
 
 

www.chenadvies.nl  1 

 

Gepubliceerd in JAAN 2014/16 

 

Annotatie bij Vzr. Rb. Den Haag 29 oktober 2013, KG ZA 11-968, ECLI:NL:RBDHA:2013:16423 

In het beoordelingsmodel van de gunningscriteria van de onderhavige casus speelt het  gemiddelde 

van de prijzen die geboden zijn de centrale rol, net als in het onlangs door mij geannoteerde arrest 

Gerecht van Eerste Aanleg EU 16 september 2013, T-402/06.1 In laatstgenoemde casus werden meer 

punten gegeven naarmate prijs van de inschrijving dichter bij dat gemiddelde lag, wat door het 

Gerecht in strijd met (de aard van) het EMVI-criterium werd geoordeeld. In de onderhavige casus 

werden wel meer punten gegeven naarmate de prijs lager was, maar slechts tot aan een grens die lag 

bij een prijs die 50% lager was dan het gemiddelde. Daarbeneden werden geen punten gegeven. De 

formule waarmee de prijzen worden omgerekend naar een puntenscore heeft dus wat in de 

wiskunde een discontinuïteit genoemd wordt, en wel een levensgrote. Wanneer het gemiddelde 

bijvoorbeeld 100 euro bedraagt, dan krijgt de inschrijving met een prijs van 50 euro de maximale 

score en de inschrijving met een prijs van 49,99 euro 0 punten. Ook bij dit beoordelingsmodel kan 

het dus gebeuren dat van twee inschrijvingen die kwalitatief gelijkwaardig zijn de duurdere wint, wat 

in bovengenoemd arrest precies de reden voor het Gerecht was om het beoordelingsmodel 

ontoelaatbaar te achten.2    

Het beoordelingsmodel bevat nog een andere, zo mogelijk nog ernstiger tekortkoming: er worden 

aparte puntenscores voor prijzen van onderdelen van de opdracht gegeven, welke scores worden 

opgeteld. Zes jaar geleden heb ik er al op gewezen dat bij het hanteren van een dergelijk model het 

mogelijk is dat een inschrijving met een daadwerkelijk hogere prijs meer punten krijgt dan een 

goedkopere inschrijving.3 Op grond van het recente hierboven genoemde arrest van het Gerecht is 

een dergelijk beoordelingsmodel dus in strijd met het EMVI-criterium. 

Met een beoordelingsmodel dat twee ernstige gebreken bevat, is het alleen met kunstgrepen 

mogelijk om nog enigszins verantwoord tot een gunningsbeslissing te komen. De eerste kunstgreep is 

het opnemen van een aantal regels in de aanbestedingsstukken die handig gebruik van het 

beoordelingsmodel moeten voorkomen. Zo is het onderling verschuiven van kosten verboden, het 

bieden van een nulprijs of een negatieve prijs verboden en mogen een irreële, manipulatieve of 

abnormaal lage of hoge inschrijvingen gedaan worden (zie r.o. 2.2). Bij een deugdelijk 

beoordelingsmodel is het stellen van dergelijke eisen niet nodig. Helpen al die regels niet om een 

ongewenste strategische inschrijving te voorkomen, dan kan als laatste vangnet worden overgegaan 

tot uitsluiting van de strategische bieder wegens overtreding van die regels. 

Het probleem met diverse van die regels is dat zij geen duidelijke afbakening geven van wat nog juist 

wel en wat net niet meer toelaatbaar is, mede omdat dit in belangrijke mate afhangt van de door de 

anderen geboden prijzen en dus van de strategieën die door andere inschrijvers gekozen worden. 

Het gerecht overweegt in het eerdergenoemde arrest dat de inschrijvers bij het gehanteerde 

beoordelingsmodel geen kennis hebben van een essentieel element, namelijk de gemiddelde prijs, 
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2 Zie nr. 77 van het arrest. 
3 T.H. Chen, De speltheoretisch voordeligste inschrijving, TA 2007, p. 458. 
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welk element de voorbereiding van de offertes had kunnen beïnvloeden.4 Zoals bekend uit het arrest 

Lianakis5 is dit in strijd met het transparantiebeginsel.  

De casus is een mooi voorbeeld van speltheoretisch optimaliseren van de inschrijving. Doordat 

eiseres hoog heeft ingeschreven op het onderdeel huurprijs, zijn de andere inschrijvers buiten de 

50% marge komen te liggen en zouden zij 0 punten moeten krijgen voro dit onderdeel (zie r.o. 2.5). 

Weliswaar zijn er aanwijzingen dat eiseres abnormaal hoog heeft ingeschreven, maar niet geheel 

uitgesloten is dat de andere twee inschrijvers juist abnormaal lage huurprijzen hebben geboden op 

grond van een andere strategie dan de strategie van eiseres. Hoe dit ook zij, de inschrijvers 

beïnvloeden onvermijdelijk de scores van andere inschrijvers, aangenomen dat de niet in het vonnis 

vermelde formules de gebruikelijke relatieve formules zijn. Degene die de slimste strategie heeft 

gekozen, haalt de meeste punten, maar dat is lang niet altijd de economisch voordeligste.  

Onbegrijpelijk is de overweging van de voorzieningenrechter in r.o. 4.2 dat een inschrijver bij het 

calculeren van zijn prijs rekening moet houden met optionele verlengingen van het contract. Dat 

scheelt een enorm bedrag, aangezien het gaat om drie jaar vast en maximaal vier verlengingen van 

een jaar. Voor de raming van de waarde van een opdracht moeten de verlengingsopties inderdaad 

meegeteld worden,6 maar geen zinnige ondernemer zal zich bij voorbaat rijk rekenen en meer dan 

marginaal rekening houden met die verlengingen in zijn calculatie, ook niet na kennisname van dit 

vonnis. Het is volkomen logisch dat eiseres het risico van het niet verlengen volledig bij de Staat heeft 

willen leggen, aangezien de Staat immers de partij is die dat risico kan beheersen en eiseres op dat 

risico geen enkele invloed kan uitoefenen. 

Het maakt zoals altijd een vreemde indruk dat een inschrijving wegens een irreëel hoge prijs wordt 

afgewezen. Waarom wordt die inschrijving niet gewoon afgewezen omdat andere inschrijvingen 

lager zijn en dus beter scoren? Het antwoord op die vraag heb ik in het begin van deze annotatie 

gegeven: het beoordelingsmodel is ondeugdelijk. De subsidiaire klacht hierover wordt in r.o. 4.3 

eenvoudig afgewezen met het voorlopige oordeel dat dit onvoldoende aannemelijk is geworden. 

Klachten over de ondeugdelijkheid van het beoordelingsmodel sneuvelen meestal op het 

Grossmannverweer, maar dit vonnis laat zien dat het nog eenvoudiger kan, zij het op een niet voor 

een ieder bevredigende wijze. 
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4 Zie nr. 73 van het arrest. 
5 HvJ EG 24 januari 2008, C-532/06. 
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