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Het beoordelingsmodel volgens de aanbestedingsrichtlijnen 

Tsong Ho Chen1 

In één van de workshops van het lustrumcongres van de Nederlandse Vereniging voor 

Aanbestedingsrecht op 18 november 2010 werd door Gert-Wim van de Meent en Jacques Reijniers 

gewezen op de kloof tussen aanbestedingsjurist en inkoper. Zij bepleitten een nauwere samenwerking 

tussen beiden. In dit artikel wordt betoogd dat uit de Europese aanbestedingsrichtlijnen een 

eenvoudig beoordelingsmodel kan worden afgeleid dat problemen van inkopers met manipulatieve 

inschrijvingen kan oplossen.  

De gevolgen van toegenomen transparantie 

Het is thans algemeen aanvaard dat de richtlijnen eisen dat de aanbestedende dienst vooraf alle 

informatie geeft die inschrijvers nodig hebben om een goede offerte op te stellen. Deze uitleg van 

het transparantiebeginsel wordt gegeven door het Hof van Justitie EU in het Lianakis arrest, waarin 

het Hof oordeelt dat “[…] alle elementen die door de aanbestedende dienst in aanmerking worden 

genomen ter bepaling van de economisch voordeligste aanbieding, alsook het relatieve gewicht van 

deze criteria, bij de potentiële inschrijvers bekend zijn wanneer deze hun offertes voorbereiden […]”.2 

Deze uitspraak betrof nog de vervallen Richtlijn 92/50/EEG, maar aangezien de nieuwe richtlijnen in 

tegenstelling tot hun voorgangers expliciet eisen dat aanbestedende diensten transparant handelen,3 

is het voor de hand liggend dat het geciteerde oordeel van het Hof ook geldt onder het huidige recht. 

Het arrest kan men beschouwen als het sluitstuk van een ontwikkeling waarin het Hof van Justitie 

steeds strengere eisen is gaan stellen op het punt van de transparantie.4 

In het traditionele puntensysteem worden voor de kwaliteitscriteria en de prijs (of prijzen) punten 

gegeven, die na vermenigvuldiging met wegingsfactoren worden opgeteld. Niet zelden wordt daarbij 

gebruik gemaakt van relatieve scores en is het beoordelingsmodel gebrekkig. In samenhang met de 

eisen van het aanbestedingsrecht dat alle puntentellingen, formules en gewichten vooraf bekend 

worden gemaakt, maakt dit het mogelijk dat een inschrijver een strategische inschrijving doet die de 

aanbestedende dienst en andere inschrijvers kan benadelen.5 Gevolg is een niet aflatende stroom 

van rechterlijke uitspraken waarin een oordeel gegeven wordt over de vraag in hoeverre een 

strategische inschrijving toelaatbaar is.6 Uit die jurisprudentie wordt duidelijk dat strategisch 

                                                           
1 Mr. T. H. Chen is advocaat bij BarentsKrans advocaten notarissen en redacteur van dit tijdschrift. 
2 HvJ EU 24 januari 2008, C-532/06 (Lianakis), r.o. 36. 
3 Artikel 2 Richtlijn 2004/18/EG respectievelijk artikel 10 Richtlijn 2004/17/EG. 
4 Zie E.H. Pijnacker Hordijk e.a., Aanbestedingsrecht, 4e druk 2009, p. 420 e.v. 
5 Zie T.H. Chen, De speltheoretisch voordeligste inschrijving, TA 2007, p. 458 en T.H. Chen, Relatieve scores 
bevoordelen de zittende leverancier, Tender Nieuwsbrief 2009, 3, p. 4. 
6 Enkele recente voorbeelden zijn Vzr. Rb. Amsterdam 1 april 2011, LJN: BQ3350, Vzr. Rb. Amsterdam 24 maart 
2011, LJN: BQ3358, Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 3 maart 2011, LJN:BP9888, Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 23 februari 2011, 
LJN: BP7444, Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 10 februari 2011, LJN: BP5764, Vzr. Rb. Amsterdam 25 januari 2011, LJN: 
BP2351, Vzr. Rb. Arnhem 6 december 2010, LJN: BO9068, Vzr. Rb. Arnhem 25 oktober 2010, LJN: BO1568, Vzr. 
Rb. Breda 6 oktober 2010, LJN: BO0109, Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 19 juli 2010, LJN: BN2037, Vzr. Rb. Roermond 
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inschrijven in beginsel toelaatbaar is, maar dat het niet toelaatbaar is het beoordelingsmodel te 

