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Goederen uit derde landen in de speciale sectoren 

Tsong Ho Chen1 

Het aanbestedingsrecht kent slechts één bepaling omtrent de levering van goederen die afkomstig 

zijn uit derde landen: artikel 60 Bass. Wanneer de aangeboden goederen voor meer dan 50% 

afkomstig zijn uit derde landen, mag een aanbestedende dienst die aanbieding weigeren. Wordt geen 

toepassing gegeven aan dit negatieve voorkeursrecht, dan moet in ieder geval de voorkeur gegeven 

worden aan een gelijkwaardige aanbieding van goederen die niet voor meer dan 50% uit derde 

landen afkomstig zijn. Door de wijze waarop met name deze laatste verplichting is geformuleerd, 

kunnen in de praktijk zeer lastige interpretatieproblemen ontstaan met alle risico’s van dien. In dit 

artikel wordt een methode beschreven waarmee die problemen te voorkomen zijn. 

Artikel 60 Bass 

Het relatief onbekende artikel 60 Bass verplicht aanbestedende diensten in de speciale sectoren om 
in geval van gelijkwaardige aanbiedingen voor levering van goederen de voorkeur te geven aan een 
aanbieding waarvan de waarde van de goederen afkomstig uit derde landen niet meer dan 50% 
bedraagt van de totale waarde. Daarnaast kan de aanbestedende dienst elke aanbieding afwijzen 
waarbij die waarde meer dan 50% bedraagt. Deze regel was reeds opgenomen in artikel 29 van 
Richtlijn Nutssectoren 90/531/EEG. Bij de toepassing van het artikel spelen vier vragen een rol: 

1. Wat zijn ‘derde landen’? 
2. Hoe wordt de oorsprong bepaald? 
3. Hoe wordt de waarde bepaald? 
4. Wanneer zijn twee aanbiedingen gelijkwaardig? 

In het navolgende komen deze vragen achtereenvolgens aan de orde, waarbij voor de laatste vraag 
een methode wordt beschreven om deze op een eenduidige wijze te beantwoorden. 

Praktische betekenis 

De speciale sectoren hebben een aanzienlijk aandeel in de Nederlandse economie. Dat is 
onmiddellijk duidelijk als men denkt aan economische ‘reuzen’ als het Rotterdamse Havenbedrijf, 
Schiphol, NS, Prorail, Nedtrain en de energiebedrijven. De bescherming van de interne markt tegen 
goedkope goederen uit derde landen kan dus wel een significant effect hebben, indien die bedrijven 
uitvoering geven aan de vrijwillige uitsluiting van aanbiedingen waarvan de waarde van uit derde 
landen afkomstige goederen meer dan 50% bedraagt. De verplichte voorkeur voor ‘Europese’ 
aanbiedingen heeft daarentegen een veel geringere betekenis, zoals hierna zal worden betoogd.  

Omdat er in de jurisprudentie niets te vinden is met betrekking tot artikel 60 Bass, wordt er 
waarschijnlijk niet vaak toepassing gegeven aan dit artikel. Dat ligt voor de hand, want waarom zou 
een individueel bedrijf in het collectieve belang besluiten om goede goedkope producten af te 
wijzen? Hoe dit ook zij, als een aanbestedende dienst ervoor kiest om uitvoering te geven aan de 
vrijwillige uitsluiting, dan zal dit bij voorkeur reeds in de Aankondiging en in ieder geval in het bestek 
moeten worden vermeld. Potentiële inschrijvers die goederen uit derde landen aanbieden, weten 
dan tijdig dat het voor hen geen zin heeft om in te schrijven.  

                                                           
1 Mr. drs. T.H. Chen is partner bij Aiber te Breukelen. 
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Opgemerkt zij dat in geval van dumping er effectievere maatregelen mogelijk zijn door toepassing 
van EG Verordening 384/96, op grond waarvan anti-dumping rechten bij verordening kunnen worden 
ingesteld en door de Lidstaten worden geïnd. 

