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Rangordemethoden in België en het arrest RvS nr. 229.723 van 6 januari 2015 

Tsong Ho Chen1 
 
In België worden bij aanbestedingen regelmatig beoordelingen gegeven op een rangorde schaal, 
waarbij bijvoorbeeld de ene offerte als ‘goed’ wordt beoordeeld en de andere als ‘zeer goed’ bij een 
bepaald gunningscriterium. Dergelijke methoden lijken in strijd te zijn met het transparantiebeginsel, 
want veelal blijkt niet uit de motivering van de gunningsbeslissing waarom aan de winnende offerte de 
voorkeur is gegeven. Daarbij komt dat het beoordelingsmodel soms niet van tevoren vastgesteld en 
bekend gemaakt is. Of dit laatste toelaatbaar is, heeft de Belgische Raad van State aan het Hof van 
Justitie EU gevraagd. In dit artikel worden enkele arresten van die Raad van State besproken waarin 
de genoemde methoden voorkomen. 
 
De ARGUS-methode 
Bij de ARGUS-methode is het beoordelingskader gebaseerd op paarsgewijze onderlinge vergelijking 
van de inschrijvingen. Op de zo verkregen rangorden worden wegingsfactoren toegepast. Hoe de 
methode precies werkt is niet te achterhalen omdat de uitkomsten van de onderlinge vergelijkingen in 
een computerprogramma worden ingevoerd dat alleen tegen aanzienlijke licentiekosten kan worden 
aangeschaft. De naam ARGUS is een acroniem van ‘Achieving Respect for Grades by Using ordinal 
Scales only’, waaruit blijkt dat bij de methode alleen met ordinale schalen wordt gewerkt (dus alleen 
op de rangorde wordt gelet). De methode wordt met enige regelmaat toegepast, wat onder meer blijkt 
uit een achttal arresten van de Raad van State waarin de methode wordt genoemd of beschreven.2  
 
De ARGUS-methode wordt genoemd in een handleiding van het Ministerie van de Vlaamse 
gemeenschap uit 1997.3 Op pagina 37 van die handleiding wordt het volgende vermeld:  

“Bij de vergelijking van de offertes op basis van de gunningscriteria worden er  vaak punten 
toegekend bij de beoordeling van de criteria. Dit zou bijdragen tot een objectieve vergelijking 
van de offertes. Onderzoekers in het domein van de multicriteria-analyse twijfelen sterk aan deze 
pseudo-geobjectiveerde vergelijkingen. Vermits men bij talrijke criteria niet over een 
schaaleenheid beschikt, kan en mag men sommige gunningscriteria niet meten. Een wiskundig 
exacte gunningsbeslissing bestaat immers niet bij de procedure van een offerteaanvraag. Er zijn 
bovendien tientallen puntenformules mogelijk die een omzetting ‘objectiveren’ van bv. prijzen 
naar punten. De puntenmethode leidt bovendien regelmatig tot resultaten die redelijkerwijze niet 
te verantwoorden zijn. 
 
Dit belet niet dat de offertes wel degelijk met elkaar kunnen vergeleken worden, vermits men ook 
zonder meeteenheid in staat is om offertes onderling te rangschikken voor elk gunningscriterium. 
Men kan m.a.w. wel een volgorde aangeven zonder in staat te zijn de vastgestelde verschillen 
precies te meten. Na dergelijke oefening stelt zich echter het probleem van de aggregatie van al 
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Financiën, depotnummer D/1997/3241/109. 
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de vastgestelde volgordes van de offertes op de verschillende criteria. Hiervoor bestaan 
onderbouwde methodes (bv. de ‘ARGUS’-methode). De praktische bruikbaarheid van deze 
methodes is niet altijd even evident vermits men vaak met talrijke criteria en subcriteria te maken 
heeft.” 

Op zich wordt terecht gesteld dat er vaak geen schaaleenheid is bij talrijke criteria. Men kan 
bijvoorbeeld voor de kwaliteit van een uitvoeringsplan rapportcijfers geven tussen 1 en 10, maar net 
zo goed punten op een schaal van -2, -1, 0, +1 en +2. Het optellen van die punten met punten voor 
andere criteria kan men ook wel beschouwen als vergelijken van appels en peren. Maar die in 
Nederland gebruikelijke methode is wel objectiever dan de Belgische, omdat na het geven van de 
beoordelingen voor de diverse criteria wel op objectieve wijze de winnaar bepaald wordt. In België is 
het aggregeren van de beoordelingen tot een rangorde vaak niet transparant, zoals uit het vervolg van 
dit artikel zal blijken. 
 
