
Gefaseerde beoordeling op gunningscriteria

In het arrest van 20 september 2018 (zaak C-546/16) staat het Hof toe dat een openbare
procedure gefaseerd verloopt. Musikene, de Spaanse aanbestedende dienst uit dit arrest, had
de beoordeling op de gunningscriteria verdeeld in twee fasen: een technische fase waarin de
‘presentatie en beschrijving van het project’ werd beoordeeld en een economische fase waarin
de prijs werd beoordeeld. In beide fasen waren 50 punten te verdienen, maar een inschrijving
kwam alleen door de eerste fase als deze daarin ten minste 35 punten zou halen. Volgens het
Hof is deze fasering toegestaan omdat – kort gezegd – (i) de aanbestedingregels een fasering
in een openbare procedure niet verbieden en (ii) een inschrijving die de ‘kwaliteitsdrempel’
van 35 punten niet haalt, in beginsel niet lijkt te beantwoorden aan de behoeften van de aanbe-
stedende dienst.

In dat laatste schuilt mijns inziens de kern van dit arrest. De kwaliteitsdrempel fungeert als
waarborg dat de aanbestedende dienst krijgt wat hij ten minste wil hebben in termen van
kwaliteit. Dit kan niet via de band van de geschiktheidseisen worden bereikt, want die mogen
geen betrekking hebben op de inschrijving maar enkel op de bekwaamheid van de inschrijver.
Het minimaal vereiste kwaliteitsniveau kan wél worden geborgd door het programma van
eisen daarop aan te passen. Die aanpak heeft echter niet dezelfde flexibiliteit als een inhoude-
lijke beoordeling op kwaliteit van de inschrijvingen waarbij op verschillende manieren aan de
gestelde kwaliteitsdrempel kan worden voldaan. De onderhavige kwaliteitsdrempel kan daarom
in een begrijpelijke behoefte voorzien.

Volgens de advocaat-generaal is met deze systematiek geen sprake van een voorselectie van
inschrijvers maar van een manier om elk van de gunningscriteria te wegen.1 Ook zonder fasering
zou volgens hem een vergelijkbaar resultaat kunnen worden behaald, namelijk door de weging
van de verschillende gunningscriteria (kwaliteit en prijs) zo te kiezen dat een inschrijving die
niet het vereiste kwaliteitsniveau haalt, in de praktijk niet genoeg punten kan halen om te
winnen.2 Het aanbrengen van een fasering lijkt dan overigens wel een (veel) eenvoudiger optie.

Aandachtspunten voor het gebruik van een kwaliteitsdrempel in de praktijk
De hoogte van de kwaliteitsdrempel – hoeveel punten moet je halen om door te mogen naar
de volgende fase? – zal proportioneel moeten zijn. In de onderhavige zaak was die vraag niet
aan de orde,3 maar het Hof benadrukt niettemin dat aanbestedende diensten de vrijheid hebben
om een kwaliteitsdrempel vast te stellen “aan de hand van de kenmerken en het voorwerp van
de betrokken opdracht”4 Ook op grond van artikel 1.10 Aw 2012 zal de kwaliteitsdrempel pro-
portioneel moeten zijn. Daarbij is van belang dat de kwaliteitsdrempel enkel bedoeld mag zijn
om in het licht van de desbetreffende opdracht de grens te stellen waaronder een inschrijving
niet meer lijkt te beantwoorden aan de behoeften van de aanbestedende dienst. Er moet dus
voor worden gewaakt dat de drempel niet te hoog wordt gesteld.

Daarnaast verdient het in het algemeen aanbeveling om bij het gebruik van een kwaliteitsdrem-
pel in de gunningscriteria extra zorgvuldig de desbetreffende gunningscriteria te formuleren
en daarop te beoordelen. Vergeleken met het vaststellen van de vereiste kwaliteit in het pro-
gramma van eisen biedt deze systematiek immers meer ruimte voor subjectiviteit, zodat
transparantie en gelijke behandeling meer aandacht vergen.
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Zelfs bij een proportionele en zorgvuldige kwaliteitsdrempel kan het uiteraard gebeuren dat geen
van de ingediende inschrijvingen die drempel halen. De bewoordingen van het Hof dat de inschrij-
vingen alsdan “in beginsel niet [lijken] te beantwoorden aan de behoeften van de aanbestedende
dienst” doen denken aan de omschrijving van een ongeschikte inschrijving uit artikel 2.32 lid 2
sub a Aw 2012. Als er alleen maar ongeschikte inschrijvingen zijn, mag de onderhandelingsproce-
dure zonder bekendmaking worden gevolgd. Een nadere lezing wijst echter uit dat het niet halen
van de kwaliteitsdrempel mijns inziens nog niet genoeg is om ‘ongeschikt’ te zijn. Daarvoor moet
de inschrijving namelijk ‘kennelijk’ niet voorzien in de behoeften en eisen van de aanbestedende
dienst, hetgeen in mijn ogen een strengere maatstaf is dan het ‘in beginsel niet lijken’ te beantwoor-
den aan die behoeften. Als niemand de kwaliteitsdrempel haalt, is daarom naar mijn mening
(slechts) sprake van onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen, waarna de mededingings-
procedure met onderhandeling openstaat.5

