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1. INLEIDING 

Tot 1 april 2013 was aanbesteden op laagste prijs in de GWW en bouwsector de gangbare 
wijze van gunnen. De Aanbestedingswet 2012 dwingt aanbestedende diensten ook in de 
GWW en bouwsector aan te besteden op basis van het gunningscriterium van Economisch 
Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) in plaats van op laagste prijs. 

Met een goede motivering kan weliswaar nog altijd op laagste prijs ingekocht worden. Maar in een 
verbazend korte periode zijn aanbestedende diensten massaal overgestapt op aanbesteden met EMVI. 
Het gebruik van EMVI in de GWW en bouwsector is gestegen van ongeveer 20% naar ongeveer 80%. 
De keuze van ‘EMVI tenzij’ in de Aanbestedingswet 2012 heeft dus een duidelijke omslag te weeg 
gebracht bij het aanbesteden van werken. Na de eerste positieve reacties zijn echter ook steeds meer 
kritische geluiden te horen. 

Nieuwe terminologie gunningscriteria in 2016
Met de implementatie van de nieuwe Europese richtlijnen komt er niet alleen een derde 
gunningscriterium bij, maar de term EMVI krijgt een geheel andere inhoud. EMVI wordt de 
overkoepelende term voor de drie gunningscriteria tezamen. Welk criterium je ook kiest het 
gaat om de economisch meest voordelige inschrijving. De drie gunningscriteria worden:
• Laagste prijs 
• Laagste levenskosten [nieuw]
• Beste prijs kwaliteit verhouding [voorheen EMVI genoemd].

In deze handreiking wordt tot aan de implementatie van de richtlijnen nog de term EMVI 
conform de Aanbestedingswet 2012 gebruikt. Na de implementatie wordt de handreiking 
aangepast en wordt de term Beste Prijs Kwaliteit Verhouding gebruikt [PKV of BPKV].
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De markt geeft signalen af in de trend van: aanbesteden op EMVI kost veel geld, de keuze wordt toch 
altijd door de laagste prijs bepaalt, aanbestedende diensten controleren niet of opdrachtnemers zich 
aan de beloofde meerwaarde van EMVI houden en het gaat meer om het mooi kunnen opschrijven 
dan goed uitvoeren. Vanuit de aanbestedende diensten komen iets andere geluiden: het is lastig om 
goede EMVI criteria op te stellen en te beoordelen, het aanbesteden op EMVI wordt te dwangmatig 
opgelegd, het kost veel tijd en de inschrijver met de laagste prijs wint vaak. 

De PIANOo vakgroep GWW en Bouw wil aanbestedende diensten helpen bij hun worsteling om tot 
goede EMVI criteria te komen. De verwachting is dat met goede criteria andere geconstateerde 
problemen met EMVI (deels) worden ondervangen. De kans dat laagste prijs doorslaggevend wordt, 
wordt met echt onderscheidende EMVI criteria veel kleiner. Makkelijk beoordeelbare en handhaafbare 
EMVI criteria leiden eerder tot een kwalitatieve meerwaarde ook in de uitvoering. Meer aandacht voor 
de echte waarde van een EMVI criterium brengt de inspanningen van markt en overheid meer in 
balans. Als een aanbestedende dienst goede criteria kan opstellen dan wordt het gebruik van EMVI 
vanzelf minder dwangmatig ervaren.

Deze handreiking helpt aanbestedende diensten bij hun zoektocht naar EMVI criteria die echt een 
verschil kunnen maken. Het is geschreven voor de GWW en bouwsector maar ook voor andere 
sectoren bevat deze handreiking goede aanknopingspunten. De opzet van de handreiking is gebaseerd 
op twee hoofdregels. Gedurende het gehele proces van voorbereiding, aanbesteding, contractering, 
projectuitvoering , onderhoud en evaluatie moet EMVI een belangrijk aandachtspunt blijven. Dan pas 
kan de gewenste kwaliteitsverbetering met EMVI ook daadwerkelijk bereikt worden. Daarnaast moet 
constant de relatie tussen de gekozen criteria en het beleid, het project en de risico’s vastgehouden 
worden.

Omdat de constante aandacht voor EMVI zo essentieel is, is de handreiking opgebouwd uit de stappen 
van het realisatieproces. Dit maakt het voor de gebruiker mogelijk om de continue aandacht voor EMVI 
snel in de praktijk te brengen. In hoofdstuk 3 wordt een ideaal beeld geschetst met voor elke stap de 
nodige acties met betrekking tot EMVI. Afwijken is mogelijk. Vooral bij GWW en bouw doorlopen 
processen niet altijd alle stappen. Ook niet alle stappen zijn per se nodig om professioneel een EMVI 
project in de GWW en bouw te doorlopen. Stappen zoals voorleggen aan een Tenderboard of het 
houden van een marktconsultatie zijn optioneel en zullen zeker voor reguliere en minder complexe 
projecten overbodig zijn. Ook kunnen verschillende stappen samenvallen zoals het maken van een 
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inkoopplan en de voorbereiding op een aanbesteden. Het algemene advies is om onderstaande 
schema niet rigide te gebruiken maar te zien als richtsnoer. 

Het laatste hoofdstuk bevat algemene aanbevelingen en tips voor het opstellen van EMVI criteria en 
vier voorbeelden in detail beschreven inclusief de zeven selectie-eisen die gehanteerd zijn om deze 
projecten te selecteren. Bij elk voorbeeld zijn deze eisen uitgewerkt en wordt ook aangegeven als de 
toepassing van een EMVI criterium toch niet tot het gewenst resultaat heeft geleid.

De handreiking start met een beschouwing over een van de meest gestelde vragen bij het aanbesteden 
van werken: gunnen op EMVI of laagste prijs?
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2. EMVI OF LAAGSTE PRIJS

Het ‘EMVI tenzij’ principe uit de Aanbestedingswet 2012 betekent dat aanbestedende 
diensten de keuze voor laagste prijs of EMVI altijd moeten onderbouwen. 

Gunnen op laagste prijs mag, maar de aanbestedende dienst is wel verplicht om dit in de 
aanbestedingsstukken te motiveren. Aanbesteden op laagste prijs is eenvoudig en leidt niet snel tot 
geschillen, maar beperkt ook de markt om met innovatieve of creatieve oplossingen te komen. Nadeel 
is dat de aanbestedende dienst een product krijgt die maar net voldoet aan de minimumeisen. 
Inschrijvers worden niet gestimuleerd om extra ‘waarde’ te bieden. Laagste prijs leidt niet 
vanzelfsprekend tot lage kwaliteit. De aanbestedende dienst bepaalt immers zelf de minimumeisen en 
zo de gewenste minimale kwaliteit.

MEERWAARDE MET EMVI
Bij inkopen gaat het om de meeste waarde te krijgen voor het te vergoeden bedrag. Meestal weet een 
aanbestedende dienst niet precies welke waarde door de markt geleverd kan worden voor het budget 
dat beschikbaar is. Met EMVI wordt de markt uitgedaagd om met meer waarde te komen dan 
minimaal geëist wordt. Bij laagste prijs bieden inschrijvers namelijk vrijwel altijd de gevraagde 
(minimum) kwaliteit aan.

Gunnen op EMVI betekent wel dat EMVI geïntegreerd moet worden in het gehele inkoopproces. Dit 
vergt een omslag in denken en niet alleen bij de inkoper. Het mag geen verplicht nummer zijn dat 
alleen vlak voor de aankondiging in de aanbestedingsstukken geschreven wordt. De EMVI systematiek 
wordt in dat geval niet gedragen door het projectteam en valt meestal het resultaat in de praktijk 
tegen. 
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De praktijk laat zien dat met EMVI meerwaarde op diverse aspecten bereikt kan worden: verbeterde of 
innovatieve oplossingen, kortere doorlooptijden, lagere onderhoudskosten, minder omgevingshinder, 
meer functionaliteiten, hogere duurzaamheidsniveaus, duurzame herverwerking, verhoogde 
ketenwaarde etc. etc..

TRANSACTIEKOSTEN 
EMVI brengt meer werk met zich mee dan gunnen op ‘laagste prijs’, zowel voor de aanbestedende 
dienst als voor de inschrijvers. Aanbestedende diensten besteden veel tijd aan het bedenken van goede 
EMVI criteria, het helder formuleren van EMVI criteria en het beoordelen van de inschrijvers. De 
transactiekosten voor inschrijvers kunnen behoorlijk oplopen. Inschrijvers willen deze kosten 
terugverdienen. Dit kan betekenen dat de prijzen van een EMVI aanbesteding altijd hoger liggen dan 
bij een laagste prijs aanbesteding. Dit is echter nooit onderzocht omdat EMVI aanbestedingen en 
laagste prijs aanbestedingen nooit op hetzelfde project/product/dienst betrekking hebben. Wel is 
regelmatig onderzocht of de winnende inschrijver ook de laagste prijs heeft. Dit blijkt vaak het geval te 
zijn. Dit kan betekenen dat de gebruikte EMVI criteria toch niet onderscheidend genoeg zijn of niet 
voldoende op waarde zijn geschat maar het kan ook duiden op het feit dat inschrijvers die echt op 
kwaliteit willen winnen ook de beste prijs realiseren.  
Een aanbestedende dienst dient altijd de verhoogde transactiekosten af te wegen tegen de mogelijke 
meerwaarde van EMVI. 

MOTIVERINGEN VOOR LAAGSTE PRIJS 
Niet altijd wegen de hogere transactiekosten op tegen de (verwachte) meerwaarde van EMVI. Dan kan 
gunnen op laagste prijs een proportionele oplossing zijn. Om laagste prijs te mogen gebruiken is 
echter een degelijke motivering verplicht. Enkele mogelijke en in algemene bewoordingen gestelde 
motiveringen om toch laagste prijs te hanteren zijn:
• Alle details van de opdracht (kwaliteit, specificaties, prestaties, omvang, planning etc.) zijn bekend 

en eenduidig vast te leggen.
• Er worden nauwelijks of geen kwaliteitsverschillen in de markt verwacht.
• De markt geeft zelf aan – bijv. tijdens een marktconsultatie – dat er geen enkel EMVI-criterium te 

bedenken is dat significante kwaliteitsverschillen oplevert.
• Het gaat om een standaard dienst/product/werk.
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Motiveringen om laagste prijs toe te passen dienen uiteindelijk project specifiek gegeven te worden. 
Wel kunnen in het inkoopbeleid (algemene) richtlijnen voor het gunnen op laagste prijs gegeven 
worden.

ANALYSE MOTIVERINGEN AANBESTEDENDE DIENSTEN 
PIANOo heeft de motiveringen voor laagste prijs geanalyseerd die aanbestedende diensten in het 
eerste jaar na de Aanbestedingswet 2012 gebruikt hebben in hun aanbestedingsstukken. Bij werken is 
dat jaar 19% op laagste prijs gegund en bij leveringen en diensten was dit 7% resp. 6%. Vooral voor 
werken is het gebruik van laagste prijs zeer sterk afgenomen onder invloed van de Aanbestedingswet 
2012: van ongeveer 80% naar 19% van de aanbestedingen.
De meest gebruikte algemene argumenten om toch laagste prijs te gebruiken:
• Detailniveau van de opdracht  

Dit argument wordt vooral (soms onterecht) gebruikt bij RAW bestekken. In andere sectoren dan 
bouw en GWW is de opdracht gedetailleerd uitgewerkt vanwege het strategisch belang van de 
opdracht of met het argument dat gebruikers/bewoners betrokken waren bij de invulling van de 
opdracht.

• Geen of beperkte meerwaarde van EMVI  
Vaak is dit argument indirect verwoord als ‘opdrachtgever heeft geen criteria kunnen vaststellen die 
meerwaarde opleveren’. Arrogant klinkt ‘de opdrachtgever heeft zelf de beste EMVI oplossing 
vastgesteld’. Neutraler: ‘de opdrachtgever heeft geen criteria gevonden omdat de opdracht zeer 
concreet is’.

• Disproportionaliteit  
De argumenten betreffen meestal de vooronderstelde hoge transactiekosten, administratieve 
lastenverzwaring, het achterstellen van MKB of de ‘potentiële meerwaarde weegt niet op tegen 
meerkosten EMVI’.

• Kwaliteit geborgd door geschiktheidseisen, selectiecriteria of knock-outcriteria 
Strenge eisen leiden tot een select aantal inschrijvers of inschrijvingen zonder grote verschillen. 

• Conform aanbestedingsbeleid 
Refereren aan het inkoopbeleid kan wanneer in het inkoopbeleid is opgenomen wanneer of voor 
welke aanbestedingen op laagste prijs mag worden ingekocht. Soms staat in het inkoopbeleid een 
grens aangegeven waaronder standaard laagste prijs als gunningscriterium wordt gebruikt.
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3. EMVI IN HET 
BOUWINKOOPPROCES 

De belangrijkste hoofdregel voor het verkrijgen van goede EMVI criteria is de continue 
aandacht voor EMVI gedurende het gehele realisatieproces. Dit wordt hieronder vorm 
gegeven aan de hand van tips voor het opstellen van EMVI criteria tijdens een 
bouwinkoopproces in 15 stappen. Er is voor deze integrale benadering gekozen omdat bij 
GWW- en bouwprojecten de stappen in het inkoopproces (voorbereiding aanbesteden, 
contracteren), de stappen in het bouwproces (van ontwerp tot bouwen) en de stappen van 
contractering lastig als separate processen te onderscheiden zijn. Daarom is gekozen om een 
integraal bouwinkoopproces te beschrijven en dit als kapstok te gebruiken waaraan de 
verschillende EMVI aandachtspunten gekoppeld zijn. Het gekozen bouwinkoopproces wordt 
hieronder toegelicht inclusief de resultaten die van elke stap verwacht mogen worden. In 
elke stap staat direct welke aspecten van EMVI opgepakt moet worden of overdacht moeten 
worden. Inclusief een aantal tips/aanbevelingen. Het geheel van stappen, resultaten, EMVI 
en tips staat beknopt ook in een schema (zie bijlage 4 )

De resultaten van elke stap zijn alleen in algemene termen beschreven omdat de variatie in projecten 
enorm is. Onderstaande fasering moet dan ook als een soort checklist gebruikt worden. Daar waar 
vanwege de omvang, de eenvoud of de uitgewerkte specificaties van een project een bepaalde stap als 
te complex of overcompleet ervaren wordt dan kan men deze stap overslaan. Het is aan te raden om 
aandacht te besteden aan de te behalen resultaten op het gebied van EMVI van die stap en dit zo 
mogelijk te integreren in een andere stap.

Elk inkoopproces, ook voor de GWW en de bouw, start met het vaststellen van de inkoopbehoefte. 
Maar al bij deze stap zullen zeer verschillende aspecten bekeken moeten worden afhankelijk van de 
complexiteit, het belang van de behoefte en de politieke besluitvorming. Elk inkoopproces eindigt 
idealiter met een evaluatie van het resultaat. 
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3.1 VASTSTELLEN VAN DE INKOOPBEHOEFTE
De interne opdrachtgever wil een project realiseren en bepaalt liefst in overleg met de interne 
opdrachtnemer, veelal de projectafdeling, wat de inkoopbehoefte is.
Het resultaat is een eerste beschouwing van de omvang en impact van het project. Wat zijn de 
projectdoelstellingen? Hoe staat het met de financiën? Is er voldoende bestuurlijk draagvlak? Speelt 
planologische inpassing een rol? Zijn er aspecten waar rekening mee gehouden moeten worden, zoals 
relatie met andere projecten? Spelen specifieke beleidsdoelen een rol waar al vanaf de start rekening 
mee gehouden moet worden, zoals innovatiegericht inkopen of Duurzaam GWW. 
Als blijkt dat het om een regulier en/of minder complex project gaat, dan kan vaak al besloten worden 
of een aantal vervolgstappen samenvallen of overgeslagen kunnen worden. Concrete EMVI criteria 
worden hier nog niet vastgesteld. De discussie over wensen en eisen heeft nog niet plaatsgevonden. 
Maar wellicht bepaalt vastgesteld beleid al een of meer EMVI criteria. Ook kunnen misschien nu al 
relevante beleidsdoelen geïdentificeerd worden die de basis kunnen vormen voor EMVI criteria. 
Bij regulier en minder complexe projecten kan nu reeds overwogen worden of EMVI überhaupt 
meerwaarde zou kunnen opleveren gezien de extra inspanning voor de aanbestedende dienst en de 
ondernemer die een EMVI aanbesteding normaliter vergen. Soms staat voor bepaalde soorten 
(standaard) projecten – bijvoorbeeld gekoppeld aan een bepaalde product bijv. riolering, wegen, 
bruggen – de wijze van inkoop inclusief de EMVI criteria al vast.