Een duidelijk nadeel van de ARGUS-methode komt aan het licht wanneer zij wordt toegepast op een 
criterium waar wel een gewone puntenschaal kan worden toegepast. In het arrest nr. 210.527 van 20 
januari 2011 wordt in r.o. 3.6 beschreven hoe de beoordeling van het prijscriterium plaatsvindt: 

“De prijzen van de 4 offertes kunnen schematisch worden weergegeven. In de prijzen is de BTW 
niet inbegrepen. 

 Inschrijver 1 Inschrijver 2 Inschrijver 3 Inschrijver 4 

Prijs 286.496 350.000 190.000 214.876 

Beoordeling duur zeer duur gemiddeld gemiddeld 

“ 
Hoe de kwalificaties ‘duur’, ‘zeer duur’ en ‘gemiddeld’ in de software verwerkt worden, vermeldt het 
vonnis niet. Maar niet goed voorstelbaar is dat het mogelijk zou zijn op deze manier zonder risico van 
willekeur de prijzen met woorden te kwalificeren. Het lijkt toch slecht verdedigbaar en in strijd met 
het normale taalgebruik om de laagste prijs geboden als ‘gemiddeld’ te kwalificeren. Uit het vonnis 
blijkt niet dat er vooraf een of andere schaal is vastgelegd voor de beoordeling van de prijzen. Dat 
vastleggen kan natuurlijk op vele manieren, maar zelfs als men een dergelijke schaal vooraf vastlegt, 
is het geen eenvoudige opgave deze toe te passen op de in de casus geboden prijzen. 
 
In r.o. 3.4 van het arrest worden de gunningscriteria genoemd: 

“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” 

 
De beoordelingen op deze criteria voor inschrijvers 3 en 4, zoals zij beschreven worden in het 
gunningsverslag (r.o. 3.6) worden hieronder samengevat in een tabel: 
 

nr. Criterium Inschrijver 3 Inschrijver 4 

1 Opleiding en begeleiding zeer goed zeer goed 
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2 Andere aspecten goed zeer goed 

3 Dissimilatieproces zeer slecht zeer slecht 

4 Prijs gemiddeld gemiddeld 

Tabel 5 
 
Deze kwalificaties worden in het ARGUS-computerprogramma ingevoerd, dat berekent dat 
Inschrijver 4 op de eerste plaats staat en Inschrijver 3 op de tweede plaats (wat op het eerste gezicht 
zonder gebruik van een computer ook wel meteen duidelijk is).  
 
Inschrijver 3 stelt op 16 april 2004 een beroep tot nietigverklaring van de gunningsbeslissing in, 
waarop de Raad van State bijna zeven jaar later een uitspraak doet. Inschrijver 4 is tussenkomende 
partij in het geding. Daarbij stelt de verzoekende partij onder meer – naast klachten over de 
beoordeling van de kwaliteitscriteria – dat de prijs een criterium is, waarbij de overheid geen 
beoordelingsvrijheid heeft (r.o. 7.4). Ook stelt zij dat het gebruik van een computerprogramma de 
verweerder niet ontheft van haar motiveringsplicht (r.o. 8). Omdat dit laatste middel pas in haar 
memorie van wederantwoord naar voren is gebracht, wordt het niet-ontvankelijk verklaard (r.o. 15). 
 
De Raad van State past bij de beoordeling de volgende norm toe (r.o. 10): 

“Bij de toetsing van de offertes aan de gunningscriteria beschikt de aanbestedende overheid 
over een zekere beoordelingsvrijheid. Bij de controle van de uitoefening van die 
bevoegdheid door de Raad van State mag die zich niet in de plaats van het bestuur stellen; 
hij mag die beoordeling wel op haar rechtmatigheid toetsen, hetgeen onder meer inhoudt dat 
hij mag nagaan of verwerende partij de perken van een redelijke uitoefening van haar 
beoordelingsvrijheid niet te buiten is gegaan.” 

 
Dit komt dus min of meer overeen met de in Nederland gebruikelijke marginale toetsing, die als volgt 
onder woorden is gebracht door de voorzieningenrechter te ‘s-Gravenhage: “Alleen wanneer sprake 
zou zijn van apert onjuiste beslissingen die grote gevolgen voor de eindscore hebben gehad, bestaat er 
aanleiding voor de voorzieningenrechter om in te grijpen. Voor het overige dient slechts marginaal 
getoetst te worden of de door HTM toegekende scores binnen haar beoordelingsvrijheid vallen en of 
de aanbestedingsprocedure op correcte wijze is uitgevoerd.”4 Net als in de Nederlandse jurisprudentie 
vaak gebeurt, worden de middelen die zijn aangevoerd tegen de beoordeling van de kwaliteitscriteria 
verworpen.  
 
