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Annotatie bij Vzr. Rb. Oost-Brabant 4 april 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:1905 

'Geschil over de uitleg van een voetnoot in het Programma van Eisen.' Dit vermeldt de samenvatting 

van de onderhavige uitspraak op rechtspraak.nl. Een niet in het aanbestedingsrecht ingevoerde lezer 

van dit vonnis zal zich afvragen waar aanbestedingsjuristen zich druk over maken. Kan een voetnoot 

zo belangrijk zijn dat een heel vonnis er op gebaseerd wordt? Ja, dat kan! Zodra de wiskunde opduikt 

in het aanbestedingsrecht is de kans aanwezig dat aan de rechter de meest vreemde problemen 

worden voorgelegd met soms bizarre uitkomsten, zoals in de onderhavige casus. 

De lezer zal zich met mij hebben afgevraagd: hoe luidt nu eigenlijk die voetnoot? Het vonnis vermeldt 

in r.o. 4.2: 'Cruciaal is de uitleg van het laatste gedeelte van voetnoot 1 op diezelfde pagina 20 van het 

Programma van Eisen, dat betrekking heeft op de afronding van een getal op twee decimalen.' Te 

betreuren is dat dit cruciale gegeven niet in het vonnis vermeld wordt, zodat de lezer niet kan 

controleren of de uitleg van de voorzieningenrechter correct is. Die uitleg wordt gegeven in r.o. 4.5, 

waarin de voorzieningenrechter overweegt dat het afronden op twee decimalen, wat kennelijk in de 

voetnoot wordt vermeld, slaat op het afronden van de met vier decimalen weergegeven ingevulde 

prijzen en niet op het afronden van de grenswaarden in de tabel die reeds in twee decimalen zijn 

weergegeven. Die uitleg lijkt dus wel correct te zijn, maar waarom is dit nu zo cruciaal? 

Minstens zo cruciaal als de afronding op twee decimalen die in de voetnoot wordt vermeld, is de 

vermelding in de voetnoot dat prijzen die op de bandbreedte liggen er niet binnen vallen (zie r.o. 4.5). 

Uit r.o. 4.3 blijkt dat de rechter grote waarde hecht aan de vraag of een prijs van 63,0099 nu wel of 

niet op de bandbreedte van de huurprijs van type 1 ligt (met ondergrens € 55,79 en bovengrens € 

63,01). In de wiskunde is het verschil tussen 55,79 < 𝑃 < 63,01 respectievelijk 55,79 ≤ 𝑃 ≤ 63,01 

inderdaad van cruciaal belang.1 Maar maakt het voor de huurprijs van type 1 nu werkelijk enig verschil 

of er € 63,0099 respectievelijk € 63,01 wordt gefactureerd? Aangenomen dat er 100 printers van type 

1 worden gehuurd, bedraagt de totale huurprijs voor dit type in het ene geval € 6.300,99 en in het 

andere geval € 6.301,00, dus een prijsverschil van € 0,01. Kan die ene cent voldoende aanleiding zijn 

om een zo ingrijpende beslissing te nemen als in dit vonnis gebeurt? 

Hoe kan het dat aanbestedingsjuristen hun hersens moeten pijnigen met vraagstukken als in deze 

casus? De oorzaak is dat het bestek regelmatig, zoals in deze casus, een combinatie van exacte 

omschrijvingen en vage omschrijvingen bevat en meestal ook nog diverse leemten. De wiskundige 

formules, zoals de formule (2 - P /L) * M die genoemd wordt in r.o. 2.5, zijn meestal slechts op één 

wijze te interpreteren. Maar wat de inkoper niet zelden vergeet, is dat hij bij die formules wel het 

domein moet vermelden, dat wil zeggen de verzameling van getallen waarop die formule kan worden 

toegepast. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer L beneden de bandbreedte ligt? De inschrijver die 

die prijs biedt krijgt nul punten, maar zijn inschrijving wordt niet ongeldig verklaard, zodat de prijzen 

van de overige inschrijvers worden beoordeeld op basis van een laagste prijs beneden de bandbreedte. 

Is dat werkelijk de bedoeling? Ook worden regelmatig onlogische consequenties van de formules over 

het hoofd gezien. Zo bepaalt het bestek dat indien de laagste prijs meer dan 25% afwijkt van de 

gemiddelde prijs van alle overige geldige inschrijvingen die inschrijvers 50% van het maximum krijgen 

(zie r.o. 2.6). Die regel is niet logisch, wanneer we kijken naar het voorbeeld van prijzen van A = € 99, 

B = € 100 en C = € 200. Is het maximum 10 punten, dan krijgt A 10 punten, B 5 punten en C ook 5 

punten. Een absurde uitkomst met deze prijzen.  