Derde landen 

Onder ‘derde landen’ wordt verstaan landen die geen Lidstaat zijn en waarmee de Europese 
Gemeenschappen ‘geen multilateraal of bilateraal verdrag hebben gesloten die de communautaire 
ondernemingen op vergelijkbare wijze daadwerkelijk toegang verschaft tot de markten van deze 
derde landen’.2 Het gaat derhalve om landen buiten de Gemeenschappen die niet zijn aangesloten bij 
de oorspronkelijke GATT-code, het GPA, de EER-overeenkomst, de Europa-overeenkomsten, de 
Associatieverdragen of het Vrijhandelsakkoord tussen de EG en Mexico.3 De lijst kan krachtens artikel 
60 lid 5 Bass uitgebreid worden met ‘derde landen […] waarvan de toepassing van richtlijn nr. 
2004/17/EG bij besluit van de Raad van de Europese Unie overeenkomstig het eerste lid is uitgebreid’. 
Een en ander betekent dat bij iedere aanbesteding voor leveringen in de speciale sectoren een 
geactualiseerde lijst van derde landen zal moeten worden vastgesteld. 

In de praktijk werkt de bescherming van de interne markt tegen goedkope producten uit derde 
landen vooral ten opzichte van China, aangezien Japan en Zuid-Korea aangesloten zijn bij het GPA. En 
omdat tegenwoordig heel veel producten, zoals computers, uit dat land afkomstig zijn, heeft dat 
protectionisme in beginsel geen geringe betekenis. Maar – zoals gezegd – die betekenis hangt met 
name af van in hoeverre toepassing wordt gegeven aan vrijwillige uitsluiting. Interessant is dat de 
bescherming van de interne markt ook werkt tegen import van aardgas uit Rusland – wat niet heeft 
kunnen verhinderen dat Europa thans meer dan 40% van zijn aardgas uit dat land importeert. 

Oorsprong van de goederen 

In artikel 60 lid 2 Bass wordt gesproken van ‘uit derde landen afkomstige goederen, waarvan de 
oorsprong wordt vastgesteld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2913/92’, terwijl artikel 31 lid 11 
Bass verbiedt om in de technische specificaties melding te maken van een bepaalde oorsprong. 
Kijken we naar Richtlijn 2004/17/EG, dan wordt in artikel 34 lid 8 gesproken over herkomst, terwijl in 
artikel 58 lid 2 staat ‘uit derde landen afkomstige goederen, waarvan de oorsprong wordt vastgesteld 
[…]’. Zijn ‘oorsprong’ en ‘herkomst’ synoniemen? Het antwoord is ‘ja’. Dit blijkt bij bestudering van 
de Franse en Engelse versies van de artikelen 34 en 58 van de Richtlijn.4 De opstellers van het Bass 
hebben dit heel goed opgemerkt en het woord ‘herkomst’ uit artikel 34 lid 8 van de Richtlijn terecht 
vertaald als ‘oorsprong’. 

De hierboven genoemde Verordening geeft in artikel 24 een regel voor het geval de goederen niet 
volledig uit een derde land afkomstig zijn:  ‘Goederen bij welker vervaardiging twee of meer landen 
betrokken zijn geweest, zijn van oorsprong uit het land waar, in een daartoe ingerichte onderneming, 
de laatste ingrijpende en economisch verantwoorde verwerking of bewerking heeft plaatsgevonden 
die hetzij tot de fabricage van een nieuw produkt heeft geleid, hetzij een belangrijk fabricagestadium 
vertegenwoordigt.’  

