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91 Beoordeling van kwaliteit:  
wat is een zo objectief mogelijk 
systeem?
mr. drs. T.H. CHen

er zijn veel rechtszaken waarin een afgewezen inschrijver de aan zijn inschrijving toegekende scores voor 
kwaliteitscriteria aanvecht. de afgelopen jaren is in een groot aantal vonnissen van voorzieningenrechters 
een norm ontwikkeld die de rechter toepast om te toetsen of die beoordeling aan de eisen van het 
aanbestedingsrecht voldoet. een belangrijk element van die norm is de eis dat de beoordeling van 
kwaliteitscriteria dient te geschieden aan de hand van ‘een zo objectief mogelijk systeem’. In dit artikel  
wordt een poging ondernomen om uit te leggen wat daar onder verstaan moet worden.

Inleiding1

Tot de meest frustrerende ervaringen die mensen hebben, 
behoort het krijgen van een slechtere beoordeling van de 
eigen prestaties dan men gerechtvaardigd acht. Die ervaring 
begint al op vroege leeftijd op school wanneer de eerste 
cijfers voor toetsen gegeven worden. Niet toevallig is het 
geven van een cijfer voor een toets een besluit waartegen 
geen bezwaar en beroep openstaat.2 Ware dit anders, dan 
zouden de rechtbanken overspoeld worden met klachten 
van ontevreden leerlingen en ouders. Bij aanbestedingen 
is dit uiteraard anders. Daar kunnen bezwaren tegen door 
de aanbestedende dienst gegeven beoordelingen door de 
rechter getoetst worden. Een belangrijke vraag hierbij is 
uiteraard: aan welke norm wordt door de rechter getoetst 
of de gegeven beoordeling in stand kan blijven?

de norm voor toetsing van de beoordeling van 
kwaliteitscriteria

In de jurisprudentie van de afgelopen jaren is een norm 
ontwikkeld voor het toetsen van de door de aanbestedende 
dienst gegeven beoordeling van de kwaliteitscrite-
ria. Die ontwikkeling begint in 2009 met twee vrijwel 
gelijkluidende vonnissen van de voorzieningenrechter 

1 Mr. drs. T.H. Chen is eigenaar van CHEN Aanbestedingsadvies en lid van 
de redactie van dit tijdschrift.

2 Art. 8:4 lid 3 sub b Awb.

Rechtbank Haarlem,3 waarin wordt overwogen dat de 
beoordeling van kwaliteit dient te geschieden aan de hand 
van een “zo objectief mogelijk systeem”. Een jaar later zien 
we dezelfde overweging in een vonnis van dezelfde voorzie-
ningenrechter.4 Vervolgens wordt door de voorzieningen-
rechter Rechtbank Den Haag die norm in een vonnis uit 
2010 uitgebreid met een nieuw element:5 

“Van belang is (i) dat zodanige criteria worden geformuleerd 
dat het voor een kandidaat-inschrijver volstrekt duidelijk is 
aan welke kwaliteitseisen hij moet voldoen en (ii) dat de 
inschrijvingen aan de hand van een zo objectief mogelijk 
systeem worden beoordeeld.”

Kan de door de aanbestedende dienst gegeven beoordeling 
deze toets doorstaan, dan is daarmee de kous af, want de 
voorzieningenrechter vervolgt hierna met de overweging:

“Voorts komt de rechter slechts een beperkte toetsings-
vrijheid toe wanneer het aankomt op de beoordeling van 
kwaliteitscriteria als hier aan de orde; aan de aangewezen 
– deskundige – beoordelaars moet dienaangaande de 

3 Vzr. Rb. Haarlem 2 april 2009, ECLI:NL:RBHAA:2009:BH9497, JAAN 
2009/44, r.o. 4.5 en ECLI:NL:RBHAA:2009:BH9534, JAAN 2009/45, r.o. 4.7.

4 Vzr. Rb. Haarlem 15 april 2010, ECLI:NL:RBHAA:2010:BM1413, JAAN 
2010/52, r.o. 4.11.

5 Vzr. Rb. Den Haag 1 juni 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BM6572, JAAN 
2010/55, r.o. 3.2.
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nodige vrijheid worden gegund. Dat klemt hier temeer 
nu van de rechter niet kan worden verlangd dat hij/zij 
specifieke deskundigheid bezit op het gebied van, zoals 
hier, ICT. Slechts in geval van aperte – procedurele dan 
wel inhoudelijke – onjuistheden is plaats voor ingrijpen 
van de rechter. Het is bovendien niet aan de rechter om op 
grond van eigen onderzoek de verschillende scores van de 
gegadigden vast te stellen.”

Dezelfde overwegingen treft men aan in een vonnis van 
enkele maanden later.6 In een iets minder strikte vorm treft 
men de eerdergenoemde norm aan in een vonnis uit 2011:7

“Zoals hiervoor – onder 3.9. – al overwogen valt echter 
aan enige subjectiviteit niet te ontkomen bij de beoordeling 
van kwalitatieve criteria door een beoordelingscommissie, 
hetgeen dient te worden ondervangen door (i) de criteria 
zodanig te formuleren dat het voor een kandidaat-inschrij-
ver voldoende duidelijk is waaraan hij moet voldoen en (ii) 
de inschrijvingen aan de hand van een zo objectief mogelijk 
systeem te beoordelen.”

