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Annotatie bij Gerecht van Eerste Aanleg 16 september 2013, T-402/06 

In dit arrest bevestigt het Gerecht diverse regels van het aanbestedingsrecht waarover geen twijfel 

mogelijk is. Ondanks de aanzienlijke lengte van het arrest bevat het geen nieuwe uitleg van het 

Unierecht, althans voor zover het aanbestedingsrecht betreft. De aanbestedingen die voorwerp van 

het geschil zijn, waren onder de Richtlijn Werken (93/37/EEG) respectievelijk de Richtlijn Diensten 

(92/50/EEG) uitgevoerd, maar de overwegingen van het Gerecht zijn zonder meer ook van toepassing 

onder de huidige richtlijnen.  

Het eerste geschilpunt betreft het gebruik maken van het gemiddelde van de geboden prijzen in het 

beoordelingsmodel bij het EMVI-criterium. Het Gerecht acht dit in strijd met het transparantiebeginsel 

en met de bepalingen met betrekking tot het EMVI-criterium in de richtlijnen (nr. 85). Dat is in lijn met 

de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU dat in een arrest uit 1985 overwoog dat het 

gunningscriterium 'aanbieding die met het gemiddelde overeenkomt of dit het dichtst benadert' in 

strijd met de toenmalige richtlijn was, die net als de huidige richtlijnen slechts twee criteria kende, 

laagste prijs en EMVI.1 In Nederland heeft het Hof 's-Hertogenbosch overwogen dat het gunnen (mede) 

op basis van de optimale prijs ontoelaatbaar is, onder verwijzing naar dat arrest.2 In feite had het 

Gerecht, dat het arrest van het Hof van Justitie niet aanhaalt, kunnen volstaan met verwijzen naar dit 

oude arrest, maar het geeft - in wezen ten overvloede - diverse argumenten waarom de door de 

Spaanse aanbestedende diensten gehanteerde beoordelingsmodellen ontoelaatbaar zijn. 

Bij de aanbestedingen van ACA werd een hoger puntenaantal toegekend naarmate de prijs van een 

inschrijving dichter lag bij de gemiddelde prijs. Bij de aanbestedingen van ARC werd een hoger 

puntenaantal toegekend naarmate de prijs van een inschrijving dichter lag bij de prijs die 

overeenstemde met de op een bepaalde wijze vastgestelde 'lichtvaardige daling' (ten opzichte van de 

basisprijs). In beide gevallen kan het gebeuren dat van twee inschrijvingen die kwalitatief gelijkwaardig 

zijn de duurdere een hoger puntenaantal krijgt. Het Gerecht overweegt dat dit niet in 

overeenstemming is met het EMVI-criterium (nr. 77). Het acht dit ook in strijd met het openbaar belang 

en met de financiële belangen van de Unie. Met andere woorden, het kiezen van een onnodig dure 

aanbieding is geen doelmatige aanwending van een Europese subsidie. 

Een belangrijke overweging is nr. 73, waarin het Gerecht vaststelt dat voor de inschrijvers een 

'essentieel, ja zelfs beslissend' element van het beoordelingsmodel onbekend was bij de voorbereiding 

van hun offertes, wat op grond van het bekende arrest Lianakis3 ontoelaatbaar is. Door de 

onbekendheid met dat element (de gemiddelde prijs) ontstond een situatie van irrationele 

mededinging, waardoor de meest competitieve inschrijvers gedwongen waren een hogere prijs te 

bieden dan zij hadden kunnen doen. De tegenstanders van relatieve beoordeling - waaronder schrijver 

dezes - kunnen hier een argument uit afleiden tegen het gebruiken van (bijvoorbeeld) de laagste 

geboden prijs als ijkpunt voor de berekening van de scores voor prijs. Bij een dergelijk 

beoordelingsmodel kan de inschrijver immers niet weten hoeveel extra punten hij krijgt wanneer hij 

zijn prijs verlaagt: dat hangt immers af van de onbekende laagste prijs die geboden zal worden. Dus 

                                                           
1 HvJ EG 28 maart 1985, zaak 274/83 (Commissie/Italië), nr. 25-26. 
2 Hof 's-Hertogenbosch 1 april 2008, LJN: BC9432, r.o. 4.11. 
3 HvJ EG 24 januari 2008, C-532/06 (Lianakis e.a.), nr. 36-37. 
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wordt ook dan hem, in strijd met het transparantiebeginsel, een essentieel element van het 

beoordelingsmodel onthouden. 

Een tweede geschilpunt is het abnormaal laag verklaren van inschrijvingen op basis van een 

mathematisch criterium. Dat is op zich toelaatbaar, mits daaraan voorafgaand de inschrijvers door 

middel van een contradictoire verificatie de gelegenheid krijgen te bewijzen dat hun inschrijving 

serieus is, zoals bekend is uit het arrest Lombardini en Mantovani.4 Het Gerecht heeft aan dat arrest 

niets toe te voegen en doet weinig meer dan opsommen hoe de procedure van het abnormaal laag 

verklaren dient te verlopen volgens de richtlijn. Een interessant punt is wel nr. 94, waarin het Gerecht 

overweegt dat het toekennen van nul punten voor een aanbieding beneden een bepaalde grens 

weliswaar niet hetzelfde is als abnormaal laag verklaren maar noodzakelijkerwijs zal leiden tot 

afwijzing van de desbetreffende aanbieding. Hier maakt het Gerecht een denkfout, want bij de 

gehanteerde beoordelingsmodellen zal er doorgaans geen enkele inschrijving de maximale score voor 

prijs behalen, zodat in ieder geval in theorie een inschrijving met nul punten voor prijs nog wel kan 

winnen. 

Het derde en laatste aanbestedingsrechtelijk geschilpunt is het hanteren van ervaring als 

gunningscriterium. Ook hier heeft het Gerecht niets toe te voegen aan de bekende rechtsregel dat een 

criterium dat verband houdt met de geschiktheid van de inschrijver niet gebruikt mag worden bij de 

beoordeling van de economische waarde van de inschrijving. Het Gerecht vermeldt niet eens dat een 

gunningscriterium verband moet houden met het voorwerp van de opdracht. En dit laatste is nu juist 

een bekend argument voor de Nederlandse rechter om ervaring toch toelaatbaar te achten als 

gunningscriterium. Het Hof 's-Hertogenbosch bijvoorbeeld heeft in een zaak waarin het ging om het 

gunningscriterium 'ervaring van chauffeurs met leerlingenvervoer' overwogen dat dit kwaliteitsaspect 

van de aanbieding zag op de ervaring van personen die de dienst daadwerkelijk gaan uitvoeren en dus 

verband houdt met het voorwerp van de opdracht.5 Het is jammer dat het onderhavige arrest 

van het Gerecht geen antwoord geeft op de vraag of het Hof 's-Hertogenbosch het Europese 

aanbestedingsrecht hiermee correct heeft uitgelegd. 
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4 HvJ EG 27 november 2001, C-285/99 en C-286/99 (Lombardini en Mantovani), nr. 73. 
5 Hof 's-Hertogenbosch 20 april 2004, LJN: AO9430, r.o. 4.9.2. 
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