                                                           
2 Artikel 60 lid 1 Bass. 
3 E.H. Pijnacker Hordijk, G.W. van der Bend, J.F. van Nouhuys, Aanbestedingsrecht, SDU, derde druk 2004, p. 
475-476. 
4 In de Franse versie staat in artikel 34 lid 8 ‘une origine’ en in artikel 58 lid 2 ‘originaires des pays tiers’. In de 
Engelse versie staat aldaar ‘origin’ respectievelijk ‘originating in third countries’. De Duitse versie daarentegen 
spreekt van ‘Herkunft’ respectievelijk ‘Ursprung in Drittländern‘ en maakt dus hetzelfde schijnbare onderscheid 
als de Nederlandse. Niettemin houden we het er op dat het een kwestie van onzorgvuldig vertalen is en dat er 
geen daadwerkelijk verschil tussen de ‘herkomst’ van artikel 34 en de ‘oorsprong’ van artikel 58 is. 
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Wie denkt dat die regel eenvoudig te ontduiken is, moet het hierop volgende artikel 25 maar eens 
goed lezen: ‘Indien ten aanzien van bepaalde be- of verwerkingen vaststaat of op grond van 
vastgestelde feiten het vermoeden is gewettigd dat daarmee slechts ontduiking wordt beoogd van de 
bepalingen die in de Gemeenschap op goederen uit bepaalde landen van toepassing zijn, kunnen de 
daardoor verkregen goederen in geen geval worden geacht op grond van artikel 24 van oorsprong te 
zijn uit het land waar deze be- of verwerkingen hebben plaatsgevonden.’  

Of dit in de praktijk eenvoudig toe te passen is, is een vraag die buiten het kader van dit artikel valt. 
De gemiddelde aanbestedende dienst zal hier af moeten gaan op de verklaringen van de inschrijver 
en waarschijnlijk niet in staat zijn om door middel van eigen onderzoek een en ander vast te stellen. 

Bepaling van de waarde 

Ook de waarde van de uit derde landen afkomstige goederen wordt bepaald overeenkomstig 
Verordening (EEG) nr. 2913/92. De regeling voor bepaling van de waarde beslaat de artikelen 28 tot 
en met 36 en omvat niet minder dan 2315 woorden. Duidelijk is dat alleen een specialist hier met 
enige kans op succes in staat zal zijn die berekening in de praktijk uit te voeren. Hier kan de 
aanbestedingsjurist slechts bewondering hebben voor de douanefunctionarissen die een dergelijk 
kunststuk tot stand brengen.  

Gelijkwaardige aanbiedingen 

Mocht men, gelet op het voorgaande, menen dat de regeling van het tweede lid wel moeilijk 
uitvoerbaar is, dan kan er eenvoudigweg voor gekozen worden deze niet toe te passen: er is immers 
geen enkele verplichting om leveranciers uit te sluiten wegens een aandeel van meer dan 50% uit 
derde landen afkomstige goederen. Dat wordt echter anders als we kijken naar het derde lid, dat wel 
een verplichting inhoudt: indien twee inschrijvingen volgens de gunningscriteria gelijkwaardig zijn, 
moet de voorkeur gegeven worden aan de inschrijving die niet krachtens het tweede lid kan worden 
afgewezen. Duidelijk is dat deze verplichting alleen een rol speelt in de volgende situatie: 

1. Er zijn twee leveranciers A en B, waarbij B een aandeel van meer dan 50% van uit derde 
landen afkomstige goederen aanbiedt, terwijl A dat niet doet; 

2. Volgens de gunningscriteria zou de voorkeur moeten worden gegeven aan B, maar het 
verschil tussen A en B op die criteria is zo gering dat er sprake is van gelijkwaardige 
inschrijvingen. 

In het hiernavolgende wordt A respectievelijk B steeds op deze manier gebruikt als afkorting voor 
een inschrijving die niet respectievelijk wel meer dan 50% goederen uit derde landen omvat. 

Het begrip gelijkwaardig, dat niet zonder meer duidelijk is, wordt in artikel 60 lid 3 Bass als volgt 
nader gespecificeerd: als het prijsverschil niet meer dan 3% bedraagt, wordt het bedrag van de 
inschrijving als gelijkwaardig beschouwd. Interessant is dat in 1990 door bepaalde Lidstaten als 
percentage 6% en zelfs 10% is voorgesteld.5 Zelfs in het geval van het criterium van ‘de laagste prijs’ 
is niet onmiddellijk duidelijk hoe het percentage moet worden berekend: ten opzichte van de 
hoogste prijs, dan wel ten opzichte van de laagste prijs van de twee prijzen. Als A een prijs van 100 
biedt en B een prijs van 97, dan is het prijsverschil gelijk aan 3% indien we het percentage berekenen 
ten opzichte van de hoogste prijs, maar gelijk aan 3/97 × 100% = 3,1% als we het percentage 
berekenen ten opzichte van de laagste prijs. Volgens de eerste redenering zijn prijzen van 100 en 97 
dus gelijkwaardig, terwijl zij dat volgens de tweede redenering niet zijn. Hier moet de aanbestedende 
dienst dus een keuze maken, doordat de Europese wetgever deze ambivalentie vermoedelijk over 
het hoofd heeft gezien. Hiervoor wordt de onderstaande suggestie gegeven: 