Interessant is wat de Raad van State overweegt over de beoordeling van de prijzen in r.o. 14: 

“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 tussenkomende partij onderling, komt de gelijke 
quotering van beide offertes als “gemiddeld” voor het vierde gunningscriterium, in 
tegenstelling tot wat verzoekende partij aanvoert, de Raad van State niet voor als dat ze de 
perken van de redelijkheid te buiten gaat.  
 

																																								 																					
4 Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 1 september 2011, LJN: BR6545, r.o. 4.6. 
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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.” 
 

Waarom het hoogstens één trap beter zou zijn, is – bij ontbreken van een schaal waarop de prijzen 
worden beoordeeld – niet te begrijpen. In wezen is de laatste overweging een wiskundige redenering: 
op het tweede criterium is de uitslag ‘goed’ tegen ‘zeer goed’, terwijl op het vierde criterium de uitslag 
hoogstens ‘laag’ tegen ‘gemiddeld’ is, wat in beide gevallen één trap verschil zou uitmaken. Omdat 
het tweede criterium ‘zeer belangrijk’ is en het vierde criterium ‘matig belangrijk’, zou de uitkomst 
dan nog steeds in het voordeel van Inschrijver 4 uitvallen. Die redenering gaat alleen op wanneer het 
verschil tussen ‘goed’ en ‘zeer goed’ even groot is als het verschil tussen ‘laag’ en ‘gemiddeld’. 
 
Het beroep wordt verworpen omdat geen van de middelen doel treft. 
 
In een publicatie van het Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken, Spoor Verkeersveiligheid5 wordt 
op pagina 18 over de ARGUS-methode het volgende geschreven: 

“Het bepalen van de belangrijkheid van de criteria, aan de hand van een ordinale schaal (niet 
belangrijk, weinig belangrijk, … zeer belangrijk) geeft aanleiding tot een rangschikking of 
classificatie van de criteria. 

- Het vaststellen van de gecombineerde inter- en intra-criterium voorkeur. Dit is een 
paarsgewijze combinatie van de belangrijkheid en de voorkeur uit de vorige stappen in 
klassen per criterium (bijvoorbeeld een gemiddelde voorkeur en zeer belangrijk). Zo ontstaat 
er een rangschikking die een combinatie is van voorkeur en gewicht per criteria voor telkens 
twee alternatieven. Daaruit worden “Combined Preference with Weights” variabelen 
berekend (CPW). 

- Via de CPW’s wordt er vastgesteld of er een outranking relatie (preferentie), een indifferentie 
of een onvergelijkbaarheid is tussen ieder koppel van alternatieven.” 

 
Zonder kennis van de gebruikte gewichten en formules is de methode uiteraard niet goed te 
beoordelen, maar zeker is dat uiteindelijk woorden als ‘zeer belangrijk’ en ‘matig belangrijk’ op één of 
andere wijze in getallen worden uitgedrukt, waarmee de CPW’s worden berekend. In geval van 
toepassing bij een aanbesteding kunnen bij de relaties tussen de offertes (de alternatieven in 
bovenstaand citaat) alleen preferentie (A is beter dan B) en indifferentie (A is gelijkwaardig aan B) 
gebruikt worden. De onvergelijkbaarheid die in het citaat als derde mogelijkheid wordt genoemd is in 
strijd met het aanbestedingsrecht. Het Gerecht EG heeft immers geoordeeld dat “wanneer een 
aanbestedende dienst in het bestek voorschriften heeft opgenomen, eerbiediging van het beginsel van 
gelijke behandeling van de inschrijvers vereist, dat alle offertes daaraan beantwoorden, teneinde een 
objectieve vergelijking van de offertes te waarborgen (arresten Hof van 22 juni 1993, 
Commissie/Denemarken, C 243/89, Jurispr. blz. I-3353, punt 37, en 25 april 1996, Commissie/België, 

																																								 																					
5 J. Ampe, T. Geudens, C. Macharis, Multi-criteria Analyse en Multi-Actor Multi-Criteria Analyse, 
Mogelijke meerwaarde voor de evaluatie van verkeersveiligheidsmaatregelen, rapportnummer RA-MOW-
2008-009 , Diepenbeek, 2008. 
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C 87/94, Jurispr. blz. I-2043, punt 70).”6 Objectieve vergelijking van de offertes is dus een wezenlijk 
bestanddeel van het gelijkheidsbeginsel, zodat het oordeel dat twee offertes op een bepaald punt 
onvergelijkbaar zijn in strijd is met dit meest fundamentele beginsel van het aanbestedingsrecht. 
 
