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Splitsing in percelen

Zoals bekend is de aanbestedende dienst krachtens arti-
kel 1.5 lid 3 Aanbestedingswet 2012 (hierna: Aw 2012) 
verplicht om een opdracht te splitsen in percelen, tenzij hij 
die splitsing niet passend acht. In het laatste geval dient 
dit gemotiveerd te worden in de aanbestedingsstukken. 
Splitsing in percelen is in de eerste plaats niet een juridisch 
vraagstuk, maar een inkooptechnisch vraagstuk.
Mooie voorbeelden zijn de (private) aanbestedingen van de 
Stichting Incident Management Nederland voor bergings-
diensten. De Stichting heeft de autowegen van Nederland 
waar gestrande voertuigen geborgen worden, verdeeld in 
221 rayons en in elk rayon een bergingsbedrijf geselec-
teerd. Wanneer de opdracht voor het bergen van voertuigen 
niet verdeeld zou zijn in percelen, dan is gunning van de 
opdracht aan één ondernemer alleen mogelijk wanneer dat 
bergingsbedrijf een landelijke dekking heeft. In de praktijk 
zijn er echter vele tientallen kleine bergingsbedrijven die 
ieder in een klein gebied werkzaam zijn. Omdat er door-
gaans haast geboden is bij de berging van autowrakken, 
moet het gecontracteerde bergingsbedrijf in de buurt van 
het betreffende rayon gevestigd zijn. In deze markt is dus de 
splitsing in een groot aantal percelen onvermijdelijk.

Combinatie van percelen

Bij een aanbesteding van bergingsdiensten die gesplitst is in 
221 percelen zullen de meeste (of alle) inschrijvers alleen op 
een beperkt aantal percelen in de buurt van hun vestiging 
inschrijven. Voor de meeste inschrijvers zal het aantrekke-
lijk zijn om meerdere percelen te winnen en denkbaar is dat 
veel inschrijvers bereid zijn om een korting te bieden voor 
elk extra perceel dat gewonnen wordt. Kwantumkortingen 

zijn immers de gewoonste zaak van de wereld.1 Daardoor 
is het mogelijk dat een inschrijver die op twee percelen niet 
de laagste bieder is, op de combinatie van die twee percelen 
wel het laagste bod had kunnen doen. Het nieuwe artikel 
2.10 Aw 2012 maakt dit mogelijk, waarbij ik overigens in 
het midden laat of dit onder het oude recht niet al tot de 
mogelijkheden behoorde – in zoverre is er misschien niets 
nieuws onder de zon.
Hoe dit ook zij, het nieuwe artikel 2.10 Aw 2012 geeft 
regels voor de combinatie van percelen, in het bijzonder 
voor de situatie dat de aanbestedende dienst een maxi-
mum stelt aan het aantal percelen dat aan één inschrijver 
zal worden gegund. De aanbestedingsstukken dienen dan 
objectieve en niet-discriminerende regels te bevatten die 
bepalen welke percelen aan een inschrijver worden gegund 
die op grond van de gunningscriteria in aanmerking komt 
voor meer dan het maximum aantal percelen. Een moge-
lijke regel – ongetwijfeld de eenvoudigste – zou loting 
zijn. Ondanks een vonnis van de voorzieningenrechter2 en 
een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts3 
waarin het hanteren van loting bij de gunning ontoelaat-
baar wordt geacht, lijkt dit bij het reduceren van het aantal 
gewonnen percelen wel toelaatbaar te zijn. De betreffende 
inschrijver heeft immers niets te klagen en zeker in het 
geval dat de percelen een min of meer identieke aard en 
omvang hebben, zal het hem ook weinig uitmaken welke 
percelen hem gegund worden. Zouden de percelen signifi-
cant verschillen qua geraamde waarde, dan is een andere 
methode ook goed voorstelbaar: de winnende inschrijver 
krijgt bijvoorbeeld de percelen in dalende volgorde van 
waarde gegund. Die winnaar zal hier geen bezwaar tegen 
hebben. En omdat de andere inschrijvers het nu eenmaal 
slechter dan de winnaar gedaan hebben bij de desbetref-

1 ‘Drie halen, twee betalen’ is een bekend voorbeeld.
2 Vzr. Rb. Den Haag 3 september 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:10442.
3 CvAE Advies 271.

