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Gepubliceerd in JAAN 2014/48 

Annotatie bij Vzr. Rb. Midden-Nederland 20 december 2013, KG-ZA 13-878 

Aan de voorzieningen rechter komt beperkte toetsingsvrijheid toe bij de beoordeling van de 

inschrijvingen, aldus r.o. 4.8 van het vonnis. Dat lijkt op het eerste gezicht geen verrassende 

overweging te zijn, want de voorzieningenrechter toetst vrijwel altijd marginaal of de aanbestedende 

dienst de beoordeling van de kwaliteit correct heeft uitgevoerd. De voorzieningenrechter Den Haag 

bijvoorbeeld heeft over die beoordelingsvrijheid van de rechter het volgende overwogen: "Slechts in 

geval van aperte - procedurele dan wel inhoudelijke - onjuistheden is plaats voor ingrijpen van de 

rechter."1 Deze formulering wordt even later letterlijk overgenomen door de voorzieningenrechter 

Rotterdam.2  

Het spiegelbeeld van die beperkte beoordelingsvrijheid van de rechter is de ruime beoordelingsvrijheid 

van de aanbestedende dienst. Deze keerzijden van de medaille ziet men in een aantal vonnissen, die 

de volgende overweging bevatten: "Tot uitgangspunt moet worden genomen dat [X] als 

aanbestedende dienst een ruime beoordelingsvrijheid toekomt. Alleen wanneer sprake zou zijn van 

apert onjuiste beslissingen die grote gevolgen voor de eindscore hebben gehad, bestaat er aanleiding 

voor de voorzieningenrechter om in te grijpen."3 Deze norm wordt even later letterlijk overgenomen in 

een ander vonnis van de voorzieningenrechter Den Haag,4 en vrijwel letterlijk in een vonnis van de 

voorzieningenrechter Zutphen.5  

We zien dus dat de toetsingsvrijheid van de rechter kleiner is geworden, omdat de norm daarvoor 

eerst luidde 'apert onjuiste beslissingen' en daar later aan is toegevoegd 'die grote gevolgen voor de 

eindscore hebben gehad'. De aanbestedende dienst mag mijns inziens dus beoordelingsfouten maken, 

mits die maar binnen de marge blijven, waarbij voor de hand ligt dat er pas sprake is van 'grote 

gevolgen' indien als gevolg van die fouten een onjuiste rangorde is vastgesteld. 

Het onderhavige vonnis lijkt die toetsingsvrijheid van de rechter niet verder te beperken, maar bij 

nadere bestudering blijkt het vonnis een interessant nieuw element te bevatten. In r.o. 4.8 wordt 

namelijk het volgende overwogen: "[...] in de eerste plaats dat de onderhavige 

aanbestedingsprocedure een relatief karakter kent, in die zin dat de inschrijvingen ten opzichte van 

elkaar worden beoordeeld. Verder is in het aanbestedingsdocument vermeld dat de inschrijvingen, ook 

wat betreft de wensen, zullen worden beoordeeld door een verwervingsteam, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de ambulancediensten, aangevuld met diverse adviseurs. Gelet hierop komt 

de voorzieningenrechter slechts een beperkte toetsingsvrijheid toe bij de beoordeling van de 

inschrijvingen van Corpuls en Zoll." Omdat in de eerste plaats wordt overwogen dat er sprake is van 

relatieve beoordeling, moet 'Gelet hierop' mede slaan op die overweging. Dat dat een logische 

gevolgtrekking is, zal hierna worden betoogd. 

Relatieve beoordeling van de wensen betekent dat ondanks de puntenwaardering (0 = onvoldoende,  

3 = voldoende, 4 = ruim voldoende, 5 = goed, zie r.o. 2.1) het bijvoorbeeld mogelijk is dat aan een 

inschrijving die bij een wens zeer slecht scoort toch het cijfer 3 wordt gegeven omdat een andere 

inschrijving nog slechter scoort bij die wens. Het gevolg van deze systematiek is dat de beoordeling 

van een wens alleen kan worden getoetst wanneer alle andere inschrijvingen met betrekking tot deze 

                                                           
1 Vzr. Rb. Den Haag 1 juni 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BM6572, r.o. 3.2. 
2 Vzr. Rb. Rotterdan 22 juni 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BN2470, r.o. 4.1. 
3 Vzr. Rb. Den Haag 1 september 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BR6545, r.o. 4.6. 
4 Vzr. Rb. Den Haag 6 september 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BU5995, r.o. 4.3. 
5 Vzr. Rb. Zutphen 27 april 2012, ECLI:NL:RBZUT:2012:BX2348, 2e alinea. 
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wens in ogenschouw worden genomen. Daarmee is toetsing van de beslissingen van de 

aanbestedende dienst door de rechter de facto onmogelijk geworden. 

Een niet logische overweging is r.o. 4.9 waarin geconcludeerd wordt dat wanneer eiseres een hogere 

beoordeling bij een bepaalde wens zou moeten krijgen, dat als gevolg van de relatieve 

beoordelingsmethodiek ook voor de winnares van de aanbesteding zou moeten gelden. Zijn er bij de 

beoordeling van de inschrijving van eiseres immers apert onjuiste beslissingen genomen, dan hoeft 

dat nog niet noodzakelijkerwijs ook voor de winnares te gelden.  

Ondanks dat de voorzieningenrechter in r.o. 4.8 in feite heeft overwogen dat toetsing van de 

beoordelingen onmogelijk is, wordt deze toetsing toch uitgevoerd, met als uitkomst dat niet is 

aangetoond dat de aanbestedende dienst niet in redelijkheid tot de toegekende scores heeft kunnen 

komen. 