3.2 PROJECTOPDRACHT
De interne opdrachtgever schrijft samen met de interne opdrachtnemer en de belangrijkste interne 
betrokkenen de projectopdracht.
Het resultaat is de definitie van het project (programma van eisen of klanteisen-specificatie), een 
voorlopige keuze voor de wijze van marktbenadering en duiding van de beleidsdoelen die nagestreefd 
worden. Als de relatie met andere project(en)van belang is, dan moet in de projectopdracht 
aangegeven worden hoe hiermee om te gaan.
Voor EMVI is het van belang dat naast (minimum) eisen ook al ideeën/concepten genoemd worden als 
wensen die later de basis voor de EMVI criteria vormen. In deze stappen zijn de mogelijkheden van 
sturing door EMVI veel groter dan later in het proces. Ook kan koppeling tussen eis en wens 
overwogen worden (EMVI criterium is dan te beschouwen als extra eis of eis+)
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3.3 KANSEN/RISICO ANALYSE
Zeker in de GWW- en Bouwsector moet voor elk project met enige omvang de kansen en risico’s in 
kaart gebracht worden.
Het resultaat van een kansen-risico’s-sessie is de start van een risicodossier. Hierin staat niet alleen een 
overzicht van mogelijke risico’s en kansen en wie het beste het risico kan beheersen maar ook wordt al 
een beeld geschetst van mogelijke risicobeheersmaatregelen.
Voor EMVI kan deze stap belangrijk zijn als de aanbestedende dienst risico’s die bij de opdrachtgever 
of de opdrachtnemer liggen wil beheersen met behulp van EMVI criteria of met EMVI criteria juist 
ondernemers wil gaan uitdagen om kansen te grijpen. Vaak levert deze stap een belangrijk 
referentiekader voor de uiteindelijk gekozen EMVI criteria.

3.4 MARKTVERKENNING EN MARKTANALYSE
Deze stap mag men niet overslaan. Zonder inzicht in de markt kan eenvoudig weg niet professioneel 
ingekocht worden. 
Het resultaat is een globaal overzicht van de omvang van de markt qua aantal bedrijven, inclusief MKB. 
Zo mogelijk ook een beeld van de omvang van de overheidsopdrachten. Specifieke kenmerken op het 
gebied van duurzaamheid en innovatie moeten verzameld worden als het project innovatief c.q. 
duurzaam moet zijn.
Door ook naar ervaring van andere aanbestedende diensten te kijken kan gerichte informatie 
verzameld worden over het gebruik van EMVI criteria. TenderNed vormt hiervoor een zeer belangrijke 
(archief) bron. Verslagen van gehouden marktconsultaties bevatten vaak ook ideeën van het 
bedrijfsleven over geschikte EMVI criteria. En zoek contact met collega’s. Klakkeloos overnemen van 
EMVI criteria kan risicovol zijn zeker omdat meestal niet bekend is of een criterium ook resultaat heeft 
opgeleverd.

3.5 MARKTCONSULTATIE
Een optionele stap wanneer blijkt dat de marktanalyse onvoldoende informatie oplevert en het voor de 
complexiteit of uniciteit van het project nodig is om specifieke kennis uit de markt te halen.
Het resultaat van een marktconsultatie is idealiter een gedetailleerd beeld van de mogelijkheden van 
marktpartijen om een complex of innovatief project naar de wensen van de aanbestedende dienst uit 
te voeren.
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Direct vragen naar geschikte en onderscheidende EMVI criteria kan veel informatie opleveren over de 
reikwijdte van bepaalde EMVI criteria. De zelf bedachte of voorgenomen EMVI criteria kunnen in een 
marktconsultatie getoetst worden. Ook kan een marktconsultatie gebruikt worden om de reikwijdte 
van het belang van een EMVI criterium te exploreren. 

3.6 INKOOPSTRATEGIE
Een belangrijke stap omdat hierin het verloop van de rest van het inkoopproces op strategische 
hoofdlijnen vastgelegd wordt. 
Het resultaat is veel omvattend. De keuze van de marktbenadering , de contractvorm en de wijze van 
samenwerking met de markt worden in deze stap bepaalt en vastgelegd. Ook de gekozen 
beleidsdoelen (duurzaam, innovatie, MKB, social return, sociale voorwaarden, biobased, circulair …) 
worden in deze stap vastgelegd. En bij de voorgenomen keuze van laagste prijs zal hier een motivering 
opgesteld moeten worden. Wanneer niet al eerder een beoordelingsteam is geformeerd dan zal dit 
zeker in deze stap gestalte moeten krijgen. 
De EMVI criteria worden in deze stap vastgesteld, dus ook de keuze tussen prijscriteria, prestatiecriteria 
en/of kwaliteitscriteria. De criteria moeten natuurlijk afgestemd zijn op de gekozen 
samenwerkingsvorm. Bij STABU en RAW bestekken kan eventuele meerwaarde gezocht worden in 
uitvoering, techniek, planning, bereikbaarheid of fasering of door het toestaan van varianten op 
onderdelen van de uitvoering. Bij geïntegreerde samenwerkingsvormen is veel meer ontwerpvrijheid. 
Hybride contracten met nog een sterke RAW component geven ook al enig ruimte. Een 
aanbestedende dienst kan dan ook criteria op het gebied van risicobeheersing e.d. kiezen. Hoofddoel 
blijft dat EMVI meerwaarde op moet leveren. Het beoordelingsteam betrekken bij het opstellen van de 
EMVI criteria heeft sterk de voorkeur.

3.7 VOORLEGGEN TENDERBOARD
Alleen wanneer een aanbestedende dienst met een Tenderboard werkt is deze stap van belang. Een 
Tenderboard is een commissie van experts met of zonder bestuurlijke deelname die een oordeel geeft 
over de wijze van aanbesteden van de (grotere) projecten.
Het resultaat is een kritische blik op de inkoopstrategie, de doelstelling van de opdrachtgever, de keuze 
van de beleidsdoelen en de (globale) EMVI criteria. Wanneer sprake is van bestuurlijke deelname aan 
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een Tenderboard dan is de keuze direct bestuurlijk bekrachtigd. Dit kan vooral van belang zijn als er 
sprake is van conflicterende beleidsdoelen.
Alle EMVI criteria worden voorgelegd aan een Tenderboard. Dit houdt in dat de keuzes, de verwachte 
meerwaarde en het onderscheidend vermogen goed moet onderbouwen worden. Ook zonder 
Tenderboard moet dit gebeuren maar met een Tenderboard wordt de robuustheid van de 
onderbouwing door anderen, meestal intern getoetst. 

3.8 PROJECTPLAN 1

In een projectplan worden de aansturing en de uitwerking van het project beschreven.
Het resultaat is een projectplan waarin op een kernachtige manier het benodigd geld, de gewenste 
organisatie, de doorlooptijd, de omgang met informatie, de communicatie, de na te streven kwaliteit 
en eventueel de mogelijke risico’s beschreven zijn voor het gehele project.
In deze stap worden EMVI criteria niet nader gespecificeerd maar het projectplan kan wel een 
inspiratiebron zijn voor een aanvullend of nieuw criterium. Verder kunnen criteria aan bepaalde 
aspecten gekoppeld worden zoals tijd en kwaliteit. Ook kan in het projectplan opgenomen worden 
hoe geborgd wordt dat de winnende inschrijver zich houdt aan EMVI afspraken, eventueel in de vorm 
van bonus/malus systeem. 

3.9 INKOOPPLAN
In een inkoopplan wordt de wijze van inkoop in detail uitgewerkt. 
Het resultaat omvat onder andere de definitieve contractkeuze , de benadering van de markt, de te 
volgen aanbestedingsprocedure en eventueel de motivering voor toepassing van laagste prijs. En in 
deze fase worden wezenlijke aspecten van EMVI criteria vastgelegd.
Voor EMVI is dit dus een cruciale stap. Het gaat om het bepalen van het gewicht van de criteria, hoe 
dit gewicht te scoren en hoe de score te beoordelen. Vaak staat de beoordelingsmethodiek en de wijze 
van score al in het inkoopbeleid vast.

1 Vaak zal projectplan in het inkoopplan staan of andersom. Het inkoopplan is vooral gericht op de uitwerking 
van de inkoopstrategie terwijl het projectplan vooral alle projectmatige aspecten benoemd.
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In het gewicht van de criteria moet de aanbestedende dienst door laten klinken wat hij overheeft 
– uiteindelijk in geld – voor meer kwaliteit, voor een snellere uitvoering, voor een duurzamere 
oplossing, voor een innovatieve oplossing, voor minder hinder, voor een betere communicatie etc.. 
De wijze waarop dit gedaan kan worden is niet voorgeschreven. Als beprijzen lastig is dan kan de AHP 
methode (Analytisch Hiërarchisch Proces) uitkomst bieden. Met dit hulpmiddel om beslissingen te 
nemen worden de gewichten van de EMVI criteria onderling gescoord (zie PIANOo website). Het 
gewicht kan direct in geld worden uitgedrukt maar het kan ook in punten of percentages.
Bij het beoordelen van de aangeboden kwaliteit gebruiken aanbestedende diensten verschillende 
schalen. De bekende ‘school’-schaal van 1 tot 10 levert vaak een score op tussen 7 en 8. Dat maakt 
deze schaal soms minder handzaam. Bij een schaal van -5 tot +5 of van ‘minimaal’ tot ’uitstekend’ 
treedt deze verenging van de scores minder op. Een voorbeeld is hieronder opgenomen, waarbij de 
scores voor Goed en Redelijk aangepast kunnen worden afhankelijk van de waardering hiervoor van 
de aanbestedende dienst (bijvoorbeeld een score van 90% voor Goed betekent dat de aanbestedende 
dienst het niet zo belangrijk vindt dat er meer dan Goed wordt aangeboden door de inschrijver):

Beoordeling Score

Uitstekend 100% of 10 punten

Goed Bijvoorbeeld 70% of 7 punten

Redelijk Bijvoorbeeld 30% of 3 punten

Minimaal 0% of 0 punten
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Als u toch graag dichter blijft bij het gebruiken van een rapportcijferschaal, dan ziet een voorbeeld met 
soortgelijke effecten als hierboven er als volgt uit: 

Beoordeling Omschrijving Score

+5 Uitmuntend 100%

+4 Heel goed 95%

+3 Goed 70%

+2 Ruim voldoende 40%

+1 Voldoende 10%

0 Minimaal 0%

-1 Onvoldoende 0% of terzijde leggen

-2 Matig 0% of terzijde leggen

-3 Heel matig 0% of terzijde leggen

-4 Slecht 0% of terzijde leggen

-5 Heel slecht 0% of terzijde leggen

De beoordeling die tussen de +5 en -5 ligt, kan als effect hebben dat beoordelaars iets minder 
terughoudend zijn om bijvoorbeeld een ‘+5’ te geven (als er sprake is van een uitmuntende 
beoordeling). 
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Als u toch graag gebruik wilt maken van de bekende standaardrapportcijferschaal, dan ziet een 
voorbeelduitwerking met soortgelijke effecten als hierboven er als volgt uit:

Beoordeling Omschrijving Score

10 Uitmuntend 100%

9 Heel goed 95%

8 Goed 70%

7 Ruim voldoende 40%

6 Voldoende 10%

5 Onvoldoende 0% of terzijde leggen

4 Matig 0% of terzijde leggen

3 Heel matig 0% of terzijde leggen

2 Slecht 0% of terzijde leggen

1 Heel slecht 0% of terzijde leggen

Vooraf moet helder zijn of een slechte score op één EMVI criterium (bijv. minder dan een zes of 
‘minimaal’) gecompenseerd mag worden door een goede score op een andere criterium. Als dit niet 
mag betekent het dat een inschrijver dan uitgesloten moet worden.
Om inschrijvers duidelijk te maken hoe een criterium gescoord wordt, moet in deze stap nagedacht 
worden hoe de relatie is tussen de beoordeling van de inschrijving en de score. Deze relatie wordt 
uitgezet in een scoremodel, waarbij altijd op de horizontale as de prestatie (prijs, kwaliteit, minder 
hinder, tijd, innovatieve oplossing etc.) staat en op de verticale de score (punten of virtuele prijzen). 
Meestal wordt een lineair model gebruikt tussen de maximale prestatie met de hoogste score en een 
minimale (toegelaten) prestatie met een score van 0 punten of een virtuele prijs van € 0. 
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Een lineair model hoeft niet overeen te komen met de waarde die een aanbestedende dienst eraan wil 
geven. In onderstaande grafiek zijn twee alternatieve scoremodellen getoond naast de lineaire. 
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Het doorrekenen van (extreme) scenario’s gebeurt in deze stap alvorens het gewicht en het scoremodel 
definitief vast te leggen.
Ook de handhavingsstrategie zal in relatie tot de gekozen EMVI criteria bepaald moeten worden voor 
zover dit niet al in het algemeen inkoopbeleid vastligt. Het gaat om de keuze van een bonus/malus 
systeem inclusief de hoogte van de boete.
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3.10 VOORBEREIDEN REALISATIE OF VOORBEREIDING AANBESTEDING
In deze stap worden alle voorbereidingsstappen voor een aanbesteding afgerond. 
Het resultaat is veelzijdig van (functionele) specificaties, een eventueel afgerond bestek, een concept-
contractdocument, een selectiedocument, eventueel een inschrijvings- en beoordelingsdocument (ook 
wel gunningsdocument genoemd) tot de verplichte aankondiging.
De EMVI criteria liggen al vast in het inkoopplan maar nu moet dit omgezet worden naar 
aanbestedingsstukken. Wat zet je in de aankondiging? Wat in andere stukken? Belangrijk is dat EMVI 
criteria zodanig geformuleerd zijn dat potentiële inschrijvers dit eenduidig zullen interpreteren.

3.11 AANBESTEDING
De aanbestedingsprocedure begint met de aankondiging of uitnodiging (bij onderhands) en eindigt 
met de gunning.
Het resultaat omvat naast de publicatie van de aankondiging, de selectie, de nota van inlichtingen, de 
inschrijving of aanbesteding, de beoordeling van de inschrijvingen, de voorlopige gunning, de 
definitieve gunning. Bij een concurrentiegerichte dialoog komen daar natuurlijk de verschillende 
dialoogrondes bij en bij opdrachten met een ontwerpaspect nog vaak het beantwoorden van 
individuele vragen.
De EMVI criteria staan al voor deze stap vast, ook de gewichten en de beoordelingsmethodiek. 
Formeel mogen geen wijzigingen aangebracht worden tijdens de aanbestedingsprocedure. Eventuele 
onduidelijkheden of fouten – meestal opgemerkt naar aanleiding van vragen – kunnen soms hersteld 
worden in een Nota van Inlichtingen. Maar hier moet terughoudend mee omgegaan worden. 
Het beoordelingsteam moet in deze stap de inschrijvingen beoordelen en moet voor afgewezen 
inschrijvers een gemotiveerde afwijzing opstellen. De beoordeling moet volgens een vooraf vastgesteld 
protocol verlopen om subjectiviteit zo veel mogelijk uit te sluiten. Vooraf moet bekend zijn hoe met 
uiteenlopende beoordelingen omgegaan wordt. 
Gedurende de opschortende termijn van 20 dagen (voorheen Alcateltermijn genoemd) na de 
voorlopige gunning wordt elke afgewezen inschrijver de mogelijkheid geboden om een 
terugkoppelgesprek te houden over zijn score. Bij onderhands aanbesteden is geen sprake van een 
opschortende termijn maar dit wil niet zeggen dat de mogelijkheid bieden voor een toelichting wel 
recht doet aan de inspanningen van de afgewezen inschrijvers.
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3.12 CONTRACTEREN
Na de gunning volgt het tekenen van het contract. 
Het resultaat is simpelweg een contract op basis van de inschrijving, de aanbestedingsstukken en de 
voorwaarden (UAV of UAV-gc).
In het contract dient te staan hoe in de uitvoering recht gedaan wordt aan de verwachtingen omtrent 
EMVI criteria. Vaak worden EMVI criteria in een contract vertaald in KPI’s en als zodanig constant 
tijdens de uitvoering als belangrijke indicatoren in de gaten gehouden. De KPI’s moeten zo vastgelegd 
worden dat slechts één uitleg mogelijk is. Zo mogelijk aangevuld met een regeling hoe met elkaar om 
te gaan als bepaalde afspraken niet gehaald worden bijv. in de vorm van een bonus-malus regeling en 
een escalatiemodel. Een malus regeling of ‘EMVI boete’ kan in de vorm van een korting gerelateerd 
aan het behaalde voordeel bij inschrijving.

3.13 UITVOERING CONTRACT
Contractbeheersing/-management is meestal nodig om enige zekerheid te hebben en om controle te 
houden op een goed projectresultaat. Hoe contractbeheersing is georganiseerd hangt af van de wijze 
waarop de markt is benaderd.

