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Geachte mevrouw Gerritsma en heer Hogebrug,
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 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.
In de aanloop van dit inkooptraject hebben wij meerdere malen een prettige dialoog kunnen voeren
over onze belangrijke thema’s en doelstellingen om bij de inkoop van zorgvervoer de focus te
verleggen van prijs naar kwaliteit en meer aandacht te geven aan belangrijke uitgangspunten zoals
het gunnen op waarde, een betere klanttevredenheid en meer aandacht voor betrokken mede werkers
in de branche.
Eén van de hoofdactiviteiten van het AIM is het beoordelen van de definitieve inkoopdocumenten om
te monitoren of de besproken criteria die volgens sociale partners belangrijk zijn om een verbeterslag
te kunnen maken voldoende terugkomen in het definitieve inkoopdocument. Komen deze niet in
voldoende mate terug dan geven wij deze opnieuw mee voor een eventueel volgende inkooptraject.
Het AIM richt zich niet op aanbestedingstechnische en/of juridische zaken. Als er over
laatstgenoemde zaken geen aanbevelingen zijn gemaakt dan houdt dit geen goedkeuring in.
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Mocht u naar aanleiding van deze brief nog toelichting wensen dan kunt u mij via bovenstaande
gegevens bereiken.

Met vriendelijke groet,

Saida Akaaboune
Manager A.I.M
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Aanbevelingen
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
opdrachtgever 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.
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 voor 50
% 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).
Effecten arbeidsmarkt
Behoud van betrokken personeel bij een faillissement
Zilveren Kruis heeft de OPOV regeling vrijwillig toegepast in dit inkooptraject om betrokken
medewerkers bij het ziekenvervoer mogelijkheden te bieden het eigen werk te volgen bij een
contractovername. Het is echter ook 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 p ersoneel. Het
verdient aanbeveling daar als opdrachtgever voor de toekomst beleid over te ontwikkelen.
Opstaptarief/ Starttarief
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 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. U biedt wel een
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garantie aan van minimaal 6 kilometer per rit maar dit is een minimumgarantie en geen opstaptarief
c.q. starttarief.

Termijnen aanbesteding
Implementatietermijn
Het komt nog te vaak voor dat opdrachtgevers 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 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 ta xi’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.
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Contractduur/looptijd
Looptijd contract
Het AIM is van mening dat er een duidelijke relatie moet zijn tussen wat de opdrachtgever uitvraagt
en eist in een bestek en de contractduur ofwel looptijd. Immers, als een opdrachtgever veel eisen
heeft, zal dat extra inzet, inspanning en investeringen vragen van de aanbieders die over een korte
looptijd (1-2 jaar) terugverdiend moeten worden met hogere kosten voor opdrachtgever tot gevolg. In
uw bestek kiest u voor 3 contractjaren met 2 optiejaren van ieder 1 jaar.
Ten algemene: het AIM beveelt aan om in het bestek op te nemen dat er een contract voor minimaal
5 jaar wordt gesloten, met minimaal 2 optiejaren (waarbij de 2 optiejaren als één geheel gegund
worden). Dit biedt zekerheid voor de vervoerder en vooral ook voor het betrokken personeel.
Kortlopende contracten zullen er namelijk toe leiden dat werkgevers terughoudend zull en zijn met het
aanbieden van vaste contracten aan werknemers.
Tijdig informeren bij gebruik optiejaren
T.a.v. het wel of géén gebruik te maken van de optiejaren is van belang dat hierover tijdig contact is
tussen opdrachtgever 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 opdrachtgever
bij toekennen van de optiejaren de vervoerder kan verplichten deze optiejaren uit te dienen. In uw
bestek geldt die verplichting wel zie 2.5
Rol en positie van (MKB) bedrijven en Onderaannemers
Clustering
Er is steeds meer sprake van het clusteren van opdrachten, maar ook van clustering van
opdrachtgevers. Deze clustering wordt vaak onvoldoende gemotiveerd, waardoor (MKB) bedrijven
onnodig uitgesloten worden. Tijdens onze eerdere gesprekken over dit onderwerp is gebleken dat de
voorkeur van Zilveren Kruis voor één contractpartij was te motiveren door de behoefte van
verschillende stakeholders naar efficiency in combinatiemogelijkheden bij mogelijke dalingen van he t
aantal ziekenhuizen in de toekomst. Ook is uit consultatie onder verzekerden en andere stakeholders
van Zilveren Kruis gebleken dat er een sterke behoefte bestaat aan één uiteindelijke dienstverlener
als aanspreekpunt ten aanzien van zittend ziekenvervoer. Daarnaast is er behoefte aan een
goedwerkend platform waar verzekerden eenvoudig en snel hun vervoer kunnen regelen

