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Tegenvallende
passagiersaantallen
Als bij overheidsopdrachten de omvang van de opdracht vooraf
niet exact bekend is, wordt door de aanbestedende dienst wel
gebruik gemaakt yan een inschatting van de te verwachten
aantallen, Garanties voor die aantallen worden door de
aanbestedende dienst niet gegeven. lnschrijvers olfreren
vervolgens een prijs op basis van de gegeyen prognoses. Maar
verwachtingen zijn onzeker en komen oòk weleens niet uit.
De inschrijver wordt dan geconfronteerd met een verlies aan
inkomsten.

Dcvraag ir ol dcrcvcrllczcn tot hct ondcr-

ncmcrsrisico van do inrchrijvcr bohorcn, lcrwijl

dc prognor vcolal doordo ¡¡nbcstcdcndc

dicnrl is opgodcld.

ln bcginrclwol,zo hecfthct Hol Dcn Hragop 2O

scptcmbcr 2011i geoordccld, tcnzij :prakc is van

ecn ondcugdclijkr prognoro. Dc inrchríjvcr zal

dat moctcn r¡nton¡n cn d¡lv¡h nog nict moc.

De feiten
De gcmccntc Albrand¡wa¡rd ¡luit in 2005, na

ecn opcnbarc Europcro arnbcrtcdinE, ccn ovcr-

eenkom¡t mol Zorgvcrvorrccntralc Ncdcrland

B.V. (ZCN) voor hot collcelid vraagalhankclijk

vcrvocr (CVV) in harr grmoontc d¡t wordt

vcrgocd ondor do Wcl vosrzicninEcn gchandi-

capton (Wvg). Hotvcrvocr ¡ta¡t uitrluilcnd open

voor dc inwoncrrvln Albr¡nd¡waard cn bclreft

vior klantgrocpcn: WvE-gcîndicccrdcn (inclusicf

bcaobidorr) mol k¡mcr-lot-k¡mer-índicatic,

Wvg-gclndiecordrn mot dcur-tol-dcur-indic¡lic,

óS-pluscrs on ovcrigo inwoncn. Voor dozc

klanlgrocpcn ir door dr gcmccntc ccn índicatic

van prognorcrv.n hct a¡nlal zoncr opgcslcld

en in hcl bc¡lck opgcnomcn. Aan dczc indicatie

kunncn volgcnr hcl bcrtckgccn rcchlcn wordcn

ontlecnd. DcdoorZCN gcoffrccrdc prijs is

bepaald aan do hand van dc progno:c. Voor de

uitvocríngvan hctvcrvocrgcldl een sliplhcidseis

va¡95%.

Direcl na aanvang van de uitvocring van de over-

ecnkomst blijkt dat de vraag naar vervoer achter-

blijft bij dc goprognosticccrdc behoefle. Voorts

haalt ZCN dc ovcrccngckomen stiptheidseis

nict. Na ingcbrckeslclling door de gcmccnte en

een gcringc tariclswijziging (conform contract)

ontbindt dc gemccntc uitcindelijk de overeen-

kom¡t mctZCN cn sluit ccn nieuwc ov.rêên-

komct mct êGn dcrdc,

Het vonnis Yan de rechtbank
Rotterdam2
ZCN dagvaardt dc gcmcentc en vordcrt

primair do ov.erccnkomct lus¡en de gcmcente

cnZCN tc vcròictígcnwcgcnrdwaling aan de

zijdcvan ZCN. Subsidiaírvordcrt ZCN voor

rccht tc vc¡klarcn dat dc aemecntc nicl gcrech-

ligd war lot onlbinding tan dc ovcrocnkomsl,

althanr primair cn sub¡idiair te bepalen dat

dc gemccntc onzorgvuldig jcgen¡ ZCN heelt

gchandcld. Ook vordcrt ZCN schadcvergoc-

díng vandcgcmecnlc. De gcmcentc stclleen

tcgcnvordcring in cn vordcrl verklaring voor

rccht dat dc overccnkomst i¡ ontbonden. Tcvens

vordcrt dc gcmcenlc cen schadevergocding

wcgcnr ccn tocrekcnbarc tckortkoming aan de

zijdcvanZCN.

