AANBEVELINGEN BIJ HET BESTEK Maatwerkvervoer II Zwolle 2017
door het AANBESTEDINGSINSTITUUT MOBILITEIT (AIM)
Inleiding en achtergrond
Sociale partners in de taxibranche - FNV Taxi, CNV Vakmensen en KNV Taxi & Zorgvervoer hebben het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) opgericht.
Het AIM heeft ten doel er aan bij te dragen dat de inkoop van vervoer dan wel het realiseren
van een goede vervoersvoorziening 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 Taxi 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. 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
bestekken/aanbestedingsdocumenten die aanbestedende diensten in de markt zetten. Het
AIM beoordeelt deze aan de hand van een aantal criteria dat volgens sociale partners
belangrijk is om een verbeterslag te kunnen maken.
In dit document vindt u de aanbevelingen die het AIM uitbrengt bij uw bestek. Om te beginnen
willen we u ook graag een aantal punten meegeven die het AIM positief vindt in uw
aanbesteding/bestek.
Positieve punten
Bundeling Doelgroepenvervoer
Met dit bestek heeft u de bundeling van het doelgroepenvervoer concreet gemaakt zonder
een splitsing van regie en vervoer. Het AIM vindt dit een zeer goede zaak en is er van overtuigd
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dat deze wijze van uitvoering voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer het meest
efficiënt is.
Kwaliteit en Gunnen op waarde
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 is dit goed geregeld voor beide partijen.
Het AIM beveelt aan dat kwaliteit in voldoende mate een rol speelt bij gunning (minimaal 60%)
en het AIM beveelt aan om voldoende ruimte te bieden aan vervoerders om zich op kwaliteit
te kunnen onderscheiden, bijvoorbeeld door middel van het gebruik van het Gunnen op
Waarde. Deze aanbeveling komt grotendeels overeen met uw bestek waarin kwaliteit en
duurzaamheid een belangrijk onderdeel uitmaken van de gunning. Daarnaast heeft u voor de
declarabele reizigerskilometer een minimum- en plafondprijs vastgesteld.
Marktconsultatie
Door het vooraf houden van een marktconsultatie zijn alle belanghebbenden in staat geweest
hun adviezen en standpunten aan elkaar kenbaar te maken.
Staffel in tariefuitvraag
Het AIM vindt het aanbrengen van een staffel bij de tariefuitvraag een goede zaak. Afwijkingen
in het volume hebben invloed op de combinatiegraad en daarmee op het opbrengstniveau.
Door de invoering van een staffel worden eventuele claims van de opdrachtnemer bij lagere
volumes voorkomen.
Aanbevelingen
Duurzaamheid
Onder duurzaamheid vallen niet alleen milieueisen, maar dit begrip kan breder gezien worden.
Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast behoud van
betrokken personeel, waarop onder andere punten 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 trouwens een ondersteunende en onafhankelijke rol
in spelen.
Effecten arbeidsmarkt
Los van eventuele wijzigende vervoersvolumes, beveelt het AIM aan dat de aanbestedende
dienst inzet op behoud van reeds bij het vervoer betrokken chauffeurs. Daarnaast is het
belangrijk dat er stilgestaan wordt bij wat er met het personeel gebeurt als een vervoerder
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onverhoopt gedurende de uitvoering van het vervoerscontract failliet gaat. Ook in zo’n situatie
zou de inzet moeten zijn: behoud van reeds bij het vervoer betrokken chauffeurs. Het verdient
aanbeveling daar als opdrachtgever voor de toekomst beleid over te ontwikkelen.
De aanbestedende dienst ondersteunt en verleent - waar nodig - medewerking aan de
uitvoering van de regeling overgang vervoerscontract – overgang personeel (OPOV)1, zoals
deze is opgenomen in de CAO taxivervoer. Dat kan namelijk de uitvoering van de OPOV
regeling ten goede komen. Het gaat er hierbij vooral om dat de aanbestedende dienst aan het
SFT doorgeeft wie de huidige vervoerder (incl. onderaannemers) is.
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.
Inzet van vrijwilligers
In uw bestek gaat u in op de mogelijke inzet van vrijwilligers. De Wet Personenvervoer 2000
(WP2000) geeft in art. 2 lid 5 aan dat de wet niet van toepassing is op vervoer van personen
per auto als de som van betalingen voor dat vervoer de kosten van auto en bijkomende kosten
niet te boven gaat, tenzij sprake is van een beroep of bedrijf. Dit artikel is ook van toepassing
op vrijwilligersvervoer. Is een vrijwilligerscentrale bijv. toch in het kader van beroep of bedrijf
actief, dan gelden de wettelijke taxiregels en de CAO Taxivervoer. Gaan de opbrengsten een
niveau van kosten2 te boven, dan gelden ook de wettelijke taxiregels.

