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�
n het onderzoek ‘Hoe wordt uitzend-
werk gegund? Analyse van aanbeste-
dingen’ uit 2013 stelt het Public Pro-
curement Research Centre dat 
relatieve scores vanuit een econo-
misch en inkooptechnisch oogpunt 
alsmede op professionele gronden 
ongeschikt zijn als gunningsmetho-
de. Dit artikel gaat in op de vraag of 
dat standpunt juist is.

Absolute beoordelingsmethode
Beoordelingsmethodieken kunnen verdeeld worden in 
absoluut en relatief. Bij de absolute beoordelingsme-
thode stelt de aanbesteder op voorhand een absolute 
schaal per gunningscriterium vast en kent hij op basis 
van deze schaal een score toe die onafhankelijk is van 
de waarde van de andere off ertes voor een gunnings-
criterium. Voor eendimensionale gunningscriteria – 
zoals prijs, levertijd, leveringsperiode of termijn voor 
voltooiing – is een absolute schaal meestal eenvoudi-
ger te bepalen en een goede methode. 

Lastiger wordt het bij aanbestedingen van complexe opdrachten. 
Deze worden doorgaans via de bijzondere procedures aanbe-
steed: de mededingingsprocedure met onderhandelingen, de 
concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap. De 
gunningscriteria die dan meestal worden toegepast, zijn meerdi-
mensionaal. Te denken valt aan technische kwaliteit, esthetische 
kenmerken, innovatieve en functionele kenmerken, sociale ken-
merken en milieukenmerken, geschiktheid van het ontwerp voor 
alle gebruikers of gebruikersgemak. Hier is het bijzonder lastig, 
zonder te weten welke oplossingen geoff reerd worden, om op 
een betrouwbare manier van tevoren de absolute schalen vast te 
stellen. Voor die situaties biedt de relatieve beoordelingsmetho-
de soelaas. 

Relatieve beoordelingsmethode
Relatief beoordelen houdt in dat de score van een inschrijving 
afhankelijk is van de oplossingen of de kosten van andere in-
schrijvingen. Voor de relatieve beoordeling van de prijzen is bij-
voorbeeld de lowest bid scoring, de LBS-methode, gebruikelijk: 
(maximaal aantal punten) x (laagste ingediende prijs/prijs van 
de betrokken inschrijver). In de wetenschappelijke hoek zijn er 
bezwaren tegen deze beoordelingsmethode. 
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Via Linkedin (maart 2017) verwoordt hoogleraar aanbestedings-
recht Elisabetta Manunza haar bezwaar tegen het relatief be-
oordelen van offertes als volgt: “Een voorbeeld van een gun-
ningsmethodiek die in de economische en inkooptechnische 
wetenschappen en in de decision science al lang ongeschikt wordt 
gevonden, betreft het relatieve beoordelingscriterium. Een groot 
probleem van dit scoringsmechanisme is dat de rangorde van 
twee leveranciers af kan hangen van de offerte van een derde  
leverancier. Het toevoegen of weglaten van een leverancier kan 
dus effect hebben op de scores van alle leveranciers en op de 
rangorde van die leveranciers.” 

Bij wet toegestaan
Manunza doelt hier op de herschikking van de rangorde van de 
offertes. Verder zou de relatieve beoordelingsmethode niet pro-
fessioneel zijn. De relatieve beoordeling zou volgens haar zelfs 
bij wet moeten worden verboden (Cobouw, 9 december 2015), 
zoals Portugal dat bij wet (op advies van Jan Telgen) heeft be-
paald. Een opmerkelijk standpunt van Manunza, aangezien de  
relatieve beoordelingsmethode in Italië bij wet is toegestaan en 
deze ook in Duitsland reglementair geoorloofd is. De Wereldbank 
hanteert de methode eveneens.

Dat de relatieve beoordelingsmethode een wetenschappelijk ver-
antwoorde methode is, is al in de jaren 80 van de vorige eeuw 
aangetoond door Amerikaanse wetenschappers, onder anderen 
Thomas L. Saaty, de grondlegger van de methode van Analytic 
Hierarchy Process (zie kader op de pagina hiernaast).

