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7. Is relatief beoordelen 
werkelijk een ongeschikte 
beoordelingsmethode?
IR. M.A.B. BAEYENS EN MR. H.J. VAN DER HORST

 

Inleiding

In deze bijdrage wordt ingegaan op wat de voordelen zijn 
van relatief beoordelen, in welke mate er wetenschappe-
lijke argumenten voorhanden zijn die dat bepleiten en of 
de relatieve beoordelingsmethoden als absoluut ongeschikt 
dienen te worden bestempeld. Voorts wordt aandacht 
besteed aan de voorwaarden die vereist zijn voor een juiste 
relatieve beoordeling, of deze werkwijze aanbestedings-
rechtelijk is geoorloofd en tot slot hoe relatief beoordelen 
zich verhoudt met de Europese, Nederlandse en Belgische 
aanbestedingswetgeving.

1. Absoluut beoordelen versus relatief 
beoordelen: wat maakt relatief beoordelen dan 
interessant?

Bij het absoluut beoordelen bepaalt de aanbesteder een 
absolute schaal per gunningscriterium en kent hij op basis 
van deze schaal een score toe die onafhankelijk is van de 
waarde van de andere offertes voor het desbetreffende 

1 Chen., T.H., ‘Speltheoretisch voordeligste inschrijving’, TA 2007, p. 458.
  Chen., T.H., ‘Relatieve scores bevoordelen de zittende leverancier’, Tender 

Nieuwsbrief, april 2009.
  PIANOo, Hoe bepaal je de beste prijs-kwaliteitverhouding. Een handrei-

king.
  Merckel, W.B., Een andere winnaar bij een aanbesteding, Universiteit 

Twente, 20 mei 2015.
  Kuiper, H., ‘Bepaal zelf je EMVI-criterium’, Bouwkosten & Huisvestingseco-

nomie, mei/juni 2009.
  Zie voorts Manunza (noot 2), Telgen (noot 2), Lohmann (noot 2) en Baey-

ens (noot 9).
2 Zie Lohman, W., Manunza E., Telgen, J., (PPRC): Hoe wordt uitzendwerk ge-

gund? Analyse van aanbestedingen, onderzoek naar gunningsmethodieken 
voor uitzendwerk: een economische en juridische analyse, Utrecht/Twente 
september 2013. 

3 Manunza, E., Cobouw, 9 december 2015.

gunningscriterium. Voor eendimensionale gunningscriteria, 
zoals levertijd, leveringsperiode of termijn voor voltooi-
ing, is een absolute schaal meestal gemakkelijk te bepa-
len. Voor prijs is dat al wat moeilijker, zeker wanneer het 
een complexe opdracht met meerdere prijscomponenten 
betreft.

Voor complexere gunningscriteria als technische kwali-
teit, esthetische, innovatieve en functionele, sociale en 
milieukenmerken of gebruikersgemak, is het daarentegen 
bijzonder moeilijk absolute schalen vast te stellen. Plu en 
Telgen onderkennen dat absoluut beoordelen niet zonder 
meer mogelijk is voor het bepalen van gewichten voor niet-
kwantitatieve (meerdimensionale) gunningscriteria.4 “Juist 
voor dat soort aspecten is de techniek van Analytic Hierar-
chy Process (AHP) geschikt. Met AHP kunnen nauwelijks 
kwantitatief uit te drukken criteria, die ook nog eens onver-
gelijkbaar zijn, naast elkaar worden gezet. Het fundament 
van deze benadering wordt gevormd door het feit dat wij 
mensen misschien niet alles in één keer kunnen overzien, 
maar heel goed in staat zijn om paarsgewijze vergelijkin-
gen te maken. Zelfs als we bij zo’n paarsgewijze vergelij-
king alleen maar een kwalitatieve uitspraak durven te doen 
(bijvoorbeeld ‘gebruikersgemak’ is veel belangrijker dan 
‘de effecten op bestaande processen’), kan AHP nog komen 
tot kwantitatieve gewichten”, aldus Plu en Telgen.

4 Plu, R.C. en Telgen, J, ‘Het gewicht van het gewicht’, Facto Magazine, nr. 
1/2, januari/februari 2007, p. 30-32.

Sinds enkele jaren is een debat gaande over de geschiktheid van het relatief beoordelen van offertes.1 Het 
relatief beoordelen – de toegekende scores zijn afhankelijk van andere offertes; zie hierna – zou vanuit 
een economisch en ‘inkooptechnisch’ oogpunt ‘absoluut’ ongeschikt zijn om als gunningsmethodiek te 
worden gehanteerd, zoals door Lohman, Manunza en Telgen wordt aangegeven.2 De relatieve beoordeling 
zou zelfs bij wet moeten worden verboden.3 De vraag is of de relatieve beoordeling op grond van valide 
wetenschappelijke argumenten werkelijk ongeschikt is. \ 
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In aansluiting op het standpunt van Plu en Telgen merken 
wij op dat de AHP-methode5 dezelfde techniek gebruikt 
voor het bepalen van de gewichten van de criteria als voor 
de bepaling van de scores van de offertes op de beoorde-
lingscriteria! Dat leidt tot onderstaande analogie:

Bepalen van de 
gewichten van de 

criteria
(zie plu en Telgen)

Bepalen scores van 
de offertes op een 
beoordelingscri-

terium

Te toetsen criterium Het ‘belang’ van de 
criteria

Voorbeek; ‘ge-
bruiksgemak van 
de voorgestelde 
oplossing’

Te beoordelen en te 
vergelijken alterna-
tieven

De beoordelingscri-
teria (i.c. ‘gebruikers-
gemak’ en “effecten 
op bestaande 
processen”)

De offertes (i.c. Of-
ferte A en offerte B)

Voorbeeld: uit-
spraak

‘Gebruikersgemak’ 
is veel belangrijker 
dan ‘de effecten op 
bestaande proces-
sen’

‘Offerte A’ bevat 
een oplossing met 
een veel groter 
gebruiksgemak dan 
‘offerte B’

Resultaat na bere-
kening AHP

Gewichten Scores

De argumenten die voor relatief beoordelen pleiten bij 
vergelijking van de criteria om het relatief belang ervan te 
bepalen, gelden mutatis mutandis voor het vergelijken van 
de offertes op de beoordelingscriteria. Relatieve beoorde-
ling door bijvoorbeeld paarsgewijs te vergelijken is inder-
daad door de mens beter te behappen. Het is een gangbare 
werkwijze, die aansluit bij de natuurlijke wijze van keuzes 
maken, en vereist geen bewerkelijke (wiskundige) bepaling 
van theoretische absolute schalen. 