                                                           
5 Peter Trepte, Public Procurement in the EU, Oxford University Press 2007, p. 478. 
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Aanbeveling 1: Bereken in het geval dat het criterium van ‘de laagste prijs’ is gehanteerd het 
percentage ten opzichte van de laagste prijs.  

Is het aldus berekende percentage niet meer dan 3%, dan is het zeker niet meer dan 3% wanneer het 
gemeten zou zijn ten opzichte van de hoogste prijs, zoals we zagen in bovenstaand voorbeeld met 
prijzen van 100 en 97. Uitzonderingssituaties worden in het aanbestedingsrecht doorgaans strikt 
geïnterpreteerd en met deze interpretatie wordt het toepassingsgebied van de verplichte uitsluiting 
zo klein mogelijk gehouden. Een voordeel van deze interpretatie is dat de kans klein lijkt dat een op 
grond van deze regel uitgesloten inschrijver naar de rechter stapt. 

Bij toepassing van het gunningscriterium van ‘de laagste prijs’ zijn de problemen met deze keus 
opgelost. Veel lastiger is dit bij ‘de economisch voordeligste inschrijving’. Trepte meent zelfs dat de 
regel vrijwel zonder betekenis is bij toepassing van dit gunningscriterium.6 Hierna zal evenwel 
worden betoogd dat er wel degelijk een zinvolle toepassing van de regel in dit geval mogelijk is.  

Als we de scores op de overige criteria samentellen tot één score voor Kwaliteit, dan ontstaat de 
situatie van de onderstaande tabel:7 

Inschrijving Prijs Score voor Prijs Score voor Kwaliteit totaal 

A 102 48 40 88 

B 100 50 39 89 

Tabel 1 

In de praktijk worden vrijwel altijd wegingspercentages gebruikt, maar in wezen spelen die geen rol: 
in bovenstaande tabel kunnen die scores immers gelijk zijn aan de gewogen scores, d.w.z. de 
behaalde punten zijn reeds vermenigvuldigd met de wegingsfactoren. Duidelijk is dat de prijzen van 
A en B gelijkwaardig zijn volgens de definitie van artikel 60 lid 3 Bass. Dan is een valide redenering 
dat in dat geval de score voor Kwaliteit de doorslag moet geven, zodat de voorkeur moet worden 
gegeven aan A, ondanks zijn iets lagere totaalscore. 

Ook in de volgende situatie is duidelijk wat de beslissing moet zijn: 

Inschrijving Prijs Score voor Prijs Score voor Kwaliteit totaal 

A 102 48 40 88 

B 100 50 40 90 

Tabel 2 

Wederom zijn de prijzen gelijkwaardig, maar nu is tevens de geboden Kwaliteit gelijk. Een normaal 
denkend mens zou menen dat als de prijzen gelijkwaardig zijn en de kwaliteiten gelijk, er toch zeker 
sprake moet zijn van ‘volgens de gunningscriteria gelijkwaardige inschrijvingen’. Dus ook in de 
situatie van Tabel 2 moet de voorkeur gegeven worden aan A. 