Bij wijzigingen in de opdracht moeten de gevolgen voor eisen en wensen vastgelegd worden. 
Het resultaat is uitvoering van het contract conform afspraak met toetsingsmomenten ook op EMVI 
criteria. Hoe en door wie getoetst wordt hangt af van de vooraf vastgelegde rolverdeling. Bij 
traditionele contracten ligt de verantwoordelijkheid vrijwel volledig bij de aanbestedende dienst. Bij 
geïntegreerde contracten verschuift dit voor een groot deel naar de opdrachtnemer. Systeemgerichte 
contractbeheersing is daarvan een goed voorbeeld. Dan wordt op basis van product-, proces- en 
systeemtoetsen de opzet en uitvoering van het contract bij de opdrachtnemer getoetst. Hierbij worden 
ook de EMVI toezeggingen beoordeeld. 

Controle van de toegezegde meerwaarde van EMVI tijdens de uitvoering is alleen mogelijk als de EMVI 
criteria ook SMART geformuleerd zijn zodat realisatie eenvoudig getoetst kan worden (toetsplan 
opstellen door opdrachtgever of opdrachtnemer). Als er veel EMVI criteria gevraagd zijn kan de 
controle arbeidsintensief zijn. De geloofwaardigheid van de aanbestedende dienst is in geding als niet 
op EMVI criteria gecontroleerd wordt.



1. INLEIDING

2.  EMVI OF LAAGSTE PRIJS

3.  EMVI IN HET BOUWINKOOPPROCES 
• Vaststellen van de inkoopbehoefte
• Projectopdracht 
• Kansen/risico analyse
• Marktverkenning en marktanalyse
• Marktconsultatie
• Inkoopstrategie
• Voorleggen Tenderboard
• Projectplan 
• Inkoopplan
• Voorbereiden realisatie of voorbereiding 

aanbesteding
• Aanbesteding
• Contracteren
• Uitvoering contract
• Opleveren
• Evalueren

4.  EMVI CRITERIA IN DE PRAKTIJK
• Aanbesteding boezembaggerwerk 

Amstelmeerkanaal 
• Versterking Hondsbossche en 

Pettemerzeewering 
• Reconstructie Anna van Buren plein 
• Vervangende nieuwbouw Zalmplaat 

Hoogvliet (Rotterdam)

5. BIJLAGES

6. MEER INFORMATIE

7. OVER PIANOo 
EXPERTISECENTRUM AANBESTEDEN

‘Werken met EMVI’

19

3.14 OPLEVEREN
De oplevering omvat de eindcontrole op het projectresultaat.
Het resultaat is een gerealiseerd project inclusief de beloofde meerwaarde die op basis van de EMVI 
criteria in contracteisen is vastgelegd.

Voor EMVI gaat het vooral op het beoordelen van het bereikte resultaat. Is dit zodanig dat een boete 
(malus) uitgedeeld moet worden of is een bonus op zijn plaats omdat meer waarde is gerealiseerd dan 
in de inschrijving is aangeboden. Of een boete gegeven mag worden moet al eerder in het proces 
besloten en vastgelegd zijn.

3.15 EVALUEREN
Idealiter moet elk project na oplevering geëvalueerd worden.
Het resultaat kan veelzijdig zijn afhankelijk van de omvang van de evaluatie. De prijs, de planning, de 
werkwijze van de ondernemer zijn de standaard evaluatiepunten. Vaak wordt nog te weinig aandacht 
besteed aan de eigen rol van de aanbestedende dienst en de EMVI criteria.

De ervaringen met de gekozen EMVI criteria vastleggen en doorgeven aan het volgend projectteam of 
beoordelingsteam gebeurt nog zelden. Het gaat dan om het onderscheidend vermogen, 
controleerbaarheid en ook of de meerwaarde gerealiseerd is. Wel moet men beseffen dat het 
onderscheidend vermogen van een EMVI criterium afneemt bij elke volgende aanbesteding met 
hetzelfde criterium. Dit geldt zeker voor het criterium Plan van aanpak. 

Als een EMVI criterium veel waarde heeft opgeleverd en de markt blijkt dit gemakkelijk te realiseren 
dan kan overwogen worden de volgende keer dit criterium als eis te formuleren. De inschrijvers 
kunnen zich dan niet meer onderscheiden op dit criterium.
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4. EMVI CRITERIA IN DE PRAKTIJK

Op basis van een analyse van praktijkvoorbeelden zijn hieronder zowel adviezen, tips of 
aanbevelingen in algemene zin als een drietal uitgewerkte voorbeelden gegeven van EMVI 
criteria. 

4.1 ALGEMENE ADVIEZEN, TIPS EN AANBEVELINGEN 
De eerste en misschien wel belangrijkste algemene aanbeveling betreft het verkrijgen van meerwaarde. 
Als getwijfeld wordt of met EMVI meerwaarde bereikt kan worden, is aanbesteden op laagste prijs een 
betere optie. De druk om EMVI toe te passen mag niet ontaarden in ‘gezochte EMVI criteria’. Dat 
levert veel werk op voor de inschrijvers zonder zichtbaar resultaat. EMVI is een middel en geen doel.

De tweede algemene aanbeveling betreft het aantal criteria dat toegepast wordt. Meer dan drie EMVI 
criteria is alleen in uitzonderingsgevallen aan te bevelen. Per criterium zijn nog wel subcriteria te 
gebruiken.

Inspiratie voor de keuze van criteria kan op verschillende manieren verkregen worden. In de praktijk 
blijken veel aanbestedende diensten in de GWW en bouwsector met name bij standaardprojecten een 
beperkt aantal EMVI criteria te hanteren, te weten:
• Beperking omgevingshinder
• Duurzaamheid
• Planning
• Risicobeheersing
• Bereikbaarheid.

Bij projecten die niet standaard zijn is de variatie groter en worden ook criteria gebruikt voor:
• Uitvoeringsmethode 
• Kwaliteitsborging 
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• Technische kwaliteit
• Organisatie 
• Processen 
• Innovatie voor een concreet probleem

Belangrijk is wel dat de markt zich kan onderscheiden op criteria en dat criteria gecontroleerd kunnen 
worden. Daarom kunnen bepaalde criteria beter niet gehanteerd worden maar wel als eisen 
geformuleerd worden. De volgende criteria moeten altijd kritisch bekeken worden alvorens als EMVI 
criterium in aanbestedingsstukken op te nemen:
• CO2-prestatieladder
• Projectmanagementplan 
• Algemeen kwaliteitsplan
• Garanties 
• Basiseisen aanzien van social return
• Veiligheid

Ook een ‘plan van aanpak’ als EMVI criterium is niet aan te raden behalve als er concrete heldere 
criteria meegegeven worden waarop een plan van aanpak (objectief) beoordeeld en gecontroleerd 
wordt. Veel aanbestedende diensten willen de markt stimuleren om met innovatieve oplossingen te 
komen en proberen dit te bereiken via EMVI criteria. Maar innovatie an sich leent zich slecht als EMVI 
criterium. Innovatie is namelijk nooit het doel maar met innovatie wil de aanbestedende dienst een 
bepaald doel bereiken. Door bijvoorbeeld lange termijn doelen te stellen en deze vertalen naar EMVI 
criteria wordt wel de innovatiekracht van de markt aangesproken. Maar innovatie kan ook 
gestimuleerd wordt door EMVI criteria te hanteren op uitvoering en techniek of door het combineren 
van functioneel specificeren met EMVI criteria. Als een marktpartij een innovatieve oplossing heeft dan 
kan hij zich duidelijk onderscheiden. 

Een klip en klaar advies op het gebied van het gewicht aan een EMVI criterium is lastig te geven. In de 
praktijk variëren de gewichten zeer sterk en toch wint meestal de laagste inschrijver, zelfs als kwaliteit 
meer gewicht heeft dan prijs. Het onderscheidend vermogen en het gewicht bepalen samen of een 
EMVI criterium doorslaggevend is of kan zijn. Dit vooraf inschatten blijft lastig. Doorrekenen van 
scenario’s bijv. aan de hand van oude inschrijvingen is de enige manier om enigszins te kunnen 
inschatten of EMVI criteria echt onderscheidend zijn. 
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Evaluaties van EMVI aanbestedingen kunnen inspiratiebronnen zijn voor zowel goede criteria, 
gewichten en te verwachte scores. De inspanning die evaluaties kosten wordt dubbel en dwars later 
terugverdiend zeker als de evaluatieresultaten consequent intern gedeeld worden. Nog beter zou zijn 
om deze ervaringen ok uit te wisselen tussen aanbestedende diensten. 

4.2 PRAKTIJKVOORBEELDEN 
Uit de verzamelde praktijkvoorbeelden zijn vier voorbeelden geselecteerd op basis van de volgende 
zeven selectie-eisen:
• Zijn de EMVI criteria in lijn met de contractvorm (UAV of UAV-GC)?
• Zijn de EMVI criteria gerelateerd aan beleids- en/of projectdoelstelling van de opdrachtgever?
• Zijn de EMVI criteria voldoende smart omschreven zodat beoordeling en handhaving geen 

problemen oplevert?
• Komen de gewichten van de EMVI criteria overeen met een reële waarde in de praktijk zodat 

inschrijvers ook daadwerkelijk aandacht besteden aan de EMVI criteria?
• Onderscheiden inschrijvers zich op de EMVI criteria ?
• Zijn de EMVI criteria goed beoordeelbaar?
• Zijn de EMVI criteria goed te beheersen tijdens de uitvoering?
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4.2.1 Aanbesteding boezembaggerwerk Amstelmeerkanaal 
Omschrijving project: het werk bestaat uit het baggeren van het Amstelmeerkanaal, inclusief het 
regelen van de benodigde vergunningen, toestemmingen, ontheffingen en beschikkingen voor de 
uitvoering van het baggerwerk, en de afzet van de vrijkomende baggerspecie, waarbij ook de duikers 
in het boezemkanaal gereinigd moeten worden. 
• Aanbestedende dienst Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK)
• Type project uitvoeren van een werk op basis van het RAW bestek 
• Omvang <1 miljoen € (het aannemen van het werk is geraamd op ca. € 600.000)
• EMVI criteria Een Plan van Aanpak, bestaande uit drie verschillende aspecten (tussen haakjes de 

maximale kwaliteitswaarde en het percentage hiervan op basis van de raming van de opdrachtwaarde): 
A. Communicatie (€ 60.000 = 10%) onderverdeeld in: 

1. Communicatie met derden en afhandeling klachten ( € 30.000 = 5%)
2. Communicatie met OG/directie ( € 30.000 = 5%)

B. Uitvoeringsaspecten ( € 240.000 = 40%) onderverdeeld in:
1. Werkwijze van het ontgraven van baggerspecie ( € 30.000 = 5%)
2. Duurzame wijze van vervoer en verwerking van de baggerspecie ( € 120.000 = 20%)
3. Wijze van ontgraven van de baggerspecie ( € 90.000 = 15%)

C. Werkplanning ( € 60.000 = 10%) onderverdeeld in: 
1. Wijze waarop de ON stuurt op de planning (€ 15.000 = 2,5%)
2. Top-2 risico’s en risicobeheersing (€ 30.000 = 5%)
3. Wijze van controle eigen werk (€ 15.000 = 2,5%)

Naast het Plan van Aanpak is ook een ambitieniveau op CO2-prestatieladder (€ 30.000 = 5%) als 
gunningscriterium in deze aanbesteding opgevoerd. 
Voor een nadere beschrijving van de EMVI-criteria, zie bijlage 1. 

• EMVI Beoordelingsmethode: Gunnen op waarde met een virtuele aftrek op de inschrijfsom van 
100% van de maximale kwaliteitswaarde voor het desbetreffende (sub)gunningscriterium bij een 
score van 5 (op een schaal van 0 tot 5).

Scores op de selectie-eisen:
• Criteria in lijn met de contractvorm: als contractvorm heeft HHNK gekozen voor een traditioneel 

RAW-bestek, er is weinig tot geen ontwerpvrijheid voorzien in de uitvoering van dit werk. Om toch 
een sterke nadruk op kwaliteit in de uitvoering te krijgen zijn er EMVI-criteria opgevoerd die bij 
optimale invulling tot significante (fictieve) aftrek op de inschrijfsom leiden.
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• Criteria gerelateerd aan doelstelling van de opdrachtgever: Het waterschap vertaalt 
beleidsdoelen, zoals het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) naar EMVI criteria indien 
dit van meerwaarde kan opleveren. In dit voorbeeld heeft dit geleid tot criteria waarbij een 
duurzaam vervoer en verwerking van de baggerspecie en een ambitieniveau op de 
CO2-Prestatieladder werd beloond. 

• Criteria Smart omschreven: EMVI criteria zijn eenduidig omschreven (zie bijlage 1 ).
• Criteria vertegenwoordigen reële waarde: De maximale fictieve aftrek op de inschrijfsom voor 

alle EMVI criteria tezamen bedroeg € 390.000. Dit is 65% van de raming van de opdracht. Hiermee 
is een substantiële waarde voor kwaliteit als gunningscriterium gehanteerd.

• Onderscheidend vermogen van de criteria: Bij de beoordeling is er weinig tot geen onderscheid 
geconstateerd in de invulling van de volgende criteria:
 – Communicatie met derden en afhandeling van klachten (spreiding in de scores: 3-4)
 – Wijze van ontgraven van de baggerspecie (spreiding in de scores: 3-4)
 – Wijze waarop ON stuurt op de planning (alle scores: 3)
 – CO2-Prestatieladder (alle scores: 3)

Op het gunningscriterium ‘Duurzame wijze van vervoer en verwerking van de baggerspecie’ is wel 
onderscheidend gereageerd. Voor HHNK is dit het belangrijkste criterium in de aanbesteding 
geweest (met de hoogste fictieve aftrek) omdat er veel belang werd gehecht dat het vervoer van de 
baggerspecie tot minimale overlast voor de omgeving (omwonenden) en het milieu zou 
plaatsvinden. Dit past in het MVO-beleid van aanbestedende dienst. 
Dat de CO2-Prestatieladder niet tot onderscheid heeft geleid bij de aanbesteding is van secundair 
belang. HHNK hecht aan het toepassen van dit instrument omdat hiermee de markt wordt 
gestimuleerd op een structurele manier tot CO2 reductie te komen. De komende jaren zal het niveau 
waarop de hoogste fictieve aftrek wordt gegeven stapsgewijs opgevoerd worden naar niveau 5. Als 
de CO2-Prestatieladder gemeengoed in de GWW-sector is geworden vervalt de noodzaak om dit als 
een gunningscriterium te gaan gebruiken, maar die situatie is op dit moment nog niet bereikt. 

• Criteria goed beoordeelbaar: alle gunningscriteria zijn in de praktijk goed beoordeelbaar 
gebleken. Iedere inschrijver heeft een motivering bij de scores gekregen waarmee gedetailleerd is 
ingegaan op de uitwerking en hoe dit bij de aanbestedende dienst is gevallen. Voorbeeld van een 
motivering op gunningscriterium ‘Communicatie met derden en afhandeling van klachten’:  
“In uw plan van aanpak worden 2 klachten benoemd welke als realistisch zijn bevonden door het 
beoordelingsteam. Voor wat betreft het voorkomen van geluidsoverlast wordt het meten en 
registeren van geluid aan de gevel als meerwaarde gezien. Volgens het bestek zijn de werktijden 
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gesteld op 07.00 uur - 17.00 uur, en is de meerwaarde om nabij de bebouwing te baggeren van 
08.00 uur tot 17.00 uur dan ook nihil. De inzet van het benoemde materieel wordt door het 
beoordelingsteam als meerwaarde gezien. De klachtenprocedure wordt duidelijk beschreven, en 
ook de voorlichtingsavond wordt als duidelijke meerwaarde gescoord. Dit geldt tevens voor 
keukentafelgesprekken van omliggende perceeleigenaren rond het weilanddepot”.

• Criteria te beheersen in de uitvoering: Het werk is uitgevoerd. De EMVI-criteria waren in de 
praktijk goed toetsbaar, ook het plan van aanpak. De aannemer had het plan van aanpak omgezet 
in een groot aantal acties. 
Evaluerend is de vraag blijven hangen wat duurzamer is: één baggerdepot inrichten en gebruik 
maken van een hydraulische baggerzuiger en opvoerstation (booster) of meerdere nabijgelegen 
baggerdepots zonder opvoerstation. Deze vraag is ontstaan bij het toetsen op milieubelasting 
(aspect B2 van de inschrijvingsleidraad). Wellicht dat dit bij toekomstige aanbestedingen anders/
beter geformuleerd kan worden. Achteraf is geconstateerd dat sinds dit project de plannen van 
aanpak verder zijn ontwikkeld in de baggerbranche en dat van onderscheidend vermogen 
nauwelijks meer sprake is.  In het vervolg wordt door de aanbestedende dienst dan ook afgezien 
van het hanteren van plan van aanpak als een EMVI criterium.

