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Gepubliceerd in JAAN 2014/154 

 

Annotatie bij Vzr. Rb. Gelderland 10 juni 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:4344 

 

In dit vonnis komen twee bekende thema's aan de orde: de beoordeling van kwaliteit en de 

motiveringsplicht. Bij het eerste is de belangrijkste vraag: hoe toetst de rechter of de beoordeling van 

de kwaliteit van de afgewezen inschrijver juist is? Over die vraag is inmiddels een groot aantal 

uitspraken van voorzieningenrechters gepubliceerd waarin een duidelijke norm voor die toets wordt 

geformuleerd. In het meest recente vonnis luidt deze norm als volgt:1 

 

"Vooropgesteld wordt dat (...) enige mate van subjectiviteit inherent is aan de beoordeling van een 

kwalitatief criterium. (...) Van belang is dat (i) het voor een kandidaat-inschrijver volstrekt duidelijk is 

wat van hem wordt verwacht, (ii) de inschrijvingen aan de hand van een zo objectief mogelijk systeem 

worden beoordeeld, en (iii) de gunningsbeslissing zodanig inzichtelijk wordt gemotiveerd dat het voor 

de afgewezen inschrijvers mogelijk is om de wijze waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden te 

toetsen. Voor het overige komt de rechter slechts een beperkte toetsingsvrijheid toe wanneer het 

aankomt op de beoordeling van een kwalitatief criterium." 

 

In het onderhavige vonnis wordt niet verwezen naar deze norm. Wel wordt ook hier een beperkte 

toetsingsvrijheid aangenomen: aan het slot van r.o. 4.8 wordt overwogen dat in kort geding de 

beoordeling slechts marginaal behoort te worden getoetst en dat alleen in geval van duidelijke fouten 

of vergissingen er plaats is voor ingrijpen door de rechter. Het vonnis wijkt echter af van de hierboven 

geciteerde norm dat "het voor een kandidaat-inschrijver volstrekt duidelijk is wat van hem wordt 

verwacht". In r.o. 4.7 wordt immers overwogen dat de kwaliteitscriteria op een redelijk 

abstractieniveau gehouden zijn, dat een beroep wordt gedaan op de creativiteit en innovativiteit van de 

inschrijvers, dat de aanbesteding is vormgegeven op een open manier en de aanbestedende dienst een 

grote mate van vrijheid in het wegen en beoordelen van de plannen van aanpak en het toekennen van 

de punten heeft. Onder die omstandigheden valt toch moeilijk vol te houden dat het voor de 

inschrijvers "volstrekt duidelijk" is wat van hen wordt verwacht? Weliswaar gaat de 

voorzieningenrechter uit van de CAO-norm bij de uitleg van de beoordelingssystematiek (zie r.o. 4.3), 

maar die norm biedt zoals uit r.o. 4.7 blijkt geen steun voor een volstrekt duidelijke uitleg van wat van 

de inschrijvers verwacht wordt.  

 

Die creativiteit en innovativiteit die van inschrijvers verwacht wordt, ziet men overigens in vele 

vonnissen, voor het eerst in Vzr. R. Haarlem 2 april 2009, ECLI:NL:RBHAA:2009:BH9534, waar in 

r.o. 4.7 gesproken wordt van "inventiviteit", wat min of meer op hetzelfde neerkomt. Ook in het 

hiervoor geciteerde vonnis van de voorzieningenrechter Den Haag wordt overwogen dat van de 

inschrijvers creativiteit en inventiviteit verwacht wordt (r.o. 4.3). Wanneer echter volstrekt duidelijk is 

wat van de inschrijvers verwacht wordt, blijft er weinig ruimte voor creativiteit en innovativiteit van 

die inschrijvers. Het zou om die reden beter zijn wanneer in de norm - die inmiddels vaste 

jurisprudentie genoemd kan worden - de woorden "volstrekt duidelijk" vervangen worden door 

"voldoende duidelijk".  

 

Zoals vrijwel altijd in kort geding levert de marginale toetsing door de rechter van de door de 

aanbestedende dienst uitgevoerde beoordeling van de kwaliteit van de afgewezen inschrijving als 

resultaat op dat deze niet aantoonbaar onjuist is geweest. De voorzieningenrechter overweegt in r.o. 

4.6 terecht dat het gebruik van staffels bij de beoordeling, namelijk het scoren met 0, 60 of 100 punten, 

impliceert dat er sprake moet zijn van substantiële meerwaarde ten opzichte van het minimum 

alvorens een score van 60 wordt toegekend. Een score van 60 punten levert een kwaliteitsaftrek van 

vele miljoenen op bij de door de aanbestedende dienst gebruikte methode van 'Gunnen op Waarde'. 

                                                           
1 Vzr. Rb. Den Haag 6 maart 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:2967, r.o. 4.2. 

http://www.chenadvies.nl/
http://www.chenadvies.nl/


 
 

www.chenadvies.nl  2 

Hierna blijkt het voor eisers onmogelijk aan te tonen dat zij wel degelijk substantiële meerwaarde 

hebben geboden in hun inschrijving.  

 

Opvallend is dat de maximale kwaliteitswaarde van 25 miljoen euro zeer groot is in vergelijking met 

de omvang van de opdracht die ongeveer 40 miljoen euro bedraagt. Een enorm contrast met de 

aanbesteding van de bouw van een gemeentehuis in Zevenaar, waar die maximale kwaliteitswaarde 

slechts € 162.000 bedroeg en de afgewezen inschrijver BAM een heraanbesteding wist af te dwingen 

op de grond dat hoewel voor EMVI gekozen was de kwaliteitswaarde zo laag was dat de facto alleen 

op prijs werd gegund.2 Na dit vonnis is het een open vraag hoe hoog die kwaliteitswaarde zou moeten 

zijn om recht te doen aan het EMVI-criterium. In BAM/Zevenaar bedroeg die slechts ca. 4%, terwijl in 

het onderhavige vonnis deze 62,5% bedraagt. Dat is in ieder geval meer dan voldoende. Het is zelfs zo 

hoog dat men zich kan afvragen of hier wel doelmatig met overheidsgeld wordt omgesprongen. 

