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Annotatie bij Hof Arnhem 9 april 2013, LJN: BZ8213 (geen manipulatieve inschrijving met 

nulprijzen) 

Wanneer in het beoordelingsmodel afzonderlijke relatieve scores worden gegeven aan verschillende 

prijscomponenten en die scores worden opgeteld, is het inschrijven met nulprijzen een strategie met 

een grote kans op succes, althans wanneer de strategische inschrijving niet ongeldig wordt verklaard. 

Dat is een stelling die al in 2007 geponeerd is in een artikel in dit tijdschrift: “Een strategische 

inschrijving als in dit voorbeeld is vooral effectief als men als enige een prijs van 0 euro biedt voor een 

bepaald onderdeel van de opdracht. Zouden meerdere inschrijvers deze strategie kiezen, dan levert de 

strategie geen vrijwel 100% kans op succes op, maar zal wel één van die inschrijvers winnen.” 1 

De oorzaak waardoor de strategie zo kansrijk is, is de ‘winner takes all’ eigenschap van de door 

aanbestedende diensten vaak gehanteerde relatieve formules. Bij de formule die vaak in de praktijk 

gehanteerd wordt,2 heeft het bieden van een nulprijs voor een prijscomponent tot gevolg dat men 

de maximale score behaalt en aan alle andere prijzen, hoe hoog of laag zij ook zijn, 0 punten worden 

toegekend. Bij een andere, iets minder vaak gebruikte formule3 levert een prijs van € 0,01 de 

maximale score op en elke andere prijs een score van 0 punten. In de onderhavige casus is de 

laatstgenoemde formule gehanteerd, wat blijkt uit de laatste zin van r.o. 4.1. Die formule kan echter 

niet toegepast worden op nulprijzen, omdat de laagste prijs in de noemer staat en delen door 0 

onmogelijk is. 

Zo wordt in twee uitspraken van voorzieningenrechters geoordeeld dat een inschrijving met 

nulprijzen ongeldig is wanneer daardoor volgens de formule door 0 gedeeld zou moeten worden.4 In 

een later vonnis wordt echter overwogen dat in die casus een nulprijs in wezen hetzelfde is als een 

prijs van € 0,01 en wordt geen waarde gehecht aan de onmogelijkheid van deling door 0.5 Ook het 

Hof stapt in de onderhavige casus gemakkelijk over deze hobbel heen met de overweging in 4.12 dat 

het enkele feit dat de beoordelingsmethodiek niet werkt wanneer de laagste prijs € 0,00 is niet mee 

brengt dat de inschrijving ongeldig is. Daarbij speelt overigens wel een rol dat de inschrijver die in 

eerste aanleg het kort geding had gewonnen ook met een nulprijs had ingeschreven, zij het voor 

slechts één optie. 

Het Hof overweegt in r.o. 4.7 dat een strategische inschrijving in beginsel toegestaan is, tenzij uit de 

aanbestedingsstukken het tegendeel blijkt. Deze norm, voor het eerst geformuleerd in Vzr. Rb. 

Amsterdam 29 juli 2008, TBR 2008/178, is inmiddels vaste jurisprudentie. Eveneens in r.o. 4.7 

overweegt het Hof in lijn met de jurisprudentie dat wanneer de strategische inschrijving een grens 

overschrijdt, deze verwordt tot een ontoelaatbare manipulatieve inschrijving. Dan volgt een 

belangrijke overweging:  “Deze grens van het toelaatbare is niet in zijn algemeenheid te bepalen, 

                                                           
1 T.H. Chen, De speltheoretisch voordeligste inschrijving, TA 2007, p. 458. 
2 Score = laagste prijs / geboden prijs × maximum. 
3 Score = (2 – geboden prijs / laagste prijs) × maximum, waarbij in geval van een negatieve uitkomst de Score 
gelijk gesteld wordt aan 0 punten. 
4 Vzr. Rb. Utrecht 13 juni 2007, LJN: BA7015, Vzr. Rb. Groningen 3 augustus 2007, LJN: LJN: BB2292. 
5 Vzr. Rb. Arnhem 6 december 2010, LJN: BO9068. 
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maar zal van geval tot geval moeten worden getrokken.” Daarmee raakt het Hof de kern van de 

problematiek van strategische inschrijvingen. Er zijn in de jurisprudentie diverse voorbeelden te 

vinden van manipulatief verklaarde inschrijvingen,6 maar ook diverse voorbeelden van het 

tegendeel.7 Niemand kan een rechtsregel formuleren waarmee die grens van het toelaatbare kan 

worden bepaald. De oorzaak hiervan is wiskundig: de door aanbestedende diensten gebruikte 

formules definiëren continue functies die een geleidelijke overgang van waarden kennen en alle 

waarden tussen het minimum en maximum kunnen aannemen. Bij gebruik van dergelijke functies is 

het trekken van een scherpe grens onmogelijk.  

