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NIEUWE EU RICHTLIJN 
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Oude EU richtlijnen (tot en met 2004) gebaseerd op marktdenken: 

 Doel: realisatie interne markt 

 Via meer concurrentie in aanbestedingen 

 Levert besparingen 

 

Nieuwe EU richtlijn is gebaseerd op kwaliteit samenleving: 

 Doel: realiseren maatschappelijke doelstellingen 

 Via inhoudelijke aanpassingen in aanbestedingen 

 Levert maatschappelijke waarde 
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HOOFDLIJN VAN VERANDERING 



 Maatschappelijke waarde kan een brede inhoud hebben: duurzaamheid, 

social return, innovatie, klimaat verandering, gezondheid, etc. 

 

 Kan terugkeren in eisen (uitvoeringsbepalingen), maar ook in selectie 

criteria (wie mag offerte uitbrengen) en gunningscriteria (wie wint) 

 Dan is EMVI (werken met meer criteria) bijna altijd nodig 
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DIRECT GEVOLG HOOFDLIJN 



EMVI was één van de twee opties: 

 Laagste prijs 

 EMVI 

 

 

EMVI wordt de enige acceptabele methode 

 Maar de structuur verandert: 
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EMVI IS GEEN EMVI MEER 

EMVI 

Beste prijs-kwaliteit 

verhouding 

Laagste 

prijs 

Gunning 

EMVI 

Laagste 

prijs 
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SPELEN MET DE GUNNING 
DRIE “SPELLETJES”  -  ER ZIJN ER VEEL MEER …………… 



 (45 %) of the Europeans interviewed believe that bribery and the abuse 
of positions of power for personal gain are widespread among 
officials awarding public tenders.  

 The countries where respondents are most likely to think that there is 
widespread corruption among officials awarding public tenders include 
the Czech Republic (69 %), the Netherlands (64 %), Greece (55 %), 
Slovenia (60 %), Croatia (58 %) and Italy (55 %).  

 Countries with the most consistent positive perceptions of officials in this 
area include Denmark (22 %), along with Finland (31 %), Ireland (32 %), 
Luxembourg (32 %) and the UK (33 %). 
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2013 EUROBAROMETER SURVEY ON CORRUPTION: 



 

IN DE PRAKTIJK IS WFS ONZE STANDAARD METHODE 

Criteria       gewicht   prestatie in OFFERTES      score * gewicht           

Totaal 

 score 
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Gunnen op Waarde (GOW) is mathematisch equivalent aan (een specifieke 

vorm van) WFS: 

 In WFS zet je alles om in punten 

 Er is dus ook formule voor prijs vertalen naar punten 

 Dan heb je dus ook de (omgekeerde) formule voor punten naar prijs 

 En dat is GOW 

 

Alles vanaf hier vertel ik voor WFS, maar geldt evenzeer voor GOW 
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GUNNEN OP WAARDE 



 Verplicht in aanbesteding (wettelijk): 

 Bekend maken criteria 

 Bekend maken gewichten 

 

 Gebeurt ook meestal wel 
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CRITERIA EN GEWICHTEN EN KLAAR ……..? 



Inkoop van bedrijfswagens - specificaties gegeven: 

 Gunning criteria en hun gewichten: prijs 4x zo belangrijk 

  Prijs  80% 

  Levertijd     20% 

 

 De aanbiedingen: 
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ZO MAAR EEN AANBESTEDING …. 
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 Prijs  80 punten bij $ 0,          0 punten bij $ 80.000 

 Levertijd 20 punten bij 0 weken,  0 punten bij 20 weken 

 

 

 

 

 

 

 

Het is niet het gewicht alleen dat het belang van een criterium bepaalt: 

            belang  =  gewicht  X  score 
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DE BEOORDELING …. 
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 Score graphs kunnen alles duidelijk maken 

 Per criterium 

 Prestatie op criterium horizontaal 

 Punten verticaal 
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WAT IS ER AAN DE HAND ….? 
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IN EEN SCORE GRAPH 

80 
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score 

80.000 
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20.000 

80 

0 aanbieding 

prijs 

score 

80.000 

Bid 1 Bid 2 



Suggestie:  

 kijk eens wat er verandert als je 0 punten krijgt bij $ 20.000 – dan wint 

de ander 

 

 Of bij € 1.000.000 – dan telt prijs vrijwel niet meer mee 

 

 

We kunnen achteraf iedereen laten winnen! 
zelfs als de gewichten gegeven zijn  
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WAT IS ER AAN DE HAND ….? 
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 Bedenk dat bids 1 and 2 van dezelfde aanbieder kunnen zijn 

 Ook de aanbieder moet kiezen welk bod hij inlevert. 

 

 Zonder kennis van de scoringsmethode is het een blinde gok voor de 

aanbieders waaraan jij de voorkeur geeft 

 Wat betekent dat jij mogelijk niet het voor jou beste bod krijgt 

 

Dus levert het weg houden van de scoringsmethode jou mogelijk / 

waarschijnlijk slechtere aanbiedingen op.  