Maar het kan nog lastiger worden, zoals we zien in Tabel 3: 

Inschrijving Prijs Score voor Prijs Score voor Kwaliteit totaal 

A 100 50 38 88 

                                                           
6 Trepte, o.c. p.478. 
7 Voor het gemak is een heel eenvoudige omrekening van prijs naar score gehanteerd: de laagste prijs krijgt 50 
punten en de andere score wordt berekend door het prijsverschil van 50 af te trekken. Met ingewikkelder 
formules is de redenering hetzelfde. 
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B 100 50 39 89 

Tabel 3 

Hier kan men met recht stellen dat de prijzen gelijk zijn en de kwaliteiten gelijkwaardig en dat 
daarom de voorkeur moet worden gegeven aan A. De totaalscore is immers precies dezelfde als in 
Tabel 1, waarvan ondubbelzinnig vaststaat dat de voorkeur moet worden gegeven aan A. En 
vergelijkt men Tabel 3 met Tabel 2, dan blijkt dat ook in een situatie waarin de totaalscores nog iets 
meer verschillen toch de voorkeur moet worden gegeven aan A. Overigens zegt Arrowsmith over dit 
derde voorbeeld het volgende: ‘However, if in this case quality was a relevant award criteria and the 
third-country bid offered better quality, the utility could accept the third-country bid. It appears that 
this would apply however marginal the difference in quality.’8 Maar dit is gebaseerd op de 
implementatie van de oude Richtlijn Nutssectoren in het Verenigd Koninkrijk: ‘defining offers as 
equivalent in a procedure based on most economically advantageous tender where the difference 
does not exceed three per cent and offers are otherwise equally advantageous.’9 De Engelse wetgever 
heeft – beter dan de Nederlandse – in ieder geval gezien dat de Richtlijn geen eenduidige regel 
vaststelt in het geval van ‘de economisch voordeligste inschrijving’. In het vervolg zullen we zien dat 
de Engelse oplossing in een bepaalde situatie onoplosbare problemen oplevert. 

Tot slot het moeilijkste geval: 

Inschrijving Prijs Score voor Prijs Score voor Kwaliteit totaal 

A 98 50 37 87 

B 100 48 40 88 

Tabel 4 

A is goedkoper dan B, maar biedt een slechtere kwaliteit dan B. Duidelijk is dat de prijzen 
gelijkwaardig zijn volgens de definitie van het Bass. Het verschil in de totaalscore is zo gering dat men 
hier kan verdedigen dat ook hier sprake is van gelijkwaardige aanbiedingen, net als in tabellen 1 t/m 
3. Artikel 60 lid 3 Bass legt aan B een ‘handicap’ op, en verdedigbaar is dat die handicap altijd moet 
worden toegepast, ongeacht de vraag of de prijs van B lager dan wel hoger is dan die van A. Hogen 
we de prijs van B bij wijze van handicap op tot 103, dan moet wederom de voorkeur gegeven worden 
aan A. 

Met een dergelijke handicap is het eenvoudig te bepalen waar de grens ligt waarbij men nog net van 
gelijkwaardige aanbiedingen kan spreken. Het is immers zeker niet de bedoeling van de Europese 
wetgever om van gelijkwaardige inschrijvingen te spreken in onderstaand voorbeeld: 

Inschrijving Prijs Score voor Prijs Score voor Kwaliteit totaal 

A 102 48 22 70 

B 100 50 40 90 

Tabel 5 

De prijzen van A en B zijn gelijkwaardig, maar het kwaliteitsverschil is zo groot, dat de aanbestedende 
dienst in redelijkheid niet de voorkeur aan A zou mogen geven. Zouden we de prijs van B bij wijze van 
handicap met 3% ophogen tot 103, dan blijft B overduidelijk de economisch voordeligste inschrijving. 
Een groot voordeel van deze aanpak is dat men niet langer met ingewikkelde redeneringen moet 
verdedigen waarom al dan niet de voorkeur moet worden gegeven aan A. Men kan eenvoudig de 

                                                           
8 Sue Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement, Sweet & Maxwell, London 2005, p. 1015. 
9 Arrowsmith, o.c.  p. 1014 (voetnoot). 
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handicap berekenen en met de gecorrigeerde prijs van B de uitslag op de gunningscriteria 
berekenen. Aldus komen we tot de volgende suggestie: 

Aanbeveling 2: Bij toepassing van het gunningscriterium van ‘de economisch voordeligste 
inschrijving’ wordt om de gelijkwaardigheid van A en B te bepalen, bij wijze van handicap de prijs van 
B met 3% verhoogd, d.w.z. met 103/100 vermenigvuldigd. Met de aldus gecorrigeerde prijs van B 
wordt de uitslag opnieuw berekend en bepalen de herberekende scores de rangorde van A en B. 