In arrest nr. 127.069 van 13 januari 2004 wordt een schaalverdeling genoemd voor de gewichten:7 

“Bij de beoordeling van de verschillende offertes onderling kan gebruik gemaakt worden van 
het computerprogramma ARGUS (Achieving Respect for Grades by using Ordinal Scales 
only). De waarde van de criteria (op schaal van zeer groot belang -van groot belang - 
belangrijk- matig belangrijk – weinig belangrijk) die daarbij gehanteerd zullen worden zijn : 

- De prijs : van groot belang 
- De algemene methodologie en de voorgestelde projectorganisatie voor de uitvoering 

van de opdracht : van groot belang 
- kwalificaties van het in te zetten team : belangrijk 
- kwaliteitswaarborg : matig belangrijk; 

Deze gewichten zijn door de aanbestedende dienst toegepast bij de beoordeling. Omdat elders in het 
bestek wordt vermeld dat deze gunningscriteria in volgorde van afnemend belang zijn vermeld, mocht 
volgens de Raad van State verzoekster ervan uitgaan dat de prijs het zwaarst zou wegen, mede gelet op 
het feit dat in de geciteerde passage staat dat gebruik van de ARGUS-methode facultatief is (er staat 
immers: “kan gebruik gemaakt worden”) en schorst hij de gunningsbeslissing. Uit dit arrest blijkt niet 
of het toepassen van een groter gewicht voor prijs gevolgen voor de uitkomst heeft. Het lijkt alsof de 
Raad van State het toelaatbaar acht dat alleen de gewichten in woorden worden vermeld zonder enige 
aanduiding van de wijze waarop ze zullen worden toegepast. Zou dat inderdaad mogen, dan heeft de 
aanbestedende dienst een welhaast onvoorwaardelijke keuzevrijheid, wat ook in 2004 al in strijd was 
met het aanbestedingsrecht.8  
 
Na de schorsing van de gunningsbeslissing moet het bestuursorgaan natuurlijk iets doen. Wat er 
gebeurt, is te lezen in arrest nr. 135.268 van 23 september 2004, r.o. 1.2: er wordt een nieuwe 
beoordeling uitgevoerd met prijs als belangrijkste gunningscriterium, waarbij de opdracht wordt 
gegund aan de belanghebbende die het eerste geding aanhangig heeft gemaakt. De partij aan wie de 
opdracht eerst gegund werd, verzoekt in dit nieuwe geding om vernietiging van de tweede 
gunningsbeslissing. In het eerste middel wordt aangevoerd dat uit het eerste arrest blijkt dat “de wijze 
waarop verweerster de in het Bestek opgenomen gunningscriteria hanteert te wensen overlaat” (r.o. 
2.1). Omdat verzoekster ondanks kennis van het aanvullend gunningsverslag niet concreet aangeeft 
welke fouten gemaakt zouden zijn bij de nieuwe beoordeling, wordt het middel niet-ontvankelijk 
verklaard. Ook een motiveringsklacht die als tweede middel wordt ingediend deelt dit lot om 
vergelijkbare redenen. En daarmee eindigt deze zaak. 
 
In arrest nr. 153.778 van 17 januari 2006 wordt vermeld hoe de gunningscriteria in het bestek worden 
beschreven in r.o. 1.2: 

“- de kostprijs; 
- de kwaliteit van het vaccin; 
- de garanties inzake de continuïteit van de levering; 
- de garanties voor de bescherming van de koude keten. 

																																								 																					
6 HvJ EG 29 april 2004, C-496/99 P (Commissie / CAS Succhi di Frutta), r.o. 7. 
7 Op pagina 8, in het arrest worden geen nummers gebruikt. 
8 HvJ EG 20 september 1988, 31/87 (Beentjes), Jurispr. blz. 4635, r.o. 26. 
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De criteria zijn vermeld in dalende volgorde van belangrijkheid, waarbij de eerste twee 
criteria even belangrijk zijn.”  

In het tweede middel wordt geklaagd over het toekennen van gewichten aan elementen van het 
kwaliteitscriterium, waarbij bijvoorbeeld ‘intrinsieke kwaliteit’ als zeer belangrijk werd aangemerkt en 
‘bewaarmiddelen’ als weinig belangrijk (wat in strijd lijkt te zijn met het oordeel van het Hof van 
Justitie EG in het ATI EAC-arrest9). Over dit middel overweegt de Raad van State het volgende in r.o. 
3.2.1: “[...] dat voorts geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling heden de aanbestedende 
overheid verplicht om in het bestek de weging van subcriteria mee te delen of aan die criteria een 
gelijk gewicht te geven en dat die weging bijgevolg achteraf bepaald kan worden zonder dat de 
ingeroepen internrechtelijke bepalingen daarbij worden geschonden [...]”. Maar dit was lijnrecht in 
strijd met artikel 53 Richtlijn 2004/18/EG dat immers bepaalt dat de gewichten vooraf bekend 
gemaakt moeten worden, tenzij om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is, in welk geval de 
gunningscriteria in dalende volgorde van belangrijkheid moeten worden vermeld (wat overigens wel 
was gebeurd).  
 