Het “volstrekt duidelijk” is vervangen door “voldoende 
duidelijk”, wat een iets minder strenge toets oplevert. 
In twee vonnissen uit 2012 wordt in het kader van een 
meervoudig onderhandse aanbesteding vervolgens een 
derde element toegevoegd aan de eerdergenoemde norm:8

“Vooropgesteld wordt dat enige mate van subjectiviteit 
inherent is aan de beoordeling van kwalitatieve criteria. 
Weliswaar staat dat (enigszins) op gespannen voet met 
de objectieve beoordelingssystematiek van het aanbe-
stedingsrecht en de daarop toepasselijke beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling, maar het behoeft – op 
zichzelf – nog niet mee te brengen dat ook daadwerkelijk 
sprake is van strijd met dat recht c.q. die beginselen. Van 
belang is dat (i) zodanige criteria worden geformuleerd 
dat het voor een kandidaat-inschrijver volstrekt duidelijk 
is aan welke kwaliteitseisen hij moet voldoen, (ii) de 
inschrijvingen aan de hand van een zo objectief mogelijk 
systeem worden beoordeeld, en (iii) de aanbestedende dienst 
zijn uiteindelijke keuze motiveert op een wijze die het voor 
de afgewezen inschrijvers mogelijk maakt om (a) de wijze 
waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden te toetsen en 
(b) te controleren of de beoordeling de (voorlopige) gun-
ningsbeslissing rechtvaardigt. Voor het overige komt de 
rechter slechts een beperkte toetsingsvrijheid toe wanneer 
het aankomt op de beoordeling van kwaliteitscriteria. 
Aan de aangewezen – deskundige – beoordelaars moet 
dienaangaande de nodige vrijheid worden gegund. Dat 

6 Vzr. Rb. Den Haag 27 oktober 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BO2141, JAAN 
2011/25 , r.o. 4.6.

7 Vzr. Rb. Den Haag 29 maart 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ0351, JAAN 
2011/59, r.o. 3.9.

8 Vzr. Rb. Den Haag 19 juni 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BW9894, 
JAAN 2012/127, r.o. 3.5 en Vzr. Rb. Den Haag 11 december 2012, 
ECLI:NL:RBSGR:2012:BY5808, r.o. 3.3.

klemt temeer nu van de rechter niet kan worden verlangd 
dat hij specifieke deskundigheid bezit op het gebied van het 
onderwerp van de opdracht. Slechts indien sprake is van – 
procedurele dan wel inhoudelijke – onjuistheden, dan wel 
onduidelijkheden die zouden kunnen meebrengen dat de 
(voorlopige) gunningsbeslissing niet deugt, is plaats voor 
ingrijpen door de rechter.”

Ook in het kader van een Europese aanbesteding treft 
men een half jaar later vrijwel letterlijk de bovenstaande 
overweging aan.9  

Deze overweging, bestaande uit een inleiding waarin de 
inherente subjectiviteit wordt genoemd, vervolgens de 
drievoudige toets en tot slot de ruime beoordelingsvrijheid 
van de aanbestedende dienst en de beperkte toetsingsvrij-
heid van de rechter, zal hierna in vele variaties terugkeren in 
een groot aantal vonnissen, zowel in het kader van Europese 
aanbestedingen, nationale aanbestedingen, meervoudig 
onderhandse aanbestedingen als private aanbestedingen. 
Opgemerkt zij dat toets van “aperte – procedurele dan wel 
inhoudelijke – onjuistheden”, die genoemd worden in het 
in noot 5 genoemde vonnis, in bovenstaande overweging 
is verzwaard door het woord “aperte” te schrappen. Ook 
het vervangen van “voldoende duidelijk” door “volstrekt 
duidelijk” maakt de drieledige norm weer strenger. 
Daarnaast zijn er vonnissen waarin het element “(b) te 
controleren of de beoordeling de (voorlopige) gunningsbe-
slissing rechtvaardigt” ontbreekt. 

Als kern van de hierboven geciteerde overweging is in dit 
artikel genomen het element “een zo objectief mogelijk 
systeem” en zijn op rechtspraak.nl alle uitspraken 
opgezocht waarin (naast het woord “aanbesteding”) deze 
woordcombinatie voorkomt.

Wanneer we de bovengenoemde overweging die in die 
vonnissen in allerlei variaties voorkomt, ontleden, kunnen 
de volgende elementen onderscheiden worden:
1. Enige mate van subjectiviteit is inherent aan de beoor-

deling;
2. (i) begrijpelijk moet zijn/voldoende duidelijk moet zijn;
3. (i) volstrekt duidelijk moet zijn;
4. (i) aan welke kwaliteitseisen/kwaliteitscriteria de in-

schrijver moet voldoen;
5. (i) wat van de inschrijver verwacht wordt;
6. (iii) de motivering maakt het mogelijk om 
  (a) de wijze waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden 

te toetsen;
  (b) te controleren of de beoordeling de (voorlopige) 

gunningsbeslissing rechtvaardigt;
Slechts indien sprake is van – procedurele dan wel 
inhoudelijke – onjuistheden; 
Slechts indien sprake is van aperte – procedurele dan wel 
inhoudelijke – onjuistheden;

9 Vzr. Rb. Den Haag 2 mei 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:CA3416, JAAN 
2013/136, r.o. 4.5.
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Dan wel onduidelijkheden die zouden kunnen meebrengen 
dat de (voorlopige) gunningsbeslissing niet deugt, is plaats 
voor ingrijpen door de rechter.

Hierbij zijn 2 en 3 alternatief, 4 en 5 alternatief, 6(a) en 
6(b) cumulatief en tot slot 7 en 8 alternatief.

In de hieronder weergegeven tabel zijn alle vonnissen 
opgesomd waarin de woorden “een zo objectief mogelijk 
systeem” voorkomen. A tot en met L zijn alle combinaties 
van de bovenstaande overwegingen 1 tot en met 9 die ik 
heb aangetroffen met in de voetnoot de desbetreffende 
uitspraken. In die voetnoten is met “nationaal” aangegeven 
dat het om een nationale aanbesteding gaat, met “MVO” 
dat het gaat om een meervoudig onderhandse procedure, 
met “mini” dat het gaat om een minicompetitie onder een 
raamovereenkomst en met “privaat” dat het gaat om een 
private aanbesteding. In de laatste kolom staat het aantal 
vonnissen waarin de genoemde overweging voorkomt.