Nieuwbouw gemaal Purmer Stedelijk – EMVI criterium Innovatie
Om innovatieve pompen voor dit gemaal te krijgen is het EMVI criterium ‘visvriendelijke 
pompen’ in een D&C project gebruikt. Het criterium is zo omschreven, gewaardeerd en 
gecontroleerd dat ook daadwerkelijk innovatieve pompen geïnstalleerd zijn. 
Een inschrijver kon maximaal € 74.000 (= 8,5% van de raming) fictieve aftrek krijgen wanneer 
hij zijn aanbieding had onderbouwd met:
• Rapport van een onafhankelijk en ter zake deskundig onderzoeks- c.q. adviesbureau;
• Onderzoek naar de visvriendelijkheid binnen het werkgebied; 
• Proefmodel in een binnen- en/of buitenopstelling.
De winnende inschrijver heeft serieus aandacht besteed aan dit EMVI criterium ondanks de 
relatief lage waardering. De eenduidige en concrete beschrijving van het criterium volgens een 
standaard opzet heeft zeker bijgedragen tot het resultaat.
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4.2.2 Versterking Hondsbossche en Pettemerzeewering 
Omschrijving project: het ontwerpen en het bouwen van een zeewering in het kader van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel ‘zwakke schakels’, met aandacht voor 
recreatie, natuurbehoud en onderhoudsfrequentie
• Aanbestedende dienst: Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK)
• Aanbestedingsprocedure: concurrentiegerichte dialoog 
• Type project Design en Construct (UAV-GC)
• Omvang Plafondbedrag bij aanbesteden van € 143 miljoen
• EMVI criteria met een totale waarde van € 40.000.000 (excl. waarde voor CO2-prestatieladder)

 – Technische kwaliteit (€ 7.500.000) beschreven als
• Zandberekening (€ 7.500.000)
• Eisenboom verificatiematrix (knock out criterium2)

 – Inpassing natuur en recreatie ( € 15.000.000) beschreven als
• Recreatie ( € 5.000.000)
• Natuur ( € 10.000.000)

 – Uitvoering en onderhoud ( € 17.500.000) beschreven als
• Onderhoudsfrequentie ( € 10.000.000)
• Hinderbeperking ( € 7.500.000)

 – CO2-prestatieladder: maximaal 5% fictieve korting van de inschrijfsom (bij ambitieniveau 5 op de 
ladder)

• EMVI beoordelingsmethodiek: gunnen op waarde met de formule 0,1 x score (1 tot 10) x 
maximale waarde van een subcriterium 

Scores op de selectie-eisen:
• Criteria in lijn met de contractvorm: De opdrachtnemer heeft in dit D&C project veel vrijheid om 

uitvoering en ontwerp op elkaar af te stemmen. Alle EMVI criteria, behalve de CO2-prestatieladder, 
versterken deze ontwerpvrijheid. 

• Criteria gerelateerd aan doelstelling van de opdrachtgever: De inpassing in het recreatie- en 
natuurgebied zijn belangrijke doelstellingen van het HHNK, maar ook van het recreatieschap Noord 

2 Een knock-out criterium is formeel niet toegestaan als een EMVI criterium. Wel is het mogelijk om inschrijvers 
met een (te) lage scores op een EMVI criterium ter zijde te leggen.
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Holland. Omdat ook de onderhoudsfrequentie grote invloed kan hebben op recreatie en natuur is 
dit omgezet in een wens (subcriterium). Ook de beleidsdoelstelling van een goede relatie met 
omwonenden is vertaald in een EMVI subcriterium.

• Criteria Smart omschreven: EMVI criteria zijn eenduidig omschreven in de inschrijvingsleidraad 
met een standaard lay-out (HHNK breed), zie bijlage 2.

• Criteria vertegenwoordigen een reële waarde: de drie belangrijkste EMVI criteria zijn behoorlijk 
hoog gewaardeerd met in totaal € 40.000.000 aan fictieve korting. Dit stond in goede relatie met 
de totale omvang van het project zodat de verhouding prijs/kwaliteit op ongeveer 72/28 lag..  
De hoogte van de fictieve kortingen voor inpassing natuur en recreatie waren aantrekkelijk genoeg 
voor de inschrijvende partijen om hier veel werk van te maken. 

• Onderscheidend vermogen van de criteria: De inschrijver heeft veel ontwerpvrijheid op het 
gebied van onderhoud, uitvoering en inpassing natuur en recreatie. Dit vertaalde zich in echt 
onderscheidende scores op deze twee criteria: natuur: van 1 tot 8 en recreatie van 3 tot 7. 
De onderhoudsfrequentie was binnen de gehanteerde termijn van 10 jaar niet onderscheidend. Alle 
ingediende plannen waren dermate robuust dat de komende 10 jaar geen onderhoud hoeft plaats 
te vinden. De CO2-prestatieladder heeft ook geen onderscheid gemaakt: iedere inschrijver 
ambieerde het hoogte (5) niveau. Waarschijnlijk Is de CO2-prestatieladder geen zinvol instrument 
meer als alle inschrijvende partijen op het hoogste niveau zijn gecertificeerd? 

• Criteria goed beoordeelbaar: Recreatie was een belangrijk aspect en is in de praktijk goed 
beoordeelbaar gebleken. Recreatieschap Noord Holland was betrokken bij de beoordeling van de 
plannen. Advies is om vaker externe partijen te betrekken vanaf het begin. Wel moeten er een 
duidelijk protocol worden opgesteld (dat externe partijen geen plannen mogelijk afkeuren, geen 
vetorecht hebben).

• Criteria te beheersen in de uitvoering: De uitvoering is goed en binnen de gestelde termijn 
doorlopen. De uitwerking van de maatregelen om natuur en recreatie optimaal te stimuleren is op 
papier beoordeeld maar moet nu in de praktijk gebracht gaan worden. De komende jaren zal blijken 
of plannen en werkelijkheid bijeenkomen.

 Ook hinder voor de omgeving beperken (voorkomen van stuifzand tijdens werkzaamheden) was 
een goed criterium. De toetsing op hinder van stuifzand vond plaats op basis van klachten uit de 
omgeving. Wel is achteraf een aantal opmerkingen gekomen op de plannen (ondanks dat alle 
partijen zo goed mogelijk zijn meegenomen).
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EMVI evaluatie gemeente Rotterdam 
In 2014 heeft Rotterdam 45 aanbestedingen in de GWW- en Bouwsector geëvalueerd. 
De resultaten zijn gegroepeerd naar het gebruik van UAV en UAVgc

UAV (traditionele contracten)
Advies: richt je op prestatiecriteria; kwaliteitscriteria zijn te overwegen (financiële afweging, 
meerwaarde). Geschikte criteria:
• Planning: doorlooptijd, halftime, levertijd.
• Uitvoering: visie op uitvoering, werkplan, inzet materieel, technische oplossing.
• Bereikbaarheid: stremming verkeer, ontsluiting, fasering, oplossing voor parkeren
• Innovatie: nieuwe oplossingen bedenken voor concrete problemen, bijvoorbeeld logistiek 

of circulaire economie/hergebruik. 

UAVgc (geïntegreerde contracten)
Advies: zowel prestatiecriteria als kwaliteitscriteria zijn mogelijk. 
Geschikte criteria:
• Planning: doorlooptijd, halftime, levertijd
• Omgeving: omgevingsmanagement, communicatie bewoners, geluidshinder, stofhinder, 

onverwachte vondsten in de ondergrond, publieksgerichtheid, klantenservice, 
klachtenmanagement

• Uitvoering: visie op uitvoering, werkplan, inzet materieel, technische oplossing
• Bereikbaarheid: stremming verkeer, ontsluiting, fasering, oplossing voor parkeren
• Beeldkwaliteit: inpassing omgeving, omgang met monumenten, ontwerp, vormgeving
• Risico’s: risicobeheersing en beheersmaatregelen, risicodossier
• Proces en Organisatie: keuringsplan, organisatie team, competenties en cv’s, interviews
• Innovatie: nieuwe oplossingen bedenken voor concrete problemen, bijvoorbeeld logistiek 

of circulaire economie/hergebruik.
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4.2.3 Reconstructie Anna van Buren plein 
Omschrijving project: herinrichting van het Anna van Burenplein, gelegen naast/achter het Centraal 
Station in Den Haag waarbij doorlopende bereikbaarheid van station en omliggende gebouwen van 
groot belang is.
• Aanbestedende dienst Gemeente Den Haag
• Aanbestedingsprocedure: meervoudig onderhands
• Type project RAW bestek bouw (UAV)
• Omvang < 1 miljoen
• EMVI criteria met een totale virtuele maximale waarde van € 800.000

 – Bereikbaarheid (€ 300.000) omschreven als
• Bereikbaarheid aanliggende gebouwen 
• Bereikbaarheid droge blusleiding en ondergrondse brandkranen 
• In stand houden en/of omleiden van vluchtroutes en loopstromen

 – In tact houden van dakbedekking parkeergarage (€ 100.000)
 – Kwaliteit (€ 300.000) omschreven als:

• Doorlopen bestratingspatroon
• Vlakheid 
• Kwaliteit in uitvoering o.a. beschreven als

 – Netheid werkterrein
 – Het juist toepassen van bouwhekken
 – Inrichten van tijdelijke voorzieningen voor omwonenden en gebruikers van het plein
 – Hoe wordt beeldkwaliteit van ontwerp gewaarborgd?

 – Waarborgen afspraken (€ 100.000) omschreven als
• Naleving afspraken 
• Controle (Hoe houdt de opdrachtnemer bij of de beschreven toezeggingen worden 

nageleefd?)
• EMVI beoordelingsmethodiek: gunnen op waarde met slecht vier score-categorieën waarbij 

vooral beoordeeld is in welke mate de inschrijver zijn toegevoegde waarde concreet (smart) heeft 
gemaakt:
 – 9-10 = 100% van de virtuele waarde
 – 7-8 = 50% van de virtuele waarde
 – 6 = 0% van de virtuele waarde, geen toegevoegde  waarde
 – ≤ 5 à uitsluiting
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Scores op de selectie-eisen:
• Criteria in lijn met de contractvorm: De opdrachtgever heeft rekening gehouden met de 

beperkte ontwerpvrijheid van de opdrachtnemer (RAW bestek) en toch de belangrijkste risico’s c.q. 
doelstellingen omgezet in EMVI criteria. Dit past goed bij een UAV contract. Vooral omdat de criteria 
zeer concreet zijn omschreven in de aanbestedingsleidraad. 
Er is bewust voor RAW gekozen omdat de gemeente regisseur wil blijven van een politiek gevoelig 
project en omdat de omgeving van het Centraal Station onderhavig is aan veel aanpassingen, zeer 
dynamisch is.

• Criteria gerelateerd aan doelstelling van de opdrachtgever:  
De belangrijkste risico’s en doelstellingen zijn vertaald naar EMVI criteria, dit waren
 – Bereikbaarheid aanliggende gebouwen m.n. het Centraal Station; 
 – Bereikbaarheid droge blusleiding en ondergrondse brandkranen; 
 – In stand houden en/of omleiden vluchtroutes en loopstromen;
 – Doorlopen bestratingspatroon; 
 – Vlakheid; kwaliteit uitvoering; 
 – Voorkomen beschading dak parkeergarage;
 – Naleving afspraken; 
 – Controle.

• Criteria Smart omschreven: Alle criteria zijn gedetailleerd maar wel eenduidig beschreven. 
• Criteria vertegenwoordigen een reële waarde: De totale waarde voor de EMVI criteria 

(€ 800.000) ligt hoger dan de inschrijfprijzen. Dit had kunnen leiden tot negatieve fictieve prijzen, 
gelukkig is dit niet gebeurd. De fictieve prijs van de winnaar was nu € 16.000 bij een inschrijfprijs 
van € 616.000. De raming was wellicht te ruim of de waarde van de EMVI criteria te hoog. 

• Onderscheidend vermogen van de criteria: De fictieve meerwaarde van de vijf inschrijvers 
varieerde tussen € 0 en € 600.000. Ook het verschil tussen de winnaar en de tweede was dusdanig 
(€ 350.000) dat gesproken kan worden van echt onderscheidende criteria. Wellicht heeft het 
gebruik van maar vier score-categorieën bijgedragen aan een groot onderscheidend vermogen.

• Criteria goed beoordeelbaar: Vanwege de duidelijke omschrijving van de EMVI criteria waren de 
inschrijvingen goed te beoordelen. De aannemer heeft na gunning het plan van aanpak met 
betrekking tot kwaliteitsmaatregelen omgezet in een prima actieplan. Dit actieplan bevatte wel 
meer dan 100 aandachtpunten, wat veel tijd kostte om te beoordelen. De volgende keer wil de 
aanbestedende dienst werken met gebundelde actiepunten.
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• Criteria te beheersen in de uitvoering: Het Anna van Burenplein was een voorbeeld waarbij het 
criterium bereikbaarheid goed heeft gewerkt. De aannemer had een standaard patroon van 
bestraten bedacht die telkens werd verplaatst, terwijl de gebouwen optimaal bereikbaar bleven. De 
uitvoerder had echt aandacht voor EMVI en anticipeerde voortreffelijk op aanpassingen om toch in 
de geest van de EMVI criteria te handelen. 

4.2.4 Vervangende nieuwbouw Zalmplaat Hoogvliet (Rotterdam)
Omschrijving project: het ontwerpen en het bouwen van de vervangende nieuwbouw ten behoeve van 
de Zalmplaatschool te Hoogvliet inclusief het slopen van het bestaande schoolgebouw.
• Aanbestedende dienst: Gemeente Rotterdam
• Aanbestedingsprocedure: Niet-openbare procedure 
• Type project Design en Construct
• Omvang Plafondbedrag bij aanbesteden van € 4,5 miljoen inclusief BTW
• EMVI criteria

 – Prijs ( € 4,5 miljoen incl. BTW.) beschreven als plafondbudget:
• ≤ € 4,00 miljoen (incl. BTW) = 10 punten
• ≤ € 4,25 miljoen (incl. BTW) = 9 punten
• ≤ € 4,50 miljoen (incl. BTW) = 8 punten
• ≥ € 4,50 miljoen (incl. BTW) = Uitsluiting

 – Duurzaamheid middels GPR3 energie:
• GPR-score > 8,1 = 10 punten
• 7,9 > GPR-score > 8,1 = 8 punten
• 7,7 > GPR-score > 7,9 = 6 punten
• 7,5 ≥ GPR-score ≥ 7,7 = 4 punten
• GPR-score < 7,5 / Niet reëel = 0 punten

 – Onderhoudskosten per m2 BVO. De beoordeling is op basis van de kosten per vierkante meter 
bruto vloer oppervlakte per jaar over de horizon van 50 jaar:
• ≤ € 9,- /m2 BVO/jaar 10 punten (zeer ambitieus)
• > € 9 en ≤ € 11,- /m2 BVO/jaar 8 punten (ambitieus)

3 GPR is een berekeningswijze (onder licentie) om de duurzaamheid van gebouwen vast te stellen  
(gprsoftware.nl)
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• > € 11 en ≤ € 13,- /m2 BVO/jaar 6 punten (redelijk realistisch)
• > € 13 en ≤ € 15,- /m2 BVO/jaar 4 punten (hoog onderhoudsniveau, wellicht realistisch)
• > € 15,- /m2 BVO/jaar (Niet reëel) 0 punten (te hoog, niet reëel)

 – Gesprek Schetsontwerp:
• Uitstekend = 10 punten
• Goed = 8 punten
• Voldoende = 6 punten 
• Matig = 4 punten
• Slecht =0 punten

 – Gesprek Proces
• Uitstekend = 10 punten 
• Goed = 8 punten
• Voldoende = 6 punten
• Matig = 4 punten 
• Slecht =0 punten

Tijdens het gesprek (er werd één gesprek gehouden per inschrijver) beoordeelt de 
beoordelingscommissie – zonder de scores op andere EMVI criteria te kennen – de twee 
onderwerpen (proces en schetsontwerp) afzonderlijk op:

• Houding (gedrevenheid, interactie)
• Professionaliteit (kennis en kunde)
• Kern (essentie pakkend van de opgave)
• Inhoud (het schetsontwerp en het proces, passend bij de opgave

• EMVI beoordelingsmethodiek: Na afronding van de gesprekken en beoordeling van alle 
beoordelingsaspecten worden de gunningaspecten samengevoegd en wordt de inschrijver met de 
“economisch meest voordelige inschrijving” bepaald, dit is de inschrijver met de hoogst behaalde 
score (maximaal 50 punten).  

