
 

 

Behandeld door 

Saida  Akaaboune 

E-mail 

s.akaaboune@ai-mobiliteit.nl  

 

 

   Datum 

   28 januari 2019 

Onderwerp 

Reactie AIM  op het bestek leerlingenvervoer van de gemeente Best met kenmerk 210908 

Geachte heer Van Kempen, beste Frank,  

 

Vorig jaar, op 8 maart 2018 hebben Co en ik op een prettige manier kennis kunnen maken met de 

inkooporganisatie BIZOB. In mijn presentatie heb ik toegelicht dat het AIM aanbestedingen in het 

doelgroepenvervoer monitort en beoordeeld op een aantal voor de branche belangrijke thema’s.  

Ook treden wij graag met opdrachtgevers in een vroeg stadium van de aanbesteding in gesprek om 

deze thema’s meer bekendheid te geven.  

 

Positieve punten in uw bestek  

Wij vinden het erg heugelijk te lezen dat een aantal besproken thema’s/pijnpunten voldoende 

aandacht krijgen in uw bestek.  Zo biedt u toekomstige vervoerders een lang contract aan en hanteert 

u een minimum en maximumprijs.  Een voldoende lange contractperiode biedt medewerkers in de 

branche meer perspectief op duurzame arbeidsrelaties. Door een minimum en maximumtarief te 

hanteren houdt u er zicht op dat het vervoer mogelijk niet tegen een te laag tarief wordt aangeboden. 

Ook het uitvragen van een vermogensinstandhoudingsverklaring vinden wij een positief element in uw 

bestek. Er wordt in de branche met veel bv structuren gewerkt waarbij het voorkomt dat niet elke bv 

even financieel gezond is. Uit een recent kerncijfer onderzoek van AIM blijkt dat maar liefst 52% van 

de onderzochte ondernemingen in de branche een negatief bedrijfsresultaat laat zien. https://ai-

mobiliteit.nl/ai-mobiliteit/aim/kerncijfers   
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Aanbevelingen 

Na het lezen van het bestek blijven voor ons nog een aantal aanbevelingen open die wij graag via 

deze brief met u delen.  Mocht u nog nadere toelichting over wensen dan gaan wij hier graag met u 

over in gesprek.  

 

Met vriendelijke groet, 

Saida Akaaboune 

 

 

Manager AIM  
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Aanbevelingen  

 

Kwaliteit  

Het AIM hecht veel waarde aan kwaliteit, waarbij uitgegaan wordt van het principe ‘de klant centraal’. 

Immers het vervoer dat wordt aanbesteed is bedoeld om de doelgroep de best passende 

vervoersoplossing te bieden. In uw bestek zou hier meer aandacht voor mogen zijn, vandaar de 

hieronder genoemde aanbevelingen.  

 

Gebruikersparticipatie  

Het AIM beveelt aan dat de aanbestedende dienst in het gehele traject van de aanbesteding 

nadrukkelijk gebruikers/klanten en/of ouders/verzorgers betrekken, bij de totstandkoming van het 

bestek, het beoordelen van de aanbiedingen, maar ook tijdens de (de evaluatie van) uitvoering van 

de opdracht. De aanbestedende dienst zou kunnen denken aan het actief betrekken van een WMO 

raad of oudercollectief bij het formuleren van een programma van eisen. 

 

Klant centraal   

Het verdient, wat het AIM betreft, aanbeveling om in het bestek aan vervoerders te vragen hoe zij de 

klant centraal stellen om het vervoer zo efficiënt mogelijk voor de klant uit gaan voeren. Aspecten als 

stiptheid, verminderen van reistijd, meer flexibiliteit in ophaalpunten, minder wachttijd bij het 

oproepen van vervoer en communicatie met de klant zijn aspecten die daarbij aan bod kunnen 

komen.  

 

Klanttevredenheidsonderzoeken (KTO’s) 

Het AIM beveelt aan dat de aanbestedende dienst klanttevredenheid/klantervaring (te bepalen aan de 

hand van directe ritbeoordelingen en aantoonbare, periodieke klanttevredenheidsonderzoeken en/of 

mystery guest onderzoeken) nadrukkelijk terug laat komen in het bestek. Elementen die in een 

klanttevredenheidsonderzoek zouden kunnen worden gemeten zijn de ervaringen met het reserveren 

van een rit, de uitvoering van een rit, de afhandeling van klachten en de toegankelijkheid van een rit 

voor mindervaliden 

 

Medewerkerstevredenheid  

Naast het  behoud  van betrokken personeel, waarop  elders in dit document wordt ingegaan, beveelt 

het AIM nadrukkelijk aan dat een aanbestedende dienst in het bestek opneemt dat er aantoonbare 

(periodieke) medewerkerstevredenheid onderzoeken worden gedaan. Het AIM mist dat in uw bestek. 

