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Annotatie bij Vzr. Rb. Den Haag 6 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:13392 

Marktconformiteit tarieven ten onrechte betwist 

Het in opdracht van de IND door het IUC uitgevoerde marktonderzoek speelt een belangrijke rol in dit 

vonnis. In r.o. 2.10 wordt uit het onderzoeksrapport geciteerd dat: "partijen die opereren op deze niche 

markt zeer divers prijzen waardoor de tarieven fors uit elkaar liggen". Daarnaast stelt de 

voorzieningenrechter in r.o. 4.2 vast dat de bandbreedte van de bij de onderhavige aanbesteding 

geoffreerde tarieven zeer breed is. Niemand lijkt zich af te vragen hoe dat komt. Het IUC noemt als 

enige verklaring voor dit verschijnsel de dooddoener (zie r.o. 2.10): "Zo werkt deze markt kennelijk." 

Uit de in het vonnis weergegeven passages uit het onderzoeksrapport van het IUC is niet op te maken 

of die grote bandbreedte zich zoals in de onderhavige casus voordoet binnen één aanbesteding dan wel 

dat per aanbesteding de bandbreedte niet zo groot is, maar er tussen de uitkomsten van de 

verschillende aanbestedingen grote verschillen zijn. Dit laatste is van belang omdat de bij 

aanbestedingen geboden tarieven afhangen van onder meer de volgende twee factoren: 1. de inhoud en 

omvang van de opdracht, en 2. het beoordelingsmodel waarmee de tarieven worden gescoord. 

 

Zo constateerde ik onlangs dat bij een enkelvoudig onderhandse procedure voor levering van één doos 

papier de prijzen uiteenliepen van € 15 tot € 25, terwijl ik me een aanbesteding herinner met een 

omvang van 1 miljoen dozen papier waarbij de prijzen uiteenliepen van ca. € 9,80 tot € 10,20 per 

doos. Dat bij kleine aanbestedingen de prijzen doorgaans hoger zullen liggen en een grotere 

bandbreedte zullen hebben dan bij grote aanbestedingen, mag toch wel algemeen bekend verondersteld 

worden? Kortom, het IUCheeft wel aanbestedingen voor soortgelijke medische adviezen vergeleken 

(zie ro. 2.10), maar waren het ook soortgelijke aanbestedingen? 

 

De crux van de casus is gelegen in het beoordelingsmodel, waarvan ik eerderal eens beweerd heb dat 

dit de zittende leverancier bevoordeelt,1 wat zich overigens in deze casus niet heeft voorgedaan (zie 

r.o. 4.3). Dat beoordelingsmodel maakt gebruik van relatieve scores per prijsonderdeel die vervolgens 

worden opgeteld. Er zijn drie prijzenblokken, die achtereenvolgens de volgende maximale scores 

opleveren: 250, 50 en 50 punten (zie r.o. 2.4). Ook zonder enig wiskundig inzicht zal elke inschrijver 

onmiddellijk beseffen dat hij vooral op prijzenblok 1 laag moet bieden om kans op gunning te hebben. 

Maar hoe laag? De gebruikelijke strategie is om een (eventueel niet kostendekkende) lage prijs op dit 

prijzenblok te bieden, welke vervolgens gecompenseerd wordt met hoge prijzen voor prijzenblokken 2 

en/of 3. Er zijn diverse voorbeelden waarbij een handige inschrijver op het zwaarst tellende 

prijsonderdeel inschrijft met een nulprijs en daar mee wegkomt. Het Hof 's-Hertogenbosch 

bijvoorbeeld aanvaardde de verklaring van een registeraccountant dat de winnaar van de aanbesteding 

die een nulprijs had geboden "een realistische, marktconforme prijsaanbieding heeft gedaan en dat 

geen sprake is van het verdisconteren van de ‘eenmalige implementatiekosten’ in andere kosten."2 

 

In de onderhavige aanbesteding was het bieden van nulprijzen echter verboden door de aanbestedende 

dienst evenals het bieden van niet-marktconforme prijzen (zie r.o. 2.4). Dit was uiteraard om 

manipulatieve inschrijvingen te voorkomen. Op dergelijke halve maatregelen, die men zeer frequent 

aantreft in aanbestedingsstukken, is het bekende gezegde 'zachte heelmeesters maken stinkende 

wonden' van toepassing. Het gevolg van het toekennen van afzonderlijke punten per prijzenblok is dat 

inschrijvers om kans op gunning te maken laag moeten inschrijven op prijzenblok 1 en hoog op 

minstens één van de andere twee prijzenblokken. Omdat dit op vele manieren kan en niet iedere 

inschrijver stoutmoedig zal zijn met zijn tarief voor prijzenblok 1, is het onvermijdelijke gevolg van 

dit beoordelingsmodel dat er grote prijsverschillen tussen de inschrijvers ontstaan. Aangezien dit 

onverstandige beoordelingsmodel geregeld wordt toegepast, zullen ook bij andere vergelijkbare 

aanbestedingen grote prijsverschillen ontstaan.  