 

Die hoge kwaliteitswaarde is voor de voorzieningenrechter aanleiding tot de overweging dat het feit 

dat eisers ongeveer 10 miljoen euro goedkoper waren dan de anderen grond geeft om te denken dat de 

kwaliteit en de meerwaarde van de plannen van eisers beduidend minder waren dan de plannen van de 

andere inschrijvers, want "Aan kwaliteit hangt nu eenmaal een prijskaartje" (zie r.o. 4.9). Dat 

prijskaartje is 19,8 miljoen euro, de totale kwaliteitswaarde van de winnaar. Wanneer het 

beoordelingsmodel en de kwaliteitsbeoordeling correct zijn, moet de winnaar ongeveer 18,5 miljoen 

extra kosten hebben gecalculeerd voor maatregelen die uitstijgen boven het minimum, uitgaande van 

een winstmarge van ca. 15%. Met zijn overweging heeft de voorzieningenrechter echter slechts één 

kant van de medaille bekeken, te weten de vermoedelijk lage extra kosten van de plannen van eisers. 

De andere kant van die medaille, de toets of de winnaar daadwerkelijk zulke hoge extra kosten heeft 

gecalculeerd, blijft ten onrechte geheel buiten beeld. 

 

In r.o. 2.5 lezen we dat in de afwijzingsbrief wordt meegedeeld dat ten aanzien van het proces opvalt 

dat de landschapsarchitect geen lid is van het IPM-team doch slechts van het Kernteam. Dit is de enige 

motivering waarom voor de procesbeschrijving 0 punten worden gegeven. Stel dat in het plan van 

aanpak die architect wel in het Kernteam was opgenomen, zouden dan wel 60 punten gegeven zijn 

voor de procesbeschrijving? Als dat zo is, dan had deze toch niet al te ingrijpende aanpassing van het 

plan van aanpak meteen een kwaliteitswaarde van 2,4 miljoen euro opgeleverd. De meerkosten van 

deze aanpassing zijn natuurlijk verwaarloosbaar ten opzichte van dit enorme bedrag. Zou het proces 

van de winnaar, die wel die 2,4 miljoen kwaliteitswaarde scoort, werkelijk 2 miljoen euro duurder zijn 

dan het proces van eisers? 

 

Hiermee komen we op het tweede thema van dit vonnis: de motiveringsplicht. In de afwijzingsbrief en 

de latere aanvulling op die motivering wordt niet vermeld waarom de winnaar zo veel beter gescoord 

heeft. Dit is in strijd met art. 2.130 lid 2 Aanbestedingswet 2012, dat als volgt luidt: "Voor de 

toepassing van het eerste lid wordt onder relevante redenen in ieder geval verstaan de kenmerken en 

voordelen van de uitgekozen inschrijving (...)". Sinds het arrest HR 7 december 2012, 

ECLI:NL:HR:2012:BW9233 is bekend dat de relevante redenen voor de gunningsbeslissing meteen in 

de afwijzingsbrief moeten worden vermeld en niet later aangevuld mogen worden met andere 

relevante redenen. Wanneer we naar die brief kijken, die "voor zover van belang" in r.o. 2.5 wordt 

weergegeven, zien we nergens een verwijzing naar de kenmerken en voordelen van de uitgekozen 

inschrijving. In ieder geval ontbreken die kenmerken en de wel meegedeelde kwaliteitswaarde van de 

winnaar zegt natuurlijk niets omtrent die kenmerken. De motiveringsplicht dient ertoe het voor de 

afgewezen inschrijver mogelijk te maken te controleren dat de opdracht terecht is gegund aan de 

winnaar. Dat blijkt uit het arrest SIAC Construction.3 Wanneer de kenmerken en voordelen van de 

uitgekozen inschrijving waren vermeld in de afwijzingsbrief, hadden eisers kunnen controleren of de 

extra maatregelen die de winnaar heeft aangeboden daadwerkelijk een kostenplaatje van ca. 18,5 

miljoen euro met zich brengen. Zouden die extra maatregelen in feite veel minder kostbaar zijn, dan 

                                                           
2 Vzr. Rb. Gelderland 24 januari 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:454, JAAN 2014/56 m.nt. Ritsema van Eck. 
3 HvJ EG 18 oktober 2001, C-19/00, r.o. 41. 
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hadden eisers met een beroep op het proportionaliteitsbeginsel misschien een kans gehad om het kort 

geding te winnen. 

 

Voorzieningenrechters hebben er grote moeite mee om uitsluitend op de grond van het niet vermelden 

van de relevante redenen voor de gunningsbeslissing in te grijpen in de gunningsbeslissing. In dat 

opzicht zouden zij een voorbeeld kunnen nemen aan het Gerecht EU dat in zijn arrest van 20 oktober 

2011, T-57/09 een gunningsbeslissing vernietigt op de grond van een onvoldoende motivering. 

Opgemerkt zij wel dat wanneer die strenge lijn van de Europese rechter gevolgd zou worden, het hek 

van de dam is. 

 

mr. drs. T.H. Chen 

Eigenaar van CHEN Aanbestedingsadvies 
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