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Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag, 25 februari 2014, nr. C/09/455836 / KG ZA 13-1388, 

nog niet gepubliceerd, en nr. C/09/455756 / KG ZA 13-1382, nog niet gepubliceerd 

(mr. Hage) 

Na het arrest HvJ EG 28 maart 1985, zaak 274/83, Hof 's-Hertogenbosch 1 april 2008, 

ECLI:NL:GHSHE:2008:BC9432 en Gerecht EU 16 september 2013, T-402/06, JAAN 196 is er nu ook een 

vonnis van een voorzieningenrechter waarin de beoordelingsmethodiek die gebaseerd is op de 

afwijking ten opzichte van de gemiddelde prijs ontoelaatbaar wordt geoordeeld. De 

voorzieningenrechter volgt in r.o. 4.10 terecht de redenering van het Gerecht EU dat het gegeven dat 

van twee kwalitatief gelijkwaardige inschrijvingen de duurdere een hogere score behaalt impliceert 

dat de methode niet in overeenstemming is met het criterium van de economisch meest voordelige 

inschrijving. 

Hoewel de voorzieningenrechter in r.o. 4.8 overweegt dat de beoordelingsmethodiek duidelijk is en 

maar op één manier kan worden uitgelegd, lijkt uit de in r.o. 2.10 tot en met 2.15 weergegeven 

voorgeschiedenis iets anders te moeten worden afgeleid. Er was immers een herberekening van de 

scores noodzakelijk en een ingeschakelde accountant heeft na die herberekening weer een andere 

berekening toegepast - met dezelfde rangorde als uitkomst.  

Wat in het vonnis niet aan de orde komt, zijn de klachten van eiseres met betrekking tot de 

mogelijkheid van manipulatief inschrijven. Wanneer, zoals wordt beschreven in r.o. 2.2, er meerdere 

prijscomponenten met relatieve formules worden omgerekend naar afzonderlijke puntenaantallen die 

worden opgeteld, bestaat de mogelijkheid dat inschrijvers strategisch inschrijven door sommige 

prijzen extreem laag te bieden en ter compensatie andere prijzen extreem hoog. Maar hier heeft het 

bieden van extreme prijzen juist tot gevolg dat er zeer lage scores worden behaald. De methode van 

gunnen op basis van gemiddelde prijs maakt dus strategisch en manipulatief inschrijven zeer 

onaantrekkelijk. Dat neemt niet weg dat voor inschrijvers het vrijwel onmogelijk is om een goede 

aanbieding op te stellen omdat zij - zeker gelet op de omstandigheid dat het gaat om een openbare 

aanbesteding - niet kunnen voorspellen welke prijzen de concurrenten zullen bieden en het essentieel 

is zo dicht mogelijk uit te komen bij het gemiddelde van die concurrenten. De methode is daarmee een 

schoolvoorbeeld van het vragen om de speltheoretisch voordeligste inschrijving.1 Het is goed dat de 

voorzieningenrechter dit in r.o. 4.8 in navolging van het Gerecht EU kwalificeert als een situatie van 

"irrationele" mededinging.  

In de gevoegd behandelde zaak Vzr. Rb. Den Haag 25 februari 2014 KG-ZA 13-1382 (eveneens 

<<JAAN>> 2014/73) stuitten de vorderingen van Canon af op het bekende Grossmannverweer. De 

voorzieningenrechter neemt vaak te gemakkelijk aan dat er sprake is van rechtsverwerking, maar hier 

is dat wel te begrijpen omdat eiseres Canon geen enkele vraag had gesteld over de 

gunningssystematiek waartegen zij achteraf in kort geding bezwaar maakte. Tot op zekere hoogte 

'meeliften' met vragen die andere inschrijvers hebben gesteld wordt soms wel gehonoreerd door de 

voorzieningenrechter,2 maar in ieder geval zal de eiseres in kort geding minimaal één relevante vraag 

moeten hebben gesteld, willen haar vorderingen niet meteen afstuiten op het Grossmannverweer. 
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1 Zie TA 2007, p. 458. 
2 Vzr. Rb. Arnhem 15 april 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BM2142, r.o. 4.3. 
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