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Annotatie bij Vzr. Rb. Leeuwarden 29 mei 2013, LJN: CA1485 (beoordelingsmodel in strijd met nota 

van inlichtingen) 

Het gewicht van een gunningscriterium wordt niet bepaald door het maximale aantal punten dat 

daarvoor gehaald kan worden, maar door de spreiding van de scores. De onderhavige casus is een 

mooie demonstratie van die stelling. Het is te zien aan de uitslagen van de herbeoordeling door de 

gemeente en de uitslag zoals deze door de voorzieningenrechter is vastgesteld: 

 Innovatie score prijs score totaal 

Azi 56 44,39 70.000 20,00 64,39 

Haw 66 52,32 60.000 23,33 75,65 

MUG 82 65,00 50.000 28,00 93,00 

NEO 78 61,83 40.000 35,00 96,83 

Herbeoordeling door de gemeente (r.o. 2.9) 

 Innovatie score prijs score totaal 

Azi 56 0 ? 0 0 

Haw 66 25 ? 21,86 46,86 

MUG 82 65 ? 31,16 96,16 

NEO 78 55 ? 35,00 90,00 

Uitslag volgens de voorzieningenrechter (r.o. 4.6) 

In de tweede tabel is de spreiding van de scores aanzienlijk groter dan in de eerste. Door niet alleen 

aan de beste, maar ook aan de slechtste inschrijving te relateren worden de onderlinge  verschillen 

uitvergroot: MUG had eerst een voorsprong van 65 – 61,83 = 3,17 punten bij Innovatie en dat wordt 

in de tweede tabel 65 – 55 = 10 punten. Het is vreemd dat het verschil bij de scores voor prijs tussen 

MUG en NEO wordt verkleind, terwijl men ook hier een toename zou verwachten. Dit wordt 

verklaard doordat de gemeente bij de herbeoordeling hoogstwaarschijnlijk niet is uitgegaan van de 

werkelijke prijzen, maar van een rangorde van de prijzen. Immers, om te beginnen is het prijsverschil 

tussen MUG en NEO volgens het vonnis ruim € 6.000 (zie r.o. 4.6) en niet precies € 10.000. 

Bovendien is het met prijzen van € 40.000, € 50.000, enz. onmogelijk om met een standaard formule 

de scores van de eerste beoordeling te verkrijgen die in r.o. 2.6 worden genoemd.1 Kennelijk is de 

voorzieningenrechter uitgegaan van de niet in het vonnis vermelde echte prijzen. Bij de 

herbeoordeling heeft de gemeente bij de berekening van de scores voor (de fictieve) prijs de 

bekende formule score = laagste prijs / geboden prijs × maximum toegepast: bijvoorbeeld 

40.000/50.000 × 35,00 = 28,00. Bij Innovatie is een soorgelijke deling toegepast, bijvoorbeeld 78/82 × 

65,00 = 61,83. Beide formules zijn in strijd met de nota van inlichtingen waarin immers is 

meegedeeld dat niet alleen aan de beste, maar ook aan de slechtste inschrijving zou worden 

gerelateerd. 

                                                           
1 Voor de liefhebbers: wanneer we voor het gemak de getallen in tienduizenden uitdrukken, dan worden de 
prijzen van 7, 6, 5 en 4 omgerekend tot de in r.o. 2.6 genoemde scores 11,45; 19,75; 28,55 en 35,00 met 
bijvoorbeeld de functie f(x)= 0,475x3 – 8,3x2 + 39,275x – 19,7, niet bepaald een voor de hand liggende formule. 
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Interessant is dat de gemeente stelt dat het relateren aan zowel beste als slechtse inschrijving ertoe 

leidt dat een klein verschil in de toegekende waardering kan leiden tot een groot verschil in de 

puntentoekenning (zie r.o. 3.2). Dat is een correcte constatering die precies de reden was waarom in 

een vonnis uit 2005 de voorzieningenrechter Leeuwarden de beoordeling van prijzen aan de hand 

van de rangorde ondeugdelijk noemde.2 Een recenter voorbeeld van de ondeugdelijkheid van deze 

methode bij de beoordeling van prijzen is te vinden in de jurisprudentie van de Belgische Raad van 

State: 