Het SFT kan hierbij een ondersteunende en onafhankelijke rol in spelen. 
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Gunningscriteria en weging 

 

Weging kwaliteit  

Het AIM beveelt aan dat kwaliteit in voldoende mate een rol speelt bij gunning. Bij de definitieve 

gunning zou kwaliteit voor minimaal 60% mee moeten wegen. In uw bestek weegt u kwaliteit slechts 

voor 40 % mee. En het zou ook moeten gaan om een absolute vergelijking. Dus elke bieding wordt op 

zichzelf beoordeeld, los van de andere biedingen. Deze aanbeveling moet in samenhang gezien 

worden met hetgeen het AIM aanbeveelt rondom het hanteren van een minimum- en plafondprijs en 

de systematiek van gunnen op waarde (GOW).    

 

Inkoop- en gunning methoden  

Het AIM beveelt aan om in een bestek niet alles ‘dicht te willen regelen’, maar de vervoerder de 

ruimte te geven  zelf invulling te geven aan de opdracht. Zo zou de aanbestedende dienst kunnen 

kiezen voor de systematiek van GOW of voor de inkoopprocedure volgens de systematiek van Best  

 

Value Procurement (BVP) of de concurrentiegerichte dialoog. 

Het voordeel van GOW is dat het een absolute methode is. De aanbestedende dienst bepaalt welke 

kwaliteitsaspecten van belang zijn en kent hier vervolgens een waarde aan toe, fictief en uitgedrukt in 

een bedrag in euro. Een aanbieder die hoog scoort krijgt een grotere fictieve waarde toegekend dan 

een aanbieder die lager scoort. Vervolgens wordt de fictieve waarde als korting toegepast op de prijs 

van de aanbieder. Zo kan een aanbieder die mogelijk niet de laagste prijs aanbiedt, maar wel 

maximaal scoort op kwaliteit, toch de opdracht gegund krijgen. Het is wel van belang dat de 

aanbestedende dienst de te behalen fictieve waarde niet te laag vaststelt. Immers, als de te bepalen 

korting ten opzichte van de prijs maar weinig effect heeft, is de aanbieder met een lage bieding nog 

steeds in het voordeel. Bovendien kan de aanbestedende dienst stellen dat de toegepaste fictieve 

korting, bij eventueel niet nakomen als malus opgelegd zal worden.  

 

Prestatie-inkoop (of Best Value Procurement) is een inkoopmethodiek waarbij de inschrijvingen 

worden gewaardeerd volgens het principe dat de meeste waarde moet worden verkregen voor de 

laagste prijs. Bij BVP wordt het principe om veel eisen te stellen aan de aanbieder losgelaten. De 

aanbestedende dienst schrijft veel minder standaarden en minimumeisen voor om de kwaliteit van de 

opdracht te garanderen. Immers hoe meer van deze standaarden worden gesteld, hoe minder ruimte 

er overblijft voor aanbieders om op kwaliteit het verschil te maken. 

 

De concurrentiegerichte dialoog verschilt wezenlijk van een ‘normale’ openbare of  niet -openbare 

aanbestedingsprocedure. Het verschil zit in de wijze van uitvraag. Er wordt gestart met een vraag 

waar géén (eenduidige) oplossing voor te vinden is.  Er wordt ruimte geboden aan  aanbieders om 

verschillende oplossingen aan te dragen om in de behoefte van de aanbestedende dienst te kunnen 

voorzien. Vervolgens kan de aanbestedende dienst in dialoog met aanbieders de voorgestelde 

oplossingen nader uitwerken en uiteindelijk bepalen welke oplossing(en) het best in zijn behoefte kan 

voorzien. Een goed gevoerde dialoog resulteert in inschrijvingen die voor de aanbestedende dienst 
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een optimale oplossing bieden tegen een redelijke prijs. Voor inschrijvende partijen biedt het een 

aantrekkelijke opdracht met voldoende economisch perspectief 

 