2. Wetenschappelijke bezwaren tegen relatief 
beoordelen?

Bij relatieve beoordeling wordt de ‘score’ bij een beoordeling 
van een offerte bepaald door vergelijking met één of meer-
dere andere offertes. Manunza verwoordt haar bezwaar 
tegen het relatief beoordelen van offertes als volgt: “Een 
voorbeeld van een gunningsmethodiek dat in de econo-
mische en inkooptechnische wetenschappen reeds lang als 
ongeschikt is gevonden, betreft het relatieve beoordelings-
criterium. Een groot probleem van dit scoringsmechanisme 

5 AHP is een methode die door paarsgewijze vergelijking van de criteria 
toelaat het belang van de criteria te kwantificeren met gewichten en ver-
volgens door paarsgewijze vergelijking (met dezelfde rekenmethode) de 
beoordelingen (van de offertes) uit te voeren (en de offertes te scoren) op 
de criteria. Ten slotte worden de bekomen gewichten en de scores met 
een gewogen som verrekend tot een eindresultaat. De berekening van 
een consistentie-index laat ook toe om te toetsen of een besluitvormer 
voldoende consistent is in zijn (relatieve) beoordeling.

is dat de rangorde tussen twee leveranciers af kan hangen 
van de offerte van een derde leverancier. Het toevoegen of 
weglaten van een leverancier kan dus een effect hebben op 
de scores van alle leveranciers en op de rangorde van de 
leveranciers.”6 7

Is het inderdaad zo dat er een dergelijke consensus bestaat 
in de economische wetenschappen en ‘inkooptechnische’ 
wetenschappen (wat dat laatste ook moge betekenen)?

In de eerste plaats is in de voorbije decennia in de besluit-
vormingswetenschap een grote consensus tot stand geko-
men dat het nemen van beslissingen in meerdimensionale 
omgevingen (bij overheidsopdrachten is in het geval van 
de beste prijs-kwaliteitsverhouding er meer dan één beoor-
delingscriterium aan de orde) zich om diverse redenen niet 
zomaar laat inpassen in ééndimensionale simplistische 
transitieve en additieve modellen van de klassieke kardi-
nale economische benaderingen.8 Kennelijk lijkt Manunza 
niet te beseffen dat de klassieke economische wetenschap 
daarenboven tekortschiet om bij een absolute beoorde-
ling van meerdimensionale gunningscriteria tot voldoende 
objectieve uitspraken te komen, die toelaten een objectieve 
volgorde te bepalen.9 In de besluitvormingswetenschappen 
en het operationeel onderzoek is naar andere technieken 
van besluitvorming gezocht en daarbij zijn relatieve beoor-
delingsmethoden ontwikkeld die intensief in de besluit-
vorming worden toegepast.10 Als voorbeelden kunnen we 
onder meer noemen de in het operationeel onderzoek11 
zeer bekende methoden als PROMETHEE12, ARGUS13, 
ORESTE14, ook ELECTRE15, die berusten op paarsgewijze 
vergelijking. Ook heeft bijvoorbeeld in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw de Amerikaanse wetenschapper Thomas 
L. Saaty het reeds eerder vermelde beslissingsraamwerk – 
Analytic Hierarchy Process (AHP) – ontwikkeld, dat even-

6 De keuze voor de gunningsmethodiek bepaalt de winnaar, 2 maart 
2017, https://nl.linkedin.com/pulse/de-keuze-voor-gunningsmethodiek-
bepaalt-winnaar-manunza

7 Over het naderhand toevoegen van een inschrijving, die bijvoorbeeld te 
laat is ingediend, kunnen wij kort zijn: dit is in strijd met het gelijkheids-
beginsel en is derhalve niet geoorloofd. Zie bijvoorbeeld Vzr. Rechtbank 
Utrecht 19 maart 2010, ECLI:NL: RBUTR:2010:BM0816, r.o. 4.5.

8 Zie voor een nadere uitleg: https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-attribute_
utility

9 Baeyens, ‘Beoordelingsmethodieken en wegingssystemen: Aanbeste-
dingsrecht in België en Nederland’, TBR, jaargang 2015-78, mei 2015, p. 
460 (p. 57-58).

10 Zie voor een nadere uitleg: https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple-crite-
ria_decision_analysis

11 Zie noot 9.
12 Desmukh, S.C., ‘Preference Ranking Organisation Method of Enrichment 

Evaluations’, International Journal of Engineering Science Invention, novem-
ber 2013.

13 De Keyser, W.S.M and Peeters, P.H.M., ARGUS – A new multiple criteria me-
thod based on the general idea of outranking. In M. Paruccini, editor, Apply-
ing Multiple Criteria Aid for Decision to Environmental Management, pages 
263–278. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1994.

14 Pastijn, H and Leysen, J., Constructing an outranking relation with ORE-
STE. Mathematical and Computer Modelling, 12(10/11):1255–1268, 1989.