In arrest nr. 166.318 van 27 december 2006 gaat het om een aanbesteding waar de ARGUS-methode 
is toegepast zonder dat dit vooraf bekend gemaakt was. De gunningscriteria worden als volgt 
beschreven (r.o. 2): 

“Art. 115 - Gunningscriteria 
De aanbestedende overheid kiest de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt op 

grond van volgende gunningscriteria, in dalende volgorde van belang: 
1. technische kwaliteit van de inschrijving (extreem belangrijk) (de garanties voor een 

goede kwalitatieve uitvoering dienen aangetoond in de gevraagde documenten,   o.a. het plan 
van aanpak van de ambtshalve bodemsaneringswerken; 

2. de inschrijvingsprijs, exclusief BTW (zeer belangrijk)”. 
In het gunningsverslag worden deze criteria verder uitgewerkt met beoordelingsklassen (r.o. 3): 

“Technische kwaliteit van de inschrijving (extreem belangrijk) 
(beoordelingsklassen : zeer goed - goed - matig goed - minder goed - zwak)” 
[...] 
“6.2. De totale inschrijvingsprijs, exclusief BTW (zeer belangrijk) 
Volgende voorkeursklassen worden gegeven: 
- een inschrijving die minder dan 5 % goedkoper is dan een andere offerte, geniet geen 

voorkeur t.o.v. deze laatste inschrijving 
- een inschrijving die minder dan 10 % goedkoper is dan een andere offerte, geniet een 

kleine voorkeur t.o.v. deze laatste inschrijving 
- een inschrijving die minder dan 20 % goedkoper is dan een andere offerte, geniet een 

matige voorkeur t.o.v. deze laatste inschrijving 
- een inschrijving die minder dan 30 % goedkoper is dan een andere offerte, geniet een 

sterke voorkeur t.o.v. deze laatste inschrijving 
-  een inschrijving die meer dan 30 % goedkoper is dan een andere offerte, geniet een 

zeer sterke voorkeur t.o.v. deze laatste inschrijving” 
De winnaar heeft een variant met een prijs van 3.006.315,55 euro aangeboden, terwijl verzoekster een 
variant met een prijs van 2.924.534,75 euro aangeboden heeft. Aangezien het prijsverschil kleiner dan 
5% is, krijgen zij volgens de toegepaste beoordelingsklassen dezelfde rangorde bij het prijscriterium. 
De variant van de winnaar wordt op het kwaliteitscriterium beoordeeld als ‘zeer goed’, terwijl de 

																																								 																					
9 HvJ EG 24 november 2005, C-331/04 (ATI EAC e Viaggi di Maio e.a.). 
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verzoekster voor haar variant het oordeel ‘goed’ heeft gekregen. In het gunningsverslag wordt dit in 
een tabel samengevat: 

Inschrijver Criterium 1 

(rang) 

(uitvoering) 

Criterium 2 

(rang) 

(prijs) 

Rangorde 

JHV Jan De Nul 

variante 

1 1 1 

TV ASST 

variante 

2 1 2 

 
Waarom een computerprogramma wordt gebruikt om deze rangordes te berekenen, wordt niet 
duidelijk. Dat niet gemotiveerd wordt waarom er met voorkeursklassen wordt gewerkt en waarom er 
een grens van 5% is gehanteerd, blijkt een fatale fout te zijn. De Raad van State overweegt in r.o. 7.1.2 
onder meer: “[...] dat het beroep op de Argus-methode om tot een eindrangschikking te komen, zonder 
dat hiervan zelfs sprake was in het bestek, op zich geen verklaring biedt voor het hanteren van de 
voormelde prijsklassen in deze zaak [...]”. Een belangrijke overweging is de volgende (r.o. 7.1.2): 

“dat overigens verwerende partij in haar uiteenzetting bij het tweede onderdeel van het 
tweede middel, wanneer ze het heeft over de Argus-methode (blz.19 van de nota), het volgende 
schrijft: “Deze methode is ontwikkeld met als basisgedachte dat de beoordeling en evaluatie 
van offertes enkel mag gebeuren op basis van ordinale schalen, wanneer er geen vaste 
meeteenheid ter beschikking is om een bepaald gunningscriterium te beoordelen”; dat echter, 
ongeacht de vraag of deze redenering ook geldt voor objectiveerbare prijsverschillen die juist 
wel kunnen worden gemeten, het nog altijd lijkt dat zelfs met gebruik van een “ordinale” 
waarderingsmethode, verwerende partij diende aan te geven waarom een offerte thuishoort in 
een bepaalde prijsklasse;” 

Ook een tweede onderdeel van het middel blijkt ernstig te zijn, zodat de Raad van State de uitvoering 
van de gunningsbeslissing schorst. 
 