Dc rechtbank stcltZCN ¡n hetgelijk en over-

wccAt dal sprakc is van dwaling aan de zijde van

ZCN. Dc prognosc gecft naar het oordcel van

dc rcchtbank een relcvanlc onjuiste voorstelling

van zaken. De rechtbankacht hier aannemelijk

dat ZCN b'rj cen juistc voorstelling van zaken

nict € 2,89 per declarabele zone zou hebben

geoffreerd, De dwaling komtvoor rekening van

dc gemeentg omdat dc prognose is gebaseerd

op een linanciêle notitie die volgens de recht-

bank van onjuiste uitgangspunten is uitgegaan

en zodanig substantieel alwijkt van het werkelijk

gcbruik dat zij voorde inschrijvers op de aan-

besteding iederevorm van bruikbaarheid ont-

beert. Het gebrek aan ervaring van de gemeente

met het vervoervoor de doelgroepen'ó5-plus'

en'overig'leidt naar het oordeel van de recht-
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bank niet tot een onderzoeksplicht voor ZCN.

De rechtbank vernietigl de overeenkomst en de

gemeente moet aan ZCN een schadevergoeding

betalen.

Hof Den Haag
De gemeente gaal van het vonnis van de

rechtbank in hoger beroep. Het Hol stelt de

gemeente in het gelijk. Het Hol begint aller-

eerst met een uiteenzetting van de status van

een prognose. 'Een prognose is een voorspelling

over de toekomst, waarvan hel altijd onzeker is

ol deze zal uitkomen. Wanneer een prognose

in een aanbestedingsstuk niet uitkomt, zal de

in zijn toekomslverwachtÌng teleurgestelde

inschrijver zijn teleurslelling in beginsel als

deel van zijn ondernemersrisico zelf moeten

dragen, Dit laatste kan echter anders worden

wanneer de prognose ondeugdelijk is. Dan

heelt de aanbestedende dienst immers door

een ondeugdelijke prognose te geven, een

onjuiste inlichting gcgeven in de zin van artikel

ó:228, eerste lid, sub a BW. (...) Een prognose

kan ondeugdelijk zijn wanneer de werkelijkheid

in hoge mate alwijkt van helgecn geprognosti-

ceerd is. Een grote afwijking hoelt echler niel

altijd op een ondcugdelijkc prognose te wijzen.

ln het onderhavige geval zou de (grote) alwijking

ook kunnen worden veroorzaakt door ¡ndere

omstandigheden, die zich later bij de uitvoering

van de overeenkomst voordeden eri aan de ver-

wezenlijking van de prognose in de weg kwamen

te staan', aldus hct HoL Volgens het Hol bestaat

in dit geval de mogclijkheid dat het werkclijke

vervoer achterblecl op dc prognose doord¡t de

doelgroepen gcen gebruik wilden maken van

het door ZCN aangcboden vervocr vrnvrêge

de onstiplheid van dat vervocr. ZCN zal daar-

om andere leilen cn omslandigheden moctcn

aanvocren waaruit de ondeugdeliikheid van de

prognose blijkt. De doorZCN aangevoerde

feiten en omstand¡ghcdcn (b¡j het oprtellen

van de prognose is de gemccnle uitgcgaan van

prijsinclasticitcit, de gemccnte h¡ntccrl cen

hoger reizigerstariel dan beoogd en er is slechls

gebruik gemaakt van één vergelijkbaar vcr-

voerssysteem) wordcn door het Hol verworpen.

Het vonnis van de rcchtbank wordt vcrnictigd.

Vervolgens komt het Hol tot de conclusie dat

ZCN toerekenbaar tekort gescholen is in de

nakomíng van dc overeenkomst, nu zij slechts

een stiptheidspercentage van 70% heelt

behaald in plaats van dc overeengekomcn 95%,

De gemeente heelt dc ovcreenkomst mct ZCN,

naar oordeel v¿n het Hof, dan ook terecht onl-

bonden.'
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Conclusie
Veel aanbesteders maken bij aanbestedingen

gebruik van het kenbaar maken van indicatieve

aantallen. Voor inschrijvers is altijd de vraag wat

de waarde van dergelijke indicatieve aant¡llen ís.

Aangenomen moel worden dat aan die aantallen

betekenis loekomst. lmmers, zou de indicatie

betekenisloos zijn, dan zou de aanbestedende

dienst de gegevens niet beschikbaar hebben

gesteld. Kennelijk gaat de aanbesteder uit van de

door haar gegeven aantallen. Het is dan ook niet

meer dan redelijk dat ook de inschrijver daarvan

uitgaal en haar prijs daarop baseert. ln die zin

lijkt ons de benadering van hct Hof, te weten dat

alwijkingen ten opzichte van de indicatie voor

rekening van inschrijver komen tenzij sprake is

van een ondeugdelijke prognose, discutabel. Dat

inschrijvers rekening moelen houden met cnige

alwijking ligtvoor de hand - hct zijn tenslotte

indicalicve gcgcvcns - maar kcerzijde lijkt ons te

zijn dat aan de gcgcvens wel enige waarde mag

wordcn toegekcnd.