15 Bernard, R. (1968). ‘Classement et choix en présence de points de vue 
multiples (la méthode ELECTRE)’. La Revue d'Informatique et de Recherche 
Opérationelle (RIRO) (8): 57–75.
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eens is gebaseerd op paarsgewijze vergelijking.16 Een dege-
lijk overzicht van gebruikelijke besluitvormingstechnieken 
en hun theoretische onderbouwing wordt gegeven door 
Jayanath Ananda en Gamini Herath.17

Vele gedegen, economische en bedrijfsmatige beslissingen, 
waaronder ook inkoopbeslissingen, zijn genomen aan de 
hand van bovenstaande methoden. En zelfs de aanvan-
kelijke kritiek, in het begin van de jaren negentig van de 
vorige eeuw, op de door een aantal personen als contro-
versieel bevonden AHP-methode, is verstomd.18 De AHP-
methode en de eerdere methoden maken deel uit van het 
instrumentarium dat wordt aangereikt in universiteiten en 
managementscholen ter ondersteuning van de besluitvor-
ming. Meer argumenten die relatief beoordelen bepleiten 
kan men vinden in Saaty (2008).19

Het bezwaar van Manunza, Telgen en Lohmann richt zich 
vooral tegen het fenomeen ‘rank reversal’20, omdat bij rela-
tief beoordelen de uiteindelijke rangorde kan afhangen van 
zelfs ogenschijnlijk ‘onbelangrijke’ alternatieven die het 
voorwerp uitmaken van de vergelijking en de beoordeling.

Concreet geformuleerd voor gunningsbeslissingen betekent 
dit dat de rangorde van de offertes in een, eerder zeldzaam, 
aantal omstandigheden kan wijzigen wanneer één (of meer-
dere) offerte(s) verwijderd zou(den) worden uit, dan wel 
toegevoegd aan de set van offertes en varianten die wordt 
getoetst aan de gunningscriteria, zelfs al zou dat een offerte 
of variant betreffen die bij de eindrangschikking achteraan 
in de rangschikking eindigt. Deze eigenschap is erg verwant 
aan de ‘afhankelijkheid van irrelevante alternatieven’.21 Dit 
verschijnsel wordt door sommigen met de term ‘rangor-
deparadox’ aangeduid.22 In de Engelstalige literatuur ook 
gekend onder de term ‘rank reversal’. 
Maar Lohmann, Manunza en Telgen maken misbaar over 
iets wat al decennia bekend is en voor sommige besluitvor-
mingstechnieken, zoals stemprocedures, al sinds de Franse 
revolutie bestudeerd wordt.23

16 Saaty, T.L., ‘The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority’, Resource 
Allocation, RWS, 1990.

17 Ananda, J. en Herath, G., ‘A critical review of multi-criteria decision 
making methods with special reference to forest management and plan-
ning’, Journal Ecological Economics, 68, 2009, 2535-2548.

18 Zie voor een nadere toelichting: https://en.wikipedia.org/wiki/Analy-
tic_hierarchy_process

19 Saaty, T.L., ‘Decision making with the analytic hierarchy process’, Int. J. Ser-
vices Sciences, Vol. 1, No. 1, 2008, https://www.colorado.edu/geography/
leyk/geog_5113/readings/saaty_2008.pdf

20 Zie voor een nadere toelichting: https://en.wikipedia.org/wiki/Rank_re-
versals_in_decision-making

21 Zie voor een nadere toelichting: https://en.wikipedia.org/wiki/Indepen-
dence_of_irrelevant_alternatives

22 De term ‘rangordeparadox’ is destijds door Chen geïntroduceerd. Zie 
Chen, T.H., ‘Wiskundige eigenschappen van gunningssystemen en hun 
juridische consequenties’, TA 2005/2, p. 51. Rangordeparadox is in dit ver-
band een merkwaardige term, omdat rangordeparadox een schijnbare 
tegenstelling in de volgorde betekent!

23 Zie voor een nadere toelichting: https://en.wikipedia.org/wiki/Con-
dorcet_paradox

Kijken we evenwel naar de basisveronderstellingen bij het 
relatief beoordelen, dan wordt het al veel minder problema-
tisch. Een basisvoorwaarde bij het beoordelen is immers dat 
de offertes waartussen een keuze dient te worden gemaakt 
enkel nog van elkaar kunnen verschillen op de betrokken 
beoordelingscriteria en dat zij vanuit elk ander opzicht aan 
elkaar gelijkwaardig zijn, of de overige onderlinge verschil-
len zijn voor de besluitvormer niet van belang. De verza-
meling criteria is in principe ‘volledig’ en ‘niet redundant’ 
en de criteria leveren ook bij voorkeur een effectief onder-
scheid op (ze zijn dus ‘discriminerend’ in de zin van onder-
scheidend). In paragrafen 5 en 6 van dit artikel gaan we op 
dit thema concreter in.

Sommigen vergeten ook dat het bij een gunningsbeslissing 
er niet op aankomt om de absoluut beste offerte te bepalen. 
In de eerste plaats is er, zoals reeds eerder gezegd, en ook 
dus niet in de ‘economische wetenschappen of de inkoop-
wetenschappen’ maar één methode, die, wanneer meerdere 
criteria worden getoetst, leidt tot een objectieve rangorde. 
In de meeste gevallen is slechts een klein aantal objectieve 
uitspraken mogelijk.24 Bovendien moet men zich niet afvra-
gen wat er zou gebeuren indien andere offertes ingediend 
zouden zijn, juist omdat ze er niet zijn en het erop aankomt 
om te kiezen tussen de offertes die wél zijn ingediend. Men 
moet het juiste vraagstuk oplossen: en dat is een goede 
keuze maken uit de ingediende, geldige en derhalve verge-
lijkbare offertes. In dit opzicht verschilt een relatieve beoor-
deling niet van een absolute.