Scores op de selectie-eisen:
• Criteria in lijn met de contractvorm: Het gaat om een D&C contract (UAV-gc) waarbij de 

opdrachtnemer veel ontwerpvrijheid had zeker ook omdat de omgeving weinig eisen en 
randvoorwaarden oplegde. De betreffende randvoorwaarden waren helder omschreven in een PvE, 
stedenbouwkundige randvoorwaarden en gemeentelijke verordeningen (zoals de koepelnota 
Welstand). 
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Om GPR energie en de onderhoudskosten te kunnen berekenen is het wel nodig dat een inschrijver 
een ontwerp maakte. Tevens is het (schets)ontwerp onderdeel van de beoordeling van het gesprek. 
Er is niet gekozen voor een DBM contract omdat het budget voor onderhoud volgens een ander 
stelsel loopt. Toch is het beperken van de onderhoudskosten – hoewel geen onderdeel van de 
opdracht – een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp.

• Criteria gerelateerd aan doelstelling van de opdrachtgever: Gemeente Rotterdam en het 
schoolbestuur wilden beiden een duurzaam en onderhoudsarm schoolgebouw. Inschrijvers konden 
voor beide aspecten zelf hun score berekenen. Dit heeft er waarschijnlijk toe geleid dat op beide 
aspecten (zeer) hoog gescoord is.  
Er is bewust geen grote bandbreedte voor prijs aangegeven omdat kwaliteit de doorslag moest 
geven en ook omdat de aanbestedende dienst zichzelf verplicht heeft een realistisch budget te 
ramen op basis van ervaring en kengetallen. 

• Criteria Smart omschreven: Inschrijvers konden drie van de vijf criteria zelf berekenen aan de 
hand van de vrij gedetailleerde beschrijving (zie bijlage 3). Wel is er commotie ontstaan over één 
onduidelijkheid in nadere invulling van onderhoud: ‘gaat het alleen om onderhoud voor kosten van 
de gemeente en/of onderhoud voor kosten van het schoolbestuur’. Na een kort geding, na de 
voorlopige gunning, is de tweede fase van de aanbesteding overgedaan met een extra vergoeding 
van € 25.000 per inschrijving. Alle inschrijvingen zijn opnieuw ingediend en opnieuw beoordeeld 
inclusief nieuwe gesprekken. Er is geen enkel bezwaar ingediend tegen deze tweede gunning.  
Voor de gesprekken zijn enkele belangrijke aspecten genoemd die bewust in algemene 
bewoordingen zijn aangeduid. Aan de inschrijvers is overgelaten om daar invulling aan te geven. Dit 
leverde geen problemen met de inschrijvers, zowel niet tijdens de gesprekken als bij de afwijzingen. 

• Criteria vertegenwoordigen een reële waarde: De bandbreedte van het prijscriterium bedroeg 
slechts € 500.000; uiteindelijk bleken de inschrijvingen maximaal € 250.000 te verschillen. Binnen 
deze bandbreedte waren inschrijvers in staat om (zeer) hoog te scoren op duurzaamheid en 
onderhoud.  
Dus meer dan 90% van de EMVI score werd bepaald door kwaliteitscriteria. Zeker aan de GPR-score 
en de onderhoudskosten zijn feitelijke kosten verbonden; dus vertegenwoordigen die ook een reële 
waarde.  De reële waarde van de gesprekken is niet aan te geven. 

• Onderscheidend vermogen van de criteria:  
Het maximale onderscheid op prijs was bewust slechts twee punten. Dit leverde dus vanzelf 
nauwelijks onderscheid op tussen de inschrijvers (scores 8 of 9 punten).  
Op duurzaamheid hebben alle inschrijvers de maximale score van 10 punten gekregen. Dit criterium 
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had geen onderscheidend vermogen maar was wel aanzet tot een zeer hoog duurzaamheidsniveau. 
De aanbestedende dienst had bewust gekozen voor deze GPR-score omdat een nog hoger niveau 
tot hoge investeringen zou leiden.  
Voor onderhoud en de twee aspecten van het gesprek liepen de scores van vier tot tien; dus prima 
onderscheidend en doorslaggevend in de uiteindelijke keuze van de winnaar.  
De totaalscores liepen van 30 tot 47 punten.

• Criteria goed beoordeelbaar: Drie van de vijf criteria werden door inschrijvers zelf berekend. Voor 
het beoordelen van het gesprek heeft het beoordelingsteam een specifiek format opgesteld met 
aspecten en aandachtspunten die in een gesprek aan de orde moesten worden gesteld door de 
inschrijver waarmee het gesprek zo objectief mogelijk kon worden vastgelegd (zie bijlage 3). 
Doordat het gesprek met ontwerper en uitvoerder werden gevoerd kon zeer goed inzicht verkregen 
worden in de samenwerking tussen deze twee. 

• Criteria te beheersen in de uitvoering: het project verloopt volgens planning; er wordt alleen 
gestuurd op afwijkingen van afgesproken acties en scope wijzigingen. Nog geen enkel wijziging op 
het gebied van GPR en onderhoud. 
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5. BIJLAGES

BIJLAGE 1: EMVI-criteria Boezembaggerwerk Amstelmeerkanaal

BIJLAGE 2: EMVI-criteria en beoordelingsmethode aanbesteding  
versterking Hondsbossche en Pettemerzeewering  
(Zwakke Schakels Noord-Holland)

BIJLAGE 3: EMVI criteria Vervangende nieuwbouw Zalmplaatschool  
te Hoogvliet

BIJLAGE 4: Schematisch overzicht EMVI in het bouwinkoopproces
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BIJLAGE 1: EMVI-CRITERIA BOEZEMBAGGERWERK AMSTELMEERKANAAL

Onderstaande tekst komt uit de selectieleidraad.

Voor de beoordeling van het kwalitatieve criterium Plan van Aanpak dient invulling gegeven te worden 
aan drie verschillende aspecten:
Aspect A: Communicatie
1. Communicatie met derden en afhandeling van klachten
2. Communicatie met de Opdrachtgever/directie
Aspect B: Uitvoeringsaspecten
1. Werkwijze van het ontgraven van baggerspecie
2. Duurzame wijze van vervoer en verwerking van de baggerspecie die komt te vervallen aan de 

Opdrachtnemer
3. Wijze van ontgraven van de baggerspecie
Aspect C: Werkplanning
1. Wijze waarop de Opdrachtnemer stuurt op de planning
2. Top 2 risico’s en risicobeheersing
3. Wijze van controle van eigen werk

Navolgend wordt nader beschreven welke doelstelling HHNK met deze aspecten van het Plan van 
Aanpak nastreeft en op welke wijze deze zullen worden beoordeeld. 

Aspect A: Communicatie 
Doelstelling:
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hecht er grote waarde aan dat het imago van het 
waterschap niet wordt geschaad. Eén van de belangrijkste voorwaarden hiervoor is een goede 
communicatie tussen de Opdrachtgever, Opdrachtnemer en de burgers die direct en/of indirect 
betrokken zijn bij de uitvoering van de baggerwerkzaamheden. Deze goede communicatie kunnen 
klachten voorkomen en klachten die toch worden ingediend kunnen zo snel mogelijk tot tevredenheid 
van alle betrokkenen worden afgehandeld.
Verder hecht het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan een goede verstandhouding en 
werkrelatie met de Opdrachtnemer, dat vergaderingen in een open sfeer plaatsvinden en dat gewerkt 
wordt conform voorwaarden, voorschriften en gemaakte afspraken.
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A1: Communicatie met derden en afhandeling van klachten 
De mondigheid van de burger neemt steeds meer toe. Dit heeft tot gevolg dat het onvermijdelijk is dat 
er klachten ontstaan die direct dan wel indirect een relatie hebben met de uit te voeren 
werkzaamheden binnen deze overeenkomst. Deze klachten kunnen divers van aard zijn en dienen op 
een adequate wijze te worden afgehandeld. Geef in uw Plan van Aanpak een overzicht van de twee 
klachten die naar uw mening het meest kunnen worden verwacht en op welke wijze u daarmee denkt 
om te gaan. Verder dient u in het Plan van Aanpak aan te geven hoe u communiceert met 
perceeleigenaren/burgers die te maken kunnen krijgen met de baggeractiviteiten, waarbij het 
uitgangspunt is dat uw wijze van communicatie gericht is op het voorkomen van klachten en 
imagoschade voor de Opdrachtgever. Ook dient u in te gaan op de wijze waarop de inspanning voor 
de Opdrachtgever beperkt wordt.

De beoordelingsgronden voor klachten voorkomen en afhandelen zijn:
1. De realiteit van de door u ingediende klachten – er moet een duidelijk verband zijn tussen de 

werkzaamheden in het algemeen en uw werkwijze zoals deze in uw Plan van Aanpak wordt 
uitgewerkt en de gevraagde top 2 van klachten;

2. De wijze van afhandelen van klachten;
3. Het tijdstip en de wijze waarop perceeleigenaren/burgers, die geconfronteerd worden met de 

baggeractiviteiten, worden geïnformeerd over deze activiteiten;
4. In hoeverre wordt voorkomen dat het imago van het waterschap wordt geschaad; en
5. In hoeverre de inspanning voor het waterschap zo beperkt mogelijk is.

Naarmate uw klachten realistischer zijn en de klachtafhandeling sneller is en tot meer tevredenheid van 
belanghebbenden leidt (1 en 2), uw wijze van communicatie klachten en imagoschade voorkomt (3 en 
4) en uw aanpak tot minder inspanning (5) voor Opdrachtgever leidt, wordt dit onderdeel van uw Plan 
van Aanpak met een hogere score beoordeeld.

A2: Communicatie met de Opdrachtgever/directie 
Een heldere communicatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is van wezenlijk belang om de 
baggerwerkzaamheden op een adequate wijze uit te voeren. De Opdrachtnemer heeft hierbij een 
cruciale rol. Geef in uw Plan van Aanpak aan op welke wijze u de Opdrachtgever informeert over de 
afhandeling van klachten van derden. Ook dient u aan te geven op welk moment en welke wijze u de 
opdrachtgever informeert over de voortgang van het werk in zijn algemeen en in het bijzonder in 
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relatie tot de planning, waarbij de afzet van de baggerspie die komt te vervallen aan de aannemer van 
cruciaal belang is. Ook dient u in te gaan op het tijdstip waarop en de wijze waarop u termijngegevens 
beschikbaar stelt.

De beoordelingsgronden voor communicatie met de Opdrachtgever/directie zijn:
1. de wijze waarop de Opdrachtgever wordt geïnformeerd over de klachtafhandeling van derden;
2. het tijdstip en de wijze waarop de Opdrachtgever wordt geïnformeerd over de voortgang van het 

werk, waarbij veel waarde wordt toegekend aan de afzet van de baggerspecie die komt te vervallen 
aan de aannemer; en

3. het tijdstip en de wijze voor het periodiek beschikbaar stellen van termijngegevens door de 
Opdrachtnemer. Opdrachtgever hecht veel waarde aan tijdig beschikbaar gestelde termijngegevens 
die duidelijk zijn opgesteld en onderbouwd (in tijd en/of geld).

Naarmate u de Opdrachtgever vollediger en duidelijker informeert (ook met het oog op ontzorging van 
de Opdrachtgever) over de klachtafhandeling van derden, de voortgang van het werk en u 
termijngegevens duidelijk en op tijd ter beschikking stelt, wordt dit onderdeel van uw Plan van Aanpak 
met een hogere score beoordeel.

Aspect B: Uitvoeringsaspecten 
Doelstelling:
De uitvoering van het werk vindt plaats met materieel van de Opdrachtnemer (of diens 
onderaannemer). Hiervoor wordt vakbekwaamheid van de Opdrachtnemer verwacht. Het betreft een 
boezemwatergang omringt door kades welke gevoelig zijn voor kwel.

De baggerspecie die vrijkomt en aan de Opdrachtnemer vervalt moet op een duurzame wijze worden 
toegepast. Onder duurzame toepassing verstaat de Opdrachtgever in dit geval dat de baggerspecie 
zoveel mogelijk in de directe omgeving van ontgraving wordt verwerkt met zo min mogelijk 
transportbewegingen zodat zowel milieubelasting als overlast voor de omgeving beperkt worden. 
Hierbij dient te worden gewerkt binnen de wettelijke kaders.

B1: Werkwijze van het baggeren Het is voor een goede uitvoering van belang dat vroegtijdig risico’s 
worden ingeschat om deze tijdens de uitvoering te kunnen beheersen. U dient daarbij aan te geven 
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welke risico’s u ziet bij het baggeren van deze watergang, en hoe u deze risico’s beheerst met het oog 
op een tijdige oplevering naar tevredenheid van alle belanghebbenden.

De beoordelingsgronden voor werkwijze van het baggeren zijn:
1. benoemen van reële risico’s; en
2. risicobeheersing met het oog op een tijdige oplevering naar tevredenheid van belanghebbenden.

B2: Duurzame wijze van vervoer en verwerking van de baggerspecie die komt te vervallen aan de 
Opdrachtnemer 
Baggerspecie die komt te vervallen aan de Opdrachtnemer vraagt een zorgvuldige aanpak. Voor de 
Opdrachtgever is het van belang dat de wijze van vervoer minimaal overlast veroorzaakt voor de 
omgeving en het milieu.
Van belang is dat met eigenaren van de verwerkingslocaties tijdig goede afspraken worden gemaakt 
en toestemming wordt verkregen. Hierbij is het noodzakelijk dat de betreffende beheerder (weg/dijk/
groen) van deze transportbewegingen op de hoogte zijn en de benodigde meldingen ten aanzien van 
het besluit bodemkwaliteit zijn gedaan na overleg met het bevoegd gezag.

Opdrachtgever is als ontdoener van de baggerspecie wettelijk verantwoordelijk voor een correcte wijze 
van verwerking van deze baggerspecie. Een goede registratie en informatieverstrekking van 
documenten die hierop betrekking hebben zijn van essentieel belang. De Opdrachtgever hecht er grote 
waarde aan dat de gegevens op een overzichtelijke wijze worden geordend en dat de directie de 
onderstaande gegevens op een overzichtelijke wijze ter beschikking krijgt. Belangrijke formulieren 
hierbij zijn:
• notulen van het overleg met bevoegd gezag m.b.t. de omgevingsvergunning
• alle meldingen in het kader van besluit bodemkwaliteit
• alle ondertekende brieven “Beoordeling melding besluit bodemkwaliteit”

U dient in uw Plan van Aanpak dan ook te omschrijven hoe u de baggerspecie die aan de 
Opdrachtnemer komt te vervallen vervoert en verwerkt met zo min mogelijk overlast voor omgeving en 
milieu. Ook dient u aan te geven hoe u tijdig toestemming verkrijgt van de eigenaren van 
verwerkingslocaties en op welke wijze u afspraken maakt met deze eigenaren.
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De beoordelingsgronden voor wijze van vervoer en verwerking van baggerspecie die komt te vervallen 
aan de aannemer zijn:
1. de wijze waarop er afspraken worden gemaakt met grondeigenaren en grondgebruikers voor de 

ontvangst en verwerking van baggerspecie op hun gronden – waarbij het van cruciaal belang is dat 
dit tijdig gebeurt;

2. de wijze waarop met bevoegd gezag afspraken worden gemaakt over de verwerking van de 
baggerspecie, hierbij rekening houdend met de toetsingswaarden van de baggerspecie;

3. de wijze van transport van baggerspecie en hoe de Opdrachtnemer schade voorkomt aan 
beplanting, dijken, wegbermen, wegen enz.;

4. de wijze van registratie van de afspraken die worden gemaakt ten aanzien van het vervoer en 
verwerken van baggerspecie op percelen van derden, hierbij ook in meegenomen de meldingen in 
het kader van besluit bodemkwaliteit, en ook de afspraken die worden gemaakt voor de 
baggerstromen waarvoor volgens het bevoegd gezag niet noodzakelijk is om meldingen te doen in 
het kader van besluit bodemkwaliteit; en

5. duurzame toepassing van vrijkomende baggerspecie, waarbij onder duurzaam wordt verstaan, daar 
waar mogelijk de baggerspecie op een zo kort mogelijke afstand van de ontgraving wordt 
toegepast. Dit binnen de wet en regelgeving die hiervoor geldt.

