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EMvI tOEPAssEN
In de Aanbestedingswet 2012, het ArW 2012, de gids Proportionaliteit en de richtsnoeren 
leveringen en diensten is EMvI het standaard gunningscriterium. toepassen van laagste prijs als 
gunningscriterium moet u motiveren. dus bij veel meer aanbestedingen dan tot voor kort, zeker 
in de bouw en de infra, moet u aanbesteden op EMvI. Op pianoo.nl staan diverse handreikingen 
die voornamelijk richting geven aan het toepassen van een geschikte  beoordelingsmethodiek. 
deze pagina bevat diverse tips en aanbevelingen die u gedurende het gehele inkoopproces kunt 
toepassen. de onderbouwing van enkele tips kunt u vinden in de PIANOo-handreiking Hoe pas je 
EMvI toe? Er is bewust voor gekozen om deze onderbouwing hier weg te laten.

AlgEMENE tIPs EN AANbEvElINgEN
1. Begin bij het opstellen van een EMVI-aanbesteding met het definiëren en het prioriteren van de 

doelen van de aanbesteding en het beleid van uw organisatie. Koppel de doelen van de aanbesteding 
en van het beleid aan de eisen en de wensen. De belangrijkste doelen moeten uiteraard tot uiting 
komen in de eisen of het meeste gewicht krijgen in EMVI-criteria. 

2. Maak vanaf het begin onderscheid tussen eisen, de (technische) specificaties waaraan voldaan moet 
worden, en wensen, die in EMVI-criteria vertaald worden.

3. Koppel waar nodig of wenselijk een (minimum)eis en de extra te waarderen wens voor een specifiek 
criterium. 

4. Bepaal al tijdens de behoeftebepaling samen met de behoeftesteller mogelijke relevante EMVI-
criteria.

5. Maak EMVI-criteria onderdeel van de marktverkenning en de marktconsultatie. Laat de markt 
meedenken over soort en belang (gewicht) van EMVI-criteria. Sommige aanbestedende diensten 
laten het bepalen van de EMVI-criteria helemaal over aan de markt. Als de markt zelf geen enkel 
relevant EMVI-criterium kan bedenken geeft dit direct een goede onderbouwing voor een keuze voor 
laagste prijs.

6. Overweeg of de (mogelijke) meerwaarde van een EMVI-aanbesteding opweegt tegen de extra 
inspanning van u en de opdrachtnemers. Een EMVI-aanbesteding kost namelijk beduidend 

tIPs
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meer inspanning dan een aanbesteding op laagste prijs, zowel voor de opdrachtgever als de 
opdrachtnemers.

7. Maak vooraf een beoordelingsprotocol waarin rekening wordt gehouden met:
 a) strikte scheiding tussen beoordeling van prijs en kwaliteit; 
 b)  een breed samengesteld beoordelingsteam met minimaal 3 personen, het liefst met de 

behoeftesteller, een gebruiker, de inkoper, de contractbeheerder en eventueel een deskundige 
voor bijv. duurzaamheid en innovatie; 

 c) vereiste discussie tussen beoordelaars bij (grote) verschillen in beoordelingen; 
 d)  transparantie van het besluitvormingsproces, dus transparantie over de wijze waarop en door 

wie een gemotiveerde gunningsbeslissing wordt genomen; 
 e) eventuele betrokkenheid van burgers of gemeenteraad moet transparant beschreven zijn;
 f) zorg voor een goede motivering bij elke inschrijver aan wie de opdracht niet gegund wordt. 

CrItErIA EN gEWICHtEN
8. Zorg ervoor dat EMVI-criteria duidelijk verschillen; dat er dus geen overlap is tussen de criteria.
9. Gebruik bij voorkeur criteria waarop de markt zich kan onderscheiden.
10. Maak onderscheid tussen prestatie-, kwaliteits- en prijscriteria. Bij een prestatie criterium kan 

de aangeboden kwaliteit direct langs een meetlat gelegd worden. Er hoeft dus geen nadere 
kwaliteitsbeoordeling plaats te vinden, bijv. langere levensduur, korte oplevertijd, meer 
functionaliteiten, minder afsluitingen, …  Het vergt wel het vaststellen van een prestatie-
eenheidswaarde. 