In de Tabellen 1 t/m 5 kan men eenvoudig overal de prijs van B gelijk stellen aan 103 en is zonder 
meer duidelijk dat in gevallen 1 t/m 4 de voorkeur moet worden gegeven aan A en in geval 5 aan B. 

Gelijkwaardigheid op basis van fictieve prijs 

Een interessante alternatieve methode is heel eenvoudig toe te passen indien men de economisch 
voordeligste inschrijving bepaalt op de wijze die aanbevolen wordt in het boek ‘Gunnen op waarde: 
hoe doe je dat?’.10 Volgens een bepaalde formule wordt dan de kwaliteit van elke inschrijving 
omgerekend tot een bedrag in euro’s dat wordt afgetrokken van de geboden prijs. De uitkomst is een 
fictieve prijs en de inschrijver die de laagste fictieve prijs geboden heeft, wint de aanbesteding. Het is 
daadwerkelijk een fictieve  prijs, want de echte prijs waarvoor de opdracht uitgevoerd wordt, is de 
geboden prijs. De fictieve prijs is slechts een alternatief voor de meer ingeburgerde puntentelling, 
maar deze geeft in het geval van artikel 60 lid 3 Bass een heel eenvoudige oplossing voor de 
hierboven geschetste problemen. Net als in het geval van het criterium van de laagste prijs, kan men 
als criterium voor gelijkwaardigheid hanteren een prijsverschil op de fictieve prijs van hoogstens 3%. 
Het is uiteraard wel verstandig om dit vooraf duidelijk mee te delen bij het beschrijven van het 
gunningscriterium, om lastige discussies achteraf te voorkomen. 

Gelijkwaardigheid op basis van prijs/kwaliteit verhouding 

In Overweging (55) van Richtlijn 2004/17/EG staat onder meer het volgende: ‘Wanneer de 
aanbestedende diensten besluiten om de opdracht te gunnen aan de economisch voordeligste 
inschrijving, gaan zij na welke inschrijving de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt.’ Het letterlijk 
bepalen van de prijs-kwaliteitverhouding door middel van een deling wordt in Nederland zelden 
toegepast en in de jurisprudentie komt men dit dan ook vrijwel niet tegen.11 Omdat prijs en kwaliteit 
op elkaar gedeeld worden, kan men het gelijkwaardigheidscriterium nu niet alleen op de prijs 
toepassen, maar ook op de uitkomst van de deling: is het verschil niet meer dan 3%, dan moet de 
voorkeur gegeven worden aan A.12 Denkbaar is dat dit in feite de situatie is die de Europese wetgever 
in gedachten had bij het formuleren van het gelijkwaardigheidscriterium. De hierboven gegeven 
interpretatie dat de prijs van B bij wijze van handicap moet worden opgehoogd, sluit aan bij deze 
interpretatie. Dit is te zien aan de hand van het onderstaande voorbeeld: 

Inschrijving Prijs Score voor Kwaliteit kwaliteit/prijs 

A 96 19 0,198 

B 100 20 0,200 

Tabel 6 

Hier is kwaliteit gedeeld door prijs, zodat B de beste score heeft en zonder toepassing van het 
verplichte voorkeursrecht zou winnen. Het prijsverschil is 4,2%, berekend ten opzichte van de laagste 