Niet-kwantitatieve criteria
Ruud Plu en Jan Telgen onderkennen dat de absolute beoorde-
lingsmethode niet zonder meer mogelijk is voor het bepalen van 
gewichten voor niet-kwantitatieve (meerdimensionale) gunnings-
criteria. In hun artikel in Facto (januari/februari 2007) schrijven 
zij daarover het volgende: “Juist voor dat soort aspecten 
[niet-kwantitatieve criteria, HvdH] is de door Saaty ontwikkelde 
techniek van Analytic Hierarchy Process (AHP) geschikt. Met 
AHP kunnen nauwelijks kwantitatief uit te drukken criteria, die 
ook nog eens onvergelijkbaar zijn, naast elkaar worden gezet. 
Het fundament van deze benadering wordt gevormd door het 
feit dat wij mensen misschien niet alles in één keer kunnen over-
zien, maar heel goed in staat zijn om paarsgewijze [dat wil zeg-

gen relatief, HvdH] vergelijkingen te maken. Zelfs 
als wij bij zo’n paarsgewijze vergelijking alleen maar 
een kwalitatieve uitspraak durven te doen, bijvoor-
beeld ‘gebruikersgemak is veel belangrijker dan de 
effecten op bestaande processen’, dan nog kan AHP 
komen tot kwantitatieve gewichten.” 

Brainstormsessies
Om toch tot die kwantitatieve criteria te komen, 
stellen de auteurs voor deze door middel van brain-
stormtechnieken en gestructureerd in subcriteria, 
sub-sub-criteria, et cetera vast te stellen. Langdu-
rig en serieus wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van brainstorming (onder meer M. Diehl & W. 
Stroeble 1991, A. Furham, 2000) heeft echter aan-
getoond dat brainstorming in groepen geen effec-
tief proces is. Of zoals Snijders en Tazelaar schrij-
ven (2009): “De effectiviteit van dergelijke groepen 
is geen feit, maar fictie. Om via brainstormsessies 
tot kwantificeerbare criteria te komen teneinde de 
absolute beoordelingsmethode te kunnen toepas-
sen, kan niet serieus worden genomen.”

Voor meerdimensionale gunningscriteria is de rela-
tieve beoordelingsmethode de meest voor de hand 
liggende wijze van offertes beoordelen. Een bijko-
mend voordeel is dat eenvoudiger de kenmerken en 
relatieve voordelen van de winnende inschrijving 
ten opzichte van de ‘verliezende’ inschrijvers kan 
worden gemotiveerd, zoals artikel 2.130 Aanbeste-
dingswet dat voorschrijft.

Verificatiemomenten
Essentieel voor de relatieve beoordeling is de voor-
waarde dat de voor beoordeling in aanmerking ge-
nomen offertes vergelijkbaar zijn. Dat wil zeggen 
dat de offertes moeten zijn ingediend door niet- 
uitgesloten inschrijvers, dat ze moeten voldoen aan 
de gestelde geschiktheidseisen, en dat ze regelma-
tig en aanvaardbaar moeten zijn. Dat laatste wil 
zeggen dat de offertes voldoen aan alle gestelde 
eisen en voorwaarden. Worden deze aspecten niet 
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geverifieerd vóór de inhoudelijke beoordeling van de 
offertes aan de hand van de gunningscriteria, dan 
bestaat een reële kans dat offertes worden beoor-
deeld die niet gelijkwaardig zijn. Hierdoor kan een 
herschikking van de rangorde plaatsvinden. Om te 
komen tot volledig vergelijkbare offertes geldt de 
zogenaamde viertrapsverficatie:  
1. Verificatie van de toegang van de inschrijver tot 

de opdracht (uitsluitingsgronden)
2. Onderzoek naar de geschiktheid van de  

inschrijver
3. Onderzoek naar de regelmatigheid en aanvaard-

baarheid van de offerte
4. Bepaling van de offerte met de beste prijs- 

kwaliteitverhouding op grond van de gunnings-
criteria

Geschikte methode
Bij de procedures met voorselectie – niet-openbare 
procedure, mededingingsprocedure met onderhan-
delingen, concurrentiegerichte dialoog en innova-
tiepartnerschap – zullen de stappen 1 en 2 voor de 
inschrijvingsfase plaatsvinden. De derde stap wordt 
uitgevoerd voordat de offertes aan de hand van  
de gunningscriteria worden beoordeeld (stap 4).  
Bij deze procedures is relatief beoordelen een  
geschikte methode. Dat is anders bij de openbare  
 

 
procedure. Waar het voor wat betreft die procedu-
re misgaat, is dat in het versnelde beoordelingstra-
ject de verificatie van de uitsluitingsgronden en de 
geschiktheidseisen pas plaatsvindt nádat is vastge-
steld welke inschrijving de beste prijs-kwaliteitver-
houding heeft. En dan alléén bij de inschrijver met 
de offerte met de beste prijs-kwaliteitverhouding. 
De aanbesteder mag namelijk alleen de gegevens op 
grond waarvan bedrijven moeten aantonen dat er 
geen redenen zijn te worden uitgesloten en de be-
wijsmiddelen waaruit blijkt dat de inschrijvers vol-
doen aan de geschiktheidseisen opvragen bij de in-
schrijver die in aanmerking komt voor gunning. 