Naarmate uw aanpak beter borgt dat er al vroeg in het proces goede schriftelijke afspraken worden 
gemaakt met eigenaren en grondgebruikers die percelen beschikbaar stellen om baggerspecie op te 
verwerken wordt in dit onderdeel van uw Plan van Aanpak met een hogere score beoordeeld (1). De 
wijze waarop het bevoegd gezag wordt betrokken bij het proces om de baggerspecie op een wettelijk 
verantwoorde wijze wordt verwerkt op percelen van derden wordt als zeer belangrijk bevonden. Met 
name het zo vroeg mogelijk betrekken van het bevoegd gezag bij dit proces wordt met een hogere 
score beoordeeld. Daarnaast is het van groot belang dat consensus wordt bereikt met het bevoegd 
gezag over de wijze van toepassing van de vrijgekomen baggerspecie: hoe meer uw aanpak consensus 
borgt, hoe hoger de score waarmee dit onderdeel van uw Plan van Aanpak wordt beoordeeld (1 en 4).
Het beschadigen van beplanting, bermen, dijken en wegen bij het transport en de verwerking van 
vrijkomende baggerspecie moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Maatregelen die dit voorkomen 
worden met een hogere score gewaardeerd (3). Een duurzame toepassing van de baggerspecie wordt 
als zeer belangrijk beoordeeld en met een hogere score beoordeeld (5).
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B3: Wijze van ontgraven van de baggerspecie 
Opdrachtgever acht het van groot belang dat bij het ontgraven van de baggerspecie wordt voorkomen 
dat de watergang niet dieper wordt ontgraven dan het bestaande leggerprofiel. Dit houdt ook in dat 
de teen (talud/bodem) van de watergang niet wordt beschadigd. Daarnaast moet worden voorkomen 
dat aanwezige beschoeiingen niet worden beschadigd tijdens de uitvoering, maar ook niet verzakken 
nadat de baggerspecie is verwijderd. De keuze van het materieel en de werkwijze van de machinist bij 
de uitvoering van deze opdracht is cruciaal voor het voorkomen van schade aan de teen, zodat de 
taluds niet worden uitgespoeld. Om de baggerwerkzaamheden te kunnen uitvoeren moet zoveel 
mogelijk de beschermingszone van de waterkering worden vermeden.
De Opdrachtgever acht het van groot belang dat de baggerspecie in duikers en onder bruggen wordt 
geschoond, daarbij rekening houdend met de juiste verwerking van de baggerspecie die daarbij 
vrijkomt. Een adequate wijze van reinigen van duikers en watergangen onder bruggen wordt van 
groot belang geacht. Ook het voorkomen van schade aan duikers en bruggen hecht de Opdrachtgever 
een grote waarde aan.

De beoordelingsgronden voor de werkwijze van baggeren van de watergang zijn:
1. de wijze waarop wordt voorkomen dat taluds en oeverbeschermingen van de watergang worden 

beschadigd, hierbij is van belang de inzet van juist materieel en de vakbekwaamheid van de 
machinist;

2. de wijze waarop wordt geborgd dat er niet dieper wordt gebaggerd dan de vaste bodem van de 
watergang en conform het leggerprofiel; en

3. de wijze van reinigen van duikers en verwijderen baggerspecie onder bruggen.

Naarmate de werkmethode beter voorkomt dat er beschadigingen ontstaan aan taluds, bodem van de 
watergangen en kunstwerken wordt dit onderdeel van uw Plan van Aanpak met een hogere score 
gewaardeerd (1 en 2). Hoe meer uw aanpak borgt dat de baggerspecie in duikers en de watergang 
onder bruggen adequaat wordt geschoond, hoe hoger uw score voor dit onderdeel van uw Plan van 
Aanpak (3).
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Aspect C: Werkplanning 
Doelstelling:
De baggerwerkzaamheden dienen in de periode van najaar 2014 tot 31 juli 2015 plaats te vinden, 
conform de voorwaarden in het bestek, werkplan Flora- en fauna, de wettelijke verplichting en de 
vergunningsvoorwaarden.

Voor Opdrachtgever is het van belang dat de werkzaamheden zoveel mogelijk onder gunstige 
terreinomstandigheden worden uitgevoerd. Hieronder wordt verstaan dat er wordt geprofiteerd van 
gunstige terreinomstandigheden om in deze periode zoveel mogelijk van de watergang te baggeren 
om schade bij minder gunstige terreinomstandigheden zo veel mogelijk te voorkomen.
Inzet van extra materieel bij gunstige terreinomstandigheden en de wijze waarop eventuele ontstane 
achterstanden zo snel mogelijk worden weggewerkt zijn van belang.

C1: Wijze waarop de Opdrachtnemer stuurt op de planning
Het baggeren van de watergang dient te worden uitgevoerd in 2014 tot 15 maart 2015. Dit vraagt 
van de opdrachtnemer in die periode een grote inspanning. Daarnaast vraagt het van de 
Opdrachtnemer een perfecte organisatie en planning, die zodanig flexibel is dat ondanks slechte 
terreinomstandigheden de planning toch wordt gehaald.

De beoordelingsgronden voor de wijze waarop de Opdrachtnemer stuurt op de planning zijn:
1. de wijze waarop de Opdrachtnemer stuurt op de planning, zodanig dat het werk onder gunstige 

terreinomstandigheden wordt uitgevoerd en op welke wijze achterstand zoveel mogelijk wordt 
voorkomen; en

2. de wijze waarop de Opdrachtnemer met inzet van zijn materieel en andere resources borgt dat 
schade en/of achterstand zoveel mogelijk wordt voorkomen.

De score wordt bepaald door:
Hoe meer uw aanpak borgt dat er zoveel mogelijk werk wordt uitgevoerd onder gunstige 
terreinomstandigheden en hoe meer uw aanpak borgt dat uw achterstand zo snel mogelijk wordt 
voorkomen en eenmaal opgedaan wordt ingelopen (uiteraard zonder schade te veroorzaken), hoe 
hoger uw score voor dit onderdeel van uw Plan van Aanpak.
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C2: Top 2 risico’s en risicobeheersing
De periode waarin de Opdrachtnemer het baggeren van de watergang dient uit te voeren vraagt –
zoals aangegeven – een grote inspanning. Daarnaast zijn er ook risico’s. De Inschrijver dient in zijn Plan 
van Aanpak de twee – naar zijn mening – grootste risico’s te benoemen en de wijze waarop deze 
Inschrijver deze beheerst.

De beoordelingsgronden voor de Top 2 risico’s en risicobeheersing zijn:
1. de mate waarin de door u benoemde risico’s reëel zijn; en
2. de mate waarin uw aanpak borgt dat de benoemde risico’s beheerst worden.

Een hogere score wordt toegekend naarmate de Top 2 risico’s als realistischer worden beoordeeld en 
hoe beter u deze risico’s beheerst.

C3: Wijze van controle van eigen werk 
De Opdrachtgever acht het van groot belang dat de Opdrachtnemer zelf zorg draagt voor de interne 
controle op het werk, aangezien Opdrachtnemer ook zelf verantwoordelijk is voor de correcte 
uitvoering van het werk. De interne controle is idealiter zodanig dat er tijdens de controlepeiling door 
de directie geen afkeur van de gebaggerde watergang plaatsvindt.

De beoordelingsgronden voor de wijze van controle van eigen werk zijn:
1. de uitvoering van de controle van het uitgevoerde werk; frequentie, tijdstip (hoe lang na uitvoering 

werkzaamheden) en wijze waarop deze wordt uitgevoerd; en
2. de wijze van vastlegging van de uitgevoerde werkzaamheden en de wijze waarop u Opdrachtgever 

hierover informeert.

Naar mate uw wijze van uitvoering van de interne controle meer aannemelijk maakt dat er geen afkeur 
van gebaggerde watergang plaatsvindt tijdens controlepeilingen door de directie en naarmate uw 
vastlegging van uitgevoerde werkzaamheden en uw rapportage aan Opdrachtgever vollediger, 
overzichtelijker en correcter zijn, wordt dit onderdeel van uw Plan van Aanpak met een hogere score 
gewaardeerd.



1. INLEIDING

2.  EMVI OF LAAGSTE PRIJS

3.  EMVI IN HET BOUWINKOOPPROCES 
• Vaststellen van de inkoopbehoefte
• Projectopdracht 
• Kansen/risico analyse
• Marktverkenning en marktanalyse
• Marktconsultatie
• Inkoopstrategie
• Voorleggen Tenderboard
• Projectplan 
• Inkoopplan
• Voorbereiden realisatie of voorbereiding 

aanbesteding
• Aanbesteding
• Contracteren
• Uitvoering contract
• Opleveren
• Evalueren

4.  EMVI CRITERIA IN DE PRAKTIJK
• Aanbesteding boezembaggerwerk 

Amstelmeerkanaal 
• Versterking Hondsbossche en 

Pettemerzeewering 
• Reconstructie Anna van Buren plein 
• Vervangende nieuwbouw Zalmplaat 

Hoogvliet (Rotterdam)

5. BIJLAGES

6. MEER INFORMATIE

7. OVER PIANOo 
EXPERTISECENTRUM AANBESTEDEN

‘Werken met EMVI’

44

BIJLAGE 2: EMVI-CRITERIA EN BEOORDELINGSMETHODE AANBESTEDING 
VERSTERKING HONDSBOSSCHE EN PETTEMERZEEWERING  
(ZWAKKE SCHAKELS NOORD-HOLLAND)

Onderstaande tekst komt uit het Beschrijvend Document 4 (BD-4) waarmee de inschrijvingsfase van de 
aanbesteding Zwakke Schakels is geregeld. Daarnaast zijn er tekstgedeelten overgenomen uit het 
(interne) beoordelingsprotocol welke is opgesteld om de beoordeling van de inschrijvingen in goede 
banen te leiden. 

Project en aanbesteding
Het contract Zwakke Schakels heeft als doelstelling de veiligheid van de kust ter hoogte van de 
Hondsbossche- en Pettemerzeewering op orde te brengen. 

Op hoofdlijnen kenmerkt het contract Zwakke Schakels zich door de volgende werkzaamheden:
• het winnen van zeezand op de Noordzee;
• het aanbrengen van het gewonnen zeezand voor de bestaande harde zeewering (Hondsbossche- en 

Pettemer zeewering) met overgangsgebieden, inclusief een gedeelte voor de duinen van Petten;
• het afwerken van het aangebrachte zand tot strand en duinen;
• het aanbrengen van anti-stuifmaatregelen;
• het aanleggen van een fietspad in de duinen;
• het onderhouden van de aangelegde wering voor een periode van maximaal 20 jaar.

De werkzaamheden vinden buitengaats plaats en hebben geen directe invloed op de leefomgeving van 
omwonenden en/of andere openbare functies (zoals wegen). Wat de raakvlakken met de omgeving 
betreft is dit een relatief eenvoudig werk. Maar ook technisch gezien zijn de aanleg- en 
onderhoudswerkzaamheden relatief eenvoudig. 

Het contract Zwakke Schakels is Europees aanbesteed conform de aanbestedingsprocedure 
Concurrentiegerichte Dialoog o.b.v. het Aanbestedingsreglement Werken (ARW-2005). 



1. INLEIDING

2.  EMVI OF LAAGSTE PRIJS

3.  EMVI IN HET BOUWINKOOPPROCES 
• Vaststellen van de inkoopbehoefte
• Projectopdracht 
• Kansen/risico analyse
• Marktverkenning en marktanalyse
• Marktconsultatie
• Inkoopstrategie
• Voorleggen Tenderboard
• Projectplan 
• Inkoopplan
• Voorbereiden realisatie of voorbereiding 

aanbesteding
• Aanbesteding
• Contracteren
• Uitvoering contract
• Opleveren
• Evalueren

4.  EMVI CRITERIA IN DE PRAKTIJK
• Aanbesteding boezembaggerwerk 

Amstelmeerkanaal 
• Versterking Hondsbossche en 

Pettemerzeewering 
• Reconstructie Anna van Buren plein 
• Vervangende nieuwbouw Zalmplaat 

Hoogvliet (Rotterdam)

5. BIJLAGES

6. MEER INFORMATIE

7. OVER PIANOo 
EXPERTISECENTRUM AANBESTEDEN

‘Werken met EMVI’

45

Beschrijving procedure van Inschrijving en beoordeling
De Inschrijving bestaat uit een zevental Dialoogproducten (DP). In de dialoogproducten geven de 
inschrijvers hun oplossing weer. De eisen aan de Dialoogproducten zijn beschreven in de 
aanbestedingsleidraad die aan de inschrijvers is verstrekt. Over de inhoud van de dialoogproducten is 
tijdens de dialoogfase met de inschrijvers individueel gesproken.

De Dialoogproducten zijn:
1. Dialoogproduct Technische Kwaliteit Deel B Eisenboom Verificatiematrix  (DP-1)
2. Dialoogproduct Technische Kwaliteit Deel A Zandberekening   (DP-2)
3. Dialoogproduct Inpassing Deel A Recreatie     (DP-3)
4. Dialoogproduct Inpassing Deel B Natuur     (DP-4)
5. Dialoogproduct Uitvoering en Onderhoud Deel A Onderhoudsfrequentie  (DP-5)
6. Dialoogproduct Uitvoering en Onderhoud Deel B Hinderbeperking  (DP-6)
7. Dialoogproduct Prijs        (DP-7)

Beoordelingsmethodiek
Voor het hanteren van de beoordelingsschaal 1 t/m 10 geldt de volgende richtlijn. In geval de
directe beoordeling leidt tot de bevinding dat hetgeen in de inschrijving is vermeld:
• groot vertrouwen geeft in het doeltreffend halen van alle betreffende doelstellingen, wordt de 

maximale kwaliteitswaarde toegekend (score 10 = 100% van de maximale kwaliteitswaarde);
• matig tot onvoldoende vertrouwen geeft in het halen van de doelstellingen doch niet als 

onaanvaardbaar wordt aangemerkt, dan wordt de minimale kwaliteitswaarde toegekend  
(score 1 = 10% van de maximale kwaliteitswaarde).

De relatie tussen ’Beoordelingscijfer’ en ‘Behaalde kwaliteitswaarde’ is lineair. Bij het toekennen van de 
cijfers is het volgende van belang.

Toekennen van een beoordelingscijfer, nauwkeurigheid
Aangetroffen goede kwaliteit dient beoordeeld te worden met een navenant hoog cijfer en mindere
kwaliteit met een navenant laag cijfer. Onderscheidende prestaties in kwaliteit moeten dus via de
beoordelingscijfers ook onderscheidend tot hun recht komen.
De toe te passen cijferreeks, waarmee de beoordeling van een subcriterium tot uitdrukking komt,
heeft een verfijning van ten hoogste een heel punt. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat de
beoordelingsnauwkeurigheid een zekere mate van betrekkelijkheid heeft. Zou de verfijning tot
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bijvoorbeeld één tiende kunnen, dan wordt daarmee een verwachting naar marktpartijen gewekt
dat zeer nauwkeurig beoordeeld kan worden. Zo’n verwachting kan in de praktijk veelal niet
worden waargemaakt.
In dit verband verdient het dan ook aanbeveling om zoveel mogelijk gebruik te maken van de
totale scorerange (van 1 t/m 10). Het kan zijn dat beoordelaars – als hulpmiddel – hun individuele
cijfer opbouwen vanuit deelbeoordelingscijfers op een lager decompositieniveau dan waarop de
kwaliteitswaarde is gesteld, bijvoorbeeld op aandachtspunten. Bij het bepalen van de naar buiten
te brengen beoordelingscijfers voor de subcriteria dienen die dan toch in consensus te worden
afgerond op een heel punt. Het gemiddelde nemen van de individuele deelbeoordelingscijfers is dus
uitdrukkelijk niet de bedoeling. Anders zouden de deelbeoordelingscijfers allemaal hetzelfde
gewicht krijgen, en dat is niet reëel. Eén of enkele van die beoordelingscijfers zullen dominant zijn.
Door te zorgen dat dominante deelbeoordelingscijfer(s) een nauwkeurigheid hebben van minimaal
een half punt, zal het om die dominante deelbeoordelingscijfer(s) draaien en zullen de overige
deelbeoordelingscijfers ertoe bijdragen dat het nog een punt naar boven of naar beneden kan
gaan.

Onderling vergelijken alleen als hulpmiddel bij het beoordelen
Toekennen van kwaliteitswaarden op basis van ranking, waarbij de beschikbare cijfers via
onderling vergelijken over de hele beoordelingsschaal gespreid worden en derhalve een
“kunstmatige delta” tussen de inschrijvingen ontstaat, is niet meer toegestaan. Bij het beoordelen
dient iedere inschrijver een cijfer te krijgen dat recht doet aan zijn prestatie, waarbij dat cijfer op
geen enkele wijze afhankelijk mag zijn van het aantal inschrijvers.
Wat wel mogelijk is, en wat eigenlijk (al dan niet impliciet) onderdeel uitmaakt van elk
beoordelingsproces, is het hanteren van een tussenstap waarbij eerst oriëntatie plaatsvindt hoe de
inschrijvingen ten opzicht van elkaar liggen op een bepaald (sub)criterium of aandachtspunt. Welke
is de beste, welke de minste, en welke zitten daar tussenin? Dat wordt dan nog niet meteen
uitgedrukt in een beoordelingscijfer.
In eerste instantie gaat het uitsluitend over de volgorde en het niveau van de inschrijvingen bij
deze aanbesteding. Handig is om daarna eerst de beste te beoordelen en een beoordelingscijfer te
geven en daarna de minste. Vervolgens worden de tussengelegen inschrijvingen beoordeeld.
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Zeven Regels
Om de zorgvuldigheid van de aanbesteding waar te borgen is het verzoek aan de leden van de
beoordelingscommissies om zich aan onderstaande regels te houden:
1. De leden van de Beoordelingscommissie – met uitzondering van de voorzitter – mogen bij voorkeur 

geen contact met de leden van het projectteam / anderen hebben omtrent de inhoud van de 
Dialoogproducten;

2. De beoordelaars moeten zich alleen verlaten op hun eigen deskundigheid;
3. In geval van verschil van inzicht – dat tot uitdrukking kan komen in van elkaar afwijkende scores 

– verdient het aanbeveling als zij alleen met onderbouwde argumenten met elkaar in discussie 
treden, met als resultaat dat individuele subjectiviteit daarbij zoveel mogelijk wordt uitgesloten;

4. De beoordelaars moeten hun onderdeel van het Dialoogproduct steeds op dezelfde wijze 
beoordelen. Het is daarbij toegestaan om "relatief" te scoren ("ik vind dat 2 en 3 beter scoren dan 
1 en 4 en daarom waardeer ik 2 en 3 hoger");

5. De beoordelaars moeten zich uitsluitend beperken tot de inhoud van de Dialoogproducten;
6. Er mogen geen andere (sub:)criteria worden gehanteerd dan die welke in het BD:4 zijn vastgelegd.
7. De Beoordelingscommissie mag niet besluiten andere subscores aan te brengen dan die welke in 

BD-4 zijn vastgelegd.