Per 1 juli 2016 is artikel 2.10 Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Dit nieuwe artikel is de 
implementatie van artikel 46 Richtlijn 2014/24/EU, dat het mogelijk maakt om de opdracht te verdelen 
in percelen die in bepaalde combinaties kunnen worden gegund. In dit artikel wordt beschreven welke 
mogelijkheden een aanbestedende dienst heeft om percelen te combineren, wat in wezen een wiskundig 
probleem is. \ 
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fende percelen, is het goed verdedigbaar dat zij alleen voor 
de kleinere percelen in aanmerking komen.

Kortingen voor gunning van meerdere percelen

Wanneer de opdracht verdeeld is in percelen die een verge-
lijkbare aard en omvang hebben, dan zal het veelal moge-
lijk zijn dat een inschrijver synergievoordelen behaalt 
wanneer aan hem meer dan één perceel gegund wordt. 
De eerdergenoemde opdracht van bergingsdiensten is een 
voorbeeld. Een ander uit de jurisprudentie bekend voor-
beeld is de opdracht van deurwaardersdiensten, waarbij het 
grondgebied van Nederland verdeeld is in 20 percelen, die 
overigens vrij sterk in grootte verschillen, aangezien er per 
perceel tussen 2 en 14 opdrachtnemers worden gecontrac-
teerd.4 Bij die aanbesteding mocht men op 1 tot 5 percelen 
inschrijven en werd alleen op basis van kwaliteit gegund, 
met door de aanbestedende dienst vastgestelde tarieven. 
Denkbaar is dat een deurwaarderskantoor bereid zou zijn 
geweest om bijvoorbeeld 5% korting op die vaste tarieven 
te geven wanneer het kantoor bijvoorbeeld drie percelen 
gegund krijgt. En misschien wel 7% korting wanneer het 
alle vijf percelen waarop het inschrijft gegund krijgt.
Aan de hand van het volgende eenvoudige voorbeeld is te 
zien hoe een bepaalde combinatie van percelen soms gunsti-
ger is dan het los gunnen van de percelen zonder rekening 
te houden met mogelijke synergie effecten.

Inschrijving Perceel 1 Perceel 2 Perceel 1 + 2

A € 100 € 100 € 170

B € 110 €  90 € 180

C €  90 € 110 € 190

Tabel 1

Wanneer per perceel gegund wordt, zonder naar een moge-
lijke combinatie te kijken, dan wint C perceel 1 en wint 
B perceel 2. In totaal betaalt de aanbestedende dienst dan 
€  180. De drie inschrijvers mogen echter ook aangeven 
hoeveel zij bereid zijn te bieden voor de combinatie van 
percelen 1 en 2, en dan blijkt dat gunning van beide perce-
len aan A gunstiger is dan de afzonderlijke gunningen aan 
de winnaars van die percelen. Per perceel wordt dan niet 
de economisch voordeligste inschrijving gekozen, maar 
voor de totale opdracht wel. Men zou kunnen betogen dat 
dit in strijd met de regels is, maar dit lijkt eerder juist de 
bedoeling te zijn van de nieuwe regel van artikel 2.10 Aw 
2012. Met twee percelen en drie inschrijvers is het aantal 
mogelijke combinaties van gunningen nog te overzien: dat 
aantal is gelijk aan 32 = 9. Men kan deze 9 combinaties ook 
gemakkelijk allemaal opschrijven: AA, AB, AC, BA, BB, BC, 
CA, CB en CC, waarbij bijvoorbeeld BC betekent dat B 
perceel 1 wint en C perceel 2.

4 Zie de zeven kort geding vonnissen van de Voorzieningenrechter Den 
Haag van 26 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:8345, etc.

Wanneer een aanbestedende dienst toestaat om dit soort 
kortingen te bieden, dan ontstaat een situatie die wiskundig 
buitengewoon complex kan zijn wanneer er veel percelen 
en veel inschrijvers zijn. In de onderstaande tabel wordt 
een voorbeeld gegeven met drie inschrijvers A, B en C en 
drie percelen, waarbij met de bekende methode ‘Gunnen 
op Waarde’ niet alleen naar prijs wordt gekeken, maar ook 
naar de kwaliteitswaarde (uitgedrukt in euro’s).

