
Objectum b.v. 1

EMVI

De nieuwe wereld van aanbesteden



Objectum b.v. 2

Introductie

• Lex van Dop 

• Machteld van Waveren Hogervorst

• Objectum verzorgt aanbestedingen vanuit haar disciplines:

Plantontwikkeling I Bouwprocesmanagement I Huisvestingsadvies 

I Contractmanagement
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Introductie
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Introductie



Objectum b.v. 5

Inhoud

• Betekenis EMVI

• Welke Sectoren

• Regels aanbestedingswet

• Gunningscriteria

• Beoordelingscriteria

• Praktijkvoorbeelden

• Nabrander
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EMVI - Betekenis

Aanbesteden is het uitlokken van een aanbieding bij meerdere 
partijen die in concurrentie treden om de opdracht te 
verwerven.

Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)

Dus niet de laagste prijs maar de beste prijs-kwaliteitverhouding

€

Tijd:

• Planning

• Oplevering

• Etc.

Kwaliteit:

• Esthetisch

• Milieu

• Organisatie

• Sociale aspecten

• Etc.

Balans zoeken:  
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EMVI: Sectoren

Publieke Sector

Aanbestedingswet
(herziening voorzien per 01.07.2016)

Houden aan strikte regels:

• Aanbestedingsreglement Werken 
(ARW)

• Gids Proportionaliteit

• Jurisprudentie 

Aanbestedingsprocedures:

• 1 op 1

• Onderhands

• Nationaal

• Europees

Private Sector

Aanbestedingswet niet van toepassing

Eigen regels:

Uitsluiting ARW

Aanbestedingsprocedures:

• 1 op 1

• Onderhands
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EMVI: Sectoren

Omzet in de bouwsector met GWW (2014):

Totaal 50 miljard Publiek 13 miljard Privaat 37 miljard

Woningbouw 20 miljard

20 miljard

13 miljard

Utiliteitsbouw 

16 miljard 3 miljard

4 miljard

GWW 10 miljard

14 miljard

omzet Bouw en GWW 2014

Bron eib
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EMVI: Regels Aanbestedingswet

Sinds 2012 Gunning altijd op basis van EMVI

• Beste prijs-kwaliteitsverhouding (60/40)

Tenzij

• Gunning op laagste prijs is mogelijk maar moet van te voren 
onderbouwd

• Sterke mate van standaardisatie

• Grote verschillen in kwaliteit zijn niet te verwachten

• Inhoud en omvang zijn eenduidig vastgelegd.
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EMVI: Regels Aanbestedingswet

In ARW 2016 toegevoegd

• Extra gunning op laagste prijs zo mogelijk op basis van kosten 

levenscyclus (Life Cycle Costing)
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EMVI: Regels Aanbestedingswet

Gevolgen:

• Sinds 2012 toename aanbesteden op EMVI

(van < 5% voor 2012 tot > 80% heden)

• Zoeken naar beste uitvraag om kennis uit de markt te krijgen.
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Volledig bestek DBM
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EMVI: Regels Aanbestedingswet

Procedures:

• (Niet-) of Openbare

• Concurrentiegerichte dialoog

• Onderhandelingsprocedure met/zonder aankondiging

• Concessie

• Raamovereenkomst

• Prijsvraag

Nieuw ARW 2016

• Innovatiepartnerschap
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Gunningscriteria (EMVI)

Vroeg in het proces vaststellen van de Key Performance Indicators (KPI’s)

Onderscheid in eisen en wensen

• Eisen (knock out)

• Wensen (score)

Valkuil is dat de EMVI gunningscriteria niet worden geborgd in het contract.
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Beoordelingsmodellen

Aanbestedingswet voldoen aan strenge spelregels

• Gelijkheidsprincipe

• Non-discriminatiebeginsel

• Transparantiebeginsel

• Proportionaliteitsbeginsel

Beoordeling moet dus aan bovenstaande regels voldoen! 

Maak criteria S.M.A.R.T.
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Beoordelingsmodellen

Meest gebruikte modellen in de bouw

• Puntenmethode of gewogen factor

• Gunnen op waarde 

• De budgetmethode – plafondbedrag 

• Formule S=P/K (Value for money)

• Rangorde systeem

• Canadese methode

• Lowest acceptabel bid
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Praktijkvoorbeelden

MBO vakschool
• Architect meervoudig onderhands op basis van ontwerp met 

rekenvergoeding

• Aannemer Europees Niet Openbare Procedure met puntenmethode

Kenmerken project:
• Budget belangrijk

• Nieuwbouw/renovatie. School moet kunnen door functioneren: 
gefaseerde bouw, veiligheid, geen overlast

• DO+ niveau uitgewerkt + bestek
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Praktijkvoorbeeld MBO vakschool

Alternatieve inschrijving
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Praktijkvoorbeelden

Stadhuis
• Adviseurs voor schetsontwerp meervoudig onderhands

• Europees Niet openbare procedure DBM 

• Budgetmethode met puntenbeoordeling
• Plafondbedrag als budget gegeven

• Eisen leiden tot uitsluiting

• Lagere prijs en kwaliteit in punten uitgedrukt

Kenmerken project:
• Budget belangrijk! Vastgesteld door de raad!

• Renovatie. Stadhuis moet kunnen door functioneren: gefaseerde bouw, 
veiligheid, beperking overlast

• VO interieur. Basiseisen in briefbuilder.



Objectum b.v. 19

Praktijkvoorbeeld Stadhuis
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Praktijkvoorbeelden

Transformatie 4 kantoortorens

• Private ontwikkeling

• Adviseurs onderhands en op basis van prijs/kwaliteit

• Bouwonderneming geselecteerd op EMVI criteria
• Visie op plafondbedrag 

• Visie architectuur 

• Percentages gevraagd

• Haalbaarheid en planning

• Mogelijke optimalisaties
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Nabrander

• EMVI niet meer weg te denken

• Toename complexiteit uitvraag

• Waar ligt de grens om “gratis” advies te vragen?

• Accepteert de markt dit nog in “hoogconjunctuur”?
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Is het door EMVI beter geworden?