                                                           
1 In het eerste geval spreekt men van een open verzameling, in het tweede geval van een gesloten verzameling. 
Het hele vak topologie is gebaseerd op het onderscheid tussen open en gesloten verzamelingen. 
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Door de exactheid van de wiskundige formules ligt het voor de hand om de rest van het bestek ook 

exact te interpreteren, dus te zien als een wiskundig algoritme. Wanneer echter een wiskundig 

algoritme in woorden wordt uitgedrukt, zoals meestal gebeurt in bestekken, dan moeten die woorden 

wel duidelijk zijn. Bovendien ligt het dan meer voor de hand dat een wiskundige dat algoritme 

interpreteert dan dat een jurist dat doet. Dat algoritme voor het onderdeel "huurprijs apparatuur" kan 

op grond van de gegevens van het vonnis als volgt worden geformuleerd:2 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = {

0 𝑎𝑙𝑠 𝑃 ≤ 𝑎                            

(2 −
𝑃

𝐿
) × 𝑀 𝑎𝑙𝑠 𝑎 < 𝑃 < 𝑏

0 𝑎𝑙𝑠 𝑃 ≥ 𝑏                           

 

In deze formule staat L voor de laagste geboden prijs, P voor de prijs waarvan de score wordt berekend, 

a voor de ondergrens, b voor de bovengrens en M voor de maximale score. Met deze formule is 

volstrekt duidelijk dat het bieden van een prijs die gelijk is aan de ondergrens betekent dat 0 punten 

gegeven worden. Volstrekt duidelijk is ook dat de aldus gedefinieerde functie twee discontinuïteiten 

bevat. Voor een prijs van a worden 0 punten gegeven en voor een prijs die net iets boven a ligt wordt 

het maximum gegeven. Een kleinere sprong wordt gemaakt bij de bovengrens. Het is die 

laatstgenoemde discontinuïteit, die sprong van 43,74 punten omlaag, die Xerox de das omdoet (zie 

r.o. 4.6).  

Wat er werkelijk aan de hand is, is het volgende. Met het gekozen beoordelingsmodel is het 

aantrekkelijk om strategisch in te schrijven en Xerox heeft dat gedaan door een prijs van € 0,0000 voor 

zwart-wit tikken te bieden (zie r.o. 2.6). Hiermee verkrijgt zij een voorsprong op haar concurrenten, 

maar zal zij elders hogere prijzen dan die concurrenten moeten bieden ter compensatie. Daarom heeft 

Xerox voor de huurprijzen net onder de bovengrenzen willen bieden en heeft zij dat kennelijk gedaan 

met prijzen als € 63,0099. Had zij gekozen voor prijzen van € 63,00 in plaats van € 63,0099, voor € 

94,50 in plaats van € 94,5099 etc. dan had zij onbedreigd gewonnen, want voor de scores maakt dat 

vrijwel geen verschil. In plaats van een uitspraak te doen over de (vermoedelijk lastige) vraag of de 

door Xerox gekozen strategie toelaatbaar is volgens het bestek en het aanbestedingsrecht, heeft de 

voorzieningenrechter een onbetekenend detail als afronding op twee decimalen tot cruciaal gegeven 

gebombardeerd en het complete oordeel daaraan opgehangen. Daarmee wordt volledig voorbij 

gegaan aan de kern van de zaak. 

De lezer zou misschien geneigd zijn de vergelijking te trekken met het arrest Hof 's-Gravenhage 21 

februari 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BC5066, waarin de vraag centraal staat of een score van 49,7 

punten moet worden afgekapt tot 49 punten (zoals de voorzieningenrechter oordeelde) dan wel moet 

worden afgerond tot 50 punten (zoals het Hof oordeelde). In die casus was bepaald dat de scores in 

hele punten zouden worden berekend en toevallig bepaalde de keuze tussen afronden en afkappen 

wie het PPS-contract voor het belastingkantoor te Doetinchem ter waarde van 27 miljoen euro zou 

winnen. Maar hier is dus sprake van een klein verschil met grote gevolgen en niet van een grote 

discontinuïteit zoals in de onderhavige casus.  

Op zich is het verstandig geweest van de aanbestedende dienst om in het bestek bovengrenzen voor 

de huurprijzen op te nemen om strategische biedingen te ontmoedigen. Maar dan had hij wel moeten 

                                                           
2 In feite is dit nog niet volledig, omdat er nog iets vermeld moet worden over het geval dat  0 < L < a 
respectievelijk L ≤ 0. 
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bepalen dat biedingen boven de bovengrens ongeldig worden verklaard.3 Nu was het mogelijk geweest 

om zowel zwart-wit tikken als kleurtikken voor € 0,0000 aan te bieden met als compensatie een 

huurprijs van bijvoorbeeld € 100.000 per type.  

Nog beter was het geweest om een prijscriterium te hanteren dat de werkelijke prijs van de opdracht 

weergeeft in plaats van afzonderlijke puntenscores op te tellen. Die werkelijke prijs van de opdracht 

kan hier ook uitgerekend worden, blijkt uit het verweer van de scholen. In r.o. 3.3 stellen deze immers 

'Daarnaast is ook de totale contractwaarde op jaarbasis van Xerox lagen [lager] dan die van Canon [...]'. 

Het is dus mogelijk om de totale contractwaarde te berekenen. Wat is er dan nog mooier dan die 

berekende totaalprijs te hanteren als prijscriterium? 

mr. drs. T.H. Chen 

Eigenaar van CHEN Aanbestedingsadvies 

                                                           
3 Voor biedingen beneden de ondergrens kan het beste de maximale score gegeven worden om 
discontinuïteiten te vermijden. 
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