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46. Hoe oordeelt de Nederlandse 
rechter over strategische 
inschrijvingen?
MR. T. H. CHEN 

 

Waarom strategisch wordt ingeschreven

In een aantal artikelen heb ik gewezen op de wiskundige 
achtergronden van strategisch inschrijven, die als volgt 
samengevat kunnen worden:1

 – het beoordelingsmodel is transparant, dat wil zeggen 
dat inschrijvers kunnen berekenen hoeveel punten zij 
zullen scoren voor bijvoorbeeld hun prijzen;

 – inkooptechnisch deugt het beoordelingsmodel niet, 
waardoor een strategische bieder groot voordeel kan 
behalen wanneer hij als enige gebruik maakt van een 
bepaalde strategie.

Anders dan in België, waar men de strategische inschrijving 
niet kent omdat het beoordelingsmodel vaak niet transpa-
rant is, wordt het beoordelingsmodel in Nederland vaak in 
detail, met vermelding van de gebruikte wiskundige formu-
les, vooraf bekend gemaakt. Zit er een denkfout in het 
model, dan kunnen inschrijvers daar soms handig gebruik 
van maken, bijvoorbeeld door een nulprijs te bieden voor 
een bepaald onderdeel van de opdracht. Wanneer de strate-
gische bieder dan volgens het beoordelingsmodel de beste 
prijs-kwaliteitverhouding heeft geboden, maar in feite 
(veel) duurder is dan een andere inschrijver, ontstaan de 
problemen die men aantreft in de jurisprudentie die in dit 
artikel besproken wordt.

Strategisch inschrijven is niet verboden

In het handboek Aanbestedingsrecht2 wordt het voor-
gaande als volgt onder woorden gebracht: 

1 Zie bijvoorbeeld ‘De speltheoretische voordeligste inschrijving’, TA 2007, 
p. 458; ‘relatieve scores bevoordelen de zittende leverancier’, Tender 
Nieuwsbrief 3, 2009, p. 4-5; ‘Strategisch en manipulatief inschrijven bij 
EMVI’, Tender Nieuwsbrief 2, 2014, p. 5.

2 E.H. Pijnacker Hordijk, e.d. Aanbestedingsrecht, 4e druk, Sdu 2009, p. 435.

“Een dikwijls door aanbestedende dienst gebruikt argu-
ment tegen voorafgaande bekendmaking van de modalitei-
ten van de gunningscriteria is dat zij strategisch biedgedrag 
wensen te voorkomen. Daarmee wordt dan doorgaans 
bedoeld dat inschrijvers hun bieding zo structureren dat 
daarmee het maximale aantal punten wordt gescoord en 
niet zozeer wordt gestreefd de kwalitatief beste bieding te 
doen. Dergelijk strategisch biedgedrag is echter geoorloofd. 
Gunningscriteria zijn er juist voor bedoeld om aan te geven 
op welke wijze de aanbestedingsprocedure kan worden 
gewonnen, zodat inschrijvers moeilijk kan worden verwe-
ten dat zij zich daarnaar richten.”

Dat klopt helemaal, maar ik ben benieuwd wat de auteurs 
vinden van een inschrijver die een prijs van 2 miljoen euro 
voor een spoedbestelling biedt, terwijl de kosten hiervan 
minder dan 1000 euro bedragen? Die slimme inschrijver 
wint daarmee de aanbesteding op zijn ‘sloffen’ voor een 
totaalprijs die tientallen miljoenen hoger is dan de markt-
conforme prijs. In het vervolg komt dit voorbeeld dat 
misschien op het eerste gezicht onwaarschijnlijk lijkt, aan 
de orde.
Wanneer het beoordelingsmodel vooraf bekend gemaakt is, 
kan de inschrijver daar dus handig gebruik van maken. Dat 
geldt in het bijzonder wanneer de formule voor de bereke-
ning van de score van de prijs niet verstandig is gekozen. 
In de onderstaande situaties kan de aanbestedende dienst 
geconfronteerd worden met onwenselijke uitkomsten.
 – Er moet één prijs worden geboden, die wordt omgere-

kend met een relatieve formule naar een puntenscore.
 – Er moeten meerdere prijzen worden geboden, waarmee 

met een formule een fictieve totaalprijs wordt berekend 
waarvoor een puntenscore wordt toegekend.

 – Er moeten meerdere prijzen worden geboden, waarbij 
voor elke prijscomponent een afzonderlijke puntensco-
re wordt berekend.

 – Er worden waarden in de inschrijving geboden die on-
mogelijk kunnen worden nagekomen.

Strategische inschrijvingen worden op grote schaal aangetroffen in de jurisprudentie van de Nederlandse 
rechter. Kennelijk blijft het voor inschrijvers aantrekkelijk om, soms in strijd met bepalingen in het bestek, 
een strategische inschrijving te doen die hun concurrenten en de aanbestedende dienst kan benadelen. In dit 
artikel wordt besproken hoe de rechter met dit lastige leerstuk omgaat. \ 