Jurisprudentie
Is relatieve beoordeling aanbestedingsrechtelijk toegestaan 
in Nederland? Noch Richtlijn 2014/24/EU noch de Aanbe-
stedingswet 2012 schrijven een bepaalde beoordelings-
methode voor, anders dan dat de aanbestedende dienst in 
de aanbestedingsstukken het relatieve gewicht specificeert 
van elk van de door hem gekozen nadere criteria voor de 
bepaling van de economisch meest voordelige inschrijving 
op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Boven-
dien dient een objectieve, transparante en proportionele 
beoordeling plaats te vinden. Voornoemd gewicht van de 
gunningscriteria kan worden uitgedrukt door middel van 
een marge met een passend verschil tussen minimum en 
maximum.25 Wel dient de beoordelingsmethode te voldoen 
aan de beginselen van transparantie en gelijkheid. 

Over relatieve beoordeling en de transparantie ervan over-
woog de Hoge Raad het volgende:26

24 Bijvoorbeeld als een offerte gelijk scoort op alle criteria met een andere 
offerte, behalve op één enkel criterium waar ze beter scoort, dan mag 
men objectief stellen dat ze beter is dan de andere offerte.

25 Art. 2.115 lid 4 Aanbestedingswet 2012.
26 HR 9 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1078, r.o. 3.5.
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In zijn algemeenheid kan een zogeheten relatieve beoor-
delingssystematiek niet enkel op grond van haar relatieve 
karakter als strijdig met het gelijkheids- of transparantie-
beginsel worden aangemerkt. Het hangt af van de wijze 
waarop een bepaalde beoordelingssystematiek in het 
concrete geval is ingericht of toegepast, of zij, mede in 
verband met haar relatieve karakter, in strijd komt met de 
(genoemde) beginselen van het aanbestedingsrecht.

Voor zover wij weten is er geen arrest van het Hof van 
Justitie van de EU dat relatieve beoordeling in strijd acht 
met het Verdrag of de aanbestedingsrichtlijnen. Kortom, in 
aanbestedingsrechtelijke zin zijn er geen principiële bezwa-
ren tegen de toepassing van het relatief beoordelen van 
inschrijvingen, mits de verdragsbeginselen in acht worden 
genomen. Terzijde merken wij op dat het Hof van Justitie 
van de EU heeft geoordeeld dat noch artikel 53 van de richt-
lijn 2004/18 /EU noch het Verdrag vereisen dat de beoor-
delingsmethode voorafgaandelijk aan het indienen van de 
offerte aan de inschrijvers dient te worden medegedeeld.27 

3. Vergelijken van vergelijkbare offertes op 
grond van de gunningscriteria

Het beoordelingsproces bij de gunning van overheidsop-
drachten is een vrij complex proces, omdat niet alleen toet-
sing aan de hand van de gunningscriteria een rol speelt. Er 
worden ook nog andere eisen gesteld.28 Zo moet de persoon-
lijke situatie van de inschrijvers en van de ondernemingen 
op wiens draagkracht ze in het kader van de kwalitatieve 
selectie een beroep doen, voldoen: de betrokkenen en desge-
vallend ook de personen van hun bestuursorganen mogen 
zich niet in een uitsluitingssituatie bevinden (verplichte en 
facultatieve uitsluitingsgronden). De inschrijvers moeten 
in orde worden bevonden met hun sociale zekerheidsver-
plichtingen en fiscale verplichtingen. Daarnaast moeten de 
inschrijvers voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen. 
Ten slotte moeten hun offertes ook regelmatig zijn.29 Dat 
laatste wil zeggen dat de offerte onder meer moet beant-
woorden aan de inhoudelijke, wettelijke eisen (bijvoorbeeld 

27 Zaak C-6/15 (TNS Dimarso) van 14 juli 2016: “Artikel 53, lid 2, van richtlijn 
2004/18/EG, gelezen in het licht van het gelijkheidsbeginsel en de daaruit 
voortvloeiende transparantieverplichting, moet aldus worden uitgelegd 
dat de aanbestedende dienst, indien een opdracht voor het verrichten 
van diensten dient te worden gegund volgens het criterium van de van-
uit het oogpunt van deze dienst economisch voordeligste inschrijving, 
niet gehouden is om de methode aan de hand waarvan hij de offertes in 
concreto zal beoordelen en rangschikken, in de aankondiging van de be-
trokken opdracht of het desbetreffende bestek ter kennis te brengen van 
de potentiële inschrijvers. Deze methode mag evenwel niet tot gevolg 
hebben dat de gunningscriteria en het relatieve gewicht ervan worden 
gewijzigd”.

28 Zie het eerste lid van artikel 56 Richtlijn 2014/24/EU.
29 Art. 26 lid 2 Richtlijn 2014/24/EU definieert de onregelmatige offerte als 

volgt: “offertes die niet voldoen aan de vereisten in de aanbestedings-
stukken, die te laat zijn binnengekomen, waarbij aantoonbaar sprake is 
van ongeoorloofde afspraken of corruptie, of die door de aanbestedende 
dienst als abnormaal laag zijn beoordeeld”.

milieu-eisen, sociale wetgeving, arbeidswetgeving).30 Maar 
ook moet de inschrijving voldoen aan de formele eisen en 
de voorwaarden die aan de inschrijvingen worden gesteld, 
en in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Bondig 
samengevat komen we aan vier onderscheiden beoorde-
lingsthema’s:
 – Stap A: de verificatie van de toegang van de inschrijver 

tot de opdracht (uitsluitingsgronden met betrekking tot 
de persoonlijke situatie);

 – Stap B: het onderzoek van de geschiktheid van de in-
schrijver;

 – Stap C: het onderzoek van de regelmatigheid en de aan-
vaardbaarheid van de offerte; en

 – Stap D: de bepaling van de economisch meest voorde-
lige offerte op grond van de gunningscriteria.

