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Annotatie bij Vzr. Rb. Gelderland 30 april 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:5563, JAAN 2014/175 

 

Negatieve prijs moet worden nagekomen 

Negatieve prijzen worden vaak verboden in aanbestedingsstukken, evenals nulprijzen en soms niet 

marktconforme prijzen. Dat heeft meestal als doel te voorkomen dat ongewenste strategische of 

manipulatieve inschrijvingen worden gedaan. In de onderhavige casus lijkt daarvan geen sprake te zijn 

omdat de drie prijzen voor realisatie, onderhoud en ontmanteling worden opgeteld tot één totaalprijs 

die het gunningscriterium vormt. Het heeft dan weinig nut om te schuiven met prijzen omdat niet naar 

de afzonderlijke prijzen gekeken wordt, maar naar het totaal. 

 

Er kunnen twee redenen zijn geweest voor Hodes om een negatieve prijs voor de ontmanteling te 

bieden: 1. de opbrengst van de gebouwen en materialen die na de ontmanteling aan de aannemer 

toekomt is voldoende om de kosten van ontmanteling minus de negatieve prijs af te dekken en/of 2. 

Hodes hield bij haar inschrijving rekening met de kans dat het nooit tot ontmanteling zou komen, 

althans niet binnen de periode die in de aanbestedingsstukken genoemd werd. In het eerste geval is 

niet goed te begrijpen waarom Hodes weigert tot ontmanteling over te gaan. Het tweede geval, een 

aannemer die voor een bepaald onderdeel van de opdracht een negatieve prijs biedt in de hoop die 

nooit te hoeven waarmaken, komt wel vaker voor. Een bekend voorbeeld daarvan is de aannemer die 

voor het opbreken van asfalt boven 2000 m2 een negatieve prijs van -/- 1.736,- per m2 rekende, terwijl 

voor kleinere oppervlakten prijzen tussen 10 en 13 euro werden gerekend. In de betreffende gemeente 

kwam het opbreken van asfalt met een oppervlakte van meer dan 2000 m2 niet voor. De Raad van 

Arbitrage sprak van "aanwending van een oneigenlijk middel om aan de concurrentie van mede-

inschrijvers te ontkomen"
1
 en oordeelde dat de gemeente de negatieve post buiten beschouwing moest 

laten. 

 

De aanbestedingsrechtelijke aspecten blijven helaas buiten beeld in de casus. Volgens het 

gelijkheidsbeginsel moet de aanbestedende dienst onverkort nakoming vorderen van wat de winnende 

inschrijver heeft aangeboden. Voor de onderdelen realisatie en onderhoud was de winnaar bijna zes 

ton duurder dan de nummer twee (zie r.o. 3.2). Zou de opdracht zich dus beperken tot realisatie en 

onderhoud, dan had niet Hodes de opdracht gewonnen, maar de nummer twee. Mede in het belang van 

de nummer twee moet de aanbestedende dienst dus eisen dat het derde onderdeel met de negatieve 

prijs door Hodes wordt nagekomen. Dit belangrijke beginsel van het aanbestedingsrecht is door het 

Hof van Justitie EG verwoord in het bekende arrest Commissie / CAS Succhi di Frutta:
2
 

"In een dergelijke context dient bijgevolg de Commissie, in haar hoedanigheid van aanbestedende 

dienst, nauwgezet de door haarzelf vastgestelde criteria in acht te nemen, niet alleen tijdens de 

inschrijvingsprocedure als zodanig, waarin de offertes worden beoordeeld en de opdrachtnemer wordt 

gekozen, maar meer in het algemeen tot aan het einde van de fase van uitvoering van de betrokken 

aanbesteding." 

Het is duidelijk dat het Hof van Justitie het begrip 'criteria' hier ruim hanteert en daaronder alle 

voorwaarden van de opdracht verstaat. Aan al die voorwaarden moet dus strikt de hand worden 

gehouden tijdens de uitvoering van de opdracht. 

