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Gepubliceerd in Tender Nieuwsbrief 5, augustus 2008 

Geheime wegingsfactoren als middel tegen onredelijk hoge prijzen 

Maak van de beste inschrijver geen spekkoper 

Bij sommige aanbestedingen is er een ‘gedoodverfde winnaar’ die een grote voorsprong op zijn 

concurrenten heeft. Als het door de aanbestedende dienst bij zo’n aanbesteding gehanteerde 

gunningsysteem volledig transparant is, kan die inschrijver daarvan gebruik maken door zijn prijs 

hoger te stellen dan economisch noodzakelijk is. Door bewust de weging van bepaalde subelementen 

van een gunningscriterium geheim te houden, kan de aanbestedende dienst dit risico verkleinen. Het 

Hof van Justitie heeft heel exact de randvoorwaarden geformuleerd die de aanbestedende dienst 

daarbij in acht moet nemen. 

(Dit artikel is een bewerking van een klein gedeelte uit een paper dat is ingediend bij het IPPC 2008.)  

In het recente Lianakis-arrest1 heeft het Hof van Justitie in vrijwel letterlijk dezelfde bewoordingen 

als in het ATI-arrest2 herhaald dat het onder zeer strikte voorwaarden toegestaan is om de weging 

van subelementen van gunningscriteria vast te stellen na indiening van de offertes. Er is tussen de 

beide casus echter een belangrijk verschil. Bij het ATI-arrest was van één van de gunningscriteria 

vooraf meegedeeld dat hiervoor maximaal 25 punten konden worden toegekend, naar het 

definitieve oordeel van de aanbestedende dienst. De aanbestedende dienst had vervolgens na het 

indienen van de inschrijvingen, maar vóór het openen van de enveloppen, het desbetreffende 

criterium onderverdeeld in vijf subelementen met verschillende wegingsfactoren. Het Hof van 

Justitie acht deze handelwijze toelaatbaar mits deze onderverdeling: 

 geen wijziging brengt in de in het bestek vastgelegde gunningscriteria voor de opdracht; 

 geen elementen bevat die, indien zij bij de voorbereiding van de offertes bekend waren 

geweest, deze voorbereiding hadden kunnen beïnvloeden; 

 niet is genomen met inaanmerkingneming van elementen die discriminerend kunnen 

werken jegens een van de inschrijvers.3 

Bij elk van deze voorwaarden vermeldt het Hof expliciet dat het niet naleven ervan in strijd is met het 

gemeenschapsrecht.4 In het Lianakis-arrest had de aanbestedende dienst minder zorgvuldig 

gehandeld. Daar waren alleen de gunningscriteria in de aankondiging vermeld, terwijl zowel de 

wegingscoëfficiënten als de subcriteria voor deze gunningscriteria na het openen van de offertes 

waren vastgesteld. Het is duidelijk dat het met zo’n handelwijze veelal mogelijk is om elke 

willekeurige inschrijver te laten winnen.5 Een dergelijke willekeur is uiteraard zonder meer in strijd 

met het aanbestedingsrecht. Inmiddels heeft de Nederlandse rechter de strekking van het ATI-arrest 

verbreed: onlangs werd onder verwijzing naar de tweede voorwaarde uit dit arrest de zwartepiet 

gegeven aan een aanbestedende dienst die elementen van de scoremethodiek geheim had 

gehouden.6 

Van de drie voorwaarden uit het dictum van het ATI-arrest is alleen de tweede echt nieuw te 

noemen. Een verbod tot wijziging van de gunningscriteria volgt immers rechtstreeks uit het SIAC-
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arrest,7 evenals uit het Wienstrom-arrest.8 En het verbod om een inschrijver te benadelen is een 

rechtstreeks gevolg van het gelijkheidsbeginsel. De tweede voorwaarde bevat naar mijn mening de 

kern van het aanbestedingsrecht vanuit het gezichtspunt van de inschrijver. Les 1 voor elke verkoper 

is immers: speel zo goed mogelijk in op de vraag van de klant. En hoe is dit mogelijk indien niet alle 

wensen van de klant bekend zijn? Op het eerste gezicht lijkt het dus alsof elk subelement van belang 

is bij de voorbereiding van de offerte. Toch is er wel een situatie denkbaar waar de aanbestedende 

dienst gebruik kan maken van de speelruimte die het Hof van Justitie in deze tweede voorwaarde 

biedt.  

