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Richtlijn en jurisprudentie
‘gelet op de talrijke mogelijkheden om de prijs-

kwaliteitsverhouding te beoordelen aan de hand van 

essentiële criteria, moet loting als enig middel voor 

de gunning van de opdracht worden vermeden.’ 

Aldus het slot van overweging (93) van richtlijn 

2014/24/eu. de voorzieningenrechter den haag 

maakt, overigens zonder naar de richtlijn te verwij-

zen, een kleine stap door te overwegen dat loting als 

enig middel voor de gunning zelfs ontoelaatbaar is. 

ik citeer twee overwegingen die in vier op één dag 

gewezen vonnissen te vinden zijn:1 ‘4.2. vast staat 

dat het cjib heeft gekozen voor het in de markt 

zetten van een opdracht via een aanbesteding. dat 

brengt met zich mee dat er criteria moeten zijn 

waarop inschrijvers zich kunnen onderscheiden, 

dan wel dat er in ieder geval één criterium is waarop 

dit mogelijk is. een van de wezenlijke doelen van 

een aanbesteding is immers mededinging, het 

stimuleren van concurrentie tussen aanbieders. (...) 

4.5. het vorenstaande leidt ertoe dat op voorhand 

vast staat dat in deze aanbestedingsprocedure op 

basis van een loting bepaald wordt wie voor gunning 

in aanmerking komt. dat verdraagt zich niet met het 

karakter en het doel van een aanbestedingsproce-

dure zoals hiervoor onder 4.2. omschreven.’

ook de commissie van Aanbestedingsexperts 

oordeelt in haar Adviezen 271 en 529 dat bij een 

europese aanbesteding loting als enig middel 

voor de gunning niet toelaatbaar is.

loting als selectiemiddel
loting als enig middel voor de selectie van gegadig-

den lijkt overigens wel toelaatbaar te zijn. dit blijkt 

uit een interpretatieve Mededeling van de com-

missie van 23 juni 2006 waarin het volgende wordt 

meegedeeld: ‘de aanbestedende diensten mogen 

maatregelen nemen om het aantal gegadigden tot 

een geschikt niveau te beperken, mits dit op trans-

parante en niet-discriminerende wijze gebeurt. Zij 

kunnen bijvoorbeeld objectieve criteria toepassen, 

zoals ervaring in de desbetreffende sector, omvang 

en infrastructuur van de onderneming, technische 

en professionele vaardigheden of andere elemen-

ten. Zij mogen zelfs kiezen voor loting, eventueel 

in combinatie met andere selectiecriteria. in ieder 

geval moeten er voldoende aanvragers op de short-

list worden geplaatst om een adequate mededin-

ging te garanderen.’2 de bondsrepubliek duitsland 

heeft, ondersteund door diverse landen waaronder 

nederland, tevergeefs geprobeerd deze medede-

ling nietig te laten verklaren.3

Wanneer er sprake is van een homogene markt 

met veel aanbieders die allemaal min of meer 

even geschikt zijn om de opdracht uit te voeren, 

dan kan loting bij de selectie een goede keus 

zijn. Maar wanneer er wel relevante verschillen 

in geschiktheid tussen de aanbieders zijn, dan 

spreekt het vanzelf dat loting als selectiemiddel 

moet worden vermeden.

de kans dat een loting moet 
worden toegepast
het komt regelmatig voor dat inkopers kiezen 

voor een puntentelling waarbij de kans dat de 

uitslag door een loting moet worden vastgesteld 

reëel is. dit geldt zowel bij de selectie als bij de 

gunning. een mooi voorbeeld is de aanbesteding 

van de busconcessie haarlem-ijmond 2016-

2025 waarbij twee inschrijvers precies dezelfde 

totaalscore hadden behaald en de gunning van 

een opdracht met een waarde van 320 miljoen 

euro door middel van loting werd bepaald.4 een 

eenvoudig voorbeeld van een puntentelling waar-

bij de kans op een loting vrij groot is, staat in tabel 1.

denkbaar is dat inschrijver A scoort 0 + 10 = 10 

punten en inschrijver b scoort 5 + 5 = 10 punten of 

10 + 0 = 10 punten. in dit voorbeeld zijn er meerdere 

manieren waarop twee beoordelingen die niet iden-

tiek zijn toch dezelfde totaalscore kunnen opleve-

ren. Met een kleine aanpassing van de getallen is dit 

probleem eenvoudig te omzeilen (tabel 2).