11. Beperk het aantal kwaliteitscriteria tot maximaal drie. Bij een groot aantal wensen (criteria) treedt er 
een nivellerend effect op, waardoor veel inschrijvers op dezelfde eindscore uitkomen. Wanneer u nog 
niet zo ervaren bent met EMVI, beperk dan het aantal tot één of twee criteria en het liefst in de vorm 
van een prestatiecriterium.

12. Overweeg om te beoordelen op (door de inschrijver ingediende) inschatting van risico’s, in plaats van 
of naast kwaliteit en (verwachte/geboden) prestaties.

13. Maak bij het opstellen van criteria gebruik van de vragen op blz. 9/10 in de handreiking ‘Hoe pas je 
EMVI toe?’.

14. Overweeg bij meer dan één prijscriterium (bijv. voor rolstoelen en rollators) om een standaard 
pakketje of een fictieve afname samen te stellen of om één prijselement vast te zetten. Een ander 
voorbeeld is om de prijzen van aanschaf én onderhoud van een apparaat om te rekenen tot één 
totaalprijs. Laat aanbieders zich onderscheiden van elkaar via inschrijvingen op het standaardpakket 
of de fictieve afname. 

15. Overweeg de AHP-beslissingsmethodiek1 te gebruiken voor het vaststellen van de gewichten van 
criteria. 

16. Formuleer criteria zo, dat controle mogelijk is en ook nut heeft. Een plan van aanpak kan een 
goed criterium zijn, maar alleen als beoordelingscriteria ook te meten zijn. Als het verwordt tot 
het beoordelen van goed leesbaar Nederlands dan draagt dit weinig bij aan de kwaliteit van het 
eindproduct en leidt dit ook tot veel onvrede bij de (potentiële) inschrijvers.

1 zie www.pianoo.nl



3

17. Gebruik een open, niet nader ingevuld criterium zoals ‘innovatie’ (in welke mate komt de inschrijver 
met innovatieve oplossingen) om ruimte te laten voor oplossingen of aspecten waar u eerder nog 
niet aan gedacht had. Stel vooraf vast hoe u ‘innovatie’ gaat beoordelen. 

18. Voorkom discussie over tienden van punten. Stel vooraf duidelijke afrondingsregels op, bij voorkeur 
op een heel punt. Wanneer twee of meer inschrijvingen gelijk eindigen, maak dan met het gehele 
beoordelingsteam een eindafweging. Zet dit laatste ook in uw beoordelingsprotocol. 

19. Voorkom dat de hele EMVI-aanpak als een puntenmachine overkomt, dus zonder enig gevoel/relatie 
met de werkelijkheid.

20. Wees niet te zuinig met toekennen van waarde (punten, geld of anderszins) aan kwaliteits- en 
prestatiecriteria als je kwaliteit of een prestatie ook echt wilt realiseren. 

21. Voer altijd een gevoeligheidsanalyse uit (rekenen met Excel!) alvorens de criteria en de weging vast 
te leggen. In de handreiking staat zo’n analyse beschreven. Vooral de (verwachte) spreiding van de 
scores is daarbij cruciaal, veel belangrijker nog dan de gewichtspercentages. Gebruik bij voorkeur 
geen criteria met een verwachte kleine spreiding. 

22. Houd bij de gevoeligheidsanalyse rekening met extreme inschrijvingen.
23. Voorkom extremen door grenzen aan te geven waarbinnen inschrijvers kunnen bewegen.
24. Test de criteria en de gewichten met uitkomsten van eerdere aanbestedingen. 

bEOOrdElINgsMEtHOdE
25. Kies bewust een beoordelingssysteem, bij voorkeur het puntensysteem met absolute scores of 

gunnen op waarde. Beiden zijn beschreven in de handreiking ‘Hoe pas je EMVI toe?’ Gunnen op 
waarde geeft meer gevoel voor de bedragen die u overheeft of reserveert voor kwaliteit.

26. Maak geen gebruik van een rangordesysteem of ordinale methode. (= toekennen van een rangorde 
1, 2, 3 en verder)

27. Bedenk dat een offerte nooit terzijde gelegd mag worden omdat er niet voldaan is aan een wens, 
tenzij uit het antwoord op de wens blijkt dat aan een eis niet wordt voldaan. 