Opmerkelijk is wat de aanbestedende dienst besluit na de schorsing. Dit is te lezen in arrest nr. 
171.420 van 22 mei 2007. Er is een tweede gunningsbeslissing genomen die wederom Jan de Nul als 
winnaar aanwijst en TV ASST op de tweede plaats zet. De aanbestedende dienst heeft nu de 
puntenmethode toegepast op de offertes (r.o. 9): het kwaliteitscriterium dat bij de eerste beslissing 
‘extreem belangrijk’ was, krijgt nu een gewicht van 60 punten, terwijl het aanvankelijk ‘zeer 
belangrijke’ prijscriterium 40 punten krijgt. De puntenverdeling wordt verder uitgewerkt door bij 
technische kwaliteit onderscheid te maken in vier onderdelen die elk maximaal 15 punten waard zijn. 
Op elk van die onderdelen worden nu bij de inschrijvingen punten gegeven, waar in de eerste 
gunningsbeslissing slechts volstaan werd met ‘zeer goed’ voor Jan de Nul respectievelijk ‘goed’ voor 
TV ASST. Bij prijs wordt de formule S = 40 × L/P gebruikt.10 De uitkomsten worden afgerond, wat 
leidt tot de volgende uitslag: 

																																								 																					
10 Het arrest noemt in r.o. 9 de formule PUinschrijver = PUmax x (1-(Pinschrijver - Pmin)/Pinschrijver) die op na 
vereenvoudigen en invullen van de maximale score de genoemde formule oplevert. 
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Inschrijver 

 

Totaal der punten 

criterium 1 (rang) 

(uitvoering) 

60 

criterium 2 

(prijs) 

40 

Totaal 

 

100 

JHV Jan de Nul 

variante 

50 39 89 

TV ASST 

variante 

48 40 88 

 
De puntenmethode levert dus dezelfde rangorde op als de ARGUS-methode. Opgemerkt zij dat de 
keus van de puntenaantallen, de formule en de onderverdeling in subcriteria, die allemaal na indiening 
van de offertes is gebeurd, van invloed kan zijn geweest op de uitkomst. Aangezien de offertes elkaar 
weinig ontlopen, had met een ander beoordelingsmodel de uitkomst even goed omgekeerd kunnen zijn 
geweest. TV ASST dient twee middelen in: 

1. De aanbestedende dienst had de variante van Jan de Nul onregelmatig dienen te verklaren;  
2. Bij de technische kwaliteit zijn de offertes niet vergeleken en zijn de toegekende scores niet 

goed gemotiveerd. 
Zoals te verwachten worden beide middelen niet ernstig bevonden en wordt het schorsingsverzoek 
verworpen. Maar daarmee is het geschil nog niet ten einde, want op 18 juni 2007 wordt een verzoek 
tot vernietiging van de tweede gunningsbeslissing ingediend, waarop de Raad van State in arrest nr. 
206.649 van 15 juli 2010 uitspraak doet. Het middel dat de scores bij Technische kwaliteit niet goed 
gemotiveerd zijn, wordt nu wel ernstig bevonden. Bij het onderdeel ‘chronologische tijdplanning’ 
hebben alle veertien offertes dezelfde score van 8 van de 15 punten gekregen, nadat simpelweg 
geconstateerd was dat door allen voldaan was aan de besteksbepaling. De Raad van State geeft het 
toetsingskader weer in r.o. 6.4: “Bij een offerteaanvraag gaat de aanbestedende overheid op zoek 
naar de voordeligste regelmatige offerte die aan haar noden voldoet. Hierbij dienen de regelmatig 
bevonden offertes, overeenkomstig het geschonden geachte artikel 16 van de wet van 24 december 
1993 en artikel 115 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, te worden beoordeeld aan de hand 
van de gunningscriteria. Deze beoordeling, die de overheid moet leiden tot het bepalen van de 
voordeligste offerte, veronderstelt dat de offertes inhoudelijk, en dus op hun eigen merites, worden 
getoetst aan de gunningscriteria.” Men zou bijna denken dat de Raad van State relatieve beoordeling 
ontoelaatbaar acht, maar uit geen van de geraadpleegde arresten waarbij sprake is van relatieve 
beoordeling blijkt dit. In het geval van de beoordeling van de ‘chronologische tijdplanning’ overweegt 
de Raad van State dat er geen inhoudelijke en kwalitatieve beoordeling is verricht (r.o. 6.5), terwijl, 
gelet op het geringe puntenverschil in de eindbeoordeling, niet uit te sluiten is dat een daadwerkelijke 
inhoudelijke evaluatie van de chronologische tijdplanning in het voordeel van de verzoekende partij 
zou zijn uitgevallen (r.o. 6.4). Het gunningsbesluit wordt nu, nadat dus een eerder schorsingsverzoek 
was afgewezen, alsnog vernietigd. 
 