1 2 3 4 5 6 (a) 6 (b) 7 8 9 #

A10 X X X 4

B11 X X X X 2

C12 X X X X X X X 15

D13 X X X X X 1

E14 X X X X X X 7

F15 X X X X X X 4

G16 X X X X 1

H17 X X X X 1

I18 X X X X X X 1

J19 X X 1

K20 X X X X X 1

L21 X X X 1

Totaal 38 8 30 23 15 32 17 24 6 28 39

Tabel 1

10 Vzr. Rb. Den Haag 1 juni 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BM6572, 
JAAN 2010/55, r.o. 3.2; Vzr. Rb. Den Haag 27 oktober 2010, 
ECLI:NL:RBSGR:2010:BO2141, JAAN 2011/25, r.o. 4.6.

11 Vzr. Rb. Den Haag 19 juni 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BW9894, 
JAAN 2012/127, r.o. 3.5 (MVO); Vzr. Rb. Den Haag 11 decem-
ber 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BY5808, r.o. 3.3 (MVO); Vzr. Rb. 
Den Haag 11 december 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BY5808, r.o. 
3.3 (MVO); Vzr. Rb. Oost-Brabant 5 maart 2014, JAAN 2014/74, 
ECLI:NL:RBOBR:2014:1110, r.o. 4.3 (MVO); Vzr. Rb. Noord-Nederland 19 
maart 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:1361 en ECLI:NL:RBNNE:2014:1363, 
r.o. 6.9 en 6.11; Vzr. Rb. Noord-Nederland 19 maart 2014, 
ECLI:NL:RBNNE:2014:1360, r.o. 6.15 en 6.17; Vzr. Rb. Noord-Nederland 9 
april 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:1937, JAAN 2014/114 m.nt. Kohlen en 
ECLI:NL:RBNNE:2014:1938, r.o. 5.8-5.10; Vzr. Rb. Den Haag 27 novem-
ber 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:16579, JAAN 2015/41, r.o. 4.2; Vzr. Rb. 
Rotterdam 3 december 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:9809, JAAN 2015/22 
m.nt. Van der Velden, r.o. 4.4-4.5; Vzr. Rb. Noord-Nederland 28 januari 
2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:271, JAAN 2015/54, r.o. 4.5-4.6 (privaat); Vzr. 
Rb. Midden-Nederland 5 juni 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:3941, JAAN 
2015/164 m.nt. Leunissen, r.o. 4.7 (nationaal); Vzr. Rb. Midden-Nederland 
3 juli 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:5473, r.o. 4.4; Vzr. Rb. Oost-Brabant 29 
september 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:5736, r.o. 4.8.

12 Vzr. Rb. Den Haag 2 mei 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:CA3416, JAAN 
2013/136, r.o. 4.5.

In de onderste rij zijn geel gemarkeerd de overwegingen 
die in meer dan de helft van de onderzochte uitspraken 
voorkomen. Opmerkelijk is dat er geen enkele uitspraak 
is gevonden waarin de geel gemarkeerde grootste gemene 
deler van alle onderzochte vonnissen voorkomt, maar type 
C (voetnoot 12) komt er als veruit meest frequente type wel 
zeer dicht bij.

de grootste gemene deler

Op grond van de tabel kan als grootste gemene deler 
geformuleerd worden wat door de meerderheid van de 
rechters in kort geding als norm gehanteerd wordt om te 
toetsen of de beoordeling van kwaliteitscriteria door de 
aanbestedende dienst in stand gelaten moet worden. Deze 
norm luidt als volgt:

“Als uitgangspunt geldt dat enige mate van subjectiviteit 
inherent is aan de beoordeling van kwalitatieve criteria. 
Weliswaar staat dat (enigszins) op gespannen voet met 
de objectieve beoordelingssystematiek van het aanbe-
stedingsrecht en de daarop toepasselijke beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling, maar het behoeft – op 
zichzelf – nog niet mee te brengen dat ook daadwerkelijk 
sprake is van strijd met het recht en/of die beginselen. Van 
belang is dat (i) zodanige criteria worden geformuleerd 
dat het voor een kandidaat-inschrijver volstrekt duidelijk 
is aan welke kwaliteitseisen hij moet voldoen, (ii) de 
inschrijvingen aan de hand van een zo objectief mogelijk 
systeem worden beoordeeld en (iii) de aanbestedende dienst 
zijn uiteindelijke keuze motiveert op een wijze die het voor 
de afgewezen inschrijvers mogelijk maakt om de wijze 
waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden te toetsen. 
Voor het overige komt de rechter slechts een beperkte toet-
singsvrijheid toe wanneer het aankomt op de beoordeling 

13 Vzr. Rb. Den Haag 21 juni 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:9292, JAAN 
2013/156, r.o. 3.3; Vzr. Rb. Den Haag 23 december 2013, JAAN 2014/50,EC
LI:NL:RBDHA:2013:18433, r.o. 4.2; Vzr. Rb. Den Haag 6 maart 2014, 
ECLI:NL:RBDHA:2014:2761, JAAN 2014/77, r.o. 4.2; Vzr. Rb. Den Haag 6 juni 
2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:7228, JAAN 2014/153 m.nt. Chen, r.o. 4.2; Vzr. 
Rb. Den Haag 1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3655, JAAN 2015/113, 
r.o. 4.11; Vzr. Rb. Den Haag 1 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:6991, r.o. 4.2; 
Vzr. Rb. Den Haag 5 augustus 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:10016, r.o. 5.2.

14 Vzr. Rb. Den Haag 6 maart 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:2967, JAAN 
2014/103 m.nt. De Ruiter en Van der Velden, r.o. 4.2; Vzr. Rb. Den Haag 
11 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:5830, r.o. 3.2; Vzr. Rb. Rotterdam 6 
mei 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:3380, JAAN 2015/157 m.nt. Van der Wal, 
r.o. 4.6; Vzr. Rb. Amsterdam 15 juni 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:3965, r.o. 
4.3.

