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Beoordeling gunningscriteria en motivering 
gunningsbeslissing

Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Ne-
derland 
3 juli 2020, nr. C/16/502992 / KG ZA 20-247, 
ECLI:NL:RBMNE:2020:2584
(mr. H.M.M. Steenberghe)
Noot mr. dr. P. Heijnsbroek, deze noot hoort 
bij «JAAN» 2020/139, «JAAN» 2020/141 en 
«JAAN» 2020/144

Gunningsbeslissing. Motivering gunningsbe-
slissing. Beoordeling gunningscriteria. 
Herbeoordeling. 
Noot mr. dr. P. Heijnsbroek, deze noot hoort bij «JAAN» 2020/139, «JAAN» 2020/141 en «JAAN» 2020/144

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
(hierna: het Hoogheemraadschap) heeft een Euro-
pese openbare aanbestedingsprocedure georga-
niseerd om de rioolwaterzuiveringsinstallatie op 
haar terrein in Utrecht te laten slopen. Er zijn drie 
criteria met betrekking tot de kwaliteit, namelijk: 
1) robuustheid van de planning, 2) kwaliteit van 
het sloopplan 3) kwaliteit van projectbesturing 
door de inschrijver. X heeft zich ingeschreven op 
de aanbestedingsprocedure.
Op 8 mei 2020 heeft het Hoogheemraadschap aan 
alle inschrijvers laten weten dat Y de winnaar is 
van de aanbesteding en dat hij daarom van plan 
is de opdracht aan Y te gunnen. X is als derde ge-
eindigd. X is het niet eens met dit voorlopig gun-
ningsvoornemen omdat de beoordeling van haar 
inschrijving door het beoordelingsteam niet 
deugt en omdat het voorlopig gunningsvoorne-
men niet met inachtneming van art. 2.130 Aanbe-
stedingswet 2012 is gemotiveerd.

Beoordeling van het geschil
X voert aan dat de beoordeling door het beoorde-
lingsteam niet deugt, omdat het beoordelings-
team bevooroordeeld was. Volgens de voorzienin-
genrechter is het niet aannemelijk dat dit zo is. Er 
zijn daarvoor geen concrete aanwijzingen. X ba-
seert haar stelling dat dit het geval is geweest 
vooral op haar ‘onderbuik gevoel’. Ook het feit dat 
de winnende inschrijver bezig is met sloopwerk-
zaamheden voor het Hoogheemraadschap op een 