Er bestaat een oplossing voor dit dilemma van wel of niet manipulatief verklaren: de rechter zou een 

strategische inschrijving nooit ongeldig moeten verklaren, tenzij deze irreëel is. Hierbij gebruik ik het 

woord ‘irreëel’ in de gebruikelijke betekenis van ‘in strijd met de werkelijkheid’. Een inschrijving is 

irreëel in deze zin wanneer iets wordt aangeboden wat onmogelijk is. Een aansprekend voorbeeld 

van een irreële inschrijving is te vinden in een recent vonnis in een bodemzaak, waar ter zitting het 

volgende is verklaard: “Wij hadden destijds een aantal aanbestedingen verloren doordat we te eerlijk 

waren geweest over de vereiste oplevertermijn. We wisten dat de opdracht voor HG niet in 3,5 

maand kon worden uitgevoerd maar hebben toch ja gezegd omdat we anders uit de aanbesteding 

lagen.”8 Terecht wordt deze irreële inschrijving jaren later afgestraft met een veroordeling tot 

schadevergoeding. De Raad van Arbitrage heeft in een soortgelijke casus terecht geoordeeld dat de 

inschrijving ongeldig is wanneer toerekenbaar tekortschieten op voorhand vaststaat.9 

Bij het bieden van nulprijzen zal veelal geen sprake zijn van een irreële inschrijving in de 

bovengenoemde betekenis: de opdracht kan veelal gewoon met winst worden uitgevoerd doordat 

de nulprijzen worden gecompenseerd door andere (relatief hoge) prijzen.  

In het onderhavige arrest zijn diverse aanknopingspunten te vinden voor de stelling dat een 

strategische, maar wel realiseerbare, inschrijving niet ongeldig verklaard moet worden: nulprijzen 

zijn niet verboden in de aanbestedingsstukken (r.o. 4.9), zij geven gewoon weer wat het kost 

wanneer een bepaalde optie wel of niet wordt afgenomen (r.o. 4.10), zij zijn niet geboden om de 

beoordelingssystematiek ten eigen bate te verstoren, maar ingegeven door de inrichting van de 

bedrijfsprocessen (r.o. 4.12).  

Te betreuren is wel dat het Hof in r.o. 4.12 overweegt dat een inschrijving met abnormaal lage 

prijzen als manipulatief/irreëel terzijde gelegd moet worden. De vraag of een inschrijving ‘abnormaal 

laag’ is, is immers een wettelijke toets waarover de voorzieningenrechter Rotterdam terecht heeft 

overwogen dat deze uitsluitend toegepast kan worden op de prijs als geheel,10 ook al past de 

voorzieningenrechter Utrecht in een op dezelfde dag gewezen vonnis deze toets (ten onrechte) toe 

op een component van de prijs.11 

                                                           
6 Vzr. Rb. Arnhem 11 juni 2010, LJN: BN0353, Vzr. Rb. Breda 6 oktober 2010, LJN: BO0109, Vzr. Rb. ’s-
Gravenhage 22 februari 2012, LJN: BV8345 en Vzr. Rb. Zwolle 27 juni 2012, LJN: BW9818.  
7 Hof ’s-Hertogenbosch 10 januari 2012, LJN: BV1126, Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 16 mei 2012, LJN: BW6515, Vzr. 
Rb. Rotterdam 2 augustus 2012, LJN: BX3795 en Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 5 februari 2013, LJN: BZ4192. 
8 Rb. Zutphen 8 mei 2013, LJN: BZ9618, r.o. 7.14. 
9 RvA 6 december 2002, nr. 24.954, r.o. 16. 
10 Vzr. Rb. Rotterdam 24 december 2008, LJN:  BG8849, r.o. 4.3. 
11 Vzr. Rb. Utrecht 24 december 2008, LJN: BG8239, r.o. 4.11. 
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Het is te hopen dat na dit arrest strategische inschrijvingen die niet irreëel zijn niet meer ongeldig 

worden verklaard, tenzij ongeldig verklaren op grond van de voorwaarden van de 

aanbestedingsstukken mogelijk is. Is het onder de voorwaarden van de aanbestedingsstukken 

gewoon toegestaan om strategisch in te schrijven, dan weten alle inschrijvers waar zij aan toe zijn en 

zullen zij ieder op hun manier in concurrentie de voor hen best mogelijk inschrijving doen zonder 

bang te hoeven zijn dat hun inschrijving wordt geëcarteerd. Dit zou de vrije mededinging 

bevorderen. 
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