Relatieve kwaliteitsdrempel
De kwaliteitsdrempel uit het onderhavige arrest is absoluut: alle inschrijvingen die een voorafgaand
bepaald aantal punten halen, mogen door naar de tweede fase. In de praktijk komen evenwel ook
relatieve kwaliteitsdrempels voor, zoals: ‘de beste drie inschrijvingen mogen door naar de tweede
fase’.

De Commissie van Aanbestedingsexperts achtte een relatieve kwaliteitsdrempel niet zonder meer
toegestaan.6 De reden daarvoor was dat de gunningssystematiek die ter beoordeling voorlag het
mogelijk maakte dat een inschrijving zou afvallen in de eerste fase, terwijl die eigenlijk het beste
zouden hebben gescoord als zij wél was toegelaten (omdat de inschrijving in de tweede fase het
puntenverschil uit de eerste fase nog had kunnen overbruggen). Met andere woorden, de gunnings-
systematiek leidde niet zonder meer tot de keuze voor de inschrijving met de beste prijs-kwaliteit-
verhouding. Dat was volgens de Commissie in strijd met de aanbestedingsregels, waaronder artikel
1.4 Aw 2012 en het Wienstrom-arrest van het Hof.7 Daar kan mijns inziens nog aan worden toege-
voegd dat het Hof al in het Beentjes-arrest overwoog dat aanbestedende diensten mogen kiezen
welke gunningscriteria zij op de opdracht zullen toepassen, op voorwaarde dat deze criteria ertoe
strekken de economisch voordeligste aanbieding te bepalen.8

Het oordeel van de Commissie is in mijn ogen juist en blijft dat ook in het licht van het onderha-
vige arrest van het Hof. Voor een relatieve kwaliteitsdrempel geldt niet de rechtvaardiging dat alle
inschrijvingen die de drempel niet halen in beginsel niet lijken te beantwoorden aan de behoeften
van de aanbestedende dienst. De hoogte van de drempel hangt namelijk af van de aangeboden
kwaliteit en niet van de minimaal gewenste kwaliteit. Bovendien benadrukt het Hof dat de voorlig-
gende systematiek “niet tot doel [heeft] om het aantal inschrijvingen dat zal worden beoordeeld op
basis van hun prijs, te beperken, aangezien alle ingediende offertes in beginsel kunnen voldoen aan
deze minimumvereisten”.9 Bij een relatieve kwaliteitsdrempel is dat juist wel het doel.

Art. 2.30 jo. 2.28 lid 1 sub b Aw 2012.5
Commissie van Aanbestedingsexperts, advies 362 van 26 juli 2016.6
HvJ EG 4 december 2003, zaak C-448/01 (Wienstrom), pt. 39.7
HvJ EG 20 september 1988, zaak 31/87 (Beentjes), pt. 19. Zie ook HvJ EG 4 december 2003, zaak C-448/01
(Wienstrom), pt. 37.
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Zie pt. 37 van het arrest.9
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Conclusie en vuistregels voor de praktijk
Aanbestedende diensten mogen in een openbare procedure een kwaliteitsdrempel inbouwen.
Die drempel bepaalt hoeveel punten een inschrijving minimaal moet scoren om voor verdere
beoordeling in aanmerking te komen. Voorwaarde is wel dat de kwaliteitsdrempel proportioneel
en absoluut is (dus een vooraf bepaald redelijk aantal punten en niet ‘de beste drie’). Ook is
extra zorgvuldigheid aangewezen om te voorkomen dat de drempel te hoog wordt vastgesteld
en om te waarborgen dat uiteindelijk daadwerkelijk de inschrijving met de beste prijs-kwali-
teitverhouding wint.

mr. dr. P. Heijnsbroek, advocaat bij Straatman Koster advocaten
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