De hierboven vermelde volgorde – een viertrapsverficatie 
– is niet onlogisch: de twee laatste beoordelingen zijn door-
gaans complexer dan de eerste twee en het heeft weinig zin 
om een offerte te beoordelen van een inschrijver die zou 
moeten worden uitgesloten of niet zou voldoen aan de 
geschiktheidseisen. 
Baeyens heeft reeds gewezen op het aanzienlijke verschil in 
de wijze waarop Nederland het beoordelingsproces in over-
heidsopdrachten regelt in vergelijking met België, waarbij 
de Belgische wetgeving ook nog veel meer aandacht besteedt 
aan technieken en methoden om te komen tot een verzame-
ling vergelijkbare offertes, die dan kunnen worden getoetst 
aan de gunningscriteria. In België is, voor zover ons bekend, 
geen kritiek op de relatieve beoordelingsmethoden.31

Implementatie van Richtlijn 2014/24/EU in de 
Nederlandse Aanbestedingswet 2012 en de 
Belgische wetgeving overheidsopdrachten

3.1 Richtlijn 2014/24/EU
In de vorige aanbestedingsrichtlijn (2004/18/EG) bepaalde 
het eerste lid van artikel 44 nog uitdrukkelijk voor de open-
bare procedure dat de opdracht wordt gegund nadat de 
geschiktheid van alle niet uitgesloten ondernemers is vast-
gesteld. Anders geformuleerd, alvorens de inschrijvingen 
inhoudelijk werden beoordeeld werd eerst geverifieerd of 
er redenen waren voor uitsluiting en of werd voldaan aan 
de gestelde geschiktheidseisen van alle ingediende inschrij-
vingen. In de vorige Aanbestedingswet was deze bepaling 
echter niet geïmplementeerd.32

De huidige richtlijn kent niet meer de dwingende bepa-
ling dat eerst de verificatie van de uitsluitingsgronden en 

30 Aanbestedende diensten besluiten een opdracht niet te gunnen aan de 
inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft inge-
diend, wanneer zij hebben vastgesteld dat de inschrijving niet voldoet 
aan de in art. 18, lid 2 Richtlijn 2014/24/EU, genoemde toepasselijke 
verplichtingen.

31 Zie noot 9.
32 De wetgever vond het niet nodig deze bepaling destijds in de Aanbeste-

dingswet op te nemen, zie Kamerstukken II 2009-10, 32 440, nr. 3, (MvT) p. 
130.
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geschiktheidseisen dient plaats te vinden en vervolgens 
de beoordeling van de inschrijvingen op grond van de 
gunningscriteria. Het tweede lid van artikel 56 Richtlijn 
2014/24/EU bepaalt namelijk het volgende:

“In openbare procedures kunnen aanbestedende diensten 
besluiten tot onderzoek van de inschrijvingen over te gaan 
voorafgaand aan de controle op het ontbreken van gron-
den tot uitsluiting en het voldoen van de selectiecriteria 
overeenkomstig artikelen 57 tot en met 64. Wanneer zij 
van deze mogelijkheid gebruikmaken, zien zij erop toe dat 
de verificatie van het ontbreken van redenen voor uitslui-
ting en het voldoen aan de selectiecriteria op onpartijdige 
en transparante wijze plaatsvindt zodat er geen opdracht 
wordt gegund aan een inschrijver die had moeten worden 
uitgesloten overeenkomstig artikel 57 of die niet voldoet 
aan de selectiecriteria van de aanbestedende dienst.”

Met de introductie van het Uniform Europees Aanbeste-
dingsdocument aanvaarden de aanbestedende diensten 
voortaan een voorlopig bewijs ter vervanging van door 
overheidsinstanties of derden afgegeven certificaten die 
bevestigen dat de betrokken ondernemer zich a) niet in 
een situatie verkeert dat hij moet worden uitgesloten, b) 
voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen en c) in het 
voorkomende geval aan de kwalitatieve selectiecriteria ter 
beperking van het aantal inschrijvingen voor de procedures 
met voorselectie.33 In de toelichting op het voorstel van de 
nieuwe aanbestedingsrichtlijnen lezen wij de beweegreden 
van het loslaten voor de destijds opgelegde volgorde:34

“Het onderscheid tussen de selectie van inschrijvers en de 
gunning van de opdracht, vaak een bron van vergissingen 
en misverstanden, is flexibeler gemaakt; hierdoor kunnen 
aanbestedende diensten besluiten hoe zij de opeenvolging 
zo praktisch mogelijk aanpakken door de gunningscriteria 
vóór de selectiecriteria te onderzoeken […]”. 

Kortom, volgens de huidige richtlijn kan bij de openbare 
procedure een versneld (en ook vereenvoudigd) beoorde-
lingstraject worden toegepast, waarbij de verificaties van 
de uitsluitingsgronden en de geschiktheid pas plaatsvinden 
nadat is vastgesteld welke inschrijver de economisch meest 
voordelige inschrijving heeft ingediend en dan ook enkel bij 
deze inschrijver. 

3.2 De regeling in Nederland
Voor wat betreft de volgorde van beoordeling van inschrij-
vingen bepaalt de Aanbestedingswet 2012 het volgende:35

“De aanbestedende dienst kan inschrijvers en gegadig-
den tijdens de procedure te allen tijde verzoeken geheel of 
gedeeltelijk de vereiste actuele bewijsstukken met betrek-
king tot de gegevens en inlichtingen die in de eigen verkla-

33 Art. 59 lid1 Richtlijn 2014/24/EU.
34 COM (2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) van 20 december 2010, p. 10.
35 Art. 2.101 lid 1 Aanbestedingswet 2012.

ring zijn verstrekt, in te dienen indien dit noodzakelijk is 
voor het goede verloop van de procedure.”36