Wanneer de twee beoordelingen van de inschrij-

vingen van A en b niet identiek zijn, zullen hun 

totaalscores altijd verschillend zijn. is het aantal 

criteria groter dan 2, dan wordt het lastiger om 

een puntentelling te bedenken waarbij de kans 

op gelijke totaalscores minimaal is. Maar het 

kan wel, want in het vervolg van dit artikel wordt 

een wiskundige methode beschreven die altijd 

de kans op een loting tot het absolute minimum 

beperkt. Met absoluut minimum wordt bedoeld 

dat er geen enkele andere puntentelling bestaat 

die een kleinere kans op gelijk eindigen oplevert.

Een eenvoudige oplossing
Met behulp van gewone decimale getallen is de 

volgende oplossing mogelijk wanneer alle criteria 

worden beoordeeld met een geheel aantal pun-

ten tussen 0 en 9 of tussen 0 en een lager maxi-

mum, dat het gewicht van het criterium bepaalt. 

de gewichten worden vervolgens vermenigvul-

digd met bepaalde factoren die zo gekozen zijn 

dat twee inschrijvingen uitsluitend op dezelfde 

plaats in de rangorde kunnen belanden wanneer 

zij op alle criteria volledig identiek beoordeeld 

worden. de methode wordt toegelicht aan de 

hand van een voorbeeld (tabel 3).

Hoe minimaliseer je de kans op een loting?
de uitkomst van een selectie of een gunning laten afhangen van een loting is ongewenst en kan 
onder omstandigheden zelfs onrechtmatig zijn. dit is bekend uit de aanbestedingsrichtlijn en uit de 
jurisprudentie. In dit artikel wordt een wiskundige methode beschreven waarmee de kans dat de uitslag 
van een aanbesteding met een loting bepaald moet worden tot het absolute minimum wordt beperkt.

Tabel 3

criterium punten factoren voorbeeld scores
1 0-9 1,1 6 6,6

2 0-6 1,01 4 4,04

3 0-6 1,001 6 6,006

4 0-8 1,0001 5 5,0005

5 0-4 1,00001 2 2,00002

6 0-7 1,000001 7 7,000007

7 0-9 1,0000001 8 8,0000008

totaal 38,6465278

Tabel 1

criterium slecht voldoende goed
1 0 5 10

2 0 5 10

Tabel 2

criterium slecht voldoende goed
1 0 5 10

2 0 7 11
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het is gemakkelijk in te zien dat zodra bij twee 

inschrijvingen op enig criterium er een verschil in 

behaalde punten is, de totalen nooit meer gelijk 

kunnen zijn. de oplettende lezer zal hebben 

opgemerkt dat deze methode allang in de praktijk 

wordt toegepast. het komt er namelijk op neer dat 

in geval van gelijke totaalscores een bepaald cri-

terium de doorslag geeft (namelijk het criterium 

met factor 1,1). Zijn de scores bij dat criterium ook 

gelijk, dan geeft het criterium met factor 1,01 de 

doorslag, enzovoort.

overigens, ook als een dergelijke wiskundige 

methode in de praktijk niet zou worden toegepast, 

kan deze toch een rol spelen in het aanbestedings-

recht. hier is immers wiskundig bewezen dat het 

mogelijk is de kans dat twee inschrijvingen op 

dezelfde plaats in de rangorde belanden tot het 

absolute minimum te beperken. Mocht zich in de 

praktijk nogmaals een situatie als bij de concessie 

haarlem ijmond voordoen, dan zou dit voor de 

rechter aanleiding kunnen zijn om te oordelen dat 

de aanbestedende dienst de puntentelling van het 

beoordelingsmodel niet correct heeft ingericht.

conclusie
het is mogelijk om met een eenvoudige wiskun-

dige methode de wegingsfactoren bij een gun-

ningsmodel of een selectiemodel zo te kiezen dat 

de kans dat twee inschrijvers op dezelfde plaats 

in de rangorde belanden minimaal is. dat laatste 

is dan nog maar op één manier mogelijk, namelijk 

wanneer beide inschrijvingen volledig identieke 

scores behalen op alle criteria.

mr. drs. t.h. chen

teekensKarstens advocaten
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