Stel dat bij een niet-openbare aanbestedingsprocedure voor levering van een standaard 

softwarepakket als één van de gunningscriteria wordt gehanteerd “compatibiliteit”, d.w.z. de 

mogelijkheden van het aangeboden pakket om te functioneren in combinatie met andere software. 

Dit criterium kan worden onderverdeeld in bijvoorbeeld de volgende subelementen: 

1. Het aantal pakketten uit een bepaalde lijst van Office pakketten waarmee de huidige versie 

van het pakket bestanden kan uitwisselen; 

2. Het aantal jaren waarin compatibiliteit van het pakket met een bepaald besturingssysteem 

gegarandeerd wordt. 

Bij een niet-openbare procedure kan het de aanbestedende dienst onder omstandigheden bekend 

zijn dat het eerste element bij de voorbereiding van de offertes geen rol speelt doordat elk van de 

geselecteerde inschrijvers slechts één pakket heeft om aan te bieden. Bij een openbare procedure is 

niet te voorspellen of er een potentiële inschrijver is die de keuze heeft tussen meerdere pakketten, 

zodat het eerste subelement dan wel van belang kan zijn bij de voorbereiding van de offerte.  

Het tweede subelement speelt zeker een belangrijke rol bij die voorbereiding: de inschrijver zal 

immers in geval van gunning voor elk jaar dat die compatibiliteit gegarandeerd wordt kosten moeten 

maken bij het onderhoud, zodat het antwoord op deze vraag rechtstreeks van invloed is op de prijs. 

In dit voorbeeld zou de aanbestedende dienst kunnen overwegen om de weging van het eerste 

subelement pas na de inschrijving vast te stellen (althans: bekend te maken). Voor het tweede 

subelement is dit overduidelijk niet toegestaan. Maar omdat ook de weging van het criterium 

“compatibiliteit” vooraf bekend gemaakt moet zijn, zou daarmee automatisch de weging van het 

eerste subelement bekend zijn. Er moet dus nog minstens één ander subelement met een vooraf 

onbekende weging zijn, bijvoorbeeld: 

3. Het aantal database systemen dat door de huidige versie van het aangeboden pakket 

ondersteund wordt. 

De wegingen van eerste en derde subelement zijn ‘communicerende vaten’: wordt de een kleiner 

gemaakt, dan moet de ander navenant vergroot worden.  

De lezer zal zich wellicht hebben afgevraagd wat de zin is van het geheim houden of achteraf 

vaststellen van wegingen van subelementen. Welnu, onder omstandigheden kan hiervan gebruik 

gemaakt worden als inkooptechniek om de prijs in de hand te houden. Stel dat alle wegingen vooraf 

volledig bekend zijn en dat een bepaalde inschrijver weet dat hij op het eerste subelement van 

“compatibiliteit” een voorsprong heeft op zijn concurrenten. In geval van volledige transparantie kan 

een inschrijver dan berekenen hoeveel beter dan de concurrentie hij scoort op dit gunningscriterium 

en daarmee bepalen hoeveel hoger hij zijn prijs kan maken. Door de wegingen van de subelementen 

1 en 3 geheim te houden, schept de aanbestedende dienst een onzekerheid bij deze inschrijver die 
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daardoor minder snel geneigd zal zijn de prijs te verhogen. In de onderstaande tabel is dit uitgewerkt 

in een voorbeeld.  