                                                           
1 Relatieve scores bevoordelen de zittende leverancier, Tender Nieuwsbrief 2009/3, p. 4-5. 
2 Hof 's-Hertogenbosch 10 januari 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BV1126, JAAN 2012/29, r.o. 4.2. 

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


 
 

www.chenadvies.nl 2 

 

De norm waaraan de marktconformiteit van de tarieven in de onderhavige casus wordt getoetst is 'een 

in de markt gebruikelijke opbouw/samenhang' (zie r.o. 2.4). Deze norm werd ook gebruikt in een van 

de eerste vonnissen waarin over strategische inschrijvingen een oordeel werd gegeven door de 

rechter.3 In dat vonnis werd vervolgens door de rechter de marktconformiteit van de tarieven getoetst 

aan de norm van kostendekkendheid. Laten we beide toetsen eens toepassen op inschrijvingen bij een 

aanbesteding voor advocatendiensten. In de onderstaande tabel staan de tarieven voor een partner, 

medewerker en stagiaire van twee inschrijvers: 

Inschrijver Partner Medewerker Stagiaire 

A € 300 € 220 € 200 

B € 200 € 150 € 100 

C € 150 € 150 € 150 

 

Inschrijver A is een Zuidaskantoor waar de partnertarieven doorgaans minstens € 100 hoger liggen. 

Toch is het tarief van € 300 voor een partner niet ongebruikelijk wanneer dat tarief een hoog gewicht 

heeft bij de beoordeling. Het is ook kostendekkend wanneer het kantoor winst maakt. Ook de tarieven 

van inschrijver B zijn gebruikelijk en kostendekkend wanneer dit een klein regionaal 

advocatenkantoor is. De tarieven van inschrijver C zijn ongebruikelijk, maar kunnen zeker wel 

kostendekkend zijn voor een klein kantoor. Moet nu de inschrijving van C ongeldig verklaard worden? 

Waarom zou een inschrijver niet een dergelijke 'flat tax' mogen kiezen, bij wijze van innovatieve 

benadering van de markt? Met de gewichten en formules van de onderhavige casus zou in dit 

voorbeeld C de aanbesteding winnen, terwijl B economisch voordeliger is wanneer er per dossier 

gemiddeld meer uren geschreven worden door stagiaires dan door partners. 

 

Het is dus volstrekt onduidelijk hoe de rechter moet toetsen of de bij een aanbesteding geboden 

tarieven marktconform zijn. Ook een deskundigenonderzoek kan niets opleveren omdat de vraag die 

aan de deskundige gesteld wordt ("Zijn de door X geboden tarieven marktconform?") zinledig is 

zolang er geen falsifieerbare definitie van marktconformiteit aan de deskundige wordt gegeven. Een 

voorbeeld van een definitie die falsifieerbaar lijkt is: 'meer dan 45% afwijkend van het 

marktgemiddelde'. Eiseres stelt immers dat de tarieven van de winnaar ca. 55% bedragen van haar 

tarieven (zie r.o. 2.8), dus dit zou een objectieve norm kunnen zijn wanneer het marktgemiddelde op 

objectieve wijze bepaald kan worden. Maar dit laatste is natuurlijk ondenkbaar. Daarbij is het getal 

van 45% natuurlijk volkomen arbitrair en had dat zeker vooraf bekend gemaakt moeten worden in de 

aanbestedingsstukken. Dat laatste was wel gebeurd bij een aanbesteding voor drankautomaten waarbij 

in de aanbestedingsstukken was bepaald dat de huurprijzen binnen een range van 50% ten opzichte 

van het gemiddelde dienden te blijven.4 Het is wel objectief toetsbaar of aan die eis voldaan is, maar 

omdat het gemiddelde vooraf niet bekend is, hebben de inschrijvers toch geen duidelijke aanwijzing 

omtrent de toelaatbaarheid van de prijzen die zij overwegen te bieden. Het merkwaardige in dat vonnis 

is overigens dat door de aanbestedende dienst noch door de rechter getoetst wordt aan de vooraf 

bekend gemaakte range van 50%, maar dat de aanbestedende dienst eenvoudig stelt dat bepaalde 

prijzen abnormaal hoog zijn en andere abnormaal laag (r.o. 2.7), waarmee de voorzieningenrechter 

instemt. 

 

Het vonnis is overigens ook niet geheel bevredigend omdat het marktonderzoek van een verkeerde 

aanname lijkt te zijn uitgegaan (zie r.o. 4.5) en dit onderzoek volgens de aanbestedingsstukken vóór de 

gunningsbeslissing had moeten worden uitgevoerd (zie r.o. 4.8) in plaats van na het door eiseres 

indienen van bezwaren tegen de gunningsbeslissing. Die 'schoonheidsfoutjes' hadden toch op z'n minst 

afgestraft moeten worden met een proceskostenveroordeling van de IND.  

 

mr. drs. T.H. Chen 

Eigenaar van CHEN Aanbestedingsadvies 

                                                           
3 Vzr. Rb. Amsterdam 29 juli 2008, BR 2008, p. 178. 
4 Vzr. Rb. Den Haag 29 oktober 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16423, JAAN 2014/16, r.o. 2.2. 
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