Een merkwaardige ontwikkeling in het Nederlandse aanbestedingsrecht is dat enerzijds de eisen aan 

de aanbestedende dienst ten aanzien van het naleven van het transparantiebeginsel steeds strenger 

zijn geworden na het arrest Succhi di Frutta,6 dat twee dagen voor de bekendmaking van de huidige 

aanbestedingsrichtlijnen werd gewezen, en anderzijds de Nederlandse rechter bij het toetsen of aan 

die transparantieverplichtingen is voldaan zichzelf steeds strengere beperkingen oplegt. De beperking 

van de toetsingsvrijheid die in het onderhavige vonnis aan de orde komt, heeft echter niet tot 

oorsprong een onwil om te toetsen, maar een onmogelijkheid doordat niet alle inschrijvingen door de 

rechter met elkaar vergeleken kunnen worden. 

Die onmogelijkheid is in strijd met de richtlijnen, zoals die worden uitgelegd door het Hof van Justitie 

EU. In het arrest Unitron Scandinavia en 3-S overweegt het Hof: "Het beginsel van non-discriminatie 

op grond van nationaliteit mag evenwel niet eng worden uitgelegd. Het verplicht onder meer tot 

transparantie, opdat de aanbestedende dienst zich ervan kan vergewissen dat het wordt nageleefd." 7  

In deze overweging gaat het er om dat de aanbestedende dienst moet toetsen of een onderneming 

aan wie hij een concessie heeft verleend bij het plaatsen van leveringen bij derden het 

discriminatieverbod in acht neemt. Naar analogie kan men hieruit concluderen dat de rechter moet 

toetsen of een aanbestedende dienst bij de uitvoering van een aanbestedingsprocedure de algemene 

beginselen in acht heeft genomen. Die conclusie lijkt ook daadwerkelijk te worden getrokken in het 

arrest SIAC: "Voorts omvat het beginsel van gelijke behandeling een verplichting tot transparantie, 

opdat de naleving ervan kan worden gecontroleerd (zie, naar analogie, arrest van 18 november 1999, 

Unitron Scandinavia en 3-S, C-275/98, Jurispr. blz. I-8291, punt 31)."8 

Ook het Hof Amsterdam trekt een vergelijkbare conclusie in een belangrijke overweging: "Artikel 2 

quinquies lid 1 van de Richtlijn (waarvan artikel 8 Wira de omzetting naar Nederlands recht vormt) 

beoogt slechts in de hierboven onder a-c genoemde gevallen de verplichte - Europese - sanctie van 

onverbindendheid (naar nationaal recht vernietigbaarheid) op te leggen. Dit laat onverlet dat de 

Richtlijn ook in andere gevallen dan de onder a-c genoemde van schending van de Europese 

aanbestedingsregels aan de lidstaten - en derhalve ook de nationale rechter - opdraagt om effectieve 

rechtsbescherming, ook in kort geding, te bieden."9  

Toepassing van relatieve beoordeling bij de kwaliteitscriteria maakt elke rechterlijke toetsing van de 

door de aanbestedende dienst uitgevoerde beoordeling aan het gelijkheidsbeginsel en het 

                                                           
6 HvJ EG 29 april 2004, C-496/99 P. 
7 HvJ EG 18 november 1999, C-275/98, r.o. 32. 
8 HvJ EG 18 oktober 2001, C-19/00 , r.o. 41. 
9 Hof Amsterdam 17 augustus 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BN5585, r.o. 4.3. 

www.chenadvies.nl


 
 

www.chenadvies.nl  3 

 

transparantiebeginsel de facto onmogelijk. Hieruit volgt onafwendbaar de conclusie dat relatieve 

beoordeling in strijd is met die beginselen. Die conclusie is getrokken door de Portugese wetgever die 

relatieve beoordeling verboden heeft,10 en zij wordt eveneens getrokken door het Gerecht EU dat in 

een recent arrest met betrekking tot relatieve beoordeling van prijzen het volgende overweegt: "In 

casu moet worden vastgesteld dat toepassing van de methode van gemiddelde prijzen de noodzaak 

veronderstelde om achteraf vast te stellen welk element essentieel, ja zelfs beslissend was voor het 

besluit tot gunning van de opdrachten, te weten de gemiddelde prijs waarmee alle aanbiedingen 

moesten worden vergeleken nadat zij door de aanbestedende dienst waren ontvangen."11 Weliswaar 

trekt het Gerecht uit onder meer deze overweging niet de conclusie dat relatieve beoordeling in strijd 

met het transparantiebeginsel is, maar dat de methode in strijd is met de bepalingen omtrent het 

gunningscriterium, maar voor de hand ligt, dat het Gerecht redeneert dat de methode van gemiddelde 

prijzen in strijd is met het EMVI-criterium omdat deze in strijd is met het transparantiebeginsel. 

In 2011 heeft Rijkswaterstaat relatieve beoordeling in de ban gedaan,12 nu de rest van Nederland nog. 

T.H. Chen 

Eigenaar van CHEN Aanbestedingsadvies 

 

                                                           
10 Artikel 139 lid 4 Código dos Contratos Públicos. 
11 Gerecht EU 16 september 2013, T-402/06, <<JAAN>> 2013/196 m.nt. Chen, r.o. 73. 
12 Handleiding EMVI Rijkswaterstaat 2011, Externe versie 2011, 1.0a PV. 
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