De rechtbank komt deze conclusie - Hodes is gehouden tot nakoming - zuiver op grond van de normen 

van het civiele recht. De redenering is gemakkelijk te volgen: de aanbestedingsstukken moeten naar 

objectieve maatstaven worden uitgelegd (r.o. 4.4), offerteaanvraag en bestek zijn slechts voor één 

uitleg vatbaar: realisatie, onderhoud en ontmanteling vormen tezamen één opdracht die is aanbesteed 

(r.o. 4.6), er is een overeenkomst tot stand gekomen door aanbod en aanvaarding (r.o. 4.8), zodat de 

vordering tot nakoming van die overeenkomst wel moet worden toegewezen (r.o. 4.18). Interessant 

daarbij is dat in het van toepassing zijnde hoofdstuk 7 van het ARW 2005, dat handelt over de 

meervoudig onderhandse procedure, er geen bepaling staat dat mededeling van de gunningsbeslissing 
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geen aanvaarding van een aanbod conform artikel 6:217 BW inhoudt. In de andere hoofdstukken van 

het ARW 2005 (en in art. 7.20.6 ARW 2012) wordt die uitzonderingsregel wel genoemd. Dat een 

overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding is regelend recht,
3
 waarvan wordt 

afgeweken in ARW en in art. 2.129 Aanbestedingswet 2012. Ook in geval van (complexe) 

onderhandelingen kan veelal niet gesproken worden van aanbod en aanvaarding.
4
 In het geval van de 

onderhavige casus, waarin het ARW 2005 dus niet afwijkt van de hoofdregel van art. 6:217 BW, dat 

de overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding, kan de rechtbank eenvoudig toetsen of 

er hiervan sprake is geweest. Met het toezenden van de ondertekende brief van 28 april 2010 heeft 

COA het aanbod aanvaard en is de overeenkomst tot stand gekomen (zie r.o. 4.8).  

 

De wetgever heeft wel leuk bedacht dat mededeling van de gunningsbeslissing geen aanvaarding van 

een aanbod is, maar had daarbij wel onderscheid moeten maken tussen een voorlopige 

gunningsbeslissing en de definitieve gunningsbeslissing. Wanneer de mededeling een definitieve 

gunningsbeslissing betreft en deze geen voorbehouden bevat, dan kan daaruit toch alleen maar 

afgeleid worden dat de aanbestedende dienst de wil heeft om de overeenkomst aan te gaan. Daarmee is 

de overeenkomst tot stand gekomen op grond van wilsovereenstemming, wat de facto op hetzelfde 

neerkomt als de hoofdregel van aanbod en aanvaarding. 

 

Hodes verweert zich nog met de stelling dat de aanvaarding van haar aanbod plaats vond na 

verstrijken van de gestanddoeningstermijn. De rechtbank had hier kunnen verwijzen naar art. 6:223 lid 

2 BW dat bepaalt dat de aanvaarding geacht wordt tijdig te zijn geschied, tenzij onverwijld wordt 

meegedeeld dat het aanbod vervallen was. De rechtbank kiest er echter voor de aanvaarding te zien als 

een nieuw aanbod van COA aan Hodes, dat een dag later door laatstgenoemde aanvaard is (zie r.o. 

4.13). Bij een Europese aanbesteding zou gunning na verstrijken van de gestanddoeningstermijn 

problematisch kunnen zijn, omdat dan de stelling verdedigbaar is dat de procedure geëindigd was en er 

sprake is van gunning van een opdracht zonder (verplichte) voorafgaande oproep tot mededinging. Dit 

was een van de punten die speelde in de vonnissen waarin de Haagse voorzieningenrechter de politie 

verbood de opdracht te gunnen aan de nummer twee na ontbinding van de overeenkomst met de 

oorspronkelijke winnaar van de aanbesteding.
5
 

 

Voor inschrijvers die overwegen om strategische prijzen (zoals nulprijzen) te bieden bij 

aanbestedingen is dit vonnis een waarschuwing: wanneer de strategie verkeerd uitpakt en de 

aanbestedende dienst nakoming vordert van de strategische prijzen met als mogelijk gevolg een 

verliesgevend contract, is de kans groot dat de rechter die vordering toewijst. Ook als de inschrijver 

niet strategisch geboden heeft, maar gewoon een verkeerde schatting gemaakt heeft van de verwachte 

afname, zullen de negatieve gevolgen voor zijn rekening komen omdat de rechter geen aanleiding zal 

zien om de overeenkomst te wijzigen wegens onvoorziene omstandigheden.
6
 Kortom, strategisch 

biedgedrag, hoe aantrekkelijk dat soms ook kan zijn, heeft zijn schaduwzijde. 

 

Mr. drs. T.H. Chen 

Eigenaar van CHEN Aanbestedingsadvies 
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