terrein dat ligt naast het terrein waarop de aanbe-
steding ziet, maakt nog niet dat de beoordelings-
commissie bij het toekennen van de cijfers be-
vooroordeeld is geweest. Ook niet als dit in 
combinatie wordt gezien met het feit dat het be-
oordelingsteam de inschrijvingen niet anoniem 
heeft beoordeeld en dus wist van wie elke in-
schrijving was. Het was beter geweest als de be-
oordeling anoniem zou zijn gedaan, maar het 
ontbreken van anonimiteit is onvoldoende om 
bevooroordeling ten gunste van de winnende in-
schrijver te kunnen aannemen, aldus de voorzie-
ningenrechter.
X voert verder nog aan dat zij het onbegrijpelijk 
vindt dat zij voor alle drie de gunningscriteria een 
1 heeft gekregen. Volgens haar had haar inschrij-
ving hoger moeten worden gewaardeerd. X voert 
als argument aan dat zij de stellige overtuiging 
heeft dat zij tekort wordt gedaan door de waarde-
ring die het beoordelingsteam aan haar inschrij-
ving heeft gegeven. Zij vindt dat haar inschrijving 
ruimschoots voldoet aan de eisen die in de aanbe-
stedingsstukken worden gesteld en hoger had 
moeten worden gewaardeerd. Dit argument gaat 
volgens de voorzieningenrechter niet op. Het is 
aan het beoordelingsteam om de inschrijvingen 
van de inschrijvers te beoordelen en te waarderen 
en niet aan de inschrijver zelf. Dat X dus vindt dat 
zij een hogere waardering had moeten krijgen, 
maakt nog niet dat de beoordeling van het beoor-
delingsteam niet deugt. Er zijn geen aanknopings-
punten dat de waardering door het beoordelings-
team van de inschrijving van X klaarblijkelijk niet 
goed is. De motivering die voor die waardering is 
gegeven sluit volgens de voorzieningenrechter 
aan op het toegekende cijfer en de omschrijving 
daarvan in de inschrijvingsleidraad.
X voert verder aan dat de beoordeling niet deugt, 
omdat de motivering van de aan haar toegekende 
cijfers gebrekkig, onduidelijk, onbegrijpelijk en/of 
onnavolgbaar is. Ook dit argument gaat niet op 
volgens de voorzieningenrechter. In de voorlopi-
ge gunningsbeslissing die aan X is gezonden zijn 
de scores die aan X voor de drie subgunningscri-
teria voor kwaliteit zijn gegeven gemotiveerd on-
der het kopje ‘Argumentatie bij de waardering op 
hoofdlijnen’. Aan X kan worden toegegeven dat 
dit geen volledige motivering is en dat de motive-
ring ten aanzien van sommige punten beter had 
gekund. Dit betekent echter nog niet dat, hoewel 
de beoordeling van de inschrijving wel beter door 
het Hoogheemraadschap had kunnen worden 
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uitgelegd dan is gedaan, de beoordeling door het 
beoordelingsteam onjuist is en dus niet deugt, 
aldus de voorzieningenrechter.
In de onderhavige procedure voert X een aantal 
argumenten aan waarom de beoordeling van de 
gunningscriteria en de motivering daarvan, niet 
deugt. Ten aanzien van deze punten komt de voor-
zieningenrechter tot de conclusie dat het niet 
aannemelijk is dat de beoordeling door het beoor-
delingsteam niet deugt. Er is op die grond daar-
om geen reden tot ingrijpen door de voorzienin-
genrechter. Dit betekent dat de inschrijvingen niet 
hoeven te worden herbeoordeeld door een nieuw 
beoordelingsteam, aldus de voorzieningenrech-
ter.
Volgens X deugt niet alleen de beoordeling van 
het beoordelingsteam, maar ook de motivering 
van de voorlopige gunningsbeslissing door het 
Hoogheemraadschap niet. X stelt dat de voorlopi-
ge gunningsbeslissing niet met inachtneming van 
art. 2.130 Aanbestedingswet 2012 is gemotiveerd. 
De voorzieningenrechter volgt X op dit punt. Het 
Hoogheemraadschap heeft in de aan X gerichte 
voorlopige gunningsbeslissing een tabel opgeno-
men waarin de inschrijfprijs en de scores van de Y 
en X voor kwaliteit zijn vermeld. Dit is echter niet 
voldoende om aan de motiveringsverplichting te 
voldoen volgens de voorzieningenrechter. Ook zal 
duidelijk moeten worden gemaakt waarom de in-
schrijving van Y beter is dan die van X. Dat is 
echter niet gebeurd. Het Hoogheemraadschap 
heeft gesteld dat de relevante redenen, de ken-
merken en voordelen van Y, onder meer blijken uit 
de kritiekpunten op de inschrijving van X omdat 
daaruit blijkt wat de voordelen van de inschrijving 
van Y zijn. Nog afgezien van het feit dat dit zo niet 
door het Hoogheemraadschap aan X is uitgelegd, 
verdraagt deze wijze van uitleg van de voordelen 
van Y zich niet met het verbod op een relatieve 
vergelijking van de inschrijvingen van X en Y, al-
dus de voorzieningenrechter.
Het voorgaande betekent dat de voorlopige gun-
ningsbeslissing niet in stand kan blijven en dat de 
opdracht ook niet op grond van die beslissing aan 
Y mag worden gegund. Het betekent, anders dan 
X meent, niet dat er een herbeoordeling van alle 
inschrijvingen zal moeten plaatsvinden en overi-
gens ook niet dat er reden is voor het staken van 
de aanbestedingsprocedure. Het Hoogheemraad-
schap zal op basis van de gedane beoordeling van 
de inschrijvingen een nieuwe voorlopige gun-
ningsbeslissing kunnen nemen en daarbij die be-

slissing, anders dan bij de huidige beslissing het 
geval is, wel met inachtneming van art. 2.130 
Aanbestedingswet 2012 motiveren.

Conclusie
De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van 
X strekkende tot het intrekken van de voorlopige 
gunningsbeslissing en een verbod om de op-
dracht op basis van die gunningsbeslissing aan Y 
te gunnen toe.
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NOOT

Deze noot hoort bij «JAAN» 2020/139, «JAAN» 
2020/141 en «JAAN» 2020/144

Verplichting om scores van winnaar te motive-
ren?

