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Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 5 februari 2013, LJN: BZ4192 (Strategische inschrijving) 

Eiseres heeft bij een aanbesteding van een raamovereenkomst voor verhuisdiensten ingeschreven 

met een prijs van € 0,01 als huurtarief voor verhuismateriaal. Omdat in het bestek het bieden van 

irreële of manipulatieve prijzen verboden is, is haar inschrijving door de Staat ongeldig verklaard. In 

kort geding vordert eiseres het ongedaan maken van die beslissing. De voorzieningenrechter 

overweegt, conform de heersende leer, dat strategische inschrijvingen zijn toegestaan, maar 

manipulatieve inschrijvingen niet. Vervolgens onderzoekt hij of er realistische prijzen zijn geboden, 

waaronder hij verstaat prijzen die passen bij de door de inschrijver te verrichten activiteit. Eiseres 

heeft gesteld dat haar de huurprijzen in feite nihil zijn omdat de kosten van verhuur in andere door 

haar geboden tarieven zijn opgenomen. De voorzieningenrechter overweegt dat een prijs van € 0,01 

in plaats van een nultarief toelaatbaar is, mede omdat nultarieven vooral om rekenkundige redenen 

verboden waren. Daarom oordeelt de voorzieningenrechter dat de Staat de inschrijving ten onrechte 

ongeldig heeft verklaard op de grond dat deze irreëel of manipulatief zou zijn. Het is een 

Pyrrusoverwinning voor eiseres, want wegens gebreken in haar eigen verklaring worden haar 

vorderingen alsnog afgewezen wegens gebrek aan belang. Ook dit vonnis maakt niet duidelijk waar 

de grens tussen een toelaatbare strategische inschrijving en een manipulatieve inschrijving ligt, wat 

niet verbaast gelet op het volgende citaat uit Hof Arnhem 9 april 2013, LJN: BZ8213, r.o. 4.7: 

“Uitgangspunt is dat een strategische inschrijving (waarmee wordt bedoeld dat inschrijvers hun 

biedingen op zodanige wijze inrichten dat zij daarmee het maximale aantal punten scoren) in 

beginsel is toegestaan, tenzij uit de aanbestedingsstukken blijkt dat dit ontoelaatbaar is, en of een 

strategische inschrijving een grens overschrijdt en verwordt tot een manipulatieve of irreële 

inschrijving. Deze grens van het toelaatbare is niet in zijn algemeenheid te bepalen, maar zal van 

geval tot geval moeten worden getrokken.” 
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