15 Vzr. Rb. Den Haag 4 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:16374, JAAN 
2015/43, r.o. 3.4.

16 Hof Den Haag 17 maart 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:413, JAAN 2015/94 
m.nt. Van der Woerdt.

17 Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 30 april 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:2952, 
JAAN 2015/159 m.nt. Van Doorn, r.o. 4.8.

18 Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 1 mei 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:2951, 
JAAN 2015/155 m.nt. Blaisse-Verkooijen, r.o. 4.8.4.

19 Vzr. Rb. Den Haag 1 mei 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:6454, JAAN 2015/154, 
r.o. 4.7.

20 Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 29 juli 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:5028, r.o. 
4.4.3.
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van kwaliteitscriteria. Aan de aangewezen – deskundige 
– beoordelaars moet dienaangaande de nodige vrijheid 
worden gegund. Dit klemt te meer nu van de rechter niet 
kan worden verlangd dat hij specifieke deskundigheid 
bezit op het gebied van het onderwerp van de opdracht. 
Slechts indien sprake is van procedurele en/of inhoudelijke 
onjuistheden dan wel van onduidelijkheden die zouden 
kunnen meebrengen dat de voorlopige gunningsbeslissing 
niet deugt, is plaats voor ingrijpen door de rechter.”

Opvallend is dat de meerderheid van de rechters kiest 
voor een strenge variant van de norm door het hanteren 
van de term “volstrekt” en het ontbreken van “aperte”. 
Alleen het ontbreken van toets (iii) (b) maakt de norm 
iets minder streng dan hij zou kunnen zijn. Een verklaring 
voor de strenge bewoordingen van de toets zou kunnen 
zijn dat deze vaak de inleiding vormt voor een onderzoek 
van de bezwaren tegen de beoordeling van de door de 
afgewezen inschrijver geboden kwaliteit dat tot uitkomst 
heeft dat die bezwaren ongegrond zijn. Waarmee de rechter 
lijkt te willen zeggen: “Ik heb uw bezwaren zeer serieus 
onderzocht en aan een strenge toets onderworpen, maar 
helaas voor u moet ik uw vorderingen afwijzen.” Onder 
de in de tabel vermelde 39 uitspraken zijn er slechts elf 
waarin de bezwaren tegen de beoordeling gegrond worden 
geacht.21

De kern van de norm is de onderstreepte passage, de 
drieledige toets die ook door de Commissie van Aan-
bestedingsexperts in allerlei variaties wordt toegepast.  
22Opgemerkt moet worden dat het hanteren van de term 
‘kwaliteitseisen’ in (i) eigenlijk minder correct is, aangezien 
het niet om eisen maar om criteria gaat. Ook kan opgemerkt 
worden dat (i) en (ii) in zoverre communicerende vaten zijn 
dat ook uit het beoordelingsmodel duidelijk kan worden 
aan welke kwaliteitseisen moet worden voldaan. 

Het eerste element (i) van de drieledige toets is hoogstwaar-
schijnlijk niets anders dan de overbekende norm uit het 
arrest Commissie/CAS Succhi di Frutta, r.o. 111, waarin 
het Hof van Justitie overweegt dat elke risico van willekeur 
en favoritisme door de aanbestedende dienst moet worden 
uitgebannen.23 Dat verklaart ook de voorkeur van rechters 
voor het woord “volstrekt”.

Het tweede element (ii) “een zo objectief mogelijk systeem” 

21 Vzr. Rb. Den Haag 29 maart 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ0351, Vzr. Rb. 
Den Haag 19 juni 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BW9894; Vzr. Rb. Oost-Bra-
bant 5 maart 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:1110; Vzr. Rb. Noord-Nederland 
9 april 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:1937 en ECLI:NL:RBNNE:2014:1938; 
Vzr. Rb. Den Haag 27 november 2011, ECLI:NL:RBDHA:2014:16579; Vzr. 
Rb. Den Haag 4 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:16374, Hof Den 
Haag 17 maart 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:413; Vzr. Rb. Zeeland-West-
Brabant 1 mei 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:2951; Vzr. Rb. Den Haag 1 
mei 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:6454 en Vzr. Rb. Rotterdam 6 mei 2015, 
ECLI:NL:RBROT:2015:3380.

22 Adviezen 79, 81, 140, 202 (n.n.g.) en 226 (n.n.g.).
23 HvJ EG 29 april 2004, C-496/99 P.

is uiteraard in alle onderzochte uitspraken aanwezig omdat 
dat het zoekcriterium was. Dit belangrijke element komt 
aan het slot van dit artikel aan de orde.

Bij het element (iii) kan opgemerkt worden dat niet alleen 
de afgewezen inschrijvers de wijze waarop de beoordeling 
heeft plaatsgevonden moeten kunnen toetsen, maar ook de 
rechter dat moet kunnen. Over die motiveringsplicht heeft 
het Gerecht EU recent een belangrijke uitspraak gedaan, 
waarin de Europese jurisprudentie op dit punt wordt 
samengevat.