Met het weghouden van de scoringsmethode schiet je dus in je eigen voet 

Dat is niet professioneel inkopen! 
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EEN NOG VEEL BELANGRIJKER LES ! 
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 “The devil is in the detail ……..” 

 

 En hoe vaak kijken we in dat detail …….? 
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DE SCORE METHODIEK 



We zijn het eens over de punten voor : 

 100 punten voor een prijs van € 3.800 en 50 punten bij € 7.600  

 Daartussen intrapoleren: 

  methode 1: score = 150 – 50 * (prijs/3.800) 

  methode 2: score = 100 * (3.800/prijs)  
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VOORBEELD 
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COMPLETE VOLGORDE KAN OMDRAAIEN 



 Score graphs kunnen alles duidelijk maken 

 

 Score graphs maken aan de leveranciers duidelijk wat je wilt 

• Ze maken de communicatie makkelijker 

• Ze geven je voorkeuren aan 

• Zodat de leveranciers daar zo goed mogelijk op kunnen aansluiten 

 

 Dus altijd communiceren aan de leveranciers: 

 Impliciet of expliciet 
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SCORE GRAPHS 



 Relatief beoordelen 

• Scores afhankelijk van een andere aanbieding 

• Meestal afhankelijk van het beste bod op dat criterium 

• Dat krijgt maximum aantal punten 

• De rest wordt daarvan afgeleid 

 

 

 Wordt vaak gedaan als je geen idee hebt wat voor biedingen binnen 

zullen komen …………. 
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RELATIEF BEOORDELEN 



 De aanbiedingen worden gescoord op financiële aantrekkelijkheid. De 

aanbieding met de laagste prijs krijgt het maximum aantal punten. De 

andere aanbiedingen krijgen scores afgeleid van de beste score: 

 Score = Max punten x (beste prijs / deze prijs) 

 

Voorbeeld: (max punten is 30) 

 Beste prijs uit aanbieding A is € 100; A krijgt 30 punten.  

 Aanbieding B met een prijs van € 101 krijgt (100/101) x 30 punten is 

29,7 points  

 Aanbieding C met een prijs van € 200 krijgt (100/200) x 30 punten is 15 

punten 
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UIT EEN RECENTE AANBESTEDING …. 



• Prijs en kwaliteit even belangrijk 

• Kwaliteit is al gescoord 

• Prijs score = 50 * (beste prijs/prijs) 
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RELATIEF SCOREN IN ACTIE - 1 



 De score formule toepassen voor prijs: 

  Prijs score = 50 * (500 / prijs) 
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RELATIEF SCOREN IN ACTIE - 2 



Maar dan: 

 Supplier A (nota bene: niet de winnaar, maar de allerlaatste) mag niet 

meer meedoen of trekt zich terug of voldoet niet aan EV etc. 

 Als dat gebeurt: wie wint dan?  
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RELATIEF SCOREN IN ACTIE - 3 



 Opnieuw de score formule voor prijs toepassen: 

   Prijs score = 50 * (1500 / prijs) 
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RELATIEF SCOREN IN ACTIE - 4 



 Extra aanbiedingen of aanbiedingen die wegvallen kunnen de 

eindvolgorde beïnvloeden: 

 Juridisch zeer kwetsbaar: een andere winnaar als er nog en extra (niet 

concurrerende) aanbieding zou zijn geweest …..  

 Je zet de deur open voor collusie door aanbieders: die kunnen zelf 

gaan zorgen voor die extra aanbieding …… 

 

Maar veel belangrijker: het is niet professioneel  

 Is het verschil tussen een levertijd van 42 en 50 dagen nu 4 punten 

waard (beste levertijd van 40 dagen) of 8 punten (beste levertijd van 20 

dagen)? 

 Dat laat je toch niet van het toeval afhangen …. 
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RELATIEF BEOORDELEN - CONCLUSIE 



Relatief beoordelen leidt tot problemen: 

 Kan leiden tot rechtszaken 

 Maakt je afhankelijk van toeval 

 Biedt altijd mogelijkheid tot rank reversal (theorie) 

 Kan leiden tot feitelijke rank reversal in de praktijk 

 

 

Relatief beoordelen te allen tijde vermijden: is absoluut onprofessioneel 
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RELATIEF BEOORDELEN 



CONCLUSIE 



 Veel fouten in gunningsmethoden 

 Veelal onbewust 

 Zet deur open voor “spelletjes” 

 Snappen wat er gebeurt, is eerste vereiste 

 

 Juridisch kwetsbaar,  

 maar niet altijd rechtstreeks verboden ….! 

 Ik help graag mee om onprofessioneel gedrag uit te bannen 
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CONCLUSIE 
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CONTACT GEGEVENS 
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