Beschrijving Dialoogproducten

DP1: Technische Kwaliteit Deel B Eisenboom Verificatiematrix
Het Dialoogproduct Technische Kwaliteit Deel B Eisenboom Verificatiematrix (DP-1) is een 
gunningcriterium dat geen cijfermatig oordeel kent maar een knock-out criterium is. De 
beoordelingscommissie bepaalt of het ingediende DP van voldoende kwaliteit is, na een eventueel 
verzoek tot verduidelijking . Indien het DP van onvoldoende kwaliteit is, wordt de betreffende 
Deelnemer niet uitgenodigd tot het doen van een inschrijving.

DP2: Dialoogproduct Technische Kwaliteit Deel A Zandberekening
Het Dialoogproduct Technische Kwaliteit Deel A Zandberekening (DP-2) is een gunningscriterium 
waarvoor een maximale kwaliteitswaarde van € 7.500.000 behaald kan worden. De behaalde 
kwaliteitswaarde per subcriterium wordt bepaald door de formule: 0,1 x cijfer x maximale 
kwaliteitswaarde subcriterium.
Het cijfer is het eindoordeel van de beoordelingscommissie en is een cijfer in de range van 1 t/m 10. 
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DP3: Dialoogproduct Inpassing Deel A Recreatie
Het Dialoogproduct Inpassing Deel A Recreatie (DP-3) is een gunningscriterium waarvoor een maximale 
kwaliteitswaarde van € 5.000.000 behaald kan worden. De behaalde kwaliteitswaarde per 
subcriterium wordt bepaald door de formule: 0,1 x cijfer x maximale kwaliteitswaarde subcriterium.
Het cijfer is het eindoordeel van de beoordelingscommissie en is een cijfer in de range van 1 t/m 10. 

DP4: Dialoogproduct Inpassing Deel B Natuur
Het Dialoogproduct Inpassing Deel B Natuur (DP-4) is een gunningscriterium waarvoor een maximale 
kwaliteitswaarde van € 10.000.000 behaald kan worden. De behaalde kwaliteitswaarde per 
subcriterium wordt bepaald door de formule: 0,1 x cijfer x maximale kwaliteitswaarde subcriterium.
Het cijfer is het eindoordeel van de beoordelingscommissie en is een cijfer in de range van 1 t/m 10. 

DP5: Dialoogproduct Uitvoering en Onderhoud Deel A Onderhoudsfrequentie
Het Dialoogproduct Uitvoering en Onderhoud Deel A Onderhoudsfrequentie (DP-5) is een 
gunningscriterium waarvoor een maximale kwaliteitswaarde van € 10.000.000 behaald kan worden. 
De Inschrijvers schrijven in op een bepaalde frequentie die conform onderstaande tabel resulteert in 
een behaald kwaliteitsoordeel.

<3 jaar -10.000.000 euro kwaliteitswaarde

>=3 jaar en <4 jaar -7.000.000 euro kwaliteitswaarde

>=4 jaar en <5 jaar -5.000.000 euro kwaliteitswaarde

=5 jaar 0 euro kwaliteitswaarde

>5 jaar en <=6 jaar 1.000.000 euro kwaliteitswaarde

>6 jaar en <=7 jaar 3.000.000 euro kwaliteitswaarde

>7 jaar en <=8 jaar 5.000.000 euro kwaliteitswaarde

>8 jaar en < 10 jaar 7.000.000 euro kwaliteitswaarde

>= 10 jaar 10.000.000 euro kwaliteitswaarde
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Naast het aangeven van de frequentie dienen de Inschrijvers een sluitende onderbouwing te geven van 
de aangeboden frequentie.

DP6: Dialoogproduct Uitvoering en Onderhoud Deel B Hinderbeperking
Het Dialoogproduct Uitvoering en Onderhoud Deel B Hinderbeperking (DP-6) is een gunningscriterium 
waarvoor een maximale kwaliteitswaarde van € 7.500.000 behaald kan worden. De behaalde 
kwaliteitswaarde per subcriterium wordt bepaald door de formule: 0,1 x cijfer x maximale 
kwaliteitswaarde subcriterium.
Het cijfer is het eindoordeel van de beoordelingscommissie en is een cijfer in de range van 1 t/m 10.
 
DP7: Dialoogproduct Prijs
Het Dialoogproduct Prijs is geen gunningscriterium. Het Dialoogproduct wordt beoordeeld door 
kostendeskundigen op abnormale afwijkingen in de aangeboden eenheidsprijzen en hoeveelheden. De 
hoeveelheden dienen consistent te zijn met de hoeveelheden die in de andere Dialoogproducten zijn 
aangeboden.
De beoordeling van het Dialoogproduct Prijs kan leiden tot aanvullende vragen door Aanbesteder 
indien de ingevulde gegevens niet in overeenstemming zijn met hetgeen in de overige 
Dialoogproducten wordt aangeboden.

Criterium Duurzaamheid
Voor het criterium Duurzaamheid dient de Inschrijver op het inschrijvingsbiljet aan te geven welk 
ambitieniveau op de CO2-Prestatieladder aangeboden wordt. Het aangeboden niveau wordt vertaald in 
een percentage aftrek op de fictieve inschrijvingsprijs.
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EMVI-criteria 

Criterium Subcriterium Doelstelling Aanbesteder

1 Technische 
kwaliteit

1.1 Deel A Zandberekening De Aanbesteder heeft als doelstelling een product te 
krijgen dat zowel aantoonbaar voldoet aan de 
gestelde eisen in de Vraagspecificatie dan wel 
geoptimaliseerd en consistent en in samenhang is met 
de andere Dialoogproducten.

1.2 Deel B Eisenboom 
Verificatie-matrix

De Aanbesteder heeft als doelstelling een product te 
(gaan) krijgen dat aantoonbaar voldoet aan de 
gestelde eisen in de Vraagspecificatie.

2 Inpassing 

Deel A Recreatie 2.1 Recreatie De Aanbesteder heeft als doelstelling, daar waar 
recreatie is voorzien, een omgeving te creëren waar 
een optimale invulling wordt gegeven aan de wensen 
van de strandbezoeker en -exploitant.

Deel B Natuur 2.2 Natuur De Aanbesteder heeft als doelstelling, daar waar 
natuur is voorzien, een omgeving te creëren waar de 
maximale condities worden geschapen voor de 
ontwikkeling van natuur en daarnaast de 
ontwikkeling van zo veel mogelijk habitattypen.

3 Uitvoering en 
Onderhoud

3.1 Deel A Onderhouds-
frequentie Deel Natuur

De Aanbesteder heeft als doelstelling de 
onderhoudsfrequentie in het Deel Natuur zo laag als 
mogelijk te houden om de natuurontwikkeling 
maximaal de kans te geven.

3.2 Deel B Hinderbeperking De Aanbesteder heeft als doelstelling om bijvoorbeeld 
geen hinder landinwaarts als gevolg van stuifzand te 
hebben.

4 Duurzaamheid CO
2-ambitie-niveau De Aanbesteder heeft als doelstelling de CO2-emissie 

tot een minimum te beperken bij de uitvoering van 
infrastructurele werken.
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BIJLAGE 3: EMVI CRITERIA VERVANGENDE NIEUWBOUW 
ZALMPLAATSCHOOL TE HOOGVLIET

Onderstaande tekst komt uit de gerectificeerde gunningsleidraad; aangevuld met een nadere invulling 
van de wijze van beoordeling van het EMVI criterium ‘gesprek’

3.3 Stap 2: De Gunning
Onderscheid wordt gemaakt in gunningcriterium, gunningaspecten (met onderwerpen) en 
gespreksaspecten. In het onderstaande schema is dit weergegeven:

Gunningcriterium Gunningaspecten Onderwerpen Gespreksaspecten

EMVI Prijs - -

Duurzaamheid Energiescan -

Onderhoud Meerjaren onderhoudsplan -

Gesprek Toelichting schetsontwerp Houding

Professionaliteit

Kern

Inhoud

Algemeen / proces Houding

Professionaliteit

Kern

Inhoud
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3.4 Gunningcriterium
De gunning geschiedt op basis van het criterium EMVI (economisch meest voordelige inschrijving), 
waarbij de verschillende onderwerpen van de gunningaspecten op vooraf vastgestelde 
beoordelingsaspecten worden beoordeeld. 
Voor het gunningaspect prijs, duurzaamheid, onderhoud kan afzonderlijk maximaal 10 punten
worden verdiend. Voor het gunningaspect gesprek kan maximaal 20 punten worden verdiend. De
totaalscore voor het gunningcriterium EMVI wordt bepaald door het optellen van de scores
conform onderstaande tabel:

Gunningaspecten Max. score

Prijs Max. 10 punten

Duurzaamheid Max. 10 punten

Onderhoud Max. 10 punten

Gesprek – schetsontwerp Max. 10 punten

Gesprek – algemeen / proces Max. 10 punten

Totaal Max. 50 punten

Hoe de scores voor de verschillende gunningaspecten tot stand komen, wordt in paragraaf 3.5 
toegelicht.
Indien tot gunning wordt overgegaan zal dit plaatsvinden aan de inschrijver met de hoogste totale 
puntenscore. Bij een gelijke puntenscore tussen meerdere inschrijvers, zal van deze inschrijvers de 
inschrijver met de hoogste score op het gesprek (maximaal 20 punten) geacht worden de beste 
inschrijving te hebben gedaan en voor gunning in aanmerking komen.
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3.5 Toelichting op de gunningaspecten

3.5.1 Prijs
De maximale inschrijvingssom bedraagt € 4.500.000, - incl. BTW. De maximale score is 10 punten. 
Indien de inschrijvingssom hoger is dan € 4.500.000, - incl. BTW wordt de inschrijving onaanvaardbaar 
en komt deze niet voor gunning in aanmerking. De inschrijver wordt derhalve ook niet uitgenodigd 
voor een gesprek. Verder zal onderstaande beoordeling gehanteerd worden:

Prijs Score

≤ € 4,00 miljoen (incl. BTW 10 punten

≤ € 4,25 miljoen (incl. BTW) 9 punten

≤ € 4,50 miljoen (incl. BTW) 8 punten

> € 4,50 miljoen (incl. BTW) Uitsluiting

Er worden geen scores gegeven die liggen tussen de bovengenoemde gehele waardes.
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3.5.2 Duurzaamheid
De duurzaamheid dient door middel van een GPR-score voor het thema energie volgens de richtlijnen 
van GPR Gebouw 4.1 worden opgesteld. De score zal worden beoordeeld door een erkend 
gecertificeerd bedrijf. Niet realistische energiescans beoordeeld met 0 punten, waarbij verder de 
onderstaande beoordeling gehanteerd zal worden:

Beoordeling Score

GPR-score > 8,1 10 punten

GPR-score > 7,9 8 punten

GPR-score > 7,7 6 punten

GPR-score ≥ 7,5 4 punten

GPR-score < 7,5 / Niet reëel 0 punten

Er worden geen scores gegeven die liggen tussen de bovengenoemde gehele waardes.
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3.5.3 Onderhoud
Het meerjaren onderhoudsplan voor het totale onderhoud, zowel onder verantwoordelijkheid van het 
schoolbestuur (gebruiker), als onder verantwoordelijkheid van de gemeente (eigenaar)4 zal worden 
beoordeeld door een bedrijf dat gecertificeerd is door NEN instituut NVDO of RgdBOEI gecertificeerd 
is.
De beoordeling is op basis van de kosten per vierkante meter bruto vloer oppervlakte per jaar
over de horizon van 50 jaar. Niet realistische kosten per m2 BVO/jaar beoordeeld met 0 punten,
waarbij verder de onderstaande beoordeling gehanteerd zal worden:

Beoordeling Score

≤ €  9,- /m2 BVO/jaar 10 punten (zeer ambitieus)

≤ € 11,- /m2 BVO/jaar 8 punten (ambitieus)

≤ € 13,- /m2 BVO/jaar 6 punten (redelijk realistisch)

≤ € 15,- /m2 BVO/jaar 4 punten (hoog onderhoudsniveau, wellicht realistisch)

> € 15,- /m2 BVO/jaar (Niet reëel) 0 punten (te hoog, niet reëel)

Er worden geen scores gegeven die liggen tussen de bovengenoemde gehele waardes.

4 De tekst in het rood is toegevoegd na de uitspraak van de kortgedingrechter op 18 juni 2014 over de 
onduidelijke omschrijving van onderhoud, zie toelichting door ArchitectuurLokaal en de uitspraak 
ECLI:NL:RBROT:2014:4844.  
De rechter oordeelde dat de omschrijving onduidelijk was maar de gehele aanbesteding hoefde niet over maar  
alleen het tweede deel van de niet-openbare procedure. De vijf inschrijvers mochten alle vijf weer een nieuwe 
inschrijving doen, die opnieuw beoordeeld is, inclusief nieuwe gesprekken. Dit leidde tot enkele verbeteringen 
in de inschrijvingen maar niet tot een wijziging van de winnaar. 

http://www.ontwerpwedstrijden.nl/selectiebank/aanbestedingwerkenmetontwerp/detail/13-189
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2014:4844
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3.5.4 Gesprek
Het doel van het gesprek is wederzijdse kennismaking en om te ervaren of de toelichting op het 
schetsontwerp en de procesbeschrijving (inclusief beschrijving van de planning, bouwlogistiek en 
duurzaamheid) van de inschrijver aansluiten bij de wensen van de opdrachtgever. Deze onderwerpen 
dienen als basis voor dit gesprek tussen de beoordelingscommissie en de inschrijver en worden 
beoordeeld na het gesprek. Het gesprek bestaat uit een presentatie van het schetsontwerp en 
algemene toelichting op het projectproces met een discussie.

Tijdens het gesprek zullen er notulen gemaakt worden. De notulen van de inschrijver met economisch 
meest voordelige inschrijving zullen bij opdracht opgenomen worden in de definitieve overeenkomst. 
De notulen zullen zowel door de opdrachtgever als door de aan de opdracht gegunde inschrijver 
worden ondertekend ter goedkeuring.

De beoordelingscommissie zoekt een inschrijver waarmee de opdrachtgever een inspirerend, creatief 
en professioneel proces ingaat om gezamenlijk de Zalmplaatschool vorm te geven dat past bij de 
geformuleerde wensen. Zie Figuur 1 - Format beoordelingsgesprek Zalmplaatschool
Het gesprek duurt maximaal 60 minuten. De inschrijver heeft de gelegenheid om in 20 minuten het 
schetsontwerp en het voorgestelde proces toe te lichten. De overige 40 minuten zijn voor de 
procesbeschrijving met een toelichtend gesprek / discussie.
Bij het gesprek zijn maximaal 3 personen namens de inschrijver aanwezig. Dit zijn de algemeen 
projectleider en de beoogde projectarchitect. De toelichting op het schetsontwerp moet gegeven 
worden door de beoogde projectarchitect.
Tijdens het gesprek worden de twee verschillende onderwerpen afzonderlijk beoordeeld op de 
volgende gespreksaspecten:
• Houding (gedrevenheid, interactie)
• Professionaliteit (kennis en kunde);
• Kern (essentie pakkend van de opgave);
• Inhoud (het schetsontwerp en het proces, passend bij de opgave)5

5 Door de beoordelingscommissie is een specifiek voor deze gesprekken gemaakt format gebruikt (zie figuur 1). 
In dit format zijn 13 aspecten benoemd waarop door het gehele team gelet moet worden. Verder hebben elk 
lid van de beoordelingscommissie de opdracht op specifieke aspecten te letten.
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Na afloop beoordeelt de commissie het gesprek op basis van de twee onderwerpen. Uiteindelijk 
worden deze vertaald in twee scores conform de onderstaande puntenwaardering, waarbij de cijfers 
de volgende betekenis hebben: 

Beoordeling Score

≤ €  9,- /m2 BVO/jaar 10 punten (zeer ambitieus)

≤ € 11,- /m2 BVO/jaar 8 punten (ambitieus)

≤ € 13,- /m2 BVO/jaar 6 punten (redelijk realistisch)

≤ € 15,- /m2 BVO/jaar 4 punten (hoog onderhoudsniveau, wellicht realistisch)

> € 15,- /m2 BVO/jaar (Niet reëel) 0 punten (te hoog, niet reëel)

Er worden geen scores gegeven die liggen tussen de bovengenoemde gehele waardes.
De totaalscore voor het gesprek is de optelling van de 2 scores van de bovenstaande onderwerpen.

