
 

 

Behandeld door 

Saida Akaaboune 

E-mail 

s.akaaboune@ai-mobiliteit.nl  

 

 

   Datum 

   18 maart 2020 

Onderwerp 

Reactie AIM  op bestek leerlingenvervoer van de gemeente Leudal 

Geachte heer Janssen,  

 

Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit ( AIM) is door Sociale partners in de taxibranche - FNV Taxi, 

CNV Vakmensen en KNV Taxi & Zorgvervoer opgericht om eraan bij te dragen dat de inkoop van 

zorgvervoer door aanbestedende diensten dusdanig is dat vervoersbedrijven die willen investeren in: 

 

- goed materieel (jonge voertuigen, passende voertuigen voor de te vervoeren doelgroep), een 

goede organisatie,  

- goed personeelsbeleid (waaronder naleving van de CAO Taxivervoer en CAO Sociaal Fonds 

Mobiliteit en scholing van personeel) en  

- een goede dienstverlening richting de reiziger (klantvriendelijk, voldoende tijd en aandacht)  

daartoe in de gelegenheid worden gesteld.  

 

Dat is ook nodig, want de neerwaartse spiraal waar de taxibranche momenteel in verkeert is niet 

gezond, niet voor vervoerders, niet voor werknemers, maar ook niet voor opdrachtgevers en 

gebruikers. Het door SEO uitgevoerde onderzoek ‘De vloek van de winnende taxi’, in opdracht van 

sociale partners, maakt dat ook duidelijk. Hoewel dit rapport dateert uit 2016, zijn de bevindin gen en 

resultaten nog steeds actueel. Vervoersbedrijven schrijven structureel te laag in bij aanbestedingen, 

waardoor de kwaliteit van het vervoer terugloopt, arbeidsvoorwaarden onder druk komen te staan en 

de financiële positie van de vervoerders steeds verder verslechterd.  

 

Eén van de hoofdactiviteiten van het AIM is het beoordelen van aanbestedingsdocumenten die 

aanbestedende diensten in de markt zetten. Het AIM beoordeelt deze aan de hand van een aantal 

criteria die volgens sociale partners belangrijk zijn om een verbeterslag te kunnen maken. Het AIM 
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richt zich op beleidsmatige thema’s en niet op aanbestedingstechnische en/of juridische zaken. Als er 

over laatstgenoemde zaken geen aanbevelingen zijn gemaakt dan houdt dit geen goedkeuring in.  

 

In dit document benoemen wij de punten die ons, bij het lezen van het bestek,  in positieve zin zijn 

opgevallen maar brengen wij ook waar nodig aanbevelingen uit.  

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog toelichting wensen dan kunt u mij via bovenstaande 

gegevens bereiken.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Saida Akaaboune 

Manager AIM  
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Bij het doornemen van uw bestek vielen ons onderstaande zaken in positieve zin op.  

 

• De eis dat hoofdaannemer of combinatie maximaal 50 % van het vervoer in onderaanneming 

mag laten uitvoeren. Hiermee wordt betrokkenheid bij het vervoer geborgd 

 

• Dat een onderaannemer tenminste 90% van de door de hoofdaannemer aangeboden tarief 

per beladen uur moet krijgen mits deze onderaannemer ook de planning verzorgt 

 

• Een inschrijving wordt ongeldig verklaard indien de geoffreerde inschrijfprijs 20% of meer 

onder de mediane inschrijfprijs ligt. De mediaan is het middelste bedrag in de 

prijzenreeks.(als er twee middelste getallen zijn, dan bereken we het midden tussen deze 

getallen) Zie aanbestedingsleidraad art.7.3 Prijs. 
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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.  

 

Duurzaamheid 

 

Wat duurzaamheid betreft (lees: milieueisen) is het van belang dat de aanbestedende dienst stil staat 

bij consequenties van bepaalde eisen. Wat betekent het t.a.v. de kosten van vervoer, inves teringen 

door vervoerders en terugverdientijd ? Voorschriften rondom duurzaamheid verhogen al snel de 

kosten,  welke ten koste gaan van het aantal reizigerskilometers.  

 

Medewerkerstevredenheid  

Onder duurzaamheid vallen niet alleen milieueisen, maar dit begrip kan breder gezien worden. Denk 

bijvoorbeeld aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. 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 SFM kan 

hierbij een ondersteunende en onafhankelijke rol in spelen.  

 

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 50 % mee.  

 

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 zie aanbestedingsleidraad blz.29  
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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.  

 

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  12 weken  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).  

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.  

 

Tijdig informeren bij gebruik optiejaren 

T.a.v. het wel of geen gebruik te maken van de optiejaren is van belang dat hierover tijdig con tact 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 bijlage; 11a, vervoersovereenkomst art.4 punt 

2.  
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Rol en positie van (MKB) bedrijven en onderaannemers 

 

Wisseling van onderaannemers  

Het AIM beveelt aan dat bij wisseling van onderaannemers gedurende de looptijd van het contract, 

vooraf eerst goedkeuring van de aanbestedende dienst nodig is. En dat de aanbestedende dienst 

daarbij oog heeft voor: behoud van betrokken werknemers. Dat komt in uw bestek niet terug.  

 

Betalingstermijnen onderaannemers  

Tot slot beveelt het AIM 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. 

 

SLA en voldoen aan eisen 

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, leeftijd 

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

 