Inschrijver Prijs Score 

A € 65.900 25 

B € 119.067 24 

C  € 154.446  23 

D  € 171.415 22 

 
De spreiding van de scores is zeer klein in vergelijking met spreiding van de prijzen, gelet op het feit 

dat bij de kwaliteitscriteria de scores uiteenliepen van 10 tot 25. Omdat deze scoreberekening niet 

vooraf bekend gemaakt was, wordt de gunningsbeslissing vernietigd. De Belgische Raad van State 

beschrijft het verband tussen de spreiding en het gewicht correct in de volgende overweging “(…)dat 

inderdaad in het bestek het criterium van de prijs dezelfde weging heeft als de drie andere criteria 

maar in de evaluatie het criterium van de prijs niet op dezelfde wijze gewogen heeft als de drie 

andere criteria doordat er bij het criterium van de prijs slechts een spreiding was van 22 tot 25, 

terwijl er bij de andere criteria een spreiding was van 10 tot 25 (…)”.3  

Ook in het vonnis Vzr. Rb. Rotterdam 20 december 2010, LJN: BP1130 stond de spreiding van de 

scores centraal. Hier had de gemeente Rotterdam de scores berekend door de afwijking ten opzichte 

van de gemiddelde prijs te delen door de standaarddeviatie. Het gevolg van deze berekening was dat 

de spreiding van de scores voor prijs ongeveer even groot zou worden als de spreiding van de scores 

voor kwaliteit, waardoor elk criterium daadwerkelijk voor 50%  zou meetellen, zoals vooraf was 

meegedeeld. De voorzieningenrechter constateert in r.o. 4.5 dat de gemeente in lijn heeft gehandeld 

met de vooraf bekend gemaakte beoordelingsystematiek en dat van wezenlijk verschillende 

bandbreedtes geen sprake is. De klachten tegen deze systematiek worden dan ook afgewezen. 

De gemeente Rotterdam heeft gekozen voor een tamelijk ingewikkelde methode om de spreiding 

van de scores te baseren op de ontvangen inschrijvingen. Een andere methode is die welke in de 

onderhavige casus door de gemeente Sûdwest Fryslân in de nota van inlichtingen is meegedeeld. 

Door de beste inschrijver het maximum te geven en de slechtste 0 punten wordt de spreiding exact 

vastgelegd. Met 0 tot 65 punten voor Innovatie en 0 tot 35 punten voor Prijs wordt de spreiding 

exact vooraf vastgelegd. De methode is dus prima wanneer we alleen kijken naar de spreiding, maar 

de scores zijn in grote mate afhankelijk van de ontvangen inschrijvingen waardoor er onredelijke 

resultaten kunnen optreden, bijvoorbeeld dat ondanks een klein verschil in prijs er een groot verschil 

in scores is. 

                                                           
2 Vzr. Rb. Leeuwarden 21 januari 2005, LJN: AS3521, r.o. 6. Voor een bespreking van dit vonnis zie T.H. Chen, 
Wiskundige eigenschappen van gunningssystemen en hun juridische consequenties, TA 2005/2, p. 51. 
3 Belgische Raad van State van 15 maart 2007, nr. 168.990, r.o. 2.4.2. 
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Er zijn behalve de kans op onredelijke resultaten nog andere nadelen verbonden aan het relateren 

aan de twee uitersten. Om te beginnen is het zo dat in het geval van twee inschrijvers degene die het 

hoogst scoort op het belangrijkste criterium automatisch wint. En in het geval van drie of meer 

inschrijvers is de kans op een rangordeparadox4 zeer groot, zoals de gemeente Utrecht heeft 

geconstateerd bij een aanbesteding waar toepassing van deze methode twee kort gedingen en een 

spoedappel tot gevolg had.5  

Het wijzigen van de gewichten na ontvangst van de offertes is niet toelaatbaar op grond van het 

arrest Lianakis,6 dat in r.o. 4.3 terecht wordt aangehaald. Bij de bepaling van de scores moet het 

vooraf bekend gemaakt beoordelingsmodel dus toegepast worden, aangezien wijziging van het 

model onvermijdelijk tot gevolg heeft dat de gewichten worden gewijzigd. Maar zolang de 

aanbestedende dienst  binnen de kaders van het beoordelingsmodel blijft, heeft hij een ruime 

beoordelingsvrijheid. De grenzen van die beoordelingsvrijheid zijn mooi onder woorden gebracht 

door de voorzieningenrechter ’s-Gravenhage: “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.” 7 

T.H. Chen 

Eigenaar van CHEN Aanbestedingsadvies 

                                                           
4 Zie het in noot 2 genoemde artikel. 
5 Vzr. Rb. Utrecht 16 september 2011, LJN:  BT1835, Hof Arnhem 9 oktober 2012, LJN: BX9806 en Vzr. Rb. 
Utrecht 15 februari 2013, LJN: BZ1349. 
6 HvJEG 24 januari 2008, C-532/06. 
7 Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 1 september 2011, LJN: BR6545, r.o. 4.6. 
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