Onlogische procedure
Anders gezegd: eerst wordt beoordeeld welke in-
schrijving wint op grond van de gunningscriteria 
(stap 4) en daarna vinden pas de verificaties (stap-
pen 1, 2 en zelfs 3) plaats. Deze weliswaar tijdbe-
sparende, maar onlogische procedure schrijft de 
Aanbestedingswet (artikel 2.101) en de Gids  
Proportionaliteit (paragraaf 3.5.1.3) voor.

Het loslaten van de hierboven genoemde vier stappen bij de 
openbare procedure impliceert dat de mogelijkheid bestaat dat 
offertes worden beoordeeld aan de hand van de gunningscrite-
ria, terwijl deze offertes normaliter hadden moeten worden uit-
gesloten omwille van gebreken in stap 1, 2 of zelfs 3 (bijvoor-
beeld een abnormaal lage prijs). 

Bij een relatieve beoordeling dienen álle offertes die invloed kun-
nen hebben op de rangschikking te worden getoetst aan de eisen 
van de stappen 1, 2 en 3. Ter voorkoming van de herschikking van 
de rangorde zullen ook de offertes zonder de beste prijs-kwali-
teitsverhouding hieraan moeten worden getoetst. Gebeurt dat 
niet, dan bestaat de kans dat door een ijkpunt van een onregel-
matige offerte, die weliswaar niet de beste prijs-kwaliteitsver-
houding heeft maar die op een bepaald gunningscriterium als 
beste heeft gescoord, de rangorde (ongemerkt) verstoord wordt. 
Het adagium bij een relatieve beoordeling is dan ook: eerst alle 
offertes verifiëren, en dan pas (voorlopig) gunnen.

Systematiek van de Aanbestedingswet
Het zijn dus niet de hiervoor genoemde economische en inkoop-
technische wetenschappen die de relatieve beoordelingsmetho-
de voor de openbare procedure ongeschikt maken, maar de sys-
tematiek van de Aanbestedingswet. Bij de procedures met 
voorselectie speelt dit probleem niet omdat de stappen 1 en 2 
vóór de inschrijffase plaatsvinden. 

Om te voorkomen dat aanbesteders bij een openbare procedure 
met een groot aantal inschrijvingen worden geconfronteerd, en 
die ook allemaal moeten verifiëren, is het begrijpelijk dat de  
wetgever heeft gekozen voor het versnelde beoordelingstraject. 
Door deze wetsystematiek zal de aanbesteder zijn aangewezen 
op de absolute beoordelingsmethode. Het is raadzaam in dat ge-
val eendimensionale gunningscriteria te hanteren. Uiteindelijk 
kunnen we concluderen dat de absolute en relatieve beoorde-
lingsmethode beide hun beperkingen kennen. •

Dit artikel is gebaseerd op de eerder verschenen publicatie van Bert 
Baeyens en Hein van der Horst ‘Is relatief beoordelen werkelijk een 
ongeschikte beoordelingsmethode’ in het Tijdschrift Aanbestedings-
recht, februari 2018. Het hele artikel is te lezen op: http://www.hein-
vanderhorst.eu/pdf/TA-Bayens-Horst.pdf. Bronnen zijn op te vragen 
bij de auteur: hein@heinvanderhorst.eu.
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ANALYTIC HIERARCHY PROCESS
De AHP-methode is een gestructureerde paarsgewij-
ze vergelijking om de rangorde van onder meer de in-
schrijvingen te bepalen. Dit gebeurt door geoffreerde 
oplossingen en kosten te vergelijken met alle ande-
re inschrijvingen. In plaats van het voorschrijven van 
een ‘juiste’ oplossing, helpt AHP beslissers bij het vin-
den van de criteria en afwegingen die helpen de in-
schrijving te kiezen die de beste oplossing biedt voor 
het desbetreffende inkoopvraagstuk. De AHP-metho-
de werd door Thomas L. Saaty eind vorige eeuw ge-
introduceerd (zie www.colorado.edu/geography/leyk/
geog_5113/readings/saaty_2008.pdf)

Het adagium bij een  
relatieve beoordeling is: 
eerst alle offertes  
verifiëren, en dan pas 
(voorlopig) gunnen