de motiveringsplicht volgens het Gerecht eU

In het arrest Gerecht EU 17 september 2015, T-691/13 
wordt in het kader van een aanbesteding onder de vigeur 
van het Financieel Reglement,24 dat in artikel 113 lid 2 een 
met artikel 41 lid 2 Richtlijn 2004/18/EG vergelijkbare regel 
bevat omtrent het aan de afgewezen inschrijvers meedelen 
van de kenmerken en relatieve voordelen van de gekozen 
offerte. Voordat het Gerecht EU aan die motiveringsplicht 
toekomt, overweegt het eerst dat de aanbestedende dienst 
volgens vaste rechtspraak over een ruime beoordelingsmar-
ge beschikt en het gerecht zich dient te beperken tot de 
toetsing of de procedure- en motiveringsvoorschriften in 
acht zijn genomen, of de feiten juist zijn vastgesteld en of er 
geen sprake is van een kennelijke beoordelingsfout of van 
misbruik van bevoegdheid (r.o. 31). Wat de motiverings-
plicht betreft, wordt overwogen dat zij een wezenlijk vorm-
voorschrift is, dat moet worden onderscheiden van de vraag 
naar de gegrondheid van de motivering (r.o.32). Vervolgens 
wordt overwogen dat wanneer de motivering geen melding 
maakt van de echte grond voor de afwijzing van de offerte 
en niet getrouw weergeeft hoe de afgewezen offerte is 
geëvalueerd, zij niet transparant is (r.o. 39). Daarbij is het 
niet noodzakelijk dat de afgewezen inschrijver zeer precies 
wordt meegedeeld hoe elk onderdeeltje van zijn offerte in 
aanmerking is genomen of dat een minutieuze vergelijkende 
analyse wordt gemaakt van de gekozen en de afgewezen 
offerte (r.o. 41). Een belangrijk punt is dat de toets of de 
motiveringsplicht is nagekomen moet worden toegepast op 
basis van de informatie waarover de afgewezen inschrijver 
beschikte toen deze beroep instelde (r.o. 58). Dit is in over-
eenstemming met het oordeel van de Hoge Raad dat de 
rechter alleen met de in de mededeling van de gunnings-
beslissing genoemde relevante redenen voor die beslissing 
rekening mag houden.25

Hoe de afgewezen inschrijver door middel van de motivering 
van de gunningsbeslissing in staat moet worden gesteld 
om de wijze waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden 

24 Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van 
verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad.

25 HR 7 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9233, JAAN 2013/6 m.nt. 
Mutsaers, r.o. 3.11.
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te toetsen, kan als volgt worden gedestilleerd uit de 
overwegingen van de Nederlandse rechter en het Gerecht 
EU. Die beoordeling is niet correct in de volgende gevallen:
7. procedurele of inhoudelijke onjuistheden;
8. onduidelijkheden die meebrengen dat de gunningsbe-

slissing niet deugt;
9. kennelijke beoordelingsfouten;
10. misbruik van bevoegdheid;
11. niet vermelden van de echte grond voor de afwijzing;
12. niet getrouw weergeven hoe de afgewezen inschrijving 

is geëvalueerd.
Misbruik van bevoegdheid lijkt een vreemde eend in de bijt 
te zijn, maar dit lijkt toch wel een grond voor ingrijpen in de 
gunningsbeslissing te zijn, aangezien diverse gerechtshoven 
hebben overwogen dat misbruik van bevoegdheid een 
grond is voor ingrijpen in een na een aanbesteding gesloten 
overeenkomst.26 Recent heeft inderdaad een voorzienin-
genrechter een verbod tot gunning gegeven op de grond 
van misbruik van bevoegdheid.27 

Een zo objectief mogelijk systeem
We komen na dit lange voorspel nu bij het hoofdthema 
van dit artikel: wat moet worden verstaan onder “een zo 
objectief mogelijk systeem”. Uiteraard draait de uitleg van 
dat begrip om twee woorden: objectief en systeem. Die 
objectiviteit valt uiteen in twee delen:
13. onafhankelijkheid van het subject van de inschrijver; en
14. onafhankelijkheid van het subject van de beoordelaar.
Het eerste kan onder omstandigheden worden verzekerd 
door de beantwoording van de wensen geanonimiseerd te 
laten beoordelen. Dat zal vrijwel onmogelijk zijn wanneer 
er sprake is van een zittende leverancier die niet zal kunnen 
verhullen dat hij beschikt over kennis van het aflopende 
contract, zeker niet in zijn transitieplan dat op andere 
uitgangspunten zal zijn gebaseerd dan de plannen van de 
andere inschrijvers. Is die anonimiteit wel mogelijk, dan 
zal het subject van de inschrijver geen rol spelen bij de 
beoordeling – wat overigens een eis is die volgt uit het ge-
lijkheidsbeginsel.

Onafhankelijkheid van het subject van de beoordelaar zal 
niet altijd even gemakkelijk te verzekeren zijn. Niet voor 
niets vindt men in 37 van de 38 uitspraken in tabel 1 de 

26 Hof Den Haag 17 mei 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011: BQ4365 
en ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ5659; Hof Den Haag 27 novem-
ber 2011, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY8708; Hof Den Haag 17 juli 
2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX0981; Hof Den Haag 5 febru-
ari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ6570; Hof Den Haag 25 juni 
2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2081; Hof Arnhem-Leeuwarden 17 
september 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:6838; Hof Den Haag 15 
juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2675; Hof Arnhem-Leeuwarden 
18 november 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8893; Hof Amster-
dam 17 maart 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:812; Hof Amster-
dam 7 april 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:1339; Hof Den Haag 
21 april 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:823; Hof Den Haag 7 juli 
2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1864; Hof Den Haag 6 oktober 2015, 
ECLI:NL:GHDHA:2015:2609; Hof Den Haag 6 oktober 2015, 
ECLI:NL:GHDHA:2015:2610.

