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Workshop 3  
‘Weg met EMVI’ 

o.l.v. Leen Valk, EMVI-Prestatiemeting 

Weg met EMVI 
Jeroen Thomassen, Jethec  

Sander Lubberhuizen, Gemeente Apeldoorn 

Sinds 1/4/2013 nieuwe aanbestedingswet…..en verplicht 
gunnen op EMVI…tenzij 

• Wat willen opdrachtgevers bereiken met EMVI?

• Waar lopen aannemers tegenaan bij aanbestedingen?

• Hoe kunnen we kansen beter benutten?

• Hoe lossen we dit gezamenlijk op binnen de regelgeving?

Weg met EMVI 

• Wat is belangrijk bij aanbestedingen voor civiele projecten?

• Wat wil men bereiken door middel van EMVI?

Wat willen opdrachtgevers met EMVI? 
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• EMVI criteria moeten zinvol zijn, objectief te beoordelen en
eenduidig omschreven zijn.

• EMVI-criteria en waardering zijn soms een flop:
• CO2 ladder
• 90% prijs – 10% kwaliteit

• Mogelijkheid om te onderscheiden worden ingeperkt door
geen alternatieven of varianten toe te staan.

• Kosten voor calculatiefase van RAW bestekken zijn 46%
gestegen t.o.v. 2012

Waar loopt de markt tegenaan? 

• Waarom geen rekenvergoeding?

• Creativiteit en innovatie blijven uit bij RAW bestekken.

• Waar kunnen aannemers de EMVI-criteria-kosten opnemen
in de inschrijving?

• Hoe worden EMVI-beloften nagekomen tijdens de
uitvoering?

Waar lopen aannemers tegenaan? 

• Een mooi project realiseren tegen een werkelijke kostprijs
incl. AK, W&R.

• Creativiteit en innovatie stimuleren
• De omgeving tevreden stellen
• Een goede technische en kwalitatieve oplossing
• Geen imago-verlies voor partijen

Wat willen opdrachtgevers en aannemers? 

Kan dit binnen een RAW contract met EMVI criteria? 

       JA!

• Een RAW bestek is de handleiding voor de oplossing.

• EMVI criteria bepalen die relevant zijn.

• Een goede verhouding voor prijs vs EMVI-plan

• KANSEN benutten:
• Varianten toestaan
• Voldoende waardering voor belangrijke EMVI criteria

• ONTZORGEN en COMMUNICEREN

Hoe gaan we dat regelen? 
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Kan dat ook bij betonverhardingen? 

• Natuurlijk…

EMVI criteria bij betonverhardingen 

• Meer aandacht voor duurzaamheid en innovatie:
• Life-cycle-cost
• Toepassen van recyclinggranulaat in verhardingen

• Toestaan van varianten
• Asfalt vs Beton
• Betonnen barrier vs Stalen geleiderail
• Isitu gestort lijnelement vs prefab betonproducten

• Voor UAV-gc contracten:
• Minder dwingend voorschrijven van

verhardingsconstructies

Gemiste kansen voor betonverharding Verbeteringen voor EMVI 2.0 

• Hoe plan af te prijzen in een RAW inschrijvingsstaat?

• Wie draagt de risico’s voortvloeiend uit een EMVI-plan bij
een RAW bestek met de UAV89?

• Een goed plan kost tijd en geld.
• Geen verkorte aanbestedingprocedure hanteren.
• Voor uitgebreide plannen à rekenvergoeding

EN……STA VARIANTEN TOE…..waarom wel/niet? 

En kies er soms voor om GEEN EMVI toe te passen: 
Weg met EMVI! 
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Stelling / Vraag 

• Hoe kun je kansen daadwerkelijk toestaan bij RAW?

• Hoe kun je kansen het beste uitvragen aan de markt?