Interessant is dat de Raad van State geen bezwaar heeft tegen de vreemde gang van zaken dat nadat 
het beoordelingsmodel onwettig is verklaard, er een nieuwe gunningsbeslissing wordt genomen met 
toepassing van een totaal ander beoordelingsmodel. In de casus van arrest nr. 190.633 van 19 februari 
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2009 was een middel ingediend waarin tegen een dergelijke handelwijze bezwaar werd gemaakt. Maar 
de Raad van State overweegt in r.o. 13:  

“Het enkele feit dat verwerende partij te dezen een beoordelingsmethode bepaalde nadat zij de 
offertes reeds eerder had beoordeeld, volstaat, zo lijkt het, niet om deze werkwijze strijdig te 
achten met de ingeroepen rechtsregels en -beginselen, meer bepaald het gelijkheids- en 
transparantiebeginsel, ingeroepen in het eerste onderdeel van het middel.” 

 
Het arrest RvS nr. 229.723 van 6 januari 2015 
In de casus was bij de gunningscriteria vermeld: Kwaliteit van de offerte (50/100) en Prijs (50/100). 
Het prijscriterium was onderverdeeld in twee onderdelen a en b. De uitslag van de beoordeling was als 
volgt: 

RANG offerte  Criterium 1 Criterium 2(a) Criterium 2(b) 
1 Ipsos Belgium HOOG € 913.570,00 € 55.457,00 
2 Significant GfK HOOG € 975.520,15 € 57.765,40 
3 TNS Dimarso HOOG € 987.360,00 € 69.575,00 
4 New Information & Data LAAG  € 842.607,70 € 53.240,00 
 
Het beroep is ingesteld door TNS Dimarso, die betoogt dat er sprake is van schending van (onder 
meer) het transparantiebeginsel in een middel, bestaande uit drie onderdelen: 

1. Er is sprake van ongeoorloofde wijziging van de weging van de gunningscriteria doordat de 
niet in het bestek vermelde weging ‘laag-matig-hoog’ is toegepast bij het kwaliteitscriterium 
en er bij het prijscriterium geen scores zijn toegekend; 

2. Indien het eerste onderdeel verworpen wordt, dan had de ordinale schaal ‘laag-matig-hoog’ in 
ieder geval vooraf bekend gemaakt moeten worden; 

3. Door gebruik van de ordinale schaal met slechts drie klassen, die veel minder onderscheidend 
vermogen heeft dan een puntenschaal van 0 tot 50 punten voor kwaliteit, heeft deze methode 
onvoldoende onderscheidend vermogen teneinde een adequate vergelijking van de offertes 
mogelijk te maken.  

 
Verder stelt verzoekster dat de rechtspraak van de Raad van State onhoudbaar is geworden in het licht 
van het transparantiebeginsel zoals opgevat binnen de rechtspraak van het Hof van Justitie, in het 
bijzonder het arrest Lianakis.11 Het belangrijkste oordeel in dat arrest is dat het niet toelaatbaar is 
achteraf subcriteria en wegingen vast te stellen wanneer kennis daarvan de voorbereiding van de 
offertes had kunnen beïnvloeden. 
 
Volgens de Raad is niet aangetoond dat het hanteren van de ordinale schaal voor een 
gunningscriterium dat een weging van 50 op 100 vertegenwoordigt afwijkt van het bestek (r.o. 16) en 
wordt het eerste onderdeel verworpen. Na een uitgebreide beschouwing over de betekenis van het 
arrest Lianakis besluit de Raad om ten aanzien van het tweede onderdeel, zoals verzocht door 
verzoekster, prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie EU, die kort samengevat het 
volgende inhouden: 

1. Moeten de beoordelingsmethodiek of afwegingsregels, wat hun voorzienbaarheid, 
gangbaarheid of draagwijdte ook is, steeds vooraf worden vastgesteld en in de aankondiging 
of het bestek worden opgenomen? 

																																								 																					
11 HvJ EG 24 januari 2008, C-532/06. 
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2. Indien die verplichting niet algemeen geldt, zijn er dan omstandigheden, zoals de draagwijdte, 
het gebrek aan voorzienbaarheid, of het gebrek aan gangbaarheid van deze afwegingsregels, 
waarin deze verplichting wel geldt? 

De Raad stelt zijn oordeel over het derde onderdeel van het middel uit tot na het antwoord van het Hof 
van Justitie. Wat het antwoord van het Hof ook zij, onduidelijk blijft of de Belgische praktijk van 
beoordelen op een ordinale schaal zich verdraagt met het transparantiebeginsel. Maar mogelijk zal de 
Raad daar in zijn beoordeling van het derde onderdeel van het middel uitsluitsel over geven. 
 