manipuleren. Onduidelijk blijft echter hoe de inschrijver vooraf kan bepalen waar de grens van het 

toelaatbare ligt.7 Blijkbaar kan de jurist een probleem dat de inkoper in het leven heeft geroepen niet 

oplossen. Men kan er lang over twisten wie schuld heeft aan het ontstaan van dit probleem, de jurist 

die een transparant, vooraf bekend gemaakt beoordelingsmodel eist of de inkoper die een 

beoordelingsmodel ontworpen heeft dat alleen goed werkt indien de inschrijvers niet in detail weten 

hoe de beoordeling zal geschieden. Feit is dat het probleem bestaat en bij veel aanbestedingen tot 

ongewenste uitkomsten leidt.  

Aparte scores voor meerdere prijzen 

De meest voorkomende oorzaak van ongewenste strategische inschrijvingen is het toekennen van 

aparte scores voor meerdere prijzen, die vervolgens worden opgeteld, al dan niet met 

wegingsfactoren. De aanbestedende dienst die een dergelijk systeem hanteert, lokt daarmee 

strategische inschrijvingen uit en vraagt om moeilijkheden. Een karakteristiek voorbeeld is Vzr. Rb. ’s-

Gravenhage 23 februari 2011, LJN: BP7444. In deze casus ging het om cateringdiensten waarbij onder 

meer een vaste aanneemsom en een management fee moesten worden geboden. De eerste telde 

voor 60% en de tweede voor 2,5%. Dit maakte het zeer aantrekkelijk om een lage aanneemsom en 

een hoge management fee te bieden, wat één inschrijver dan ook had gedaan: voor één bepaalde 

locatie bedroeg die aanneemsom € 0,01 en voor alle andere locaties € 0,00. Hoewel de 

voorzieningenrechter oordeelt dat die aanneemsommen niet realistisch zijn en de mogelijkheid 

aanwezig acht dat enkele bedragen die met de aanneemsom te maken hebben, zijn verdisconteerd 

in de management fee, oordeelt hij dat de betreffende inschrijving ten onrechte ongeldig was 

verklaard.  

In het vervolg van dit artikel wordt uitgegaan van één totaalprijs, waarmee meteen de belangrijkste 

oorzaak van ongewenste strategische inschrijvingen wordt weggenomen. Hoe die totaalprijs moet 

worden berekend, zal van geval tot geval moeten worden bekeken. Ook dan is een zekere 

manipulatie niet altijd uitgesloten, maar die manipulatie zal in ieder geval minder effectief zijn dan in 

de situatie waarbij meerdere aparte scores voor prijzen worden opgeteld. 

De beste prijs-kwaliteitverhouding 

In het eenvoudigste beoordelingsmodel worden prijs en kwaliteit op elkaar gedeeld. Dit komt neer 

op toepassen van de formule S=P/K, waarin S staat voor score, P voor prijs en K voor kwaliteit. 

Winnaar van de aanbesteding is de inschrijving waarvoor de formule de laagste S oplevert. De 

formule wordt impliciet genoemd in overwegingen (5) en (46) van Richtlijn 2004/18/EG waarin 

gesproken wordt van ‘de beste prijs-kwaliteitverhouding’ en zij wordt dan ook toegepast door de 

                                                                                                                                                                                     
16 juli 2010, LJN: BN3446, Vzr. Rb. Alkmaar 8 juli 2010, LJN: BN0677, Vzr. Rb. Haarlem 2 juli 2010, LJN: BN0873, 
Vzr. Rb. Arnhem 11 juni 2010, LJN: BN0353, Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 1 maart 2010, LJN: BL6590, Vzr. Rb. Arnhem 
15 februari 2010, LJN: BL5214, Hof ’s-Gravenhage 9 februari 2010, LJN: BP5012 en Hof ’s-Gravenhage 19 januari 
2010, LJN: BK98080. 
7 Men leze bijvoorbeeld C.J.G.M. Bartels, L.J.W. Sueters, Grenzen aan de relatieve beoordeling, TA 2010, p. 458, 
in welk artikel die grenzen voor aanbestedende diensten worden afgebakend. De inschrijver blijft echter in het 
ongewisse waar voor hem de grenzen liggen. 
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instellingen van de Europese Unie.8 Het is bij deze formule zinloos om bij prijs en kwaliteit 

wegingsfactoren te gebruiken, zoals artikel 53 lid 2 van Richtlijn 2004/18/EG lijkt voor te schrijven. 