Hct Hol legt het kantelpunt bij bndeugdel¡jke

prognose'. ln dat gcval zou betoogd kunncn

worden dat dc overschrijding van de prognose tot

aanspraken van de opdrachtnemer kan leiden,

Wanneer is sprakc v¡n ecn bndeugdelijke prog-

nose'en hoc toont de opdrachlnemer, die kenne-

lijk de bewijslast van dic stelling draagt, dat aan?

Dal is nog nietzo eenvoudig. Volgcns het Hol in

de ondcrhavigez¡ak k¡n een zecr grotcalwijking

tusscn prognosc cn werkel¡kheid aanlciding zijn

te veronderstellcn dat hel om een ondcugdelijke

prognosc gaat. Echtcr, zo oordeeh hct Hol, zelfs

bijccn zo grote alwijking kan nog altijd sprake

zijn van omslandighcdcn die niet voor rekening

van dca¡nbesledend¿ dienst komcn. ln dit gcval

zou de alwijking kunnen zijnverklaard doorde

onstiptheid van de ritten. Te billijken valt dat die

omstandighcid, die beînvlocd k¡n worden doorde

opdrachtnemcr, voor haar rekcning bl¡jft .

Wijziging van (uilvoering)van ccn bepaald belcid

dat doór cen inschrijver (i,c.cen thuiszorginslel-

ling) had kunnen wordcn voorzicn, waardoor

cr sprake was van ccn toename in bchocftc aan

gocdkopere hulp en een alname v¡n duurdere

hulp, is volgens hel Holook een omstandighcid

dievoor rekening van dc inschrijver moet blij-

ven.3 Die overweging overtuigt ons mindcr, De

betrcflende omstandigheid is door de opdracht-

nemer iminers niet te bcÌhvlocden en kan door

haar ook niet worden opgevangen.

Er zijn ook voorbeelden waarin inschrijvers in

bescherming worden genomen. We noemen er

twee. ln een geval waarin een inschrijver klaar

stond om 3.000 inburgeraars in één jaar te

ontvangen voor het volgen van inburgerings-

trajecten, terwijl er door de gemeente slechts

102 werden aangeleverd, vond de rechter

dat de gemeente, ondanks dat het aantal niet

gegarandeerd was, de overeenkomst niet was

nagekomen.a Daar waar de (te) hoge prognose

veroorzaakt werd doordat de vorige vervoerder

ten onrechte (gesubsidieerd) leerlingenvervoer

had gedeclareerd onder de vervoersoyereen-

komst en een zorginstelling aangal het gebruik

van de regiotaxi te zullen staken, diende de

aanbestedende dienst de inschrijver eveneens

schadeloos te stellen, nu op basis van de rede-

lijkheid en billükheid.5 Hierbij moet wel worden

opgemerkt dat in beide uitspraken partijen al

in onderhandeling waren over een vorm van

schadevergoeding en de uitspraken van lagere

rcchtcrs zijn.

Hct Holtrelt in haar uitspraak naar ons oordeel

niet dejuiste balans tussen de belangen van

inschrijvers (die altijd in concurrentie moeten

prijzen) en aanbesteders. Een inschrijver moel

haar bieding kunnen baseren op door een aan-

bcstcdcrverschafte inlormatie. Als die informa-

tic na¿r hct oordeel van de aanbestedende dienst

te onbctrouwbaar is, dienlte worden overwogen

die inlormatie niet teverstrekken, of in aanvulling

daarop een nadere regeling in de aanbesteding

op te nemen die, rekcning houdend met de

belangen van de inschrijvers en de aanbesteder,

voorziel in overschrijdingen of onderschrijdingen

van de schalting.

Als de omvqng van cen bepaalde acliviteit vooiaf

mocilijk ir in tc schatten (zoals in deze casus ken-

nclijk het gevalwas) kan het wellicht beterzijn

prijzen door middelvan een staffel uit tevragen,

zoals ook in de Gids proportionalite¡t wordl voor-

gesteld, ol om te werken met een meer/minder-

wcrklijst.
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