In deze tabel staat de rij B3 bijvoorbeeld voor de inschrij-
ving van B op perceel 3. Zonder korting bedraagt de prijs 
van B op perceel 3 dus € 1.100 en met 5% korting zakt die 
prijs naar € 1.045, zodat de evaluatieprijs op perceel 3 in 
geval van gunning van 2 percelen aan B dus € 735 bedraagt.
Nu is niet in één oogopslag te zien welke combinatie van 
percelen de laagste totale evaluatieprijs oplevert. Worden 
geen percelen gecombineerd gegund, dan zijn er al 6 moge-
lijkheden: A1+B2+C3 of A2+B1+C3 of A3+B1+C2 of 
A1+B3+C2 of A2+B3+C1 of A3+B2+C1. Worden 2 perce-
len aan één inschrijver gegund dan zijn er 18 mogelijke 
combinaties en worden alle drie percelen aan één inschrij-
ver gegund, dan zijn er 3 mogelijke combinaties. In totaal 
zal men dus van 27 mogelijke combinaties de totale evalu-
atieprijs moeten berekenen. Dat is nog wel redelijk goed te 
doen door de gegevens handig te manipuleren in Excel. Het 
is mij althans gelukt om de optimale combinatie in Excel 
uit te rekenen in het geval van 5 inschrijvers en 5 percelen. 
In Tabel 2 is de optimale combinatie B1+C2+B3 voor een 
totaalbedrag van € 1.100,00 + € 1.000,00 + € 735,00 = 
€ 2.835,00, wat nog wel handmatig uit te rekenen valt.
Het aantal mogelijke combinaties stijgt meer dan evenre-
dig bij toename van het aantal inschrijvers en het aantal 
percelen. Zijn er bijvoorbeeld 4 percelen en 10 inschrijvers 
die allemaal op 4 percelen inschrijven, dan is het aantal 
combinaties dat uitgerekend moet worden gelijk aan 104 
= 10.000. Met een computer is dat gemakkelijk binnen 
een paar seconden uit te rekenen en het schrijven van het 
computerprogramma blijkt niet al te lastig te zijn. Door de 
enorme toename van het aantal combinaties bij toename 
van het aantal percelen en het aantal inschrijvers, zal een 
computerprogramma dat met ‘brute force’ eenvoudig alle 
mogelijke combinaties uitrekent al snel tegen de grenzen 
van het haalbare oplopen. Met 10 percelen en 7 inschrij-
vers blijkt op een zeer snelle laptop de optimale oplossing 
in 2 minuten te kunnen worden berekend: er zijn dan de 
resultaten van 710 = 282.475.249 combinaties uitgere-
kend. Dat aantal combinaties loopt extreem snel op met 
het aantal inschrijvers: zijn er bijvoorbeeld 20 percelen 
en 10 inschrijvers, dan moeten niet minder dan 1020 = 
100.000.000.000.000.000.000 combinaties uitgerekend 
worden. Op diezelfde snelle laptop zou die berekening 
minimaal 1,3 miljard jaar duren! Uitgaande van een vermo-
gen van 100 Watt van de laptop, is het voor die bereke-
ning benodigde energieverbruik dan ca. 1.100.000.000.000 
kWh, wat met de huidige prijs van ongeveer 20 cent per 
kWh neer zou komen op een bedrag van 230 miljard euro.
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COmbINATIE VAN pERCELEN VOLGENS ARTIKEL 2.10 AANbESTEDINGSWET 2012

  Prijs Kwali-
teits-
waarde

Evaluatie-prijs Korting voor 2 
percelen

Evaluatie-prijs Korting voor 3 percelen Evaluatie-prijs

A1  € 1.561,00  € 200,00  € 1.361,00 10%  € 1.204,90 12%  € 1.173,68 

A2  € 1.451,00  € 400,00  € 1.051,00 10%  € 905,90 12%  € 876,88 

A3  € 1.201,00  € 100,00  € 1.101,00 10%  € 980,90 12%  € 956,88 

               

B1  € 1.500,00  € 325,00  € 1.175,00  5%  € 1.100,00  6%  € 1.085,00 

B2  € 1.400,00  € 250,00  € 1.150,00 5%  € 1.080,00 6%  € 1.066,00 

B3  € 1.100,00  € 310,00  € 790,00 5%  € 735,00 6%  € 724,00 

               