                                                           
10 Uitgave CROW, Ede, december 2007. In TA 2008/2, p. 152 staat een bespreking van het boek waarin men kan 
zien hoe die fictieve prijs wordt berekend. 
11 Een (ingewikkeld) voorbeeld is Gerecht Eerste Aanleg HvJ EG 12 maart 2008, T-345/03.  
12 Opgemerkt zij dat het hier lastiger is om te bepalen hoe het percentage berekend moet worden. Een en 
ander hangt af van de formule: deelt men prijs door kwaliteit of kwaliteit door prijs? 
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prijs. Het verschil in scores is echter slechts 1%. Past men het gelijkwaardigheidscriterium van 3% toe 
op de kwaliteit/prijs verhouding, dan moet de voorkeur worden gegeven aan A. Ook als de hierboven 
aanbevolen handicap wordt toegepast, krijgt men deze uitkomst: 

Inschrijving Prijs Score voor Kwaliteit kwaliteit/prijs 

A 96 19 0,198 

B 103 20 0,194 

Tabel 7 

We zien dat in deze situatie de handicap een forse correctie op de uitslag oplevert, zodat A ondanks 
het initiële prijsverschil van 4,2% toch nog wint. Als men een handicap van 3% toepast op de prijs van 
B, doet men in feite niets anders dan kijken of het verschil in kwaliteit/prijs verhouding tussen A en B 
niet meer dan 3% bedraagt, en het is verdedigbaar dat de Europese wetgever dit zo bedoeld heeft in 
geval van toepassing van het gunningscriterium van ‘de economisch voordeligste inschrijving’. 

Rangordeparadox 

De regel van artikel 60 lid 3 Bass kan aanleiding geven tot een bijna onoplosbare rangordeparadox, 
zoals te zien is in onderstaande tabel, waarin een inschrijver C is toegevoegd die net als B meer dan 
50% goederen uit derde landen aanbiedt: 

Inschrijving Prijs Score voor Prijs Score voor Kwaliteit totaal 

A 97 48 42 90 

B 95 50 42 92 

C 115 30 61 91 

Tabel 8 

Duidelijk is dat A en B gelijkwaardig zijn omdat het prijsverschil kleiner dan 3% is en de kwaliteit gelijk 
is. Dus A wint van B. B wint van C volgens de normale regels. De prijzen van A en C schelen veel meer 
dan 3% en ook het kwaliteitsverschil is enorm. Op het eerste gezicht zou het uitgaande van de tekst 
van artikel 60 Bass merkwaardig zijn om bij A en C te spreken van gelijkwaardige inschrijvingen. Dus C 
wint van A, waarmee de vicieuze cirkel rond is. Ook bij de hierboven genoemde Engelse 
implementatie van de oude Richtlijn Nutssectoren levert tabel 8 een paradoxale situatie op, zodat die 
implementatie geen universeel toepasbare regel oplevert. 

Een onzorgvuldige toepassing van de verplichte regel van artikel 60 lid 3 Bass kan hier dus leiden tot 
een lastig probleem. Dit probleem lijkt sterk op de eerder in dit blad beschreven rangordeparadox, 
waarbij ongeldig verklaren van één van de drie inschrijvingen tot gevolg heeft dat de rangorde van de 
andere twee inschrijvingen omkeert.13 Bij tabel 8 lijkt geen enkele redenering te leiden tot een 
winnende inschrijving. Deze paradox kan eenvoudig vermeden worden door de in aanbeveling 2 
gegeven suggestie uit te breiden: 

Aanbeveling 3: Pas bij wijze van correctie een verhoging van 3% toe op alle inschrijfsommen van 
inschrijvingen waarvan de waarde van de aangeboden goederen afkomstig uit derde landen meer 
dan 50% bedraagt van de totale waarde.  

Als we in tabel 8 de prijzen van B en C met 3% verhogen, is gemakkelijk te zien dat A de winnaar 
wordt. Duidelijk is dat het wel enige verbeeldingskracht vergt om in artikel 58 lid 3 Richtlijn 
2004/17/EG te lezen dat dit de rechtsregel is die daar onder woorden is gebracht. Maar men handelt 

                                                           
13 Wiskundige eigenschappen van gunningssystemen en hun juridische consequenties, TA 2005/2, p. 51. 
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zeker in de geest van de Richtlijn als deze regel wordt toegepast. Om die reden zou de Nederlandse 
wetgever er wellicht goed aan doen om deze regel op te nemen in de nieuwe versie van de 
Aanbestedingswet.  