Bijvoorbeeld S=(60×P)/(40×K) levert dezelfde rangorde van de inschrijvingen op omdat in vergelijking 

met de formule S=P/K alle uitkomsten worden vermenigvuldigd met dezelfde factor 60/40. Men kan 

echter binnen de subcriteria die tezamen de kwaliteit bepalen onderling relatieve gewichten 

hanteren en dan is er wel een zinvolle toepassing aan dat artikel te geven. Bij hantering van 

meerdere prijzen die worden omgerekend tot één totaalprijs P is ook daar een onderlinge weging 

mogelijk, maar daarbij moet men wel zorgvuldig te werk gaan om geen strategische inschrijvingen uit 

te lokken.  

Een kenmerk van de formule S=P/K is dat bij constante S geldt dat P en K zich lineair tot elkaar 

verhouden. Dit heeft tot gevolg dat een inschrijver tamelijk eenvoudig zijn beste offerte kan bepalen. 

Laten we als startpunt de situatie nemen waarin door een bepaalde inschrijver de laagst mogelijke 

kwaliteit wordt geboden. Als die inschrijver vanuit dit startpunt P en K ieder met bijvoorbeeld 10% 

verhoogt, verandert S niet: P en K worden dan immers allebei met 1,1 vermenigvuldigd. Wil hij zijn 

kansen vergroten, dan moet hij bij deze formule K procentueel sterker laten stijgen dan P. De 

strategie voor deze inschrijver is derhalve K net zo lang te verhogen als mogelijk is terwijl P 

procentueel minder snel stijgt dan K. Volgens de economische wet van de afnemende 

meeropbrengst zal vanaf een bepaald punt P echter sterker gaan stijgen dan K. Dat omslagpunt 

levert de optimale offerte voor deze inschrijver op.  

De onderstaande figuur is een illustratie van het voorgaande. Horizontaal staan de scores voor 

kwaliteit, verticaal de prijzen. De rechte lijnen tonen de mogelijke combinaties van P en K bij P/K=20, 

P/K=30 respectievelijk P/K=40 (waarbij S=20 de beste score van deze drie oplevert). De gebogen lijn 

laat het verband tussen P en K voor de inschrijver zien. In het begin stijgt K sterk in vergelijking met P, 

maar voorbij het omslagpunt P=1000, K=35 stijgt P relatief meer dan K. De optimale uitkomst voor 

deze inschrijver is zijn offerte precies te laten samenvallen met het omslagpunt. 

 

                                                           
8 Gerecht EU 1 juli 2008, T-211/07, nr. 13: “The applicant’s bid in the sum of EUR 69 900, was accorded a total 
of 70 points on award criteria and 999 points on price/quality ratio. The price tendered by the successful 
tenderer was EUR 75 000. That bid gained 76 points on award criteria and 987 points on price/quality ratio.” 
Hieruit blijkt dat P door K gedeeld is: 69900 / 70 = 999 en 75000 / 76 = 987. Een ander voorbeeld is Gerecht EU 
12 maart 2008, T-345/03, nr. 25 waar S=K/P wordt berekend, wat op hetzelfde neerkomt. 
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We zien dat de formule S=P/K mooi aansluit bij de economische wetten. Een strategische inschrijving 

op basis van deze formule levert voor de desbetreffende inschrijver de best mogelijke prijs-

kwaliteitverhouding op. Er wordt geen relatieve beoordeling bij prijs toegepast, zodat het risico van 

manipulatieve inschrijvingen gering is. Wel is het mogelijk dat er geschoven wordt met prijzen 

wanneer P wordt berekend op basis van meerdere prijzen voor onderdelen van de opdracht. Het kan 

echter aangetoond worden dat in een dergelijke situatie de kans dat een manipulatieve inschrijving 

wordt gedaan bij de S=P/K formule kleiner is dan bij de methode waarbij voor elke prijs afzonderlijk 

een puntenscore berekend wordt.  

De relatieve gewichten van prijs en kwaliteit 

De formule S=P/K kent geen onderlinge wegingsfactoren voor prijs en kwaliteit. Men kan met een 

kleine wijziging van de formule wel de onderlinge gewichten beïnvloeden, bijvoorbeeld als volgt: 

De kwaliteit K wordt beoordeeld en krijgt een score tussen 0 en 60 punten. Hierna wordt de prijs-

kwaliteitverhouding berekend met de formule S=P/(K+40). De inschrijver die de laagste uitkomst voor 

S heeft, heeft de economisch voordeligste aanbieding gedaan. 

