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net als de nederlandse Hoge raad1 heeft de Belgische hoogste rechter2 recentelijk prejudiciële vragen 
gesteld aan het Hof van Justitie eU. de nederlandse aanbestedingsjurist die niet op de hoogte is van de 
Belgische jurisprudentie zal verrast zijn te horen wat de Belgische raad van state aan de hoogste europese 
rechter vraagt: Is het op grond van de richtlijn verplicht om het beoordelingsmodel aan de hand waarvan de 
gunningsbeslissing wordt genomen vooraf vast te stellen en bekend te maken? 

D e vraag laat het fundamentele verschil zien tussen de 
Belgische en de Nederlandse toepassing van het trans-

parantiebeginsel. In België is het niets bijzonders wanneer 
– zoals in de casus die aanleiding is tot de prejudiciële vra-
gen – de kwaliteit van inschrijvingen wordt uitgedrukt in 
termen als ‘laag’, ‘ voldoende’ en ‘hoog’ zonder dat er een 
cijfermatige score wordt berekend. Niet toevallig was het 
een Belgisch parlementslid dat bij de behandeling van het 
voorstel voor Richtlijn 2004/18/EG verzocht om de regel te 
handhaven dat de gewichten van de gunningscriteria niet in 
getallen hoeven te worden uitgedrukt, maar dat die criteria 
in dalende volgorde van belangrijkheid mogen worden op-
gesomd.3 Door het Hof van Justitie EG is de toepassing van 
die mogelijkheid vrijwel onmogelijk gemaakt in zijn arrest 
Lianakis,4 waarin wordt geoordeeld dat het niet toelaat-
baar is om achteraf wegingsfactoren vast te stellen wan-
neer in de aankondiging of het bestek de gunningscriteria 
alleen in dalende volgorde van belangrijkheid zijn vastge-
steld. Het zal niet meevallen om op een transparante wijze 
de economisch meest voordelige inschrijving aan te wijzen 
wanneer men alleen de beschikking heeft over de rangorde 
van belangrijkheid van de gunningscriteria.

Niet toevallig is het arrest Lianakis het arrest dat in de 
jurisprudentie van de Belgische Raad van State verreweg 

1 Hr 27 maart 2015, ecli:nl:Hr:2015:757.
2 Belgische raad van State.
3 artikel 53 lid 2 richtlijn 2004/18/eG.
4 HvJ eG 24 januari 2008, c-532/06.

het vaakst wordt aangehaald. En niet toevallig zoekt men 
in die jurisprudentie tevergeefs naar het arrest Commissie/
CAS Succhi di Frutta,5 dat in de Nederlands jurisprudentie 
het op een na meest geciteerde arrest is.6 Niet verbazend 
is het dat men in België, anders dan in Nederland, geen 
omvangrijke jurisprudentie met betrekking tot strategische 
en manipulatieve inschrijvingen aantreft. Want een 
keerzijde van de in Nederland doorgaans in acht genomen 
transparantie ten aanzien van het beoordelingsmodel is 
dat het mogelijk wordt strategisch in te schrijven wanneer 
dat model niet goed ontworpen is. Wanneer het Hof van 
Justitie EU op de prejudiciële vraag van de Belgische Raad 
van State antwoordt – zoals de Nederlandse aanbeste-
dingsjurist zal verwachten – dat het beoordelingsmodel 
vooraf bekendgemaakt moet worden, zal het ook in België 
mogelijk worden om strategisch in te schrijven met de kans 
op vergroting van de juridisering van de aanbestedings-
praktijk. 

Het Hof van Justitie EU kan de voorstanders van hereniging 
van België en Nederland een grote dienst bewijzen door te 
kiezen voor de Nederlandse interpretatie van het transpa-
rantiebeginsel. Daarmee zou België geholpen worden om 
een grote sprong voorwaarts te maken op het glibberige pad 
van de aanbestedingspraktijk. Niet voor de hand ligt dat 

5  HvJ eG 29 april 2004, c-496/99 P.
6  op www.rechtspraak.nl levert zoeken met zoekterm ‘aanbest* + succhi’ 

154 uitspraken op die tussen 1-1-2005 en 1-1-2014 zijn gewezen en met 
zoekterm ‘aanbest* + grossman*’ 161 uitspraken.
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Nederland zich in geval van een andersluidende uitspraak 
van de hoogste Europese rechter zou laten afglijden naar de 
duistere praktijken van weleer.

Tot nog toe hanteert men in België dus veelal het principe 
dat in de informatiebeveiliging bekendstaat als ‘security by 
obscurity’: het geheimhouden van de methode. Security 
by obscurity wordt als een inferieure techniek beschouwd, 
omdat zodra de geheime methode uitlekt, de beveiliging 
gekraakt is. Een goede informatiebeveiliging bestaat 
uit een openbaar algoritme in combinatie met geheime, 
onkraakbare, sleutels. In het aanbestedingsrecht volstaat 

een openbaar beoordelingsmodel, dat reeds de sleutel zou 
moeten bevatten tot een rationele keus van de economisch 
meest voordelige inschrijving.
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