3.6 Gunning van de opdracht
Na afronding van de gesprekken en beoordeling van alle beoordelingsaspecten worden de 
gunningaspecten samengevoegd en wordt de inschrijver met de “economisch meest voordelige 
inschrijving” bepaald, dit is de inschrijver met de hoogst behaalde score. Vervolgens zal een 
voornemen tot gunning worden genomen door de aanbestedende dienst. De begunstigde en 
afgewezen inschrijvers zullen gelijktijdig van dit voornemen in kennis worden gesteld.
Aan het voornemen tot gunning kunnen geen rechten worden ontleend. In de situatie dat binnen 
20 kalenderdagen na bekendmaking van het voornemen tot gunning een kort geding aanhangig 
gemaakt wordt tegen het voornemen van de aanbestedende dienst, zal de aanbestedende dienst niet 
eerder overgaan tot definitieve gunning van de opdracht dan nadat in kort geding vonnis is gewezen 
of het kort geding is ingetrokken, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt (zie 
ook paragraaf 4.6). De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om niet tot gunning over te 
gaan en/of de aanbestedingsprocedure te beëindigen. In dat geval ontvangen de inschrijvers daarover 
schriftelijk bericht. De opdrachtgever kijkt in alle redelijk- en billijkheid welke schadevergoeding redelijk 
is voor alle gegadigden.
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Figuur 1  -  Format beoordelingsgesprek Zalmplaatschool
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BIJLAGE 4

Stappen/fasen Resultaat of Product EMVI EMVI tips/aanbevelingen

1 Vaststellen 
inkoopbehoefte

- Doel van de aanbesteding
- Bestuurlijk draagvlak, 

planologische inpassing
- Afweging integraliteit
- Financiële randvoor-

waarden 
- Specifieke beleidsdoelen 

- Belangrijke beleidsdoelen 
identificeren

- Relevante (concept) EMVI 
criteria vaststellen 
afgeleid van de beleids-
doelen

- Soms hanteren aanbeste-
dende diensten EMVI 
criteria die in inkoop-
beleid zijn vastgelegd

- EMVI meerwaarde voor 
kleine projecten nu al 
kritisch bekijken

2 Projectopdracht - Projectdefinitie
- Voorlopige keuze 

marktbenadering
- Beleidsdoelen (concept)
- Integrale aanpak c.q. 

relatie met andere 
projecten 

- Mogelijke wensen - Overweeg een hoger 
kwaliteits niveau van een 
eis als wens te beschrijven

3 Kansen/risico 
analyse

- Start risicodossier
- Aanzet risicobeheers-

maatregelen

- Risico’s beheersen in eisen 
of wensen (EMVI)

- Kansen stimuleren met 
EMVI 

- Deze fase levert belang-
rijk referentiekader voor 
EMVI criteria op

4 Marktverkenning 
en marktanalyse

- Schatting aantal (MKB) 
bedrijven geschikt voor 
opdracht

- Schatting innovatie niveau 
bedrijven

- Schatting duurzaam-
heidsniveau bedrijven

- Omvang van overheids-
opdrachten

- Ervaring van andere 
aanbestedende diensten

- Verslagen van reeds 
uitgevoerde markt-
consultaties

- Gebruikte EMVI criteria 
(via TenderNed)

- Neem niet klakkeloos 
EMVI criteria over

- Vraag ook naar het 
resultaat van een EMVI 
aanbesteding
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Stappen/fasen Resultaat of Product EMVI EMVI tips/aanbevelingen

5 Marktconsultatie - Kan markt probleem
oppakken

- Haalbaarheid planning
- Wel/niet verdelen in

percelen
- Innovatie/duurzaamheid?
- Welke EMVI criteria zijn

geschikt?

- EMVI criteria met
onderscheidend
vermogen

- EMVI criteria zonder
onderscheidend
vermogen

- Leg concept EMVI criteria
voor

- Bediscussieer wegings-
ranges

6 Inkoopstrategie - Keuze aanbestedings-
procedure

- Contractvorm
- Samenwerkingsvorm
- Beleidsdoelen (maat-

schappelijk verantwoord
inkopen)

- Motiveren keuze Laagste
prijs/EMVI

- EMVI criteria vastgesteld
maar meestal nog zonder
gewichten

- EMVI criteria afstemmen 
op gekozen contractvorm;

- Betrekken beoordelings-
team bij opstellen EMVI 
criteria met meerdere 
disciplines (inkoop, 
vakdeskundige, contract-
manager …)

- Interne opdrachtgever 
betrekken 

7 Voorleggen 
Tenderboard

- Keuzes beleidsdoelen
- Keuzes inkoopstrategie

- Goed onderbouwde
motivering keuze EMVI
criteria

- Bestuurlijke aandacht
voor EMVI criteria
gerelateerd aan beleids-
doelen

8 Projectplan - Beschrijving van het
gehele project (geld,
organisatie, tijd, infor-
matie, communicatie,
kwaliteit en risico’s)

- Eventuele koppeling van
EMVI criteria met tijd en
kwaliteit

- Overweeg een bonus/
malus systeem gekoppeld
aan EMVI criteria
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Stappen/fasen Resultaat of Product EMVI EMVI tips/aanbevelingen

9 Inkoopplan - Definitieve contractkeuze
- Definitieve keuze 

aanbestedingsprocedure
- Definitieve keuze 

selectiemethodiek
- Definitieve keuze laagste 

prijs/EMVI 
- Definitieve keuze 

beoordelingsmethodiek

- Definitieve keuze EMVI 
(op basis van beleids-
doelen, projectdoelen 
en/of risico’s/kansen)

- Weging EMVI criteria 
- EMVI beoordelings-

methode, beoordelings-
schaal

- Scoremodel (relatie 
prestatie/score)  
(lineair/non-lineaire)

- Vaak ligt beoordelings-
methodiek inclusief 
beoordelingsschaal al vast 
in het inkoopbeleid

- Laat weging criteria 
vaststellen door beoorde-
lingsteam

- Reken (extreme) scena-
rio’s door

10 Voorbereiden 
realisatie c.q. 
voorbereiden 
aanbesteding

- Selectieleidraad
- Contract
- Aankondiging
- Vraagspecificatie 

(functioneel)

- EMVI criteria in aanbeste-
dingsstukkken vastgelegd

- Interpretatie van 
beschreven EMVI criteria 
moet eenduidig zijn voor 
alle potentiële inschrijvers

- Door beoordelingsteam

11 Aanbesteding - Dialoogfasen (bij 
concurrentiegerichte 
dialoog)

- Selectie gegadigden 
(niet-openbare procedure

- Nota van Inlichtingen
- Individuele inlichtingen 

(bij ontwerpopdrachten)
- Voorlopige gunning
- Definitieve gunning
- Procesverbaal van de 

aanbesteding
- Aankondiging van de 

gegunde opdracht

- Wijzigen EMVI, 
gewichten en methodiek 
(in principe niet)

- Beoordelen inschrijvingen 
op EMVI criteria 

- Motiveren afwijzingen 

- Vragen over EMVI 
beantwoorden door het  
beoordelingsteam

- Afwijzigingen ook laten 
schrijven/beoordelen door 
het beoordelingsteam

- Beoordelingsprotocol ligt 
vaak al vast

- Vraag toelichting aan 
inschrijver bij onduidelijk-
heden



1. INLEIDING

2.  EMVI OF LAAGSTE PRIJS

3.  EMVI IN HET BOUWINKOOPPROCES 
• Vaststellen van de inkoopbehoefte
• Projectopdracht 
• Kansen/risico analyse
• Marktverkenning en marktanalyse
• Marktconsultatie
• Inkoopstrategie
• Voorleggen Tenderboard
• Projectplan 
• Inkoopplan
• Voorbereiden realisatie of voorbereiding 

aanbesteding
• Aanbesteding
• Contracteren
• Uitvoering contract
• Opleveren
• Evalueren

4.  EMVI CRITERIA IN DE PRAKTIJK
• Aanbesteding boezembaggerwerk 

Amstelmeerkanaal 
• Versterking Hondsbossche en 

Pettemerzeewering 
• Reconstructie Anna van Buren plein 
• Vervangende nieuwbouw Zalmplaat 

Hoogvliet (Rotterdam)

5. BIJLAGES

6. MEER INFORMATIE

7. OVER PIANOo 
EXPERTISECENTRUM AANBESTEDEN

‘Werken met EMVI’

62

Stappen/fasen Resultaat of Product EMVI EMVI tips/aanbevelingen

12 Contracteren - Ondertekenen contract - Vastleggen EMVI criteria 
in contract

- Vastleggen bonus/malus 
regeling in contract

- Leg escalatieschema vast

- Eenduidig vastleggen van 
EMVI criteria in het 
contract zodat maar  één 
uitleg mogelijk is

- Te veel EMVI criteria levert 
veel adminstratieve lasten 
op

13 Uitvoering 
contract

- Contractbeheersing & 
contractmanagement

- Prestatiemetigen 

- Controle EMVI (KPI’s)
- Toetsplan EMVI
- Toetsing door opdracht-

nemer (bij SCB)

- Neem maatregelen om 
EMVI criteria te 
beheersen

- Leer directievoerders 
omgaan met toetsen 
EMVI criteria

- Leer contractmanagers 
omgaan met het toetsen 
van EMVI criteria

- Wijs tijdig op niet voldoen 
aan EMVI criteria 

14 Opleveren - Gerealiseerd project - Toepassen bonus/malus 
regeling

- Bonus of malus mag niet 
‘uit de lucht’ komen vallen

15 Evalueren - Evaluatie prijs, planning 
en werkwijze ondernemer

- Behaalde meerwaarde

- Realisatie vs waardering 
EMVI criteria

- Vastleggen ervaringen 
met EMVI criteria

- Houdt rekening met 
verminderde meerwaarde 
bij de volgende aanbeste-
ding

- Zijn EMVI criteria geschikt 
om in de volgende 
aanbestedings als eis op 
te nemen?

- Kijk ook kritisch naar 
eigen rol
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6. MEER INFORMATIE

EMVI op de PIANOo website

• EMVI Themadossier  
https://www.pianoo.nl/themas/economisch-
meest-voordelige-inschrijving-emvi 

• Hoe pas je EMVI toe? Handreiking voor inkopers  
http://www.pianoo.nl/document/6158/hoe-
pas-je-emvi-toe-handreiking-voor-inkopers 

• EMVI tips  
http://www.pianoo.nl/document/9007/emvi-
toepassen-39-tips

• Handleiding EMVI van Rijkswaterstaat  
http://www.pianoo.nl/document/4229/
handleiding-emvi-rijkswaterstaat-2014

• AHP methode van de Belastingdienst: Welk 
criterium is belangrijk?  
http://www.pianoo.nl/document/7098/welk-
emvi-criterium-is-belangrijk

• EMVI superformule  
http://www.pianoo.nl/document/9550/emvi-
superformule

• EMVI praktijkbundel, praktijkvoorbeelden  
voor de GWW 
https://www.pianoo.nl/document/10970/
emvi-praktijkbundel

• EMVI handreiking schoonmaakbranche  
http://www.pianoo.nl/document/10053/
handreiking-emvi-schoonmaak-
glazenwassersbranche

• Webinar: Basisintroductie EMVI  
https://www.pianoo.nl/webinar-
basisintroductie-emvi-emvi-gunningsmethodes

• Webinar: EMVI beoordelingsmethoden 
https://www.pianoo.nl/over-pianoo/
bijeenkomsten-van-pianoo/verslagen/
verslagen-bijeenkomsten-gww/webinar-
kiezen-is-kunst-emvi-gunningsmethoden 

https://www.pianoo.nl/themas/economisch-meest-voordelige-inschrijving-emvi
https://www.pianoo.nl/themas/economisch-meest-voordelige-inschrijving-emvi
http://www.pianoo.nl/document/6158/hoe-pas-je-emvi-toe-handreiking-voor-inkopers
http://www.pianoo.nl/document/6158/hoe-pas-je-emvi-toe-handreiking-voor-inkopers
http://www.pianoo.nl/document/9007/emvi-toepassen-39-tips
http://www.pianoo.nl/document/9007/emvi-toepassen-39-tips
http://www.pianoo.nl/document/4229/handleiding-emvi-rijkswaterstaat-2014
http://www.pianoo.nl/document/4229/handleiding-emvi-rijkswaterstaat-2014
http://www.pianoo.nl/document/7098/welk-emvi-criterium-is-belangrijk
http://www.pianoo.nl/document/7098/welk-emvi-criterium-is-belangrijk
http://www.pianoo.nl/document/9550/emvi-superformule
http://www.pianoo.nl/document/9550/emvi-superformule
https://www.pianoo.nl/document/10970/emvi-praktijkbundel
https://www.pianoo.nl/document/10970/emvi-praktijkbundel
http://www.pianoo.nl/document/10053/handreiking-emvi-schoonmaak-glazenwassersbranche
http://www.pianoo.nl/document/10053/handreiking-emvi-schoonmaak-glazenwassersbranche
http://www.pianoo.nl/document/10053/handreiking-emvi-schoonmaak-glazenwassersbranche
https://www.pianoo.nl/webinar-basisintroductie-emvi-emvi-gunningsmethodes
https://www.pianoo.nl/webinar-basisintroductie-emvi-emvi-gunningsmethodes
mailto:https://www.pianoo.nl/over-pianoo/bijeenkomsten-van-pianoo/verslagen/verslagen-bijeenkomsten-gww/webinar-kiezen-is-kunst-emvi-beoordelingsmethoden?subject=
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7. OVER PIANOo
  EXPERTISECENTRUM AANBESTEDEN

Professionele overheidsinkoop ondersteunt overheidsbeleid en levert value for taxpayers money op. 
PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden draagt bij aan de professionalisering van overheidsinkoop 
door kennis te delen. PIANOo biedt informatie, instrumenten en advies over het inkopen en 
aanbesteden van werken, leveringen en diensten. 

Op pianoo.nl vindt u onder meer:
• Het laatste nieuws over inkopen/ aanbesteden
• Wet- en regelgeving
• Het inkoopproces in stappen
• Tools, methodieken en voorbeelddocumenten
• Praktijkvoorbeelden
• Themadossiers op inkooponderwerpen die extra 

aandacht vragen zoals Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen (MVI), inkoop in de GWW, 
elektronisch aanbesteden, aanbesteden van 
geïntegreerde contracten.

• Informatie over specifieke markten

Bijeenkomsten
PIANOo organiseert regelmatig bijeenkomsten over 
uiteenlopende onderwerpen binnen publieke inkoop. 
Overzicht van de actuele bijeenkomsten 

Nieuwsbrief 
Automatisch op de hoogte blijven van PIANOo-
nieuws? Wordt dan lid van de tweewekelijkse digitale 
nieuwsbrief PIANOo Alert. Direct aanmelden

PIANOo-Forum
Op het grootste Europese platform voor inkopers 
Procurement Forum kunt u met vakgenoten uit heel 
Europa informatie delen. PIANOo heeft een eigen, 
besloten gedeelte op het platform: PIANOo Forum. 
Binnen PIANOo Forum kunt u met Nederlandse 
publieke inkopers in verschillende groepen informatie 
uitwisselen, vragen stellen of discussies voeren.  
U kunt ook een eigen groep starten. 
Lid worden (van Procurement Forum en het  
PIANOo Forum) 

Vragenloket
Heeft u als aanbestedende dienst vragen over 
bijvoorbeeld wet- en regelgeving, de toepassing van 
een (gunning)methodiek of beleidsthema’s als 
duurzaamheid of social return? Leg deze voor aan  
het Vragenloket van PIANOo via info@pianoo.nl

http://pianoo.nl
https://www.pianoo.nl/over-pianoo/bijeenkomsten-van-pianoo/aankondigingen
https://www.pianoo.nl/formulier/195/aanmelden-voor-nieuwsbrief
https://www.pianoo.nl/formulier/11719/registreren-pianoo-forum
mailto:info%40pianoo.nl?subject=
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