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Het gewicht van een criterium - vooraf en achteraf 
Een belangrijk aspect, misschien wel het belangrijkste, van de gunningscriteria bij EMVI vormen de 

gewichten van de subcriteria. Met die gewichten kan de aanbestedende dienst er voor zorgen dat hij 

aanbiedingen krijgt die zo goed mogelijk aansluiten bij zijn wensen en de opdracht gunt aan de 

inschrijver die het best aan die wensen voldoet. Wat aanbestedende diensten en inschrijvers niet 

zelden over het hoofd zien is dat de getallen (veelal percentages) waarin die gewichten uitgedrukt 

worden niet de werkelijke invloed van de diverse gunningscriteria op de uitslag weergeven. Er zijn 

twee oorzaken van dit verschijnsel: wiskundig en statistisch. 

Statistische oorzaken van afwijkende gewichten 

'Kwaliteit telt voor 70% en prijs voor 30%, dat is gunstig voor ons omdat we op prijs niet kunnen 

winnen', aldus een directeur van een onderneming die een inschrijving op een aanbesteding ging 

doen. Wat die directeur zich niet gerealiseerd heeft, is dat het mogelijk is dat door de wijze waarop 

de puntentelling is uitgewerkt, de werkelijke gewichten afwijken van de 70-30 verhouding. Stel dat er 

vijf kwaliteitscriteria zijn die allemaal met een absolute beoordeling worden gescoord op een schaal 

van 0 tot 14 punten en dat prijs wordt gescoord tussen 0 en 30 punten, waarbij de hoogste prijs 0 

punten krijgt, de laagste prijs 30 punten en de tussenliggende prijzen naar rato. Dan wordt voor prijs 

het volledige spectrum van 30 punten gebruikt. In dit voorbeeld zal het werkelijke gewicht van 

kwaliteit vrijwel zeker veel lager zijn dan 70%. Dit heeft diverse oorzaken: 

1. De inschrijvers zullen hun best doen om bij elk kwaliteitscriterium zo goed mogelijk te 

antwoorden op de vraag. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat zij erg laag zullen scoren. 

2. Beoordelaars zullen niet snel de minimale of de maximale score toekennen. 

3. Een inschrijver zal meestal niet op alle kwaliteitscriteria zeer slecht scoren en ook niet op alle 

kwaliteitscriteria zeer goed scoren. 

Deze oorzaken hebben allemaal een nivellerend effect, waardoor de scores voor kwaliteit die in 

theorie uiteen kunnen lopen van 0 tot 70 punten waarschijnlijk binnen een veel kleinere range 

liggen, bijvoorbeeld tussen 40 en 60 punten. Het is vaak moeilijk om vooraf die range te bepalen. A 

posteriori is dit uiteraard eenvoudig, door te kijken naar het verschil tussen de maximale en minimale 

gerealiseerde score voor kwaliteit. Bedraagt deze 20 punten, dan blijkt achteraf dat de gewichten in 

werkelijkheid bedragen: 40% voor kwaliteit en 60% voor prijs. 

in de statistiek is het hierboven genoemde nivellerend effect een bekend verschijnsel. Wanneer men 

bijvoorbeeld 10 keer met een zuivere munt werpt, is de kans op 0 keer kop of 10 keer kop zeer klein, 

terwijl de kans op 5 keer kop het grootst is. Dit zelfde verschijnsel doet zich voor wanneer er 

bijvoorbeeld vijf kwaliteitscriteria worden beoordeeld op een schaal van 0, 1, 2 en 3 punten. 

Weliswaar zullen de beoordelaars hun cijfer niet bepalen met behulp van een dobbelsteen, maar 

toch zullen dit soort statistische verdelingen in de praktijk veel voorkomen. Ook bij het maken van 

het eindexamen zullen de leerlingen de antwoorden niet bepalen met een dobbelsteen en zullen de 

leraren de correctie niet met een dobbelsteen uitvoeren. Toch ziet men als naar de verdeling van de 

cijfers gekeken wordt statistische patronen die benaderd kunnen worden met bekende verdelingen 

als de normale verdeling. Wanneer de kwaliteit dus beoordeeld wordt op een bepaalde schaal 

waarbij elke inschrijving op zijn eigen merites beoordeeld wordt, zal men vaak uitslagen zien waarbij 

alle inschrijvingen ongeveer dezelfde score krijgen. Doordat de spreiding van de scores veel kleiner is 
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dan de theoretisch mogelijke spreiding, zal het gewicht van kwaliteit daardoor aanzienlijk lager zijn 

dan het maximum puntenaantal suggereert. 

Wiskundige oorzaken van afwijkende gewichten 

Ook de keuze van de wiskundige formule waarmee de prijzen worden omgerekend naar 

puntenscores heeft grote gevolgen voor het gewicht van het prijscriterium. Voorbeelden hiervan zijn 

te vinden in de EMVI-Handreiking van PIANOo.1 

Een voorbeeld uit de Belgische jurisprudentie waar het verschil tussen de gewichten vooraf en 

achteraf duidelijk naar voren komt, is te zien in onderstaande tabel. Het gaat hier om een 

aanbesteding voor schoonmaakdiensten waarbij voor kwaliteit en prijs ieder maximaal 50 punten 

gegeven wordt. De gewichten zijn dus op het eerste gezicht - wanneer er verder niets bekend is - 50 

en 50. De uitslag blijkt echter als volgt te zijn:2 

 totaalprijs 10 

percelen 

punten 

prijs  

punten 

kwaliteit 

punten 

totaal 

ISS  12.968.792,09 49,304 44,286 93,590 

CARE  13.296.025,67  48,091  45,000 93,091 

GOM 13.074.044,56  48,908  41,071  89,979 

ACS  13.532.665,68  47,250  39,134  86,384 

MIS  13.285.552,91  48,129  22,563  70,563 

ABS  12.788.381,78  50 18,509  68,509 

ZEKI  13.063.467,70  48,947  13,027  61,974 

Tabel 1 

Het verschil tussen de hoogste en de laagste score voor Prijs bedraagt 2,5 punt, terwijl het verschil 

tussen de hoogste en laagste score voor Kwaliteit niet minder dan 31,973 punten bedraagt. Achteraf 

blijkt kwaliteit dus bijna 13 keer zo zwaar te hebben gewogen als prijs. Het is heel goed mogelijk dat 

dit bij de aanbestedende dienst en bij de inschrijvers vooraf al bekend was op grond van de 

beschrijving van het beoordelingsmodel. Voor prijs is de bekende formule Score = L/P × 50 gebruikt. 

Wanneer deze vooraf bekend gemaakt is, zal iedere inschrijver geweten hebben dat alle scores voor 

prijs ergens tussen 45 en 50 punten zullen uitkomen, omdat in de schoonmaakwereld de 

prijsverschillen nu eenmaal klein zijn en een prijsverschil van 10% tussen laagste en hoogste prijs (in 

welk geval de laagste prijs,45 punten krijgt) al behoorlijk onwaarschijnlijk is. Bij kwaliteit ging het om 

5 subcriteria die elk 10 punten konden opleveren. Uit het arrest wordt niet duidelijk hoe de punten 

werden toegekend, maar het is denkbaar dat dit in het beoordelingsmodel op zodanige wijze 

vastgelegd is dat de kans groot is dat er grote verschillen in de beoordelingen zullen ontstaan. 

Heeft de aanbestedende dienst het beoordelingsmodel goed beschreven, zodat de inschrijvers weten 

wat van hen verwacht wordt en zij kunnen inschatten wat de spreiding van de scores zal zijn, dan 

                                                           
1
 T.H. Chen, Hoe pas je EMVI toe? Handreiking voor inkopers, 2e druk, uitg. PIANOo, p. 23-24. 

2
 Belgische Raad van State 13 mei 2008, nr. 182.849, r.o. 9. 
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heeft de aanbestedende dienst aan zijn transparantieverplichting voldaan. Een voorbeeld waarbij 

niet aan die verplichting was voldaan is het volgende. Het ging om een aanbesteding van de 

uitwerking van een strategisch regio marketing concept vertaald in een beeld en slogan en een 

communicatiestrategie. Hier waren er naast het prijscriterium drie kwaliteitscriteria, waarbij elk van 

de vier criteria voor 25 punten telde. De onverwachte uitslag was als volgt:3 

Inschrijver Prijs Score Kwaliteit Totaal 

TWBA € 79.739,00 25 30 55 

Impuls € 186.879,66 23 53 76 

Groep C & 

Slangen 

€ 201.612,00 22 75 97 

Allcomm € 144.071,12 24 66 90 

Tabel 2 

Ondanks een fors prijsverschil tussen laagste en hoogste prijs, is het verschil in puntenscores slechts 

3 punten. Vooraf leek het prijscriterium een gewicht van 25% te hebben, maar door de wijze waarop 

de prijzen zijn omgerekend naar scores blijkt achteraf dat gewicht veel lager te zijn. Bij kwaliteit zien 

we wel een behoorlijke spreiding, met 45 punten verschil tussen hoogste en laagste score. De 

Belgische Raad van State vond dat deze uitkomst door de inschrijvers niet verwacht kon worden en 

vernietigde de gunningsbeslissing. 

Werken met vaste gewichten 

De gegeven voorbeelden laten duidelijk zien dat aanbestedende dienst én inschrijvers soms voor 

verrassingen kunnen komen te staan wanneer achteraf de gewichten sterk afwijken van wat vooraf 

verwacht mocht worden. Sommige aanbestedende diensten kiezen er voor om iedere verrassing uit 

te sluiten door bij alle subcriteria de beste inschrijver de maximale score te geven en de slechtste 

inschrijver 0 punten. Bij die methode zijn alle gewichten zowel vooraf als achteraf identiek. De 

methode heeft echter wel grote nadelen: 

1. Het lijkt niet gerechtvaardigd dat kleine verschillen in kwaliteit of in prijs kunnen leiden tot 

grote verschillen in scores; en 

2. De kans op een rangordeparadox is erg groot. 

Het eerste punt was voor de gemeente Sûdwest Fryslân de reden om achteraf toch maar niet deze 

methode toe te passen en besloot men de scores voor kwaliteit als volgt om te rekenen naar een 

schaal van 0-65 punten, terwijl volgens het bestek de slechtste inschrijving 0 punten zou krijgen: 

 

 

                                                           
3
 Belgische Raad van State 15 maart 2007, nr. 168.990, r.o. 1.3. 
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Inschrijver Innovatie score 

volgens 

gemeente 

score 

volgens 

bestek 

Azi 56 44,39 0 

Haw 66 52,32 25 

MUG 82 65,00 65 

NEO 78 61,83 55 

Tabel 3 

Bij het prijscriterium was iets vergelijkbaars gebeurd en de voorzieningenrechter oordeelde terecht 

dat de berekeningsmethode zoals die vooraf bekend gemaakt was, moest worden toegepast.4 Zou de 

aanbestedende dienst immers naar willekeur mogen afwijken van de vooraf bekend gemaakte 

beoordelingssystematiek, dan krijgt hij daarmee een vrijwel onvoorwaardelijke keuzevrijheid, wat in 

strijd is met jurisprudentie van het Hof van Justitie EU.5 

Een belangrijk bezwaar tegen het hanteren van de maximale spreiding bij het prijscriterium is dus dat 

ongeacht hoe groot of hoe klein het prijsverschil is, altijd de goedkoopste inschrijving de maximale 

score krijgt en de duurste inschrijving de minimale score. Dit lijkt niet onder alle omstandigheden 

aanvaardbaar te zijn, met name wanneer er weinig inschrijvingen zijn, en inderdaad is er een vonnis 

waarin de rechter oordeelt dat een dergelijke methode ondeugdelijk is.6  

Slotbeschouwing  

Kiest de aanbestedende dienst niet voor de (af te raden) methode met maximale score voor de beste 

inschrijving en minimale score voor de slechtste inschrijving, maar bijvoorbeeld voor een absolute 

methode als "Gunnen op waarde",7 dan is het mogelijk dat - ook al heeft de aanbestedende dienst 

geprobeerd een redelijke spreiding tussen de kwaliteitsscores te verkrijgen - achteraf alle 

inschrijvingen zo goed als dezelfde totaalscore voor kwaliteit krijgen. Behalve de eerdergenoemde 

nivellerende werking van het beoordelingsmodel, is een voor de hand liggende oorzaak hiervan dat 

de inschrijvers hun best doen om zo goed mogelijk te scoren op kwaliteit en de facto allemaal 

ongeveer dezelfde meerwaarde voor kwaliteit bieden. Er zijn eenvoudig geen grote 

kwaliteitsverschillen. Daarmee heeft de aanbestedende dienst het doel van EMVI bereikt: de markt is 

gestimuleerd om een zo groot mogelijke meerwaarde te bieden en heeft dit gedaan. Er is niet alleen 

op prijs gegund, want om te kunnen winnen heeft de winnende inschrijver een behoorlijk hoge 

kwaliteit moeten bieden. Die extra kwaliteit heeft dus een belangrijke rol gespeeld bij het bepalen 

van de economisch meest voordelige inschrijving. 

mr. drs. Tsong Ho Chen 
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 Vzr. Rb. Noord-Nederland 27 mei 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:CA1485. 

5
 HvJ EU 10 mei 2013, C-368/10, (Commissie/Nederland), r.o. 87. 

6
 Vzr. Rb. Leeuwarden 21 januari 2005, ECLI:NL:HR:2014:1078. 

7
 Zie EMVI-Handreiking (noot 1), p. 18 e.v. 
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