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ARTIKEL

83. Loting en andere algoritmen 
bij selectie en gunning
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Ontoelaatbaarheid van willekeur

Sinds de tijden van het arrest Beentjes is het in Nederland 
bekend dat willekeur bij het nemen van beslissingen door 
een aanbestedende dienst in strijd is met het Europese recht. 
In dat arrest overweegt het Hof van Justitie EG immers het 
volgende:1 

‘25 De uitsluiting van inschrijvers wier aanbieding de 
aanbestedende diensten minder aannemelijk voorkomt, is 
blijkens het dossier voorzien in artikel 21 UAR; volgens 
artikel 21, lid 3, UAR “geschiedt de opdracht van het werk 
aan de inschrijver, wiens aanbieding de opdrachtgever het 
meest aannemelijk voorkomt”.

26 Of een dergelijke bepaling verenigbaar is met de richt-
lijn, hangt af van de uitlegging die er in het kader van het 
nationale recht aan wordt gegeven. Zij zou onverenigbaar 
zijn met artikel 29 van de richtlijn, wanneer zij de aanbe-
stedende diensten een onvoorwaardelijke keuzevrijheid gaf 
bij de gunning van het betrokken werk aan een inschrijver.

27 Zij is evenwel niet onverenigbaar met de richtlijn indien 
zij aldus moet worden uitgelegd, dat zij de aanbestedende 
diensten de vrijheid laat om de verschillende aanbiedingen 
te vergelijken en op basis van objectieve criteria, zoals die 
welke bij wijze van voorbeeld zijn vermeld in artikel 29, 
lid 2, van de richtlijn, hun keus te laten vallen op de voor-
deligste.’

De facto overweegt het Hof hier dus dat het gunningscri-
terium van de meest aannemelijke aanbieding in beginsel 
ontoelaatbaar is, tenzij het uitgewerkt wordt door middel 

1 HvJ EG 20 september 1988, 31-87 (Commissie/Nederland).

van toepassing van objectieve criteria. Thans wordt alge-
meen aanvaard dat een aanbestedende dienst in het geval 
dat paragraaf 2.3.8.4 van de Aanbestedingswet 2012 
(AanbW. 2012) van toepassing is op transparante wijze de 
gunningscriteria moet toepassen en – wanneer ook para-
graaf 2.3.8.8 van toepassing is  – moet kunnen uitleggen 
hoe zijn gunningsbeslissing tot stand is gekomen. Merk-
waardig is dat bij bepaalde aanbestedingen, zoals aanbeste-
dingen van sociale en andere specifieke diensten en aanbe-
stedingen van concessies minder strenge eisen gelden. Wat 
daar heeft te gelden, wordt in dit artikel niet behandeld.

Wie nog zou denken dat enige mate van willekeur toch wel 
toelaatbaar zou moeten zijn, moet maar eens de volgende 
uitspraak van het Hof van Justitie EG lezen:2

‘Het beginsel van doorzichtigheid, dat er het corollarium 
van vormt, heeft in essentie ten doel te waarborgen dat 
elk risico van favoritisme en willekeur door de aanbeste-
dende dienst wordt uitgebannen. Het impliceert dat alle 
voorwaarden en modaliteiten van de gunningsprocedure in 
het aanbestedingsbericht of in het bestek worden geformu-
leerd op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze, 
opdat, enerzijds, alle behoorlijk geïnformeerde en normaal 
oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrij-
pen en zij deze op dezelfde manier interpreteren, en, ander-
zijds, de aanbestedende dienst in staat is om metterdaad na 
te gaan of de offertes van de inschrijvers beantwoorden aan 
de criteria welke op de betrokken opdracht van toepassing 
zijn.’

Dit is zonder twijfel de meest geciteerde uitspraak van het 
Hof van Justitie in de jurisprudentie van de Nederlandse 

2 HvJ EG 29 april 2004, C-496/99 P (Commissie/CAS Succhi di Frutta), r.o. 111.

In Nederland wordt bij het nemen van selectie- en gunningsbeslissingen vaak gebruik gemaakt van in de 
aanbestedingsstukken vastgelegde regels die in feite neerkomen op het toepassen van wat in de wiskunde 
en informatica een algoritme genoemd wordt. Algoritmen komen tegenwoordig op grote schaal voor op vele 
rechtsgebieden. Zij maken het mogelijk om snel en efficiënt en op objectieve wijze beslissingen te nemen. 
De keerzijde hiervan is dat zij wel eenduidig en volledig moeten zijn en op dat punt schieten aanbestedende 
diensten wel eens tekort, met een groot risico op geschillen. Ook zal de inschrijver de uitkomst van het 
algoritme moeten aanvaarden: er lijkt hierbij geen plaats te zijn voor een evenredigheidstoets. \ 