Aan de orde is de vraag of een aanbestedende 
dienst bij de motivering van de gunningbeslis-
sing niet alleen de scores van de winnende in-
schrijver moet vermelden maar die scores ook 
expliciet moet motiveren. Deze vraag houdt de 
Nederlandse rechters al geruime tijd verdeeld. 
Volgens een aantal uitspraken bestaat die ver-
plichting niet,1 maar volgens andere wel.2 Aan 
deze verdeeldheid wordt verder bijgedragen met 
drie recente uitspraken: twee van de voorzienin-
genrechter van de rechtbank Midden-Nederland 
(één voor en één tegen motivering)3 en een uit-
spraak van de voorzieningenrechter van de recht-
bank Limburg (tegen motivering).4

In de praktijk wordt de summiere motivering van 
gunningbeslissingen door inschrijvens genoemd 
als een van de problemen bij aanbestedingspro-
cedures.5 De omvang van de motiveringsver-
plichting is daarmee voor de praktijk uiterst rele-
vant.

Het wettelijk kader is vrij summier. De Aanbeste-
dingswet schrijft voor dat de mededeling van de 
gunningsbeslissing de relevante redenen bevat. 

1   Zie bijv. Hof Den Haag 19 december 2017, 
ECLI:NL:GHDHA:2017:3549, r.o. 17; Vzr. Rb. Den 
Haag 16 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7115, r.o. 
4.8.

2   Zie bijv. Hof 's-Hertogenbosch 1 december 2015, 
ECLI:NL:GHSHE:2015:4943, r.o. 6.23; Vzr. Rb. Gel-
derland 7 november 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:5011, 
r.o. 4.3.

3   Vzr. Rb. Midden-Nederland, 3 juli 2020, 
ECLI:NL:RBMNE:2020:2584, r.o. 4.20 (voor) resp. 
Vzr. Rb. Midden Nederland, 15 juli 2020, 
ECLI:NL:RBMNE:2020:2734, r.o. 6.4.4-6.4.7 (tegen).

4   Vzr. Rb. Limburg van 7 juli 2020, 
ECLI:NL:RBLIM:2020:4890, r.o. 4.22.

5   Zie R. van Schelven e.a., Rechtsbescherming in de 
aanbestedingspraktijk, bijlage bij Kamerstukken II 
2018/19, 34252, nr. 13.

Dit geldt bij Europese aanbestedingen (art. 2.130 
Aw 2012), nationale aanbestedingen (art. 1.12 Aw 
2012)6 en meervoudig onderhandse aanbestedin-
gen (art. 1.15 Aw 2012).7 Onder “relevante rede-
nen” wordt volgens art. 2.130 lid 2 Aw 2012 in 
ieder geval verstaan de kenmerken en relatieve 
voordelen van de uitgekozen inschrijving alsme-
de de naam van de begunstigde.

De toelichting op de Wira – waarin destijds de 
verplichting om de relevante redenen te vermel-
den is geïntroduceerd – biedt weinig houvast bij 
de concrete invulling van wat de “kenmerken en 
relatieve voordelen” inhouden. Het ligt volgens 
die toelichting “in de rede dat de scores en rela-
tieve positie ten opzichte van de 'winnaar' mee-
gezonden worden als onderbouwing van de gun-
ningsbeslissing”.8 De precieze invulling hangt 
evenwel af van de omstandigheden van het ge-
val, aldus de toelichting. De relevante redenen 
kunnen bestaan uit (i) de eindscores van de afge-
wezen inschrijver en de winnaar, (ii) de scores 
van de afgewezen inschrijver op specifieke ken-
merken en de bijbehorende motivering, en (iii) 
een verduidelijking van de toepassing van de ge-
hanteerde criteria. De opgesomde elementen zijn 
evenwel niet verplicht en de toelichting rept met 
geen woord over de onderbouwing van de sco-
res van de winnaar.

Waarom zou het nodig zijn om de scores van de 
winnaar te motiveren? Van belang is dat volgens 
de wetgever afgewezen inschrijvers bij de gun-
ningsbeslissing “alle relevante informatie [moe-
ten] ontvangen om een doeltreffend beroep (…) 
te kunnen instellen”.9 De verstrekte motivering 
moet daartoe voldoende houvast bieden om te 
kunnen beoordelen of het aanhangig maken van 
een kort geding zinvol is.10 In de jurisprudentie is 
daaraan toegevoegd dat de gunningsbeslissing 
zodanig inzichtelijk moet zijn gemotiveerd dat 
“het voor een afgewezen inschrijver mogelijk is 
om de wijze waarop de beoordeling heeft plaats-

6   Kamerstukken II 2009/10, 32440, nr. 3, p. 55.
7   Zie daarover recent nog advies 572 van de Commissie 

van Aanbestedingsexperts.
8   Kamerstukken II 2008/09, 32027, nr. 3, p. 7.
9   Kamerstukken II 2008/09, 32027, nr. 3, p. 3.
10   Zie ook advies 572 van de Commissie van Aanbeste-

dingsexperts, rnr. 5.4.4 en de daarin genoemde eerde-
re adviezen 30, 389 en 417.
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gevonden te toetsen”.11 Tegen deze achtergrond is 
niet alleen van belang om als afgewezen inschrij-
ver te weten hoe je zelf hebt gescoord en waar-
om, maar ook hoe de winnaar heeft gescoord en 
waarom. De afgewezen inschrijver kan immers 
ten onrechte hebben verloren omdat zijn inschrij-
ving niet goed genoeg is beoordeeld, maar ook 
(mede) omdat de winnaar te goed is beoordeeld.

