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Annotatie bij Vzr. Rb. Overijssel 28 maart 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:1601 

Dit vonnis dat op het eerste gezicht misschien logisch en voor de hand liggend lijkt, roept bij 

nauwkeurige bestudering diverse lastige vragen op. De belangrijkste is: hoe luidt nu eigenlijk die 

wiskundige formule die volgens de voorzieningenrechter niet geschikt is voor het berekenen van de 

score in geval van een negatieve exploitatiebijdrage? De formule die in r.o. 2.5 wordt vermeld, klopt 

in ieder geval niet. Dat blijkt uit de haakjesstructuur, want als er twee openingshaakjes zijn, moet de 

formule ook twee sluithaakjes bevatten. Hoogstwaarschijnlijk heeft de aanbestedende dienst beoogd 

de volgende formule toe te passen: Score = (100% − (x−y)/y * 100%) * 70. Dit is een formule die vaak 

wordt toegepast. In het vervolg van deze annotatie wordt uitgegaan van deze formule. 

Terecht merkt de voorzieningenrechter in r.o. 4.9 op dat de formule ongeschikt is (voor het berekenen 

van de scores) wanneer de noemer y (de laagste exploitatiebijdrage) gelijk is aan 0. In diverse kort 

gedingen is om die reden een inschrijving die een nulprijs aanbood ongeldig verklaard,1 maar men ziet 

sindsdien ook wel uitspraken waarin de inschrijving ondanks het bieden van een nulprijs toch niet 

ongeldig verklaard wordt.2 Wanneer een formule als in deze casus gehanteerd wordt, dan maakt het 

wiskundig een enorm verschil of de laagste geboden prijs € 0,01 of € 0,00 of −€0,01 bedraagt. In het 

eerste geval krijgen alle andere inschrijvingen nul punten of een negatief aantal punten. Gebruikelijk 

is dat in het bestek vermeld wordt dat negatieve uitkomsten worden gecorrigeerd tot 0 punten, maar 

in deze casus lijkt dat niet het geval te zijn. Bij een laagste geboden prijs van € 0,00 is de formule niet 

bruikbaar, terwijl bij een laagste geboden prijs van −€ 0,01 de overige inschrijvingen astronomisch 

hoge positieve scores krijgen. 

Inkooptechnisch is er natuurlijk geen verschil tussen een prijs van € 0,01 of € 0,00 of −€ 0,01. Het is dus 

duidelijk dat formules zoals in deze casus gehanteerd nooit gebruikt moeten worden wanneer 

dergelijke prijzen te verwachten zijn. 

In het geval van een laagste prijs van - € 50.000,00, zoals in casu is geboden door Optisport, leidt de 

formule tot vreemde uitkomsten: 

  Sportfondsen Optisport Laco 

Exploitatiebijdrage € 0,00 −€ 50.000,00 € 6.275.377,00 

Score 140 70 8925,53 

Hoe hoger de door de inschrijver aan de gemeente gevraagde exploitatiebijdrage is, hoe meer punten 

hij krijgt. Dat is in ieder geval in strijd met het gunningscriterium van de economisch meest voordelige 

inschrijving, zoals bekend uit het arrest Gerecht EU 16 september 2013, T-402/06, JAAN 2013/196, r.o. 

77. Duidelijk is dus dat, zoals de voorzieningenrechter in r.o. 4.8 overweegt, de formule niet geschikt 

is voor het mede bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving in geval van een negatieve 

exploitatiebijdrage. 

Wanneer de formule niet toegepast kan worden, zou men over kunnen schakelen op het gezond 

verstand: Optisport heeft verreweg de hoogste score voor kwaliteit en tevens de laagste prijs geboden. 

In elk beoordelingsmodel dat geschikt is om de economische meest voordelige inschrijving te bepalen 

zal Optisport dus onbedreigd als eerste in de rangorde eindigen. Maar omdat er een puntentelling en 

                                                           
1 Vzr. Rb. Utrecht 13 juni 2007, ECLI:NL:RBUTR:2007:BA7015, Vzr. Rb. Groningen  3 augustus 2007, 
ECLI:NL:RBGRO:2007:BB2292. 
2 Vzr. Rb. Arnhem 6 december 2010, ECLI:NL:RBARN:2010: BO9068, Hof Arnhem 9 april 2013, 
ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8213. 
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een formule in het bestek worden vermeld heeft de gemeente in eerste instantie getracht een uitslag 

in punten op te stellen door aan de andere twee inschrijvers 0 punten toe te kennen. Die scores zijn 

natuurlijk op geen enkele manier te motiveren en daarom trekt de voorzieningenrechter in r.o. 4.9 de 

correcte conclusie dat deze handelwijze in strijd is met de algemene beginselen van het 

aanbestedingsrecht. 