pagina 6 van 8

Relatie hoofdaannemer-onderaannemer
Het is ook van belang stil te staan bij de relatie hoofdaannemer – onderaannemer. Een
opdrachtgever kan niet verlangen dat een aanbieder het vervoer volledig zelf doet. Maar een
opdrachtgever 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 onderaannemer s gaat
werken, na gunning inzage geeft in de prijzen die de onderaannemer betaald krijgt. Op die manier
kan opdrachtgever er zicht op houden dat het vervoer niet tegen een mogelijk te scherpe prijs met
alle eventuele risico’s van dien uitgevoerd moet worden.
Wisseling van onderaannemers
Het AIM beveelt aan dat bij wisseling van onderaannemers gedurende de looptijd van het contract,
vooraf eerst goedkeuring van opdrachtgever nodig is. En dat opdrachtgever daarbij oog heeft voor:
behoud van betrokken werknemers. Dat komt in uw bestek niet terug.
Betalingstermijnen onderaannemers
Tot slot beveelt het AIM aan dat opdrachtgever 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.
Prijsvorming
Onderbouwing tarief
Bij de prijsaanbieding moeten, wat het AIM betreft, aanbieders een gedetailleerde onderbouwing
aanleveren hoe zij tot die prijs zijn gekomen, zodat dit bij de gunningsbeslissing meegenomen kan
worden . In uw bestek komt dat niet terug. Ook zouden aanbieders duidelijk moeten maken met welke
risico’s zij rekening hebben gehouden bij het maken van hun aanbieding. In het bestek zelf heef t
opdrachtgever de risico’s duidelijk benoemd en gewaardeerd. Aanbieders zouden ook inzichtelijk
moeten maken wat de kostenopbouw is (d.w.z. uit welke elementen deze is opgebouwd, waarbij ook
per element is aangegeven wat deze bedraagt).
Het is wat het AIM betreft dus belangrijk om in het bestek niet alleen een uurtarief, starttarief of
beladen km-prijs te vragen, maar ook de achterliggende onderbouwing. Het is goed als
opdrachtgever in het bestek benoemt welke elementen daar minimaal in terug moeten komen. Wat
het AIM betreft zijn de kostprijs elementen die in de NEA-kostenontwikkelingsindex worden benoemd
goed te gebruiken. Waarbij aanvullend gevraagd wordt dat een vervoerder minimaal inzage geeft met
welke combinatiegraad (hoeveel personen in een voertuig), bezettingsgraad (verhouding beladen
versus onbeladen kilometers), gemiddelde snelheid, vervoersvolume, gemiddelde ritlengte,
ophaalmarges en eigen bijdrage van reiziger en medereiziger (voor zover deze niet al dwingend in
het bestek zijn voorgeschreven) gerekend is. Ook beveelt het AIM aan in het bestek duidelijk te
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maken dat de prijs (of prijzen) die geboden moet (-en) worden rekening houdt (-en) met de landelijke
geografische kenmerken van het te verrichten vervoer.
Effect transitievergoedingen
Met name het effect van te betalen transitievergoedingen (sinds de Wet werk en zekerheid vanaf 1
juli 2015 van kracht) moet niet onderschat worden. Vervoerders houden daar geen rekening mee. Als
zij vervoer doen dat opnieuw wordt aanbesteed, dan bepalen zij ook wat ze bij een evt. verlies aan
transitievergoedingen zouden moeten betalen. Dat is voor sommige bedrijven dusdanig veel, dat ze
bewust (te) laag inschrijven om het vervoer maar te houden. Dat is goedkoper dan alle
transitievergoedingen betalen. Om die reden beveelt het AIM aan dat aanbieders inzichtelijk maken
met welke transitievergoedingen gerekend is.
Peildatum NEA index
In uw bestek hanteert u de NEA-kostenontwikkeling. Het is echter van belang dat het bestek er
rekening mee houdt dat biedingen vóór oktober/november gebaseerd zijn op het prijspeil van het jaar
waarin ze zijn uitgebracht en dus geen rekening houden met toekomstige kostenontwikkelingen. Het
is daarom aan te bevelen dat voor deze biedingen de NEA index direct in het eerstvolgende jaar
wordt toegepast zodat vervoerders niet in de problemen komen.
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 opdrachtgever 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. Opdrachtgever 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
e

personeel beschikbaar. Het AIM is er geen voorstander van dat naast een 2 vervoerder met meer of
zelfs met alle geïnteresseerde vervoerders een wachtkamerovereenkomst wordt aangegaan.
Termijn van wachtkamer/reservebank overeenkomst
Als opdrachtgever kiest voor een wachtkamer/reservebank overeenkomst dan beveelt het AIM aan
dat daarin is opgenomen dat de tweede vervoerder alleen gedurende de eerste 2 jaar van het
1

gegunde contract gevraagd kan worden het vervoer over te nemen. In uw bestek hanteert u een
andere termijn, namelijk de volledige vaste contractduur van 3 jaar.

1

Deze aanbeveling in relatie zien tot de aanbeveling over contractuur/looptijd: namelijk min. 5 jaar.
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Onderzoek bij problemen eerste vervoerder
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 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.
Contractmanagement
Contractmanagement na gunning is van wezenlijk belang: ga niet alleen af op hetgeen op papier
wordt geboden, maar ga daadwerkelijk langs bij aanbieders om vast te kunnen stellen of deze waar
kunnen maken wat zij op papier stellen en bezoek bedrijven onaangekondigd. Sociale partners
hebben de afgelopen jaren te vaak gezien dat er veel eisen gesteld worden, waar na gunning en
aangaan van het vervoerscontract niet tot nauwelijks op werd gecontroleerd. Ook is directe
betrokkenheid van de doelgroep waarvoor het vervoer is bedoeld vaak (sterk) onvoldoende.
Klachtenregeling bij opdrachtgever
Er zou wat het AIM betreft minimaal een laagdrempelige klachtenregeling bij opdrachtgever 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,
diploma’s chauffeurs leeftijd voertuigen etc. Niet melden zou tot (financiële) consequenties moeten
leiden.