De Memorie van Toelichting benadrukt nog eens dat de 
beoordeling van de geschiktheid van de inschrijver plaats-
vindt op een ander moment in de procedure, dan wel dat dit 
gebeurt op het moment van de uiteindelijke gunningsbeslis-
sing.37 Bij de openbare procedure worden de gegevens voor 
selectie en de offerte in dezelfde aanbestedingsfase inge-
diend. Het onderzoek naar de geschiktheid van de inschrij-
vers en de gunning van de opdracht kan dus gelijktijdig 
plaatsvinden, maar het betreft nog steeds twee afzonder-
lijke handelingen.38 

Argumenten om de volgorde tussen selectie- en gunnings-
fase los te laten en die dus pleiten voor een versneld beoor-
delingstraject, zijn naast het proportionaliteitsprincipe ook 
te vinden in het streven naar administratieve vereenvou-
diging: het is niet nuttig/nodig de bewijsmiddelen te laten 
voorleggen (met uitzondering van de geschiktheidseisen 
die betrekking hebben op de vermelde referentieprojec-
ten), wanneer de betrokken offerte toch niet voor gunning 
in aanmerking zou komen.39 De aanbesteder mag alleen 
die bewijsmiddelen opvragen van de in de UEA vermelde 
gegevens van inschrijver(s) die in aanmerking komen voor 
gunning van de opdracht, omdat hun offerte het best 
gerangschikt is.40 Hierdoor vindt de daadwerkelijke toet-
sing van de bewijsmiddelen betreffende de uitsluitingsgron-
den en de geschiktheidseisen achteraf plaats en enkel bij 
diegene die naar verwachting voor de opdracht in aanmer-
king komt.41 Kortom, de controles met betrekking tot de 
stappen A, B en C worden slechts uitgevoerd na stap D en 
dan enkel bij de best gerangschikte offerte(s).

Het loslaten van de strikt procesmatige volgorde in de hier-
boven genoemde vier stappen, zoals dat in Nederland nu 
wordt opgelegd bij de openbare procedure, impliceert dat 
de mogelijkheid bestaat dat er offertes worden beoordeeld 
aan de hand van de gunningscriteria, terwijl deze offertes 
in een ‘normaal’ doorlopen traject hadden moeten worden 
uitgesloten omwille van gebreken in stap A, B of zelfs C. Bij 
relatief beoordelen kan het voorkomen dat deze (onregel-
matige) offertes een impact hebben op de rangschikking. 
Vandaar dat het sowieso niet volstaat om een herbeoor-
deling van de gunningscriteria uit te voeren wanneer de 
controle van de best gerangschikte offerte alsnog noopt 
tot haar uitsluiting. Alle offertes die invloed hebben op de 
rangschikking – en bij paarsgewijze vergelijking kunnen 

36 Deze bepaling maakt geen onderscheid tussen de openbare procedure 
en de procedures met voorselectie.

37 Kamerstukken II 2009-10, 32 440, nr. 3, (MvT) p. 63.
38 Zaak C-532/06 (Lianakis) van 24 januari 2008, ECLI:EU:C:2008:40, r.o. 26.
39 Kamerstukken II 2009-10, 32 440, nr. 3, (MvT) p. 77. 
40 Zie art. 2.101 lid 3 en art. 2.102 lid 1 Aanbestedingswet 2012.
41 Gids Proportionaliteit § 3.5.1.3. Proportionaliteit uit zich hier met name in 

het slechts (op)vragen van bewijsmiddelen die daadwerkelijk terugslaan 
op de gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen van de be-
oogde contractant.
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ze dat allemaal zijn – zouden uiteindelijk getoetst moeten 
worden aan de vereisten van Stap A, B en C alvorens een 
gunningsbeslissing kan worden genomen.
 
In het eerder aangehaalde arrest heeft de Hoge Raad42 de 
toepasselijke bepalingen in het bestek zo gelezen dat in het 
geval de als eerste geëindigde inschrijver alsnog zou afval-
len, “omdat onjuiste informatie is verstrekt of op andere 
punten onoverkomelijke bezwaren bestaan, de Gemeente 
geen herbeoordeling van de offerte mocht uitvoeren en de 
oorspronkelijke rangorde diende gehandhaafd te blijven 
om dan een bespreking met de oorspronkelijk als tweede 
geëindigde inschrijver te beleggen”. In dit geval is het spijtig 
dat een rechter, door een besteksbepaling daartoe gedwon-
gen, een materieel vereiste herbeoordeling van de offertes 
niet kon toestaan, met de keuze van een offerte als gevolg, 
die bij een volledige beoordeling niet als economisch meest 
voordelige offerte zou zijn gerangschikt, terwijl zowel het 
eerste lid van artikel 67 Richtlijn 2014/24/EU en het eerste 
lid van artikel 2.114 Aanbestedingswet 2012 dat toch wel 
beogen.43

Bij de procedures met voorselectie – de niet-openbare 
procedure, de mededingingsprocedure met onderhande-
lingen (MPO), de concurrentiegerichte dialoog (CGD) en 
het innovatiepartnerschap (IP) – is er aanmerkelijk minder 
aanleiding tot een herschikking van de rangorde, omdat 
Stap A en B reeds werden nagegaan bij de selectie. Echter, 
ook hier is de rank reversal niet uitgesloten in het Neder-
landse rechtssysteem, bijvoorbeeld ten gevolge van de onre-
gelmatigheid van één of meerdere offertes (Stap C), omdat 
de regelmatigheid pas achteraf wordt getoetst. 