1

Deze regeling houdt kortgezegd in dat de nieuwe vervoerder 75% van het betrokken personeel bij de
oude vervoerder een baanaanbod moet doen. Het SFT houdt toezicht op naleving van deze regeling. De
lijst met betrokken personeel is ook via de website van SFT beschikbaar (anoniem). Op deze lijst komen
enkele kenmerken terug, waarmee vervoerders rekening kunnen houden bij het doen van een bieding
om het vervoerscontract te verwerven.
2
Onder de kosten van de auto worden verstaan de kosten van afschrijving, verzekering,
motorrijtuigenbelasting en brandstof, alsmede onderhouds- en reparatiekosten. Als bijkomende kosten
worden aangemerkt onkostenvergoedingen (max. € 1500,- per vrijwilliger) voor vrijwilligers. ILT verstaat
onder ‘betalingen voor het vervoer’ álle betalingen voor het vervoer; of de reiziger zelf betaalt, of dat
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Het AIM is geen voorstander van de inzet van vrijwilligers. De inzet er van kan tot oneerlijke
concurrentie leiden verdringing van arbeidsplaatsen, een slechtere kwaliteit en veiligheid van
het vervoer van kwetsbare groepen en mogelijke continuïteitsproblemen met het vervoer.
Bovendien zijn gebruikers van het vervoer vaak erg afhankelijk van het vervoer. Om dat
vervoer dan met vrijwilligers in te regelen is niet de juiste insteek.
Risicoverdeling
Het vervoer van rolstoelgebruikers brengt hogere kosten met zich mee t.o.v. het vervoer van
niet-rolstoelgebruikers. Deze hogere kosten worden veroorzaakt door hogere investeringen in
rolstoelmaterieel, minder capaciteitsmogelijkheden en langere in- en uitstaptijden. Bij een
gelijkblijvend aandeel rolstoelgebruikers zijn deze hogere kosten door de opdrachtnemer goed
te verdisconteren in een totaal tarief. Maar bij een verandering van dit aandeel kan dit voor- of
nadelen voor de aanbestedende dienst of vervoerder opleveren. Het AIM beveelt om die
reden aan om voor deze twee verschillende groepen twee verschillende tarieven te hanteren
en uit te vragen, om eventuele problemen achteraf te voorkomen.
De tijd van een beladen rit maakt bij lokale en regionale ritten slechts een relatief klein deel uit
van de totale tijd van een rit. Aan- of afrijtijd en in- en uitstaptijd hebben meestal een veel
groter tijdsbeslag. Bij de meeste aanbestedingen dient de vervoerder echter al zijn kosten in
een beladen kilometertarief te verdisconteren. Hierdoor zijn korte ritten relatief goedkoop en
lange ritten relatief duur. Het AIM beveelt daarom aan om bij de declarabele
reizigerskilometer een opstaptarief op te nemen. Door de invoering hiervan per rit (een vast
bedrag of bijvoorbeeld 5x het kilometertarief) kan de vervoerder een aanzienlijk lager
kilometertarief aanbieden dat meer is afgestemd op de werkelijke kostenstructuur.
Mocht de gemiddelde ritlengte (door allerlei oorzaken) in de loop van het contract toch sterk
gaan afwijken dan is het minder noodzakelijk om opnieuw over de prijs te moeten praten.
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.
Contractduur/looptijd
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

