er extreme verschillen in 

de gevraagde exploitatiebijdragen waren, met als laagste -/- € 50.000 en als hoogste € 6.275.377 

(beide over 10 jaar gerekend). Aannemelijk is dat de laagste bieder veronderstelde een zeer lage 

huursom te kunnen verkrijgen in de onderhandelingen en de hoogste bieder vermoedelijk erg 

voorzichtig is geweest en gerekend heeft op een flinke huursom. 

 

Overigens wordt in de onderhavige casus in het bestek vermeld dat de gemeente de huurprijzen 

bepaalt zodra voldoende gegevens beschikbaar zijn (zie r.o. 2.5). Het is de vraag of deze clausule 

volgens het aanbestedingsrecht toelaatbaar is. Hij is in ieder geval in strijd met het 

proportionaliteitsbeginsel omdat de inschrijvers gedwongen worden vooraf akkoord te gaan met een 

belangrijk maar nog onbekend financieel gegeven. Maar ook het na de gunning onderhandelen over de 

huurprijs is in strijd met het aanbestedingsrecht. De winnende inschrijver krijgt immers de gelegenheid 

om over belangrijke voorwaarden van de opdracht te onderhandelen, terwijl andere inschrijvers die 

kans niet krijgen. Zoals in mijn annotatie bij het vonnis van de voorzieningenrechter Overijssel 

vermeld was de omstandigheid dat hierdoor de inschrijvers geen gelijke kansen op gunning hadden de 

reden waarom de gunning van de exploitatie van een parkeergarage door de voorzieningenrechter 's-

Gravenhage werd verboden.
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1
 In beide vonnissen ontbreken in de formule haakjes. De hier weergegeven formule is ongetwijfeld degene die 

de aanbestedende dienst op het oog had. 
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Dit belangrijke aspect van de casus - de nader te bepalen huurprijs - blijft net als in het vonnis van de 

voorzienigenrechter Overijssel geheel buiten beeld. De voorzieningenrechter overweegt in r.o. 4.2 dat 

de gemeente op goede gronden gekozen heeft voor een vaste fictieve huurprijs in plaats van een PM 

post en vindt het geen bezwaar dat dat fictieve bedrag pas één dag voor de termijn van inschrijving 

werd meegedeeld. Dat is in ieder geval in strijd met art. 2.54 Aanbestedingswet 2012 dat bepaalt dat 

nadere inlichtingen over de aanbestedingsstukken uiterlijk zes dagen voor de datum van uiterste 

indiening van de inschrijvingen moeten worden verstrekt. Maar op zich terecht wordt in r.o. 4.3 

overwogen dat die wet hier niet van toepassing is omdat het om de aanbesteding van een concessie 

gaat. Dat werpt dan meteen de vraag op welke regels dan wel van toepassing zijn. Helaas blijft dit 

interessante aspect geheel buiten beschouwing. De lezer moet maar raden welke norm de 

voorzieningenrechter hanteert bij het beoordelen van de gegrondheid van de vordering. Het was 

bijvoorbeeld interessant geweest te weten of de voorzieningenrechter het gelijkheidsbeginsel van 

toepassing acht, in navolging van het arrest Parking Brixen.
3
 Over deze belangrijke materie schrijven 

Pijnacker Hordijk c.s. het volgende: 

'Hoewel Parking Brixen op een belangrijk onderdeel achterhaald is door het arrest in zaak C-412/04, 

Commissie/Italië, kan men in het licht van de majeure inconsistenties in de recente jurisprudentie van 

het HJEG er niet op vertrouwen dat de exorbitante uitleg van het gelijkheidsbeginsel uit Parking 

Brixen definitief dood en begraven is.'
4
 

Het gaat wat ver te veronderstellen dat een Nederlandse voorzieningenrechter in kort geding deze 

'exorbitante uitleg van het gelijkheidsbeginsel' door het Hof van Justitie EU dood en begraven zou 

kunnen verklaren, maar niettemin was het wel interessant geweest zijn voorlopig oordeel hierover te 

kennen.  
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 HvJ EG 13 oktober 2005, C-458/03, r.o. 48. 
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