In de uitspraak van de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Midden-Nederland van 3 juli 2020 
oordeelt deze dat een tabel met de scores van 
winnaar nog niet duidelijk maakt waarom de 
winnaar beter is beoordeeld dan de afgewezen 
inschrijver.12 De aanbestedende dienst had aan-
gevoerd dat de kenmerken en voordelen van de 
winnende inschrijving zouden volgen uit de kri-
tiekpunten op de afgewezen inschrijving. Daar 
gaat de voorzieningenrechter – mijns inziens te-
recht – niet in mee. Bij een absolute beoordeling 
zeggen de scores van de afgewezen inschrijver 
niets over de totstandkoming en juistheid van de 
scores van de winnaar.

In sommige eerdere uitspraken werd daar kenne-
lijk anders over gedacht.13 Daarin werd kort ge-
zegd overwogen dat een voldoende motivering 
was af te leiden uit de combinatie van de gemoti-
veerde scores van de afgewezen inschrijver, de 
(niet-gemotiveerde) scores van de winnaar en de 
beoordelingssystematiek uit de aanbestedings-
stukken. De Limburgse voorzieningenrechter 
sloot bij die redenering aan. Volgens hem volgt 
“uit de minder positieve punten van de een (…) 
immers dat de ander, die beter heeft gescoord, 
daar wel een positieve(re) beoordeling heeft ge-
kregen”.14 Dat hoeft echter niet zo te zijn. De win-
naar kan best goed gescoord hebben om een an-
dere reden dan dat de afgewezen inschrijver 
minder heeft gescoord. In de Limburgse zaak 
ging het om een plan van aanpak met diverse 
onderwerpen, dat op diverse aspecten werd be-
oordeeld. De kritiekpunten in de motivering van 
de afgewezen inschrijver betroffen slechts een 

11   Zie bijv. Vzr. Rb. Den Haag 11 december 2018, 
ECLI:NL:RBDHA:2018:14593, r.o. 4.3.1.

12   Vzr. Rb. Midden-Nederland, 3 juli 2020, 
ECLI:NL:RBMNE:2020:2584, r.o. 4.20.

13   Zie voetnoot 1.
14   Vzr. Rb. Limburg van 7 juli 2020, 

ECLI:NL:RBLIM:2020:4890, r.o. 4.22

aantal van die onderwerpen en aspecten, waar-
door het goed mogelijk is dat de winnaar juist op 
andere onderwerpen en/of aspecten het verschil 
heeft gemaakt. Bovendien zegt het enkele feit dat 
de winnende inschrijver positiever zou zijn be-
oordeeld op de punten waarop de afgewezen in-
schrijver minder is beoordeeld, nog niets over de 
juistheid van die beoordeling.

Een fundamenteler punt betreft de overweging 
uit de uitspraak van de Utrechtse voorzieningen-
rechter van 15 juli 2020 dat de motiveringsplicht 
van een aanbestedende dienst niet zo ver gaat 
dat zij ook inzicht moet verschaffen in de inschrij-
ving van de voorlopige winnaar, teneinde een 
niet uitgekozen inschrijver de gelegenheid te ge-
ven de beoordeling van de aanbestedende dienst 
over te doen.15 Naar mijn mening is het juist dat 
een afgewezen inschrijver niet het werk van de 
aanbestedende dienst hoeft over te doen, maar 
betekent dit nog niet dat de aanbestedende 
dienst geen enkele motivering hoeft te geven 
van de scores van de winnaar. De afgewezen in-
schrijver moet immers de wijze waarop de be-
oordeling heeft plaatsgevonden kunnen toetsen 
en moet alle relevante informatie ontvangen om 
een doeltreffend beroep in te kunnen stellen. 
Door categorisch de toegang te ontzeggen tot de 
motivering van de scores van de winnaar, wordt 
de rechtsbescherming ontnomen ten aanzien van 
een onjuiste, te gunstige beoordeling van de 
winnaar die tot gevolg heeft dat niet de inschrij-
ving met de daadwerkelijk beste prijs-kwaliteit-
verhouding wint.