C1  € 1.600,00  € 200,00  € 1.400,00 3%  € 1.352,00 4%  € 1.336,00 

C2  € 1.400,00  € 400,00  € 1.000,00 3%  € 958,00 4%  € 944,00 

C3  € 1.200,00  € 250,00  € 950,00 3%  € 914,00 4%  € 902,00 

Tabel 2

Met enig experimenteren blijkt het maximum dat nog enigs-
zins in de praktijk hanteerbaar is te liggen rond 10 percelen 
en 10 inschrijvers: in dat geval duurt de berekening van 
de optimale combinatie op mijn snelle laptop ongeveer 1,5 
uur. Dit gebeurt dan wel met een zeer simpel computerpro-
gramma dat domweg alle mogelijke combinaties uitrekent. 
Wellicht dat een wiskundige die expert is op dit gebied een 
veel efficiënter programma kan schrijven dat de rekentijd 
significant omlaag brengt.
Ongetwijfeld zijn er bepaalde optimalisaties mogelijk 
waardoor het aantal te berekenen combinaties terugge-
bracht kan worden. Maar denkbaar is dat het probleem 
van berekenen van de optimale combinatie even lastig is 
als het handelsreizigersprobleem, dat nog niet wiskundig 
opgelost is.5 Dit laatste probleem betreft het vinden van 
de kortste route van een rondreis tussen een groot aantal 
steden, waarbij elke stad precies één keer bezocht wordt. Is 
het probleem van het vinden van de optimale combinatie 
van percelen inderdaad net zo hardnekkig als het handels-
reizigersprobleem, dan betekent dit dat in de praktijk alleen 
met kleine aantallen inschrijvers en percelen gewerkt kan 
worden (tot ca. 10 inschrijvers en 10 percelen).
Interessant is dat wiskundigen bij het handelsreizigers-
probleem wel in staat zijn om een ‘goede’ oplossing te 
berekenen, dat wil zeggen een oplossing waarbij de totale 
afgelegde afstand kort is. Maar dat hoeft niet de optimale 
oplossing te zijn, de oplossing waarbij die afgelegde afstand 
echt de kleinst mogelijke is. Iedereen ziet meteen dat die 
optimale oplossing moet bestaan, maar niemand kan hem 
berekenen. Ik denk dat het volgens het aanbestedingsrecht 
niet toelaatbaar is dat de aanbestedende dienst volstaat met 
het berekenen van een ‘goede’ combinatie van percelen, 
terwijl vrijwel zeker is dat er een betere oplossing bestaat, 
maar die oplossing niet binnen een acceptabele termijn 
uitgerekend kan worden.

5 Zie https://www.nemokennislink.nl/publicaties/bewijspoging-voor-p-np-
eindelijk-weerlegd/

Hoe is de uitslag te motiveren?

Een juridisch probleem is de motivering van de optimale 
keuze wanneer deze alleen met behulp van een computer 
kan worden berekend. De aanbestedende dienst kan het 
volledige overzicht van alle inschrijfprijzen en kwaliteits-
waarden bekend maken, tezamen met het gebruikte compu-
terprogramma en de broncode ervan. Een deskundige kan 
dan verifiëren of de uitslag correct berekend is, maar het 
is de vraag of een afgewezen inschrijver daar genoegen 
mee neemt. Computerprogramma’s kunnen immers fouten 
bevatten en het is niet uitgesloten dat een deskundige een 
fout over het hoofd ziet. Zou er beroep ingesteld worden 
tegen de gunningsbeslissing, dan kan de rechter weinig 
anders doen dan blindvaren op het advies van deskun-
digen: de uitslag van de aanbesteding kan immers alleen 
met een computer vastgesteld worden. Denkbaar is dat de 
rechter een dergelijke ‘black box’ bij het opstellen van het 
beoordelingsmodel niet toelaatbaar acht. In dat geval is 
het toestaan van bieden van kortingen op combinaties van 
percelen alleen nog maar mogelijk wanneer de uitslag met 
de hand kan worden nagerekend, dus het aantal mogelijke 
combinaties niet groot is.

Conclusie
Het toestaan van het bieden van kortingen op combinaties 
van percelen is goed mogelijk bij een klein aantal percelen 
en een klein aantal inschrijvers. Wordt dit aantal te groot, 
dan is de uitslag alleen nog maar met een computerpro-
gramma vast te stellen. Denkbaar is dat de rechter een 
dergelijke gunningsmethodiek in strijd acht met het trans-
parantiebeginsel.
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