 

inschrijving Scores voor subelementen Licentieprijs Score voor prijs totaal 

maximum 8 15 2  30 55 

A 8 10 1 400.000 27 46 

B 2 10 2 390.000 28 42 

C 4 6 0 370.000 30 40 

Tabel 1 

In deze tabel is uitgegaan van reële prijzen, gebaseerd op de gebruikelijke winstmarge. De laagste 

prijs krijgt 30 punten en voor elke 10.000 euro dat de prijs hoger is, wordt 1 punt afgetrokken. Als 

inschrijver A bovenstaande berekening kan maken, zou hij zijn prijs zonder veel risico kunnen 

ophogen tot bijvoorbeeld 420.000. De uitkomst verandert sterk als de wegingen van  subelementen 

1 en 3 veranderd worden in 4 respectievelijk 6 (zie tabel 2). 

inschrijving Scores voor subelementen Licentieprijs Score voor prijs totaal 

maximum 4 15 6  30 55 

A 4 10 3 400.000 27 44 

B 1 10 6 390.000 28 45 

C 2 6 0 370.000 30 38 

Tabel 2 

Zouden de gewichten als in tabel 2 worden vastgesteld, dan is het voor A juist geraden om zijn prijs 

te laten zakken. Door de onzekerheid over de wegingen is het voor A niet zonder risico om zijn 

voorsprong bij subelement 1 te ‘verzilveren’ in een economisch niet noodzakelijke prijsophoging.  

Overigens veronderstelt het gegeven voorbeeld een puntensysteem waarin de inschrijver op 

economische wijze een verband kan leggen tussen de scores voor prijs en kwaliteit. Dergelijke 

volledig transparante gunningsystemen ziet men in de praktijk niet vaak. Nog steeds overheerst het 

gebruik van relatieve scores, waarbij het meestal lastig zal zijn om te berekenen hoe men een 

voorsprong op de concurrentie kan uitbuiten. Inschrijvers kunnen immers bij gebruik van relatieve 

scores hun score niet vooraf schatten, omdat deze afhangt van de andere inschrijvingen. In systemen 

met relatieve scores kunnen inschrijvers wel met speltheoretische methoden proberen hun score te 

optimaliseren, zoals onlangs beschreven is in het Tijdschrift Aanbestedingsrecht.9 Aan relatieve 

scores kleven nadelen, waarop vorig jaar in dit blad door Meijer en Telgen werd gewezen.10 Het 

gebruik van relatieve scores wordt in een arrest van het Hof ’s-Gravenhage wel geoorloofd geacht, 
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maar op dit oordeel is kritiek uitgeoefend door Bartels en Orobio de Castro in het Tijdschrift voor 

Bouwrecht.11 Niet geheel ondenkbaar is dat op enig moment het gebruik van relatieve scores in de 

jurisprudentie zal worden afgekeurd.  

Wie overweegt om de in dit artikel beschreven methode toe te passen, moet bij het formuleren van 

de subelementen zorgvuldig te werk gaan: het risico is namelijk groot dat een subelement dat niet 

van invloed is op de voorbereiding van de offertes geen onderdeel van een gunningscriterium kan 

zijn omdat het toeziet op de geschiktheid van de inschrijver en dus een selectiecriterium is. De 

subelementen waarvan de weging geheim wordt gehouden, kunnen immers net als bij 

selectiecriteria alleen verband houden met zaken uit het verleden. Verder moet er op gelet worden 

dat in het geval dat zij niet vooraf bekend zijn, de subelementen redelijkerwijs van belang zijn voor 

het gunningscriterium waar zij deel van uitmaken,12 waarbij de kanttekening geplaatst kan worden 

dat het in verband met de steeds strenger wordende eisen ten aanzien van transparantie raadzaam 

is om de subelementen altijd limitatief op te sommen.  

Conclusie 

In het geval van volledige transparantie van het gunningsysteem zou het kunnen voorkomen dat een 

bepaalde inschrijver in staat is te berekenen hoe groot zijn voorsprong op de concurrentie is, 

waardoor deze de aanbesteding zou kunnen winnen met een hogere prijs dan economisch 

noodzakelijk is. Om dit risico te bestrijden kan de aanbestedende dienst gebruik maken van de 

speelruimte die het Hof van Justitie biedt in het – onder strikte voorwaarden – geheim houden van 

wegingen van subelementen van een gunningscriterium, waarmee bewust een onzekerheid wordt 

gecreëerd die zo’n gedoodverfde winnaar tot terughoudendheid kan dwingen.  

Mr. drs. Tsong Ho Chen 
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