Kwaliteit telt in deze formule minder zwaar9 dan prijs in vergelijking met de formule S=P/K. Het is 

overigens onjuist om te stellen dat met deze formule het gewicht van prijs 40% is en het gewicht van 

kwaliteit 60% is. Immers, had men de formule S=P/(K+100) gekozen, dan zou volgens dezelfde 

redenering het gewicht van prijs 100% zijn, wat duidelijk niet juist kan zijn omdat kwaliteit nog steeds 

een rol speelt. Het getal 40 in de formule legt wel een zeker relatief gewicht voor prijs vast, maar dat 

gewicht laat zich niet op zinvolle wijze in een percentage uitdrukken. De eerste stap in het bepalen 

van het werkelijke gewicht van prijs in deze formule is te bedenken dat de score voor K ligt tussen 0 

en 60 punten en dus de noemer ligt tussen 40 en 100, wat neerkomt op een factor 2,5. Stel dat een 

inschrijver de minimale kwaliteit K=0 biedt voor een prijs van 4000. Zijn score is dan 

4000/(0+40)=100. Wie de maximale kwaliteit K=60 biedt, zou dan een prijs van minder dan 10.000 

moeten bieden om deze minimale concurrent te verslaan. Immers, ook 10.000/(60+40)=100. De 

aanbestedende dienst heeft door deze formule te kiezen, aangegeven bereid te zijn voor de 

                                                           
9 Dit wordt duidelijk als we het getal 40 vervangen door bijvoorbeeld 1000. In dat geval is de invloed van K zeer 
gering en gaat het vrijwel alleen om de (laagste) prijs. 
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maximale kwaliteit een 2,5 keer zo hoge prijs te betalen als voor de minimale kwaliteit. Op het eerste 

gezicht is het gewicht van kwaliteit dus zeer hoog. Dat is echter schijn, zoals in de volgende alinea zal 

worden betoogd.  

Het voorbeeld is afkomstig uit een aanbesteding voor multifunctionals waar de prijsverschillen en de 

kwaliteitsverschillen in de markt niet bijzonder groot zijn. Onder die omstandigheden lijkt het getal 

40 in de noemer een veel te groot gewicht aan kwaliteit te geven. Het is echter mogelijk dat in de 

praktijk de scores voor kwaliteit niet uiteenlopen van 0 tot 60 maar een veel kleinere spreiding 

hebben. Wanneer bijvoorbeeld de minimale kwaliteit die in de markt voorkomt10 al een score van 40 

oplevert en de maximale kwaliteit die in de markt leverbaar is een score van slechts 50 oplevert, 

verandert het beeld radicaal. In dat geval worden de rekensommen 4000/(40+40)=50 respectievelijk 

4500/(50+40)=50. Een prijs van 4000 voor de minimale in de markt leverbare kwaliteit is dan 

gelijkwaardig met een prijs van 4500 voor de maximale in de markt leverbare kwaliteit. Dat 

prijsverschil van 12,5% lijkt een niet onredelijk gewicht voor kwaliteit op te leveren. Het voorbeeld 

laat zien dat de relatieve gewichten van prijs en kwaliteit niet alleen afhangen van de formules en 

puntentellingen, maar ook van de desbetreffende markt. Het gebruiken van de formule S=P/(K+40) in 

plaats van S=P/K levert geen meerwaarde op, want ook met de laatste formule is het mogelijk om de 

relatieve gewichten van kwaliteit en prijs te bepalen bij het vastleggen van de puntentelling voor de 

kwaliteitscriteria in samenhang met de kwaliteit die de markt kan leveren. De formule uit de 

richtlijnen heeft dan het voordeel van de eenvoud.  

Conclusies 

1. Het aan meerdere prijzen toekennen van aparte scores die worden opgeteld, is een methode 

die strategische inschrijvingen uitlokt. Een dergelijk systeem is in het algemeen sterk af te 

raden. 

2. De formule S=P/K die in de overwegingen van de richtlijnen impliciet wordt genoemd, is 

geschikt om de economisch voordeligste inschrijving te bepalen. Met die formule is het 

eenvoudiger om manipulatieve inschrijvingen te voorkomen dan met thans veel gebruikte 

puntensystemen. 

3. De relatieve gewichten van de gunningscriteria hangen niet alleen af van de formules en 

puntentellingen, maar ook van de desbetreffende markt. 

 

                                                           
10 Het lijkt misschien vreemd dat er een minimale kwaliteit in de markt zou zijn, maar men denke bijvoorbeeld 
aan een criterium als afdruksnelheid van een printer. Heel trage printers worden eenvoudig niet meer 
gefabriceerd. 
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