Overigens is er bij toepassing van deze regel onder bepaalde omstandigheden nog steeds een kans 
op een rangordeparadox, zoals het onderstaande voorbeeld laat zien: 

Inschrijving Prijs Score voor Prijs Score voor Kwaliteit totaal 

A 97 48 42 90 

B 95 50 40,5 90,5 

C 115 30 61 91 

Tabel 9 

Verhogen we de prijzen van B en C met 3%, dan ontstaat de volgende situatie: 

Inschrijving Prijs Score voor Prijs Score voor Kwaliteit totaal 

A 97 50 42 92 

B 97,85 49,15 40,5 89,65 

C 118,45 28,55 61 89,55 

Tabel 10 

De rangorde tussen B en C is door de prijscorrectie van 3% omgekeerd. Ook deze paradox kan 
vermeden worden, namelijk door bij de omrekening van prijs naar een puntenaantal ervoor te 
zorgen dat gelijke verhoudingen tussen prijzen gelijke verschillen in punten opleveren.14 Een 
eenvoudige andere oplossing is: eerst kijken of de prijscorrectie van 3% tot gevolg heeft dat aan een 
‘Europese’ inschrijving de voorkeur moet worden gegeven en als dat niet het geval is, de 
prijscorrectie vervolgens achterwege laten. 

Een ontsnappingsclausule 

Artikel 60 lid 4 Bass geeft een ontsnappingsclausule die het de aanbestedende dienst mogelijk maakt 
de verplichting van het derde lid buiten werking te laten ‘indien hij hierdoor genoodzaakt zou zijn 
apparatuur aan te schaffen met technische kenmerken die afwijken van de bestaande apparatuur, en 
dit tot onverenigbaarheid of tot technische moeilijkheden bij het gebruik of het onderhoud zou leiden 
of buitensporige kosten met zich mee zou brengen.’ Op het eerste gezicht een voor de hand liggende 
uitzondering. Maar wie even doordenkt, zal zich afvragen of niet elke inschrijving uitgesloten zou 
moeten worden die een dergelijke ernstige consequentie met zich meebrengt. Zeker in het geval dat 
men zou constateren dat er sprake is van onverenigbaarheid met bestaande apparatuur ligt het 
bepaald niet voor de hand dat men dan nog kan spreken van een geschikte inschrijving in de zin van 
artikel 37 lid 2 Bass. De betekenis van de clausule ligt dan vooral in het feit dat expliciet een situatie 
wordt beschreven waarin voor de aanbestedende dienst ongewenst geachte gevolgen een legitieme 
reden kunnen zijn om een bepaalde inschrijving ongeschikt te verklaren. Aldus geredeneerd reikt de 
betekenis van dit vierde lid tot ver buiten de reikwijdte van artikel 60. 

Samenvatting 

In de huidige tijden van economische crisis ontstaat min of meer vanzelf de roep om 
protectionistische maatregelen. Het tot nog toe vermoedelijk weinig toegepaste artikel 60 Bass biedt 

                                                           
14 Een mogelijke formule is Score = 50 – 50 × log (P / LP) / log 2, waarbij P = geboden prijs en LP = laagste 
geboden prijs. Zie het in noot 13 genoemde artikel. 
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een mogelijkheid om dergelijke maatregelen te baseren op het aanbestedingsrecht. Het artikel is 
echter bepaald geen toonbeeld van helderheid, waardoor het op vele manieren zou kunnen worden 
toegepast en paradoxale situaties kunnen ontstaan. Het blijkt echter mogelijk te zijn om met het 
eenvoudige middel van een prijscorrectie artikel 60 Bass te veranderen in een eenduidig toepasbare 
en effectieve maatregel. Het in de nieuwe Aanbestedingswet opnemen van een forfaitaire 
prijscorrectie van 3% die wordt toegepast op alle inschrijvingen die meer dan 50% goederen uit 
derde landen aanbieden, zou in één keer alle besproken problemen oplossen. 
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