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61. Hoe moeten staffelprijzen 
gewogen worden?
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De casus Staat/Gyata

Bij een prijsstaffel wordt het factuurbedrag bepaald op 
grond van prijzen die afhankelijk zijn van de afname. Een 
voorbeeld uit de jurisprudentie is de onderstaande staffel1:

Aantal uren Korting

0 – 3000 0%

3001 – 10.000 5%

> 10.000 10%

Tabel 1

De bovenstaande kortingen waren door Gyata geboden bij 
de aanbesteding van een raamovereenkomst voor detache-
ring. In 2001 werden door Gyata ongeveer 11.600 uren 
gefactureerd en in 2002 ongeveer 7.700 uren. Het door haar 
terugbetaalde kortingsbedrag was gebaseerd op een cumula-
tieve (incrementele) interpretatie van de staffel: in 2001 was 
volgens haar de korting 0% over de eerste 3.000 uur, 5% 
over de volgende 7.000 uur en 10% over de laatste 1.600 
uur. In 2002 was een soortgelijke berekening door Gyata 
toegepast. Volgens de Staat gold het kortingspercentage uit 
de toepasselijke staffel over het totale factuurbedrag, wat 
uiteraard een hogere uitkomst opleverde. In een bodempro-
cedure vorderde de Staat het verschil van ruim € 96.500.
De rechtbank wees de vorderingen van de Staat af met als 
belangrijkste overweging (r.o. 3.3): ‘Gyata heeft immers 
geoffreerd op basis van een aanvraag waarin de term 
‘‘staffelkorting’’ (volgens Van Dale's Groot Woordenboek 
der Nederlandse Taal: “kortingspercentage dat voor elke 
hoeveelheid apart wordt berekend”) is gebruikt. Eventuele 
onduidelijkheid van de offerteaanvraag komt eerder voor 

1 Rb. Den Haag 21 september 2005, ECLI:NL:RBSGR:2005:BI6426 (Staat/
Gyata).

risico van de Staat, die deze heeft opgesteld, dan voor dat 
van Gyata.’ Verder overwoog de rechtbank dat de interpre-
tatie die de Staat aan de staffel gaf onlogisch was omdat 
bij die interpretatie de Staat de totale prijs aanzienlijk zou 
kunnen verlagen door bijvoorbeeld iets meer dan 3.000 
uur af te nemen. Inderdaad is bij een uurtarief van € 100 
het factuurbedrag bij 3.000 uur gelijk aan € 300.000 en bij 
3.001 uur gelijk aan 95% × € 300.100 = € 285.095, zodat 
de arme consultant die dat ene uurtje te veel schrijft zijn 
werkgever een schadepost van ca. € 15.000 bezorgt.

Niet-cumulatieve staffels

De overwegingen van de rechtbank klinken overtuigend, zodat 
het lijkt dat staffels altijd cumulatief moeten worden geïnterpre-
teerd. Toch zijn er ook situaties denkbaar waarin een niet-cu-
mulatieve staffel de meest voor de hand liggende keuze is. Stel 
dat het Ministerie van OCW zou besluiten om na de gratis 
schoolboeken ook gratis tablet-pc’s via de schoolbesturen aan 
de leerlingen in het voortgezet onderwijs te verstrekken en een 
raamovereenkomst zou aanbesteden waarbij elk schoolbestuur 
eenmalig een aantal tablets afneemt. Nu is een niet-cumulatieve 
staffel op basis van het aantal door een schoolbestuur aange-
schafte tablets voor de hand liggend, omdat er – anders dan in 
de besproken casus Staat/Gyata – geen sprake is van een groei-
ende afname die de staffelgrenzen kan passeren. Stel dat een 
inschrijver de volgende prijzen biedt:

Afname Stuksprijs

0 – 1.000 € 400

1.001 – 5.000 € 380

5.001 – 10.000 € 360

> 10.000 € 340

Tabel 2

Het opvragen van prijzen in staffels komt veel voor bij aanbestedingen, met name bij raamoverkomsten, 
waarbij in het algemeen de afname niet vooraf bekend is en deze jaarlijks kan fluctueren. Voor 
aanbestedende diensten is het lastig om staffelprijzen te beoordelen. Kiezen zij een verkeerde methode 
dan is de kans groot dat een inschrijving die als goedkoop wordt beoordeeld in werkelijkheid duur is en 
omgekeerd. Het moeilijkste probleem is een formule te bedenken waarmee staffelprijzen kunnen worden 
omgerekend tot een fictieve prijs die goed aansluit bij de werkelijke prijs van de overeenkomst. In dit artikel 
wordt een oplossing voor dit probleem beschreven die gebaseerd is op een standaard model uit de statistiek.\ 