27 Vzr. Rb. Noord-Nederland 30 oktober 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:5015.

overweging dat enige mate van subjectiviteit inherent is 
aan de beoordeling van kwalitatieve criteria. De eerste stap 
op weg naar die vorm van objectiviteit is het opstellen en 
vooraf meedelen van een systeem. Wanneer de beoordelaars 
een systeem moeten toepassen, wordt hun beoordelingsvrij-
heid ingeperkt. In Nederland is de basis van een dergelijk 
systeem vrijwel altijd een puntentelling, waarbij aan de 
inschrijving bij elk gunningscriterium een bepaald cijfer 
aan de inschrijving wordt toegekend tussen twee grenzen, 
minimum en maximum. Wanneer die grenzen niet vooraf 
worden vastgelegd, zal in strijd met artikel 2.115 lid 3 
Aw 2012 het relatieve gewicht van het gunningscriterium 
onbepaald zijn. Interessant en leerzaam is in dit verband 
de methode die men in België regelmatig ziet, waarbij 
geen getallen worden gebruikt om de inschrijvingen te 
beoordelen. De wensen worden bijvoorbeeld beoordeeld 
op de schaal : zeer goed – goed – matig goed – minder 
goed – zwak.28 Zelfs bij de beoordeling van prijzen worden 
soms geen getallen gebruikt, zoals onderstaand voorbeeld 
laat zien:29

Inschrijver 1 Inschrijver 2 Inschrijver 3 Inschrijver 4

Prijs 286.496 350.000 190.00 214.876

Beoordeling duur zeer duur gemiddeld gemiddeld

Tabel 2

Ook de gewichten worden soms in woorden uitgedrukt in 
plaats van getallen. In r.o. 3.4 van het arrest worden de 
gewichten als volgt beschreven:

“Gunningscriteria (in dalende volgorde van belangrijkheid)
1/ uitwerking van het projectvoorstel inzake opleiding en 
begeleiding – zeer belangrijk
2/ uitwerking van het projectvoorstel inzake andere 
aspecten dan opleiding – zeer belangrijk
3/ aanpak van het dissimilatieproces – matig belangrijk
4/ de prijs – matig belangrijk”

Hierbij moet overigens wel vermeld worden dat bij het 
vaststellen van de rangorde veelal gebruik gemaakt wordt 
van een computerprogramma waarin de kwalificaties “zeer 
goed”, “duur”, “matig belangrijk”, etc. hoogstwaarschijn-
lijk in getallen worden omgezet, zodat de facto het op het 
eerste gezicht huizenhoge verschil met de in Nederland 
gebruikelijke puntenmethode bij nader inzien toch minder 
groot is dan het lijkt. 

Over de in tabel 2 weergegeven beoordelingen van de 
prijzen overweegt de Raad van State in r.o. 14 als volgt:

“Gelet op het grote prijsverschil tussen de twee overige 
inschrijvers enerzijds en tussenkomende partij en 
verzoekende partij anderzijds, en het eerder geringe 
prijsverschil tussen de offertes van verzoekende partij en 

28 Belgische RvS 27 december 2006, nr. 166.318, r.o. 3.
29 Belgische RvS 20 januari 2011, nr. 210.527, r.o. 3.6.
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tussenkomende partij onderling, komt de gelijke quotering 
van beide offertes als ‘gemiddeld’ voor het vierde gun-
ningscriterium, in tegenstelling tot wat verzoekende partij 
aanvoert, de Raad van State niet voor als dat ze de perken 
van de redelijkheid te buiten gaat. 

Zelfs mocht worden aangenomen dat het prijsverschil 
tussen tussenkomende partij en verzoekende partij een 
verschil in beoordeling verantwoordt, dient te worden 
vastgesteld dat verzoekende partij niet aantoont dat er een 
verschil in gradatie van meer dan één rang zou uit volgen; 
dit verschil in beoordeling zou immers inhouden dat 
verzoekende partij hoogstens één trap beter zou scoren dan 
tussenkomende partij voor het vierde gunningscriterium 
dat als ‘matig belangrijk’ in het bestek werd aangemerkt. 
Tussenkomende partij blijkt één trap beter te scoren voor 
het tweede gunningscriterium dat als ‘zeer belangrijk’ in 
het bestek wordt aangemerkt.”

Het beroep wordt verworpen omdat geen der middelen 
doel treft.

De geciteerde overweging van de Raad van State laat zien 
dat bij ontbreken van een systeem het eigenlijk onmogelijk 
is om de gunningsbeslissing te toetsen. Het valt nog wel 
te verdedigen dat, daar waar prijs in de casus het gewicht 
“matig belangrijk” heeft en het tweede gunningscriterium 
het gewicht “zeer belangrijk” heeft, de balans doorslaat in 
het voordeel van de tussenkomende partij. Maar wat nu 
als die gewichten eens verwisseld worden? Kan dan nog 
steeds op basis van de redelijkheid een gunningsbeslissing 
genomen worden? 

Laten we eens naar de andere kant van het spectrum 
oversteken en een systeem beschouwen dat 100% objectief 
is. Stel dat een gunningscriterium is de garantietermijn, 
welke moet worden aangeboden in hele jaren met een 
minimum van drie jaar. De onderstaande tabel geeft een 
volledig objectief systeem dat geen enkele beoordelingsvrij-
heid biedt aan de beoordelaars.

Garantietermijn Score

3 jaar 0

4 jaar 1

5 jaar 2

> 5 jaar 3

Tabel 3

De tabel is de weergave van een wiskundige formule. Bij elk 
gunningscriterium dat in getallen uitgedrukt moet worden 
is uiteraard een dergelijk algoritme te bedenken en het 
is in zijn algemeenheid ook sterk aan te raden om voor 
kwantitatieve criteria een wiskundige formule te gebruiken, 
niet alleen omdat dat voldoet aan de eis dat het systeem 
‘zo objectief mogelijk’ is, maar ook omdat het vervelende 
discussies over de beoordeling uitsluit. Objectiever dan op 
een wijze als in tabel 3 is weergegeven, is niet mogelijk, 

dus tabel 3 geeft een voorbeeld van een systeem dat “zo 
objectief mogelijk” is in de wiskundige betekenis van die 
term. Als het altijd zo simpel was als in dit voorbeeld, dan 
zouden er niet zo veel kort gedingen zijn en was dit artikel 
nooit geschreven. De werkelijkheid laat zich natuurlijk 
lang niet altijd versimpelen tot een wiskundige formule, al 
is het wel zo dat elk toelaatbaar beoordelingsmodel moet 
leiden tot een ééndimensionale uitkomst: de rangorde.