Het vonnis doet denken aan de motivering van amendement 99 bij het voorstel van de huidige richtlijn 

2004/18/EG, waarin werd voorgesteld om de verplichting tot het vermelden van de gewichten van de 

gunningscriteria te schrappen:3 “Een weging van elk afzonderlijk criterium is weinig afgestemd op de 

praktijk en te mathematisch georiënteerd. Dit geldt met name voor zeer complexe projecten en in 

gevallen waarin de aanbestedende dienst nog niet voldoende ervaring heeft om tot een nauwkeurige 

weging over te kunnen gaan. Een verplichting tot weging van de criteria kan derhalve tot foute 

constateringen leiden.” De opsteller van dit amendement maakt ten onrechte bezwaar tegen het 

gebruik van wiskunde in het beoordelingsmodel. Het is niet het gebruik van wiskunde dat de gemeente 

in deze casus in moeilijkheden heeft gebracht, maar het gebruik van een verkeerde wiskundige 

formule. Met een formule4 als Score = 35-70*BOOGTAN(X/400000)/PI() was er geen enkel probleem 

geweest, hoogstens kan het zijn dat na ontvangst van de inschrijvingen blijkt dat het gewicht (het getal 

70 in combinatie met het getal 400000) onhandig gekozen is. Maar dat probleem speelt bij elk 

beoordelingsmodel. 

Waar het in een geval als dit om gaat - en dat heeft de voorzieningenrechter goed gezien - is dat alle 

inschrijvingen onder gelijke omstandigheden tot stand moeten komen. Wanneer Sportfondsen had 

geweten dat een negatieve exploitatiebijdrage toegestaan was, had zij wellicht ook daarvoor gekozen. 

Dan was bijvoorbeeld de volgende uitslag mogelijk geweest: 

  Sportfondsen Optisport Laco 

Exploitatiebijdrage -€ 500.000,00 -€ 50.000,00 € 6.275.377,00 

Score 70 133 1018,55 

De formule geeft nog steeds een onbruikbare uitkomst, maar denkbaar is dat de gemeente in deze 

situatie voor de aantrekkelijke negatieve exploitatiebijdrage van een half miljoen van Sportfondsen 

had gekozen en haar wat mindere kwaliteit voor lief had genomen. We zien dat na het constateren dat 

de vooraf bekend gemaakte formule niet geschikt is om de scores voor de geboden prijzen te 

berekenen de aanbestedende dienst een vrijwel onvoorwaardelijke keuzevrijheid heeft. De gemeente 

had immers ook in plaats van het toekennen van scores van nul punten aan Sportfondsen en Laco de 

inschrijving van Optisport ongeldig kunnen verklaren wegens het bieden van een negatieve 

exploitatiebijdrage en vervolgens de inschrijving van Sportfondsen wel of niet ongeldig kunnen 

verklaren wegens het bieden van een nulprijs. Het is vaste jurisprudentie van het HvJ EU dat de 

gunningscriteria de aanbestedende dienst geen onvoorwaardelijke keuzevrijheid mogen laten,5 zodat 

ook hieruit blijkt dat de gunning niet in stand kan blijven. 

Het voorwerp van de opdracht is alleen beheer en exploitatie van een nieuw te realiseren zwembad 

en niet de bouw (zie r.o. 2.2). In r.o. 4.9 wordt vermeld dat de gemeente het verweer gevoerd heeft 

dat de huur pas kan worden vastgesteld nadat de aanneemsom van de bouw bekend is geworden en 

                                                           
3 Europees Parlement, Commissie juridische zaken en interne markt, Verslag over het voorstel voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken, PE 298.409, p. 74. 
4 Dit is de formule zoals deze in Excel wordt ingevoerd. 
5 HvJ EU 10 mei 2012, C-368/10 (Commissie/Nederland), r.o. 87. 
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dat daardoor een negatieve exploitatiebijdrage wel mogelijk was. Dat verweer is echter een ander 

argument waarom de gunning niet in stand kan blijven. De huurprijs is immers een essentieel 

onderdeel van de totale prijs van de opdracht, zoals de gemeente zelf laat zien met het voorbeeld van 

een huursom van € 100.000,- die wordt gecombineerd met een negatieve exploitatiebijdrage van − € 

5.000,-. In totaal betaalt de exploitant dan € 105.000,- aan de gemeente en niet € 95.000,- zoals de 

gemeente berekend heeft. Ernstiger dan deze rekenfout van de gemeente is het feit dat hiermee de 

prijs van de opdracht niet vaststaat, omdat deze immers afhankelijk is van een nader overeen te komen 

huurprijs. Dat is precies de reden waarom de gunning van de exploitatie van een parkeergarage door 

de voorzieningenrechter 's-Gravenhage werd verboden.6 In theorie is denkbaar dat Laco bereid zou 

zijn een huurprijs van bijvoorbeeld € 800.000,- per jaar te betalen en daarmee voordeliger voor de 

gemeente zou zijn dan de andere twee inschrijvers. Dat is een tamelijk onwaarschijnlijk voorbeeld, 

maar het prijsverschil van € 50.000,- (over 10 jaar) tussen Sportfondsen en Optisport kan wel 

gemakkelijk overbrugd worden met de nader te bepalen huurprijs.  

Alles bij elkaar meer dan genoeg redenen om een heraanbesteding te gelasten. De 'klap op de vuurpijl' 

in r.o. 4.10 van overwegingen ten overvloede over absolute en relatieve beoordeling en hantering van 

'zachte criteria' had interessant kunnen zijn, wanneer deze goed gemotiveerd was geweest en de 

relevante passages uit het bestek in het vonnis waren vermeld. Nu moet in strijd met het 

transparantiebeginsel van art. 121 Gw de lezer raden wat de beweegredenen van de 

voorzieningenrechter zijn geweest. 

mr. drs. T.H. Chen 

Eigenaar van CHEN Aanbestedingsadvies 

                                                           
6 Vzr. Rb. 's-Gravenhage 19 december 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BC3862. 
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