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Annotatie bij Vzr. Rb. Den Haag 30 januari 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:11066 

Er wordt zeer vaak in kort geding door de eiser gesteld dat de winnaar van de aanbesteding 

manipulatief heeft ingeschreven en dat zijn inschrijving derhalve ongeldig is. Dergelijke klachten 

hebben zelden succes, net als in de onderhavige casus. De Combinatie baseert haar vorderingen op 

twee samenhangende gronden (zie r.o. 3.2), namelijk dat de winnaar iets heeft aangeboden wat 

onmogelijk is (de tekortkoming staat bij voorbaat vast) en manipulatief heeft ingeschreven door de als 

gevolg van de tekortkoming te verbeuren boete in de prijs te verdisconteren. Wat de eerste grond 

betreft zou men de inschrijving irreëel kunnen noemen. Een irreële inschrijving is inderdaad ongeldig 

omdat deze niet aan de eisen voldoet, immers niet werkelijk aanbiedt wat gevraagd is. Bij een 

manipulatieve inschrijving echter is sprake van manipuleren van het beoordelingsmodel, wat meestal 

gebeurt door te schuiven met prijzen voor verschillende onderdelen van de opdracht. Daarvan is hier 

geen sprake, zodat deze casus in feite niet over een (vermeend) manipulatieve inschrijving gaat. 

Gebruikelijk is dat het boetebeding het verdisconteren van de boete in de prijs onmogelijk, althans 

onaantrekkelijk maakt. Dat is hier zeker het geval, zoals te lezen is in r.o. 2.4. Wanneer de gerealiseerde 

kwaliteitswaarde niet de geboden € 800.000, maar bijvoorbeeld € 600.000 is, dan bedraagt de boete 

anderhalf keer het verschil, dus € 300.000. Zou die boete in de prijs verdisconteerd zijn, dan is de 

prijsstijging beduidend groter dan het voordeel dat behaald wordt door een onjuiste opgave van de 

MKI-waarde te doen. Verdisconteren van de boete leidt dan juist tot een hogere fictieve prijs en 

navenant lagere kans om de aanbesteding te winnen. Terecht overweegt de voorzieningenrechter dan 

ook in r.o. 4.5 dat de aanbestedende dienst er in beginsel van uit mag gaan dat de inschrijvers naar 

waarheid verklaren. 

Conform de hoofdregel van het bewijsrecht ('wie stelt, moet bewijzen') overweegt de 

voorzieningenrechter in de slotzin van r.o. 4.3 dat het in de eerste plaats aan eiseres is aannemelijk te 

maken dat de door de winnaar aangeboden MKI-waarde onmogelijk kan worden waargemaakt. Daarin 

slaagt eiseres niet, omdat het natuurlijk erg lastig is om door de concurrent uitgevoerde berekeningen 

die men niet kent te betwisten. Volgens r.o. 2.3 wordt de MKI-waarde berekend volgens de 

bepalingsmethode 'Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van november 2011'. In dat 

document wordt op pagina 6 een overzicht gegeven van de factoren die daarbij een rol spelen: 

grondstofwinning, productiefase, transportfase, bouwfase, gebruiksfase, sloopfase en 

verwerkingsfase, kortom de gehele levenscyclus van de betonzuilen. Onvermijdelijk zullen bij de 

berekening vele aannames gemaakt moeten worden, waardoor de, volgens de methode 

verantwoorde, uitkomsten sterk uiteen kunnen lopen. Hierdoor zal het voor de aanbestedende dienst 

- en al helemaal voor de rechter - onmogelijk zijn om te beoordelen hoe realistisch de gedane 

aanbiedingen zijn. 

Er is mijns insziens een eenvoudige oplossing voor dit probleem dat speelt bij veel aanbestedingen 

waar dit soort milieucriteria gehanteerd worden. In plaats van een fictieve aftrek toe te kennen bij de 

aanbesteding zou de aanbestedende dienst kunnen overwegen om een reële bonus toe te kennen bij 

de uitvoering van de overeenkomst. Bij de onderhavige aanbesteding had in de concept overeenkomst 

opgenomen kunnen worden dat de opdrachtnemer een bonus krijgt (van maximaal € 800.000) die 

afhankelijk is van de gerealiseerde MKI-waarde. De inschrijvers kunnen dan de door hen verwachte 

bonus in de prijs van de aanbieding verwerken, zodat er voor de aanbestedende dienst geen risico op 

ireële inschrijvingen is. De inschrijvers hoeven dan immers geen te realiseren MKI-waarde te bieden 
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die in kort geding betwist zou kunnen worden. Het risico van een verkeerde inschatting van de te 

realiseren MKI-waarde komt net als bij een boetebeding bij de inschrijver te liggen. In geval van een 

tegenvallende prestatie ontvangt de opdrachtnemer een lagere bonus dan waarmee hij zijn 

inschrijfsom heeft gecalculeerd, maar hij heeft geen nadeel van de factor anderhalf over het verschil 

tussen berekende en gerealiseerde MKI-waarde die het risico van een verkeerde inschatting aanzienlijk 

vergroot. 
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