Laten we het gunningscriterium van de garantietermijn eens 
als volgt uitbreiden: gevraagd wordt te beschrijven welke 
garanties op het te leveren apparaat worden aangeboden 
door de inschrijver, waarbij een bepaald minimumniveau 
is voorgeschreven. Nu zullen alle inschrijvers een stuk 
proza aanbieden dat in hoofdzaak kwalitatief beoordeeld 
zal moeten worden. Een manier om die beoordeling in te 
kaderen is weergegeven in de onderstaande tabel.

Aangeboden garanties score

Minimum niveau, geen extra’s 0

Een paar extra garanties 4

Tamelijk veel extra garanties 6

Veel extra garanties 8

Zeer veel extra garanties 10

Tabel 4

Deze tabel geeft weinig meer dan een schaal voor de 
beoordeling en kan toch nauwelijks een systeem genoemd 
worden. Een systeem zou bestaan uit een soort handleiding 
voor de beoordelaars welke toegepast moet worden om 
tot een score te komen. Dergelijke handleidingen worden 
bijvoorbeeld vastgesteld door de commissie die de landelijke 
schoolexamens vaststelt. Het correctievoorschrift voor het 
Centraal Schriftelijk Examen HAVO Nederlands in 2013 
bijvoorbeeld omvat niet minder dan tien pagina’s met 
gedetailleerde voorschriften die dwingend moeten worden 
toegepast, zoals:

“Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat 
zich aan een bepaalde antwoordlengte moet houden. Indien 
de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord geeft 
dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder 
enige overschrijding, binnen de gegeven antwoordlengte 
valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend.”

Met dit soort gedetailleerde regels, waarin ook in vele 
gevallen precies wordt aangegeven welk antwoord goed 
en welk antwoord fout is, wordt ervoor gezorgd dat de 
beoordeling werkelijk “zo objectief mogelijk” is. Wie dit 
correctievoorschrift leest, zal zich niet kunnen bedenken hoe 
het in redelijkheid nog objectiever zou kunnen. Bij een zo 
objectief mogelijk systeem in deze zin, heeft de beoordelaar 
vrijwel geen enkele vrijheid. Duidelijk is dus dat de rechter 
met ‘zo objectief mogelijk’ niet bedoelt dat elke beoorde-
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lingsvrijheid wordt weggenomen op een dergelijke wijze, 
althans niet waar dat niet op eenvoudige wijze mogelijk 
is. Vrijwel alle in tabel 1 genoemde uitspraken immers 
benadrukken dat enige mate van subjectiviteit inherent is 
aan de beoordeling van een kwaliteitscriterium en dat aan 
de beoordelaars de nodige vrijheid moet worden gegund.
Keren we terug naar het voorbeeld van de garanties, dan is 
onderstaand systeem denkbaar, dat de beoordelingsvrijheid 
inkadert, maar enige mate van subjectiviteit niet uitsluit.

Beoordelings
aspect

matig voldoende goed

Garantietermijn 3 jaar: 0 punten 4 jaar: 5 punten ≥ 5 jaar: 10 
punten

Reparatietermijn ≥10 dagen: 0 
punten

Binnen 5-9 da-
gen: 4 punten

Binnen 1-4 dagen: 
10 punten

Bewijslast Opdrachtgever 
moet aantonen 
dat het defect 
niet aan onzorg-
vuldig gebruik 
te wijten is: 0 
punten 

Leverancier kan 
aantonen dat het 
defect niet voor 
zijn rekening 
komt, bijvoor-
beeld wegens 
normale slijtage: 
4 punten 

Ongeacht de 
oorzaak wordt het 
defect altijd gratis 
verholpen: 10 
punten

Vervangend  
apparaat

Niet beschik-
baar: 0 punten

Tegen meerkos-
ten beschikbaar: 
3 punten

Altijd onmiddellijk 
gratis ter beschik-
king gesteld: 10 
punten

Overige  
aspecten

0 punten 5 punten 10 punten

Tabel 5

Alleen bij de ‘Overige aspecten’ is er nog een ruime, in 
feite zelfs zo goed als volledige, beoordelingsvrijheid. De 
eerste vier aspecten zijn zodanig exact ingekaderd dat die 
vrijheid afwezig lijkt, in ieder geval wanneer de inschrijver 
zich houdt aan wat de aanbestedende dienst verwacht gelet 
op dit beoordelingsmodel. Uiteraard kan de inschrijver 
buiten dit kader treden, bijvoorbeeld door in strijd met 
de voorschriften een garantietermijn van drieënhalf jaar 
te bieden en zo de beoordelaars te dwingen een subjectief 
oordeel te geven. Hier wordt de term “subjectief” dus 
uitgelegd in de betekenis dat niet op voorhand vaststaat 
welk oordeel gegeven zal worden en dat het toegekende 
cijfer dus per beoordelaar kan verschillen.

Het voorbeeld van tabel 5 laat zien waarom in vele 
uitspraken van rechters de overweging voorkomt dat met 
het zo gedetailleerd vastleggen van de verwachtingen van 
de aanbestedende dienst elke inventiviteit uit de markt 
gehaald zou worden. Men zie bijvoorbeeld onderstaand 
citaat:30 

“Verder is van belang dat de vraag aangaande ‘Inzet DKS’ 
een open vraag betreft, waarbij de inschrijvers de vrije 
ruimte kregen om zo volledig en concreet mogelijk aan 
te geven hoe hun bedrijf praktische invulling zou geven 
aan de (blijkbaar) verlangde dagelijks kwaliteitscontro-

30 Vzr. Rb. Den Haag 27 oktober 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BO2141, r.o. 4.4.

les. Van de Staat behoefde niet te worden verwacht dat hij 
op voorhand exact zou omschrijven op welke wijze aan de 
‘terugkoppeling’ vorm moet worden gegeven. Daarmee zou 
immers iedere concurrentie en inventiviteit uit de markt 
worden gehaald.”

Gelet op deze frequent in de jurisprudentie aan te treffen 
overweging en het feit dat volgens vaste jurisprudentie 
de aanbestedende dienst een ruime beoordelingsvrijheid 
heeft, is het aannemelijk dat het systeem van tabel 5, dat 
behoorlijk objectief, maar niet zo objectief mogelijk is, 
door de rechter goedgekeurd zal worden. Het systeem kan 
heel eenvoudig vrijwel volledig objectief gemaakt worden 
door het laatste beoordelingsaspect te verwijderen, maar 
zoals hiervoor betoogd is dat niet noodzakelijk op grond 
van vaste jurisprudentie.

Naar mijn overtuiging bedoelt de rechter, wanneer hij 
spreekt over ‘een zo objectief mogelijk systeem’ niet dat 
deze term wiskundig moet worden uitgelegd, want wanneer 
een systeem in wiskundige zin zo objectief mogelijk is, dan 
is iedere beoordelingsvrijheid weggenomen. Ik denk dat 
bedoeld wordt: een systeem dat, alle omstandigheden van 
het geval in aanmerking nemend, in redelijkheid voldoende 
objectief is om een betrouwbaar onderscheid te kunnen 
maken tussen de ingediende inschrijvingen. Er is weinig 
jurisprudentie omtrent de invulling van het begrip “zo 
objectief mogelijk”. Een van de schaarse voorbeelden is te 
vinden in de Haarlemse vonnissen van 2 april 2009:31

“Het doel van de aanbestedingsprocedure, het voorkomen 
van willekeur en het uitsluiten van oneigenlijke voorkeuren 
van de aanbesteder, wordt naar het oordeel van de voor-
zieningenrechter echter voldoende gewaarborgd door het 
door Schiphol gehanteerde beoordelingssysteem met een 
onafhankelijke beoordelingscommissie. Willekeur wordt 
hierdoor op een andere wijze uitgesloten dan door het 
hanteren van louter objectieve criteria die geen ruimte laten 
voor een nadere kwalitatieve beoordeling. 
Elke aanbieding is eerst individueel beoordeeld door 
vijf (materie)deskundigen, waarvan vier deskundigen 
afkomstig van vier verschillende afdelingen van Schiphol 
en één externe deskundige. Door de individuele leden 
zijn voor de verschillende aspecten van de inschrijving 
punten toegekend volgens het onder 2.5 weergegeven 
schema, variërend van 0 (geen opgave) en 1 (onvoldoende) 
tot 5 (uitstekend). De individueel toegekende cijfers zijn 
vervolgens in een plenaire bijeenkomst met de betrokken 
deskundigen besproken. Op basis van de resultaten van 
de plenaire bespreking is de definitieve puntentelling 
vastgesteld door het gemiddelde van de individuele 
becijfering te bepalen. Het resultaat van deze beoordeling 
is vervolgens getoetst door de bedrijfsjurist van Schiphol en 
voorgelegd aan de tenderboard van Schiphol bestaande uit 

31 Vzr. Rb. Haarlem 2 april 2009, ECLI:NL:RBHAA:2009:BH9534, 
r.o. 4.9 en vrijwel gelijkluidend Vzr. Rb. Haarlem 2 april 2009, 
ECLI:NL:RBHAA:2009:BH9497, r.o. 4.7.
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de directeur aanbesteding, de directeur juridische zaken en 
de directeur inkoop. Per categorie zijn vervolgens de twee 
inschrijvingen met de hoogste score als de economisch 
meest voordelige aangemerkt. 
Met deze wijze van beoordelen heeft Schiphol subjectieve, 
en zo mogelijk oneigenlijke, elementen in de beoordeling 
zoveel mogelijk uitgesloten en bestaat geen grond voor het 
oordeel dat sprake is geweest van een niet transparante en 
onvoldoende objectieve beoordeling.”

Laten we bij het wiskundig volledig objectieve systeem 
van tabel 3 eens de omgekeerde weg bewandelen en het 
subjectiever maken op de Belgische wijze:

Garantietermijn score

Zeer kort 0

Kort 1

Gemiddeld 2

Lang 3

Tabel 6

Dit is duidelijk een systeem dat enige beoordelingsvrij-
heid biedt aan de beoordelaars. Het is zeker niet volledig 
objectief omdat er geen zekerheid is dat twee beoordelaars 
aan een bepaalde inschrijving dezelfde score zullen 
toekennen. Maar omdat het criterium ééndimensionaal 
is, is de beoordelingsvrijheid toch nog redelijk beperkt. 
Wanneer inschrijving A vijf jaar biedt en inschrijving B zes 

jaar, dan moet de score van B in ieder geval niet lager zijn 
dan de score van A. Niet te voorspellen valt hoe de rechter 
in de praktijk over dit voorbeeld zou oordelen. Denkbaar 
is dat wanneer de uitslag een redelijke indruk maakt, de 
rechter het systeem wel zal sanctioneren. Toch zou ik er 
voor willen pleiten om in een geval als dit, waar het gun-
ningscriterium zelf al kwantitatief is, altijd een wiskundige 
formule te hanteren voor het bepalen van de score.

Conclusies

Uit de jurisprudentie is een norm voor het toetsen van de 
door de aanbestedende dienst uitgevoerde beoordeling 
van kwaliteit te destilleren waarover grote eensgezindheid 
bestaat. Het centrale element van die norm is dat de 
aanbestedende dienst vooraf een systeem moet vastleggen 
en bekend maken dat zo objectief is als onder de gegeven 
omstandigheden in redelijkheid mogelijk is. Is het gun-
ningscriterium zelf al ééndimensionaal en kwantitatief, dan 
is het sterk aan te raden om te kiezen voor een wiskundige 
formule als systeem.

over de auteur
Mr. drs. T.H. Chen is eigenaar van CHEN Aanbestedingsadvies en lid van 
de redactie van dit tijdschrift.