De Conclusie Mengozzi 
Op 10 maart 2016 heeft A-G Mengozzi zijn conclusie in zaak C‑6/15 gepubliceerd. De A-G is niet 

ongevoelig voor het argument dat door het hanteren van een ordinale schaal bij kwaliteit het gewicht 
van Prijs feitelijk hoger is dan de 50% die vooraf bekend gemaakt was (nrs. 29-30). Maar hij leest in 
artikel 53 Richtlijn 2004/18/EG geen verplichting om een dergelijke door een beoordelingscommissie 
gehanteerde methode voor de beoordeling van de offertes in beginsel op voorhand in de aankondiging 
van de opdracht of in het bestek aan de inschrijvers bekend te maken (nr. 33). Voortbordurend op 
onder meer het arrest Lianakis komt hij tot de volgende belangrijke overwegingen:  

“Aangezien de door de beoordelingscommissie gekozen methode erop neerkwam dat bij de 
beoordeling de draagwijdte van het criterium „kwaliteit” werd afgevlakt ten aanzien van het criterium 
„prijs”, lijkt dit laatste criterium bij de keuze van degene aan wie de opdracht werd gegund een 
relatief hoger gewicht te hebben gehad dan de in het bestek vermelde weging van 50 % redelijkerwijs 
kon doen vermoeden. Het is dus aannemelijk dat, indien de inschrijvers van tevoren waren 
geïnformeerd over de keuze van deze methode voor de toetsing van de offertes aan het criterium 
„kwaliteit”, zij zich meer op de prijs van hun diensten zouden hebben gericht.” (nr. 50) 

“De door de aanbestedende dienst achteraf gekozen beoordelingsmethode kan mijns inziens aldus de 
weging van de gunningscriteria hebben gewijzigd, doordat aan het ene criterium meer belang wordt 
gehecht dan aan het andere, terwijl uit de informatie waarover de inschrijvers bij de indiening van 
hun offertes beschikten, duidelijk bleek dat deze criteria zouden worden beoordeeld volgens dezelfde 
relatieve weging, namelijk elk voor 50 %.” (nr. 58) 

De conclusie van de A-G is – enigszins teleurstellend na het voorafgaande – dat het beoordelingmodel 
niet vooraf bekend gemaakt hoeft te worden, mits voldaan is aan de bekende drie voorwaarden van de 
arresten Lianakis en ATI EAC e Viaggi di Maio e.a.12 Deze conclusie is, zoals we zagen, vooral 
gebaseerd op de redenering dat door de keuze van een ordinale schaal de onderlinge gewichten zijn 
gewijzigd, maar zegt niets over de toelaatbaarheid van een dergelijke beoordelingswijze wanneer die 
wel vooraf bekend gemaakt was. Het is niet te verwachten dat het Hof zich daarover – ongevraagd – 
wel zal uitlaten. 
 
Conclusies 
Het lijkt er op dat de bestuursrechtelijke procedure aan de afgewezen inschrijver een minder sterke 
rechtsbescherming biedt dan de in Nederland gebruikte civielrechtelijke. De Nederlandse 
voorzieningenrechter kan immers een verbod tot gunning uitvaardigen, waarmee een herbeoordeling 
en tweede gunningsbeslissing onmogelijk zijn geworden. Na schorsing van het gunningsbesluit kan 
het bestuursorgaan in België dat besluit intrekken en een nieuw gunningsbesluit nemen.  
 

																																								 																					
12 HvJ EG 24 november 2005, C-331/04. 
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In geen van de besproken arresten is er sprake van strategische inschrijvingen. Dat is geen toeval, want 
het gebrek aan transparantie van het beoordelingsmodel maakt het doen van een strategische 
inschrijving onmogelijk. Het voornaamste kenmerk van een strategische inschrijving is immers het 
bieden van bepaalde extreme waarden waardoor de eigen scores vergroot worden en de scores van de 
andere inschrijvers navenant verkleind. Bij beoordeling op een ordinale schaal worden extreme 
verschillen echter genivelleerd. Daarbij komt dat strategische inschrijvingen vrijwel altijd gebruik 
maken van eigenschappen van de wiskundige formules waarmee punten worden berekend. Die 
formules zijn niet bekend aan de inschrijvers bij de ARGUS-methode. 
 
Uit de besproken arresten krijgt men de indruk dat toepassing van ordinale schalen in het 
beoordelingsmodel in strijd met het transparantiebeginsel is, maar het lijkt niet erg aannemelijk dat de 
Raad van State aan die praktijk in België op korte termijn een einde zal maken. 
	