derden – zoals verzekeraars of gemeenten (bijv. via subsidie), ouders of vrienden – dat doen, is niet van
belang.
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eindtijd van het contract). In uw bestek wordt geen termijn genoemd. 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.
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. Dit is in uw bestek niet duidelijk.
Selectiecriteria
Er wordt in de taxibranche geregeld met verschillende BV of concern structuren gewerkt,
waarbij het voorkomt dat niet elke BV financieel gezond is. Het is van belang dat de
aanbestedende dienst zich er van vergewist met een financieel gezond bedrijf van doen te
hebben, voordat deze een opdracht gunt. Wat het AIM betreft is het niet zinvol naar
bijvoorbeeld de gemiddelde jaaromzet te vragen. Dit biedt onvoldoende zekerheid of de
aanbestedende dienst met een financieel gezond bedrijf te maken heeft. Het is bijvoorbeeld
wel zinvol te vragen om een vermogensinstandhoudingsverklaring, waarmee het
moederbedrijf er garant voor staat dat een bepaald minimaal vermogen aanwezig is in de BV
die het vervoerscontract aan is gegaan. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan ong. 5% van
de omvang van het contract per jaar als minimaal beschikbaar vermogen. In uw bestek komt
dat niet terug.
Onderaannemers
Het is 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 aangeboden prijs door de hoofdaannemer moet
krijgen (bij structureel vervoer) en tenminste 75% van de aangeboden prijs bij incidenteel
vervoer. Op die manier kan de aanbestedende dienst er zicht op houden dat het vervoer niet
tegen een mogelijk te scherpe prijs met alle eventuele risico’s van dien uitgevoerd moet
worden.
Tot slot beveelt het AIM aan dat de aanbestedende dienst oog heeft voor de
betalingstermijnen die gehanteerd worden. Wettelijk is geregeld dat uiterlijk 30 dagen na de
dag van ontvangst van de factuur de opdrachtgever moet betalen. Dezelfde termijn moet ook
gelden voor 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.
Omdat u kiest voor een wachtkamer/reservebank overeenkomst beveelt het AIM aan dat
daarin is opgenomen dat de tweede vervoerder alleen gedurende de eerste 2 jaar van het
gegunde contract3 gevraagd kan worden het vervoer over te nemen. In uw bestek hanteert u
een termijn van 3 en 4 jaar. En dat er tussen de aanbestedende dienst en de tweede
vervoerder realistische afspraken gemaakt worden over de termijn waarna de tweede
vervoerder daadwerkelijk het vervoer uit moet gaan voeren (min. 6 maanden). Ook heeft de
aanbestedende dienst oog voor: behoud van betrokken werknemers.
Tot slot is het, wat het AIM betreft, 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 problemen 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.
Contractmanagement
Contractmanagement na de gunning is van wezenlijk belang: ga niet alleen af op hetgeen op
papier wordt geboden, maar ga daadwerkelijk bij aanbieders langs om vast te kunnen stellen
of degene waar kan maken wat hij/zij op papier stelt en bezoek bedrijven onaangekondigd.
Sociale partners hebben de afgelopen jaren te vaak gezien dat er veel eisen gesteld worden, of
extra kwaliteit wordt toegezegd, waar na gunning en aangaan van het vervoerscontract niet
tot nauwelijks op werd gecontroleerd. Ook is directe betrokkenheid van de doelgroep
waarvoor het vervoer wordt ingericht vaak (sterk) onvoldoende.

3

Deze aanbeveling in relatie zien tot de aanbeveling over contractuur/looptijd: namelijk min. 5 jaar.
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Het AIM beveelt de aanbestedende dienst aan in het bestek duidelijk te maken dat zij
contractmanagement periodiek uitvoert en hoe zij dat zal doen. Kwaliteit van dienstverlening
en het voldoen aan alle gestelde eisen zouden daarin terug moeten komen. Ook komt terug
wat de consequenties zijn van niet voldoen aan vereisten.
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. Bijv. t.a.v. naleving TX
keur, CAO, leeftijd voertuigen etc. Niet melden zou moeten leiden tot (financiële)
consequenties.
Aanvullende opmerking AIM
Wij merken in uw bestek op dat u een handmatige ritten registratie eist van vervoerders
(artikel 9.7.3) Deze vorm van registratie is echter sinds de invoering van de Boordcomputer
overbodig en wordt niet meer toegepast. Wellicht dat u deze buiten toepassing kan verklaring
?
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