EMVI-criteria
leidraad voor boombestekken
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1.

INLEIDING

Steeds vaker kiezen aanbesteders, conform de Aanbestedingswet 2012, ervoor om bij
boombestekken het principe Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) toe te
passen. Bij EMVI beoordeelt de opdrachtgever de inschrijvingen niet alleen op prijs, maar
ook op vooraf vastgestelde kwaliteitsaspecten. Inschrijvers worden dus beoordeeld op
de aangeboden waarde. Deze werkwijze stimuleert de innovatiekracht van de branche.
De keerzijde is dat nieuwe, innovatieve werkwijzen niet altijd tot hun recht komen door
een veelal onbewuste, onzorgvuldige communicatie en/of werkwijze bij de aanbesteding.
Voor een brede toepassing van EMVI is duidelijkheid over de uitvraag, waardering en
beoordeling belangrijk.
Het CROW heeft met haar EMVI-criteriabibliotheek een belangrijke bijdrage geleverd
aan het stimuleren van zinvolle EMVI-toepassingen door het bieden van succesvolle
voorbeelden. De EMVI-criteriabibliotheek bevat voorbeelden van EMVI-aspecten uit
lopende en afgeronde projecten en is ingericht als inspiratiebron.
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Het doel van de bibliotheek is opdrachtgevers, die een EMVI-aanbesteding overwegen,
te inspireren en te ondersteunen bij de keuze en het uitwerken van EMVI-aspecten. In
deze bibliotheek is het aandeel van voorbeelden uit de groenbranche echter nog beperkt.
Voor VHG Vakgroep Boomspecialisten was dit aanleiding om specifiek voor de bomenbranche een aantal criteria uit te werken die relevant kunnen zijn voor boomgerelateerde
werkzaamheden. VHG Vakgroep Boomspecialisten is ervan overtuigd dat op deze wijze
optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kwaliteit van de specialistische bedrijven
en de innovatiekracht in de branche en daarmee wordt bijgedragen aan duurzame
instandhouding van bomen.
VHG Vakgroep Boomspecialisten heeft samen met CROW een werkgroep ingesteld om
de EMVI-criteria uit te werken tot het document dat nu voor u ligt. De werkgroep bestond
uit vakspecialisten van zowel opdrachtgeverzijde, adviesbureaus alsook namens opdrachtnemers. Zie de laatste pagina voor de samenstelling van de werkgroep.
Dit document bevat een groot aantal suggesties voor relevante EMVI-criteria voor de
thema’s duurzaamheid, communicatie en kwaliteitsborging (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3
zijn aanbevelingen voor de aanbesteding, beoordeling en gunning opgenomen.
Het vaststellen van EMVI-criteria is maatwerk en moet voor elk project apart en zorgvuldig
plaatsvinden. Centrale vraag daarbij is steeds weer welke aspecten waarde hebben voor de
aanbestedende dienst en hoeveel gunningvoordeel de geboden meerwaarde/kwaliteit hem
waard is. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om alle criteria in de inschrijvingsleidraad
op te nemen, maar een bij de opdrachtgever en het specifieke project passende beperkte
selectie. Bij het opnemen van teveel criteria kan namelijk een nivellerend effect optreden.
Deze leidraad is bedoeld voor organisaties die nog relatief weinig ervaring hebben met
het opstellen van boombestekken. De werkgroep realiseert zich dat het een weergave
is van de huidige inzichten en ervaringen met het aanbesteden op basis van EMVI. Zij
vertrouwt erop dat het alle betrokkenen bij boombestekken inspireert tot steeds betere
EMVI-aanbestedingen die de branche blijven uitdagen tot het bieden van kwaliteit, meerwaarde en innovatie en bijdragen aan een veilig en duurzaam bomenbestand.
Suggesties en inspirerende praktijkcasussen ter verbetering van dit document zijn van
harte welkom. Voor suggesties, voorbeelden of vragen naar aanleiding van dit document kunt u contact opnemen met de secretaris van VHG Vakgroep Boomspecialisten,
m.custers@vhg.org.
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2.

EMVI-CRITERIA
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2.1 DUURZAAMHEID
De inschrijver wordt beoordeeld op de manier waarop hij het begrip duurzaamheid weet
in te passen in zijn bedrijfsvoering en werkzaamheden. Specifieke aandachtspunten, in
willekeurige volgorde van belangrijkheid, zijn*:
2.1.1 BEDRIJFSVOERING
De mate waarin de bedrijfsvoering van de inschrijver aantoonbaar bijdraagt aan een
schonere en duurzamere leefomgeving;
A

ambitieniveau aangeven, bijvoorbeeld CO2-prestatieladdertrede

B

anders

2.1.2 AFVAL
De mate waarin de verwerking van het vrijkomend afval op operationeel niveau bijdraagt
aan de duurzaamheidsprincipes;
A

gebruik maken van erkende verwerkers

B

hergebruik van materialen

C

minimalisatie van ontstaan van afval

D

anders

2.1.3 BRANDSTOFFEN
De mate waarin de inschrijver erin slaagt op operationeel niveau het gebruik van
milieubelastende brandstoffen en oliën, en hiermee de CO2-uitstoot, te reduceren;
A

gebruik van schone motoren (euronormen etc.)

B

gebruik van speciale brandstoffen

C

inzet van materieel

D

transportafstanden

E

reisafstanden in te zetten medewerkers/inhuurkrachten

F

anders

2.1.4 PESTICIDEN
De mate waarin de inschrijver erin slaagt op operationeel niveau het gebruik van
milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen te reduceren.
2.1.5 INNOVATIE
De mate waarin de inschrijver innoveert binnen zijn organisatie en daarvan het effect
aantoonbaar kan maken op operationeel niveau van het aan te nemen werk.
* Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om alle criteria in de inschrijvingsleidraad op te
nemen, maar een bij de opdrachtgever en het specifieke project passende beperkte
selectie. Bij het opnemen van teveel criteria kan een nivellerend effect optreden.
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2.1.6 INKOOP
De mate waarin materialen duurzaam worden ingekocht, en/of de inschrijver de duurzaamheid in de keten verbetert.
A

Geeft de inschrijver plantgarantie bij plantwerkzaamheden?

B

In hoeverre wordt er duurzame groeiplaatsverbetering toegepast?

C

Verder verwijzen wij voor plantwerkzaamheden ook naar de Criteria Duurzaam
Inkopen, productgroep groenvoorziening, te vinden op de website van Pianoo
(zie http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/productgroepen/productgroep-groenvoorzieningen).

2.1.7 OVERLAST
De mate waarin de inschrijver zorgdraagt voor de beperking van overlast van bijvoorbeeld geluid en/of trillingen met betrekking tot:
A

omwonenden

B

verkeer

C

overig

2.1.8 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT
De mate waarin de inschrijver rekening houdt met Social Return on Investment (SROI)
(Afhankelijk van de opdrachtgrootte aangeven of dit binnen het werk of binnen de organisatie van de inschrijver dient te gelden).
A

een percentage van de loonsom

B

onderbouwing door middel van het benoemen welke doelgroepen met een afstand
tot de arbeidsmarkt worden ingezet.
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2.2 COMMUNICATIE
De inschrijver wordt beoordeeld op de inrichting van zijn communicatiestrategie op dit
project. Specifieke aandachtspunten, in willekeurige volgorde van belangrijkheid, zijn*:
2.2.1 EXTERNE COMMUNICATIE
De instrumenten die ingezet worden ten behoeve van externe communicatie over het
project met;
A

opdrachtgever

B

bewoners

C

gebruikers

D

calamiteitendiensten

E

andere belanghebbenden

2.2.2 KLACHTEN, SCHADE EN CALAMITEITEN
De mate van ontzorgen van de opdrachtgever met betrekking tot klachten, schade en/of
calamiteiten met beoogde oplossingen;
A

reactietijd

B

registratie

C

oplossingsgerichtheid

D

beperken aantal meldingen

E

anders

2.2.3 WENSEN BETROKKENEN
De manier waarop de wensen van zowel opdrachtgever als aanwonenden/gebruikers in
de planning worden opgenomen;
A

hoe

B

waar

C wanneer
D

wat

E

welke

2.2.4 INTERNE COMMUNICATIE
De mate van vastlegging van interne communicatie tijdens de uitvoering met;
A

opdrachtgever

B

eigen medewerkers

C

onderaannemers

D

andere belanghebbenden
* Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om alle criteria in de inschrijvingsleidraad op te
nemen, maar een bij de opdrachtgever en het specifieke project passende beperkte
selectie. Bij het opnemen van teveel criteria kan een nivellerend effect optreden.
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2.2.5 UITLEG
De mate waarin aanwezige medewerkers uitleg kunnen geven over;
A

uit te voeren werk

B

oplossen van klachten

C

planning

D

voorkomen van overlast

E

overige

2.3 KWALITEITSBORGING
De inschrijver wordt naast de reeds gevraagde certificaten beoordeeld op de wijze
waarop hij invulling geeft aan zijn kwaliteitsborging in dit project. Specifieke aandachtspunten in willekeurige volgorde van belangrijkheid, zijn*:
2.3.1 BEHALEN KWALITEIT
A

Op welke wijze wordt de in het bestek gevraagde kwaliteit gerealiseerd?

B

Op welke wijze worden de werkzaamheden uitgevoerd in relatie met de
plaatselijke omstandigheden?

C

Wat is het opleidings- en ervaringsniveau van de uitvoerende en leidinggevende
medewerkers, gerelateerd aan dit project?

D

Hoe wordt een uniform beplantingsbeeld gegarandeerd aan het eind van de
garantieperiode?
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* Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om alle criteria in de inschrijvingsleidraad op te
nemen, maar een bij de opdrachtgever en het specifieke project passende beperkte
selectie. Bij het opnemen van teveel criteria kan een nivellerend effect optreden.

2.3.2 KWALITEITSCONTROLE EN -BORGING
A

Hoe en met welke intensiteit wordt de geleverde kwaliteit concreet gecontroleerd
en overgedragen?

B

Hoe worden de constateringen uit de controle in het eigen werkproces vertaald?

C

Hoe wordt de te leveren kwaliteit geborgd? Hoe wordt de opdrachtgever hierin
ontzorgd en hierover geïnformeerd?

2.3.3 INKOOP MATERIALEN
A

Hoe en op welke wijze wordt aangetoond dat voldaan is aan de voorgeschreven
kwaliteitsnormen en -eisen?

B

Hoe en waarop worden de leveranciers beoordeeld?

C

Welke aanvullende maatregelen worden toegepast om een hogere kwaliteit dan de
voorgeschreven kwaliteitsnormen en -eisen te realiseren en wat zijn daarvan de
meerwaarden voor de opdrachtgever?

2.3.4 RISICO/PLANNING
A

Welke projectspecifieke risico’s worden gezien en hoe worden deze voorkomen
en/of beheerst?

B

Hoe worden schades voorkomen en afgehandeld als ze zich toch voordoen?

C

Hoe wordt de planning bewaakt en behaald, ook bij tegenslagen, in piektijden
en/of bij slecht weer?

D

Hoe worden overlast voor en/of eventuele klachten van omwonenden, weggebruikers en andere betrokkenen voorkomen?

2.3.5 VEILIGHEID EN REGELGEVING
A

Hoe wordt de veiligheid van medewerkers en derden op dit werk gegarandeerd?

B

Welke verbetermogelijkheden worden gezien aangaande de veiligheid bij dit werk?

C

Hoe wordt rekening gehouden met relevante wet- en regelgeving voor dit project,
zoals bijvoorbeeld de Flora- en Faunawet en welke voorzorgsmaatregelen worden
daarvoor getroffen?

D

Welke kansen worden gezien voor het in stand houden en/of verbeteren van Flora
en Fauna?
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3.

AANBEVELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN
BIJ AANBESTEDING, BEOORDELING EN GUNNING

Aansluitend op de opgestelde EMVI-criteria zijn aanbevelingen en aandachtspunten
geformuleerd om EMVI bij boombestekken toe te passen. De exacte aanbestedingswijze en
bijbehorende rekenmethode worden niet voorgeschreven, omdat deze afhankelijk zijn van
projecten en situaties. Daarnaast is hierover door onder andere Pianoo al veel gepubliceerd.
(zie http://www.pianoo.nl/praktijk-tools/onderzoek-advies/handreikingen-emvi).
3.1 EMVI-TOEPASSEN
3.1.1 CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN
Geadviseerd wordt om in de inschrijvingsleidraad te benoemen dat alle aangeboden
meerwaarde in het Plan van Aanpak onlosmakelijk verbonden is met het contract.
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3