 Effecten arbeidsmarkt 

 

Behoud van betrokken personeel bij een faillissement   

Het AIM  beveelt aan dat aanbestedende dienst inzet op behoud van reeds bij het vervoer betrokken 

personeel. Het is daarbij belangrijk dat er stilgestaan wordt bij wat er met het personeel gebeurt als 

een vervoerder onverhoopt gedurende de uitvoering van het vervoerscontract failliet gaat.  In zo’n 

situatie zou de inzet moeten zijn: behoud van reeds bij het vervoer betrokken personeel. Het verdient 

aanbeveling daar als opdrachtgever voor de toekomst beleid over te ontwikkelen.  

 

Behoud van betrokken personeel bij een overname of tussentijdse contractwisseling  

Vanuit het mens-volgt-werk principe hebben sociale partners in de CAO Taxivervoer de OPOV en 

OPBC regeling  met elkaar afgesproken. De OPOV en OPBC regelingen houden kortgezegd in dat  

bij een contractovername of contractwisseling de nieuwe vervoerder een deel van het betrokken 

personeel bij de oude vervoerder een baanaanbod moet doen.  Het aantal werknemers met recht op 

een baanaanbod staat gelijk aan 75% van het totaal aantal benodigde inzeturen voor het betreffende 

contract. Het verdient aanbeveling om als aanbestedende dienst hier  ondersteuning en – waar 

nodig- medewerking aan te verlenen door bijvoorbeeld het Sociaal Fonds Taxi (SFT ) te informeren 

wie de huidige vervoerder(s) (inclusief onderaannemers) is/zijn.  

 

Social return (SROI) 

In een krimpende markt leidt de inzet van SROI al snel tot verdringing van arbeidsplaatsen. En in het 

zorgvervoer is sprake van een krimpende markt. Wat het AIM betreft zou een bestek dan ook geen 

minimale verplichte SROI voor uitvoerende functies - die tot verdringing van reguliere arbeidsplaatsen 

leidt - moeten bevatten. Ook niet via de inzet van proefplaatsingen of inzet van mensen met behoud 

van uitkering. SROI is, wat het AIM betreft, wel mogelijk als deze leidt tot duurzame inzetbaarheid 

(vaste arbeidscontracten) van de mensen die via SROI  worden ingezet. Bijvoorbeeld door middel van 

nieuwe functies in het kader van kwaliteitsbeheer en serviceverlening aan kwetsbare reizigers, denk 

daarbij aan doen van mystery guestritten en stewards.  

 

Kettingbeding 

Wanneer een opdrachtgever een bedrijf inhuurt om vervoer te realiseren , en dat bedrijf huurt weer 

een ander bedrijf in, ontstaat een keten. Het AIM beveelt aan om in het bestek op te nemen dat alle 

betrokken partijen bij de overeenkomst garanderen dat de geldende cao wordt nageleefd, dat zij 

toegang verlenen tot arbeidsvoorwaardelijke afspraken en medewerking verlenen aan door of 

namens de aanbestedende dienst uit te voeren controles, audits  en/of loonvalidatie. Deze verplichting 

dient eveneens aan betrokken onderaannemers bij de overeenkomst te worden opgelegd. Het AIM is 

er tot slot geen voorstander van dat een aanbestedende dienst in de overeenkomst met de 

contractant/vervoerder opneemt dat hij zich vrijwaart van enige vorm van aansprakelijkheid. 
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 Risicoverdeling 

 

Wijzigen vervoersvolumes  

Het komt met enige regelmaat voor dat aanbestedende diensten in uitvragen aangeven dat het 

vervoersvolume gedurende de looptijd van het contract zou kunnen afnemen. Maar dat de 

aanbestedende dienst niet in staat is om inzicht te geven in hoeveel dat volume dan zal afnemen. 

Ook komt het voor dat een aanbestedende dienst aangeeft dat door nog te nemen maatregelen het 

volume terug zal/kan lopen. Hierbij wordt niet altijd duidelijk gemaakt wanneer dat gaat plaatsvinden 

en om welke maatregelen met welke effecten dat gaat. Voor inschrijvers is dit een onwerkbare 

situatie. Hier is ook in dit bestek sprake van( 2.2) 

 

Maatwerk bij inzet per voertuig 

Bij vervoer  gebaseerd  op een tarief per gebruiker adviseert het AIM om een staffel in het bestek op 

te nemen. Voor vervoer, waarbij het tarief gebaseerd is op de inzet per voertuig, is het werken met 

een staffel moeilijker in te zetten, omdat een volumewijziging niet altijd in dezelfde mate tot 

prijswijzigingen zou moeten leiden. Het AIM beveelt hiervoor aan dat de aanbestedende dienst een 

voorziening (maatwerk) treft om bij teruglopende vervoersvolume de vervoerder een bepaalde 

tegemoetkoming (i.v.m. geleden schade als gevolg van boventallig personeel of voertuigen) uit te 

keren.  

 

Compensatie bij heraanbesteding 

Indien onverhoopt een aanbestedende dienst besluit dat de aanbesteding opnieuw gedaan moet 

worden of wordt gestaakt, dan beveelt het AIM aan dat vervoerders die een aanbieding gedaan 

hebben hier een redelijke compensatie (vergoeding) voor krijgen. Met het opstellen van een 

aanbieding zijn immers de nodige kosten gemoeid. Het is dan ook niet onredelijk om partijen hier op 

een redelijke wijze in tegemoet te komen.  

 

Termijnen aanbesteding  

 

Implementatietermijn  

Het komt nog te vaak voor dat aanbestedende diensten een te korte termijn hanteren, tussen moment 

van definitieve gunning en de daadwerkelijke start van het vervoer. Zo ook in dit bestek. Uit de 

planning blijkt dat er in dit bestek slechts 3,5 maanden tussen moment van gunning en startdatum 

contract liggen. Waarbij nog geen rekening is gehouden met eventuele bezwaren of gerechtelijke 

procedures.  

Korte doorlooptijden maken een goede en vlekkeloze implementatie van het vervoer door de nieuwe 

vervoerder erg moeilijk. Vooral als een geïnteresseerde vervoerder hiervoor taxi’s aan moet schaffen 

of nieuw personeel moet aantrekken (niet in alle gevallen gaat namelijk voldoende personeel van de 

oude vervoerder mee over; de OPOV regeling betekent immers het doen van een baanaanbod, maar 

werknemers zijn niet verplicht mee over te gaan).  
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Maar korte termijnen zijn ook voor een zittende vervoerder vervelend. Deze raakt mogelijk het 

vervoer kwijt en kan door een te korte termijn tussen definitieve gunning en overgangsdatum van het 

vervoer in serieuze problemen komen. Bij een collectief ontslag zal, afhankelijk van de omvang van 

het bedrijf, overleg plaats moeten vinden met OR en vakbonden en moeten, na de verkregen 

ontslagvergunning, de geldende opzegtermijnen (tot 3 maanden) in acht worden genomen.  

 

Het AIM beveelt dan ook aan in het bestek op te nemen dat er minimaal 6 maanden zit tussen het 

moment van definitieve gunning en start van het vervoer.  

 

Contractduur/looptijd 

 

Tijdig informeren bij gebruik optiejaren 

T.a.v. het wel of geen gebruik te maken van de optiejaren is van belang dat hierover tijdig contact is 

tussen de aanbestedende dienst en de vervoerder (minimaal 12 maanden voor eindtijd van het 

contract). In uw bestek is dat 6 maanden. Mocht namelijk geen gebruik gemaakt worden van die 

optiejaren, dan is er nog tijd om een nieuwe aanbesteding te starten en is er nog voldoende tijd voor 

de afwikkeling van het vervoer bij de oude vervoerder en opstarten daarvan bij de nieuwe vervoerder.   

 

Verplichting optiejaren uit te dienen 

Wat het AIM betreft is het aan te bevelen in het bestek geen bepaling op te nemen dat de 

aanbestedende dienst bij toekennen van de optiejaren de vervoerder kan verplichten deze optiejaren 

uit te dienen. In uw bestek geldt die verplichting wel (zie 1.2 Aanbestedingsdocument).   

 

Onderaannemers 

 

Relatie hoofdaannemer-onderaannemer 

Het is ook van belang stil te staan bij de relatie hoofdaannemer – onderaannemer. Een 

aanbestedende dienst kan niet verlangen dat een aanbieder het vervoer volledig zelf doet. Maar een 

aanbestedende dienst kan wel aangeven dat een aanbieder die met onderaannemers wil gaan 

werken dat vooraf kenbaar maakt. Ook beveelt het AIM aan dat de aanbieder die met 

onderaannemers gaat werken, na gunning inzage geeft in de prijzen die de onderaannemer betaald 

krijgt. Als richtlijn zou de aanbestedende dienst kunnen hanteren dat een ondernemer tenminste 90% 

van de door de hoofdaannemer aangeboden prijs moet krijgen (bij geregeld vervoer) .  

 

Betalingstermijnen onderaannemers  

Het AIM beveelt  aan dat de aanbestedende dienst oog heeft voor de betalingstermijnen die 

gehanteerd worden. Wettelijk is geregeld dat de factuur uiterlijk 30 dagen na ontvangstdatum door de 

opdrachtgever moet worden voldaan. Dezelfde termijn zou ook moeten gelden in de relatie 

hoofdaannemer – onderaannemer. De praktijk is echter nogal eens anders, met alle gevolgen van 

dien. 
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Wachtkamer/reservebank overeenkomst 

 

Het komt in sommige aanbestedingen voor dat naast de vervoerder, die op basis van de 

gunningscriteria het beste scoort, een overeenkomst wordt gesloten met de vervoerder die als één na 

beste scoort. De opdrachtgever zorgt er op die manier voor dat, in geval van problemen, het vervoer 

snel overgenomen kan worden door die tweede vervoerder. In uw bestek kiest u hier ook voor. 

 

Wat het AIM betreft is het geredeneerd vanuit de aanbestedende dienst en de gebruiker een 

begrijpelijke constructie. Immers, van een kwalitatief slecht presterende vervoerder wil je ook 

afscheid kunnen nemen, zodanig dat het vervoer snel overgenomen kan worden. De aanbestedende 

dienst moet zich wel realiseren dat er voor deze tweede vervoerder risico’s aan kunnen kleven. 

Immers, deze zal, veelal in kort tijdsbestek, vervoer over moeten nemen en heeft niet altijd direct 

benodigd materieel en personeel beschikbaar.  

 

Onderzoek bij problemen eerste vervoerder  

Wat het AIM betreft, is het  belangrijk na te gaan waarom de eerste vervoerder het contract niet heeft 

kunnen uitdienen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat door gewijzigde omstandigheden de eerste 

vervoerder het financieel niet heeft kunnen bolwerken en daardoor in de problemen is gekomen of 

failliet is gegaan. De vervoerder op de reservebank moet dan conform de overeenkomst en de 

oorspronkelijke bieding het vervoer overnemen. Het risico is aanwezig dat door de gewijzigde 

omstandigheden de nieuwe vervoerder financieel ook niet uitkomt. 

 

Klachtenregeling bij aanbestedende dienst 

Er zou wat het AIM betreft minimaal een laagdrempelige klachtenregeling bij de aanbestedende 

dienst moeten worden ingericht voor gebruikers.  . De klachtenregeling zou laagdrempelig en 

onafhankelijk moeten zijn ingericht, zodat klachten zorgvuldig en vlot kunnen worden behandeld. De 

klachtenregeling moet op papier staan met duidelijke instructies waar en hoe een klacht kan worden 

ingediend. Ook wordt er jaarlijks een rapportage gemaakt.  

 

Meldingsplicht vervoerder 

Ook verdient het aanbeveling in het bestek op te nemen dat een vervoerder een meldingsplicht heeft 

als deze niet meer aan een bepaalde eis voldoet. Bijvoorbeeld t.a.v. naleving TX keur, CAO, 

duurzaamheid  voertuigen etc. Niet melden zou tot  (financiële) consequenties moeten leiden.  

 

Malus en kostprijs 

Het AIM is voorstander van nieuwe ideeën op het gebied van prikkels om te presteren conform de 

inschrijving. In plaats van het opleggen van een boete, zou  aanbestedende dienst kunnen werken 

met het vooruitzicht op een bonus voor de vervoerder.  Deze aanbeveling moet in relatie gezien 

worden met hetgeen het AIM aanbeveelt over de AMvB inkoop WMO (in werking juni 2017) waarin is 

gesteld dat, voor in ieder geval het WMO vervoer een minimale reële kostprijs moet worden bepaald.  
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Het effect van een boete kan zijn dat vervoerders die toch al rond die minimum prijs hebben 

ingeschreven nog verder in de problemen komen  (met alle gevolgen van dien).  

 

 