Een ander argument van de Utrechtse voorzie-
ningenrechter was dat voldoende aannemelijk 
was dat een motivering van de scores van de 
winnaar ertoe zou leiden dat de aanbestedende 
dienst bedrijfsvertrouwelijke informatie zou moe-
ten prijsgeven. Dat argument wordt vaak door 
aanbestedende diensten gebruikt als rechtvaardi-
ging van een (uiterst) summiere motivering. De 
bedrijfsvertrouwelijkheid van informatie uit de 
inschrijvingen moet inderdaad worden gewaar-
borgd.16 Dat heeft echter nog niet tot gevolg dat 

15   Vzr. Rb. Midden Nederland, 15 juli 2020, 
ECLI:NL:RBMNE:2020:2734, r.o. 6.4.4.

16   Zie art. 2 bis lid 2 van de Rechtsbeschermingsrichtlij-
nen.
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daarmee geen enkele motivering mogelijk is. In 
de meeste gevallen zal met enige inspanning het 
goed mogelijk zijn om toe te lichten waarom de 
winnaar bepaalde scores heeft behaald, zonder 
daarbij zodanig in detail te treden dat daarmee 
bedrijfsvertrouwelijke gegevens worden ver-
strekt. Specifieke oplossingen voor de desbetref-
fende aanbestedingsprocedure zullen in de regel 
in elk geval niet meer bedrijfsvertrouwelijk zijn 
zodra de concurrentie eenmaal heeft plaatsge-
vonden (d.w.z. nadat de inschrijvingen zijn inge-
diend).

Conclusie en enkele vuistregels voor de praktijk
Het is nog bepaald geen uitgemaakte zaak of de 
gunningbeslissing ook een motivering van de 
scores van de winnaar moet bevatten. De hier 
besproken uitspraken bevatten verschillende 
standpunten en bieden voor ieder wat wils. Tegen 
de achtergrond van de doelstelling van de moti-
veringsverplichting en de gewenste adequate 
rechtsbescherming voor inschrijvers, ben ik van 
mening dat ook de scores van de winnende in-
schrijving moeten worden gemotiveerd. De for-
mulering daarvan dient dan uiteraard wel zoda-
nig te worden gekozen dat geen 
bedrijfsvertrouwelijke informatie over de win-
nende inschrijving wordt verstrekt.

mr. dr. P. Heijnsbroek
Advocaat bij Straatman Koster advocaten
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Beoordelingscommissie beïnvloed?

Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 
6 juli 2020, nr. C/10/596979/KG ZA 20-426, 
ECLI:NL:RBROT:2020:6518
(mr. A.F.L. Geerdes)

Meervoudig onderhandse aanbestedingspro-
cedure. Rechtsverwerking. Gunningsbeslis-
sing. Beoordelingscommissie. Schijn van 
vooringenomenheid. Schijn van partijdig-
heid. Uitsluiting. Gelijkheidsbeginsel. 
Transparantiebeginsel. 

[ARW 2016 art. 7.7.13]

Op 8 april 2020 heeft de gemeente X (hierna: de 
gemeente) een offerteaanvraag (hierna: de Offer-
teaanvraag) gedaan voor een meervoudig onder-
handse aanbestedingsprocedure voor de opdracht 
‘Ontwerpen, leveren en plaatsen van een nieuw 
skatepark voor de gemeente N. (hierna: de Op-
dracht). Voor de aanbesteding heeft de gemeente 
twee deelnemers uitgenodigd, N en S. In de Offer-
teaanvraag is bepaald dat de kwaliteit van de in-
schrijvingen wordt beoordeeld door een beoorde-
lingscommissie, bestaande uit drie medewerkers 
van de gemeente en uit drie gebruikers van het 
skatepark. N en S hebben een inschrijving inge-
diend. Bij e-mail van 6 mei 2020 heeft de gemeen-
te aan de beide inschrijvers verzocht om toestem-
ming te verlenen voor de toevoeging van heer X 
aan de beoordelingscommissie en het project-
team. N heeft wel en S heeft niet met dit verzoek 
ingestemd. N heeft vervolgens nog bezwaren ge-
uit over een aantal andere personen van de beoor-
delingscommissie. Bij e-mail van 16 mei 2020 
heeft de gemeente aan N meegedeeld dat zij voor-
nemens is de Opdracht te gunnen aan S. In de 
brief heeft de gemeente meegedeeld dat S op alle 
gunningscriteria beter heeft gescoord.

Beoordeling geschil
Tussen partijen is in geschil of op grond van de 
bezwaren van N definitieve gunning aan S moet 
worden verboden (en daarmee of de gunningsbe-
slissing moet worden ingetrokken) en vervolgens 