28. Gebruik een marktconsultatie om goede ranges vast te stellen voor absolute scoremethoden.

bEOOrdElINg
29. Sta niet toe dat er grote beoordelingsverschillen zijn tussen individuele beoordelaars voor een 

criterium. Het is aan een inschrijver niet uit te leggen dat beoordelaar A hem op een criterium 
“Goed” scoort en beoordelaar B op hetzelfde criterium “Minimaal”.

30. Gebruik bij het consensusmodel een onafhankelijke procesbegeleider om te voorkomen dat bepaalde 
personen een te grote invloed hebben op de beoordeling. 

31. Gebruik nooit het ‘school’model (bijv. zeer slecht, slecht, onvoldoende, voldoende, ... en uitstekend) 
voor het beoordelen van inschrijvingen. Dit model brengt het belang van kwaliteit vaak (onbedoeld) 
met ten minste een factor 2 omlaag omdat vaak tussen voldoende en goed gescoord wordt. Gebruik 
een ‘inkoop’model (bijv. minimaal, redelijk, goed, uitstekend of -2, -1, 0 +1, +2 zonder halve punten) 
en kondig dit aan in het beschrijvend document. 

32. Veel opdrachtnemers pleiten voor openbaar maken van alle scores. Dit is niet verplicht. Overweeg 
eerst publiekelijk bekend te maken wat de scores zijn en pas daarna de enveloppen met de prijzen te 
openen.
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UItvOErINg
33. Controleer EMVI ook in de uitvoeringsfase. Dit is verplicht volgens het Hof van Justitie en de 

geloofwaardigheid van de aanbestedende dienst is in het geding als EMVI niet gecontroleerd wordt. 
Alle inspanningen zijn dan voor niets geweest.

34. Borg de EMVI-wensen in de uitvoering door: 
 a)  het voldoen aan de EMVI-criteria ondubbelzinnig (slechts voor één uitleg vatbaar) in het contract 

vast te leggen (namelijk door de inschrijving als bijlage bij het contract te voegen).
 b)  een plan van aanpak te eisen waarin de opdrachtnemer vastlegt hoe hij de EMVI-wensen 

uitvoert en hoe de opdrachtnemer dit kan controleren. 
 c)  bij het niet nakomen sancties op te leggen die in proportionele verhouding staan tot de waarde 

die ‘vooraf’ verdiend kon worden. Rijkswaterstaat hanteert Gunnen op Waarde en de boete 
wegens niet-nakoming is 1,5 x de bij de beoordeling toegekende kwaliteitswaarde uitgedrukt in 
euro’s. 

 d)  een bonus (naast de malus) te overwegen voor een uitvoering met een hogere kwaliteit dan de 
kwaliteit waarmee is ingeschreven. 

35. Gebruik bij voorkeur alleen boetes en bonussen voor resultaten die door de opdrachtnemer ook 
daadwerkelijk beheerst kunnen worden.

KENNIs EN KENNIsdElEN
Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn nog niet zo ver dat ze altijd goed met EMVI uit de voeten 
kunnen. Beide partijen moeten investeren in kennis en kunde.
36. Doe kennis en praktische ervaring op met eenvoudige projecten.
37. Geef inschrijvers goede onderbouwingen van de EMVI-score, zeker als ze afgewezen zijn. Zo kunnen 

ze leren hoe zij gescoord hebben ten opzichte van hun concurrenten en zich verbeteren bij komende 
aanbestedingen.

38. Maak gebruik van de EMVI-criteriabibliotheek (ook te gebruiken voor leveringen en diensten) of zoek 
op TenderNed naar overeenkomstige aanbestedingen. 

39. Schakel een praktijkdeskundige in. Platform WOW heeft een kennispool voor EMVI opgezet. In deze 
pool zitten deskundigen van provincies, gemeenten, waterschappen en rijksoverheid die bereid zijn 
andere inkopers bij EMVI te helpen.

MEEr INfOrMAtIE
Meer informatie over het toepassen van EMVI vindt u in de handreikingen en instrumenten op  
onderstaande sites: 
• PIANOo-handreiking: Hoe pas je EMVI toe? 
• Rijkswaterstaat-handreiking: Handleiding EMVI Rijkswaterstaat 2011  
• EMVI-criteriabibliotheek op crow.nl 
• WOW EMVI kennispool (platformwow.nl)
• AHP methode Welk criterium is belangrijk?