3.3 De regeling in België
In België zijn de nieuwe Wet overheidsopdrachten van 15 
juni 2016 en haar uitvoeringsbesluiten op 30 juni 2017 in 
werking getreden. Daarmee heeft België noodgedwongen 
het UEA ingevoerd onder de voorwaarden van de Richt-
lijn 2014/24/EU. Het UEA, vergezeld desgevallend van 
nota inzake corrigerende maatregelen, wordt naar Belgisch 
recht als een ‘voorlopig bewijs’ beschouwd dat een kandi-
daat of inschrijver voldoet aan de uitsluitingsgronden en 
de geschiktheidseisen. De Belgische wetgever eist dat in elk 
geval de naleving van de sociale zekerheidsverplichtingen 
en de fiscale verplichtingen, evenals de corrigerende maat-

42 Zie voetnoot 26, r.o. 3.6.
43 Zie ook Kamerstukken II 2015-16, 34 329, nr. 3, (MvT) p. 81.

regelen44 (dus delen van Stap A) eerst worden geverifieerd 
alvorens de offertes inhoudelijk worden beoordeeld aan de 
hand van de gunningscriteria.

Voorts is de Belgische aanbesteder niet verplicht om bij de 
openbare procedure een versneld beoordelingstraject te 
doorlopen zoals dat wel het geval is in Nederland. En niets 
belet de aanbestedende diensten de betrokken inschrijvers 
alsnog voor de (voorlopige) gunningsbeslissing te verzoe-
ken geheel of gedeeltelijk de vereiste actuele bewijsstukken 
voor te leggen, wanneer dit noodzakelijk zou zijn voor het 
goede verloop van de procedure.

Anders dan in Nederland is de toepassing van het UEA 
door de Belgische aanbesteders voor ‘onderdrempelige’ 
opdrachten niet toegestaan. Voor de opdrachten die de 
Europese drempel niet bereiken wordt het gebruik van een 
impliciete ‘verklaring op eer’ opgelegd die deze uitsluitings-
gronden dekt, waarvan de situatie kan worden nagegaan 
op een voor de aanbesteder vrij toegankelijke elektronisch 
database. De aanbesteders kunnen evenwel de toepassing 
van de impliciete ‘verklaring op eer’ uitbreiden tot alle 
uitsluitingsgronden met betrekking tot de persoonlijke situ-
atie (dus ook de facultatieve). Deze verklaring dekt evenwel 
niet de geschiktheidseisen en/of de regelmatigheid van de 
offertes. Bij de openbare en de vereenvoudigde onderhan-
delingsprocedure met bekendmaking45 mag de aanbeste-
der in het ‘versnelde’ beoordelingstraject, na de hogerver-
melde controles, overgaan tot voorlopige selectie en dan 
het onderzoek van de offertes voeren (Stap C en vervol-
gens Stap D). In de overige gevallen moet de aanbesteder 
de offertes onderzoeken van de geselecteerde inschrijvers, 
dat betekent na het volledig nazicht in stap A en stap B. 
In elk beoordelingstraject worden bijgevolg de offertes van 
hetzij de geselecteerden, hetzij de ‘voorlopig geselecteer-
den’ gecontroleerd op hun regelmatigheid, waarbij in dit 

44 Elke kandidaat of inschrijver die in een van de in de verplichte of 
facultatieve uitsluitingsgronden bedoelde situaties verkeert, mag op 
eigen initiatief bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft 
genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks 
de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat 
bewijs toereikend acht, wordt de betrokken kandidaat of inschrijver niet 
uitgesloten van de plaatsingsprocedure. Hiertoe bewijst de kandidaat 
of inschrijver, op eigen initiatief, dat hij eventuele schade als gevolg van 
strafrechtelijke inbreuken of fouten heeft betaald of heeft toegezegd te 
zullen vergoeden, dat hij de feiten en omstandigheden heeft opgehel-
derd door actief mee te werken met de onderzoekende autoriteiten en 
dat hij concrete technische, organisatorische en personeelsmaatregelen 
heeft genomen die geschikt zijn om verdere strafrechtelijke inbreuken of 
fouten te voorkomen.

45 De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande be-
kendmaking (VOMB) is de aanbestedingsprocedure waarbij elke belang-
stellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een 
opdracht een offerte mag indienen en waarbij de aanbesteder met een of 
meer van hen over de voorwaarden van de opdracht kan onderhandelen, 
en die uitsluitend van toepassing is op de opdrachten die onder het toe-
passingsgebied van de klassieke overheid vallen. Deze procedure is niet 
voorzien in de Europese richtlijnen en kan dan ook alleen maar worden 
toegepast in bepaalde gevallen en voor zover de geraamde waarde van 
de opdracht de drempel voor Europese bekendmaking niet bereikt.
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proces zowel voor openbare als niet-openbare procedures 
een aantal technieken in de wetgeving zijn opgenomen om 
tot vergelijkbare offertes te komen (verbetering kennelijk 
materiële fouten en rekenfouten, verbeteringen voor wijzi-
gingen in hoeveelheden, verbetering voor leemten in de 
samenvattende opmeting, algemeen prijs- en kostenonder-
zoek, onderzoek naar het abnormaal karakter van de prij-
zen en de prijs en kostenbevraging). Vervolgens worden dan 
de offertes getoetst aan de gunningscriteria. In het versneld 
beoordelingstraject worden de bewijzen gecontroleerd voor 
de resterende uitsluitingsgronden (uittreksel uit het straf-
register, …) en die geschiktheidseisen waarvoor nog geen 
inlichtingen of bewijzen werden verstrekt in de offerte of 
desgevallend het UEA.
De Belgische wetgever heeft kennelijk minder vertrouwen 
dan de opstellers van de richtlijn in het vermogen van 
de inschrijvers om hun eigen bekwaamheid correct in te 
schatten dan in Nederland.46 Bovendien heeft de Belgische 
wetgever het versnelde beoordelingstraject niet verplicht 
gemaakt. 
In alle gevallen47 is dus een eerdere toetsing voorzien van 
een aantal cruciale uitsluitingsgronden (sociale zekerheid, 
fiscaliteit), evenals van de corrigerende maatregelen, en 
wordt ook de regelmatigheid nagegaan van de offertes 
voorafgaandelijk aan de toetsing van de offertes aan de 
gunningscriteria.
Dit alles leidt ertoe dat er minder oorzaken voorhanden 
zijn waardoor offertes worden meegenomen in een relatieve 
beoordeling die dienden te worden geweerd. Ook dragen 
diverse technieken in de Belgische wetgeving ertoe bij dat 
de offertes beter vergelijkbaar zijn. Toch kan ook in België 
het versnelde beoordelingstraject in een aantal gevallen 
aanleiding geven tot onjuiste resultaten: bijvoorbeeld ten 
gevolge van inschrijvers die alsnog zich in een verplichte of 
facultatieve uitsluitingstoestand bevinden of niet geschikte 
inschrijvers.

4. Conclusies

Voor eendimensionale éénvoudige gunningscriteria is 
absolute beoordeling een zeer bruikbare methode. Echter, 
bij  procedures zoals bij de mededingingsprocedure met 
onderhandelingen, de concurrentiegerichte dialoog en 
innovatiepartnerschap, is relatieve beoordeling geschikter 
omwille van de complexiteit van zowel de gunningscri-
teria als de offertes, en omdat bij relatief beoordelen het 
uitspreken van waardeoordelen éénvoudiger ‘te behappen’ 
is. Juridisch is op relatief beoordelen niets aan te merken 
mits de methode voldoende transparant wordt toegepast 
en de waardeoordelen correct worden gemotiveerd. Voor 
de relatieve beoordeling zijn in de besluitvormingsweten-

46 Gerechtshof Den Haag 18 november 2011 ECLI:NL: GHSGR:2011: BP1258, 
r.o. 18: “[…] Staat mag er voorts van uitgaan dat inschrijvers naar waar-
heid verklaren en voor de (juistheid van) door hen verstrekte gegevens 
instaan”.

47 Uitgezonderd de opdrachten van beperkte waarde: waarvan de ge-
raamde waarde < 30.000 euro (excl. btw).

schap algemeen erkende en waardevolle technieken uitge-
werkt om tot een goede en onderbouwde keuze te komen, 
en zeker daar waar absolute beoordelingen inhoudelijk 
tekortschieten en irrelevante nauwkeurigheid of zelfs onbe-
staande objectiviteit suggereren. De stelling dat relatieve 
beoordeling uit oogpunt van economische en ‘inkoop-
technische’ wetenschappen absoluut ongeschikt is, wordt 
derhalve niet door de wetenschap ondersteund.
Voorwaarden voor relatieve beoordeling zijn onder andere 
dat de voor beoordeling in aanmerking genomen offertes 
vergelijkbaar zijn. Dat wil zeggen, dat de offertes regelma-
tig en aanvaardbaar zijn en zijn ingediend door niet-uitge-
sloten inschrijvers die voldoen aan de gestelde geschikt-
heidseisen.
Het versnelde beoordelingstraject met administratieve 
vereenvoudiging is in Nederland en België op verschillende 
wijzen ingevoerd. Nederland heeft kennelijk meer vertrou-
wen dan België in het vermogen van de inschrijvers om 
zichzelf en hun offerte correct in te schatten. Waar het in 
Nederland voor wat betreft de openbare procedure ‘fout’ 
gaat, is dat door het wettelijk voorgeschreven versnelde 
beoordelingstraject de verificatie van de uitsluitingsgron-
den en de geschiktheidseisen pas plaats mag vinden nadat 
is vastgesteld welke inschrijving de economisch meest 
voordelige is en klaarblijkelijk enkel dan bij de betrokken 
inschrijver. Dat maakt relatief beoordelen voor de openbare 
procedure in Nederland ongeschikt.
Past een Nederlandse aanbestedende dienst bij de openbare 
procedure een relatieve beoordelingsmethode toch toe, dan 
is er een kans dat zich een ‘rank reversal’ voordoet. Het 
louter herbeoordelen met het weglaten van de ongeldig 
verklaarde offerte is niet noodzakelijkerwijze afdoende. Er 
zijn misschien nog andere offertes die dienden te worden 
geweerd en die toch alsnog betrokken worden in de verge-
lijking. Ook zij kunnen van invloed zijn op de rangorde van 
de offertes.

Bij relatieve beoordeling dient verzekerd te zijn dat alle 
offertes die invloed hebben op de rangschikking wel dege-
lijk eerst op alle andere aspecten worden getoetst. Dat bete-
kent in geval van paarsgewijze vergelijking dat alle offer-
tes die worden beoordeeld in stap D, eerder moeten zijn 
getoetst aan de normen van de stappen A, B en C. Dan pas 
kan er een valide gunningsbeslissing worden genomen. 
België laat meer ruimte aan de aanbesteders om al dan niet 
te kiezen voor een versneld beoordelingstraject en geeft 
daardoor zelfs in de openbare procedure ook meer ruimte 
aan de aanbesteders om een relatief beoordelingssysteem 
te kiezen. Bovendien bevat de Belgische wetgeving nadere 
regels die de vergelijkbaarheid van de offertes bevorderen.

Relatief beoordelen heeft zonder enige twijfel zijn verdien-
sten, maar de aanbesteder boet wel in aan mogelijkheden 
tot administratieve vereenvoudiging. Maakt men gebruik 
van een versneld beoordelingstraject, dan is het best dat 
men zich het voordeel ontzegt van een relatieve beoorde-
lingsmethode.
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Het is ten slotte te vermijden dat – hetzij op grond van 
wettelijke of reglementaire bepalingen, hetzij op grond 
van bestekbepalingen – aanbesteders gedwongen zouden 
worden tot het maken van een keuze die misschien wel 
formeel de juridisch correcte is, maar die niet zou overeen-
stemmen met de beste keuze volgens de gunningscriteria. 
Een dergelijke kloof ondermijnt de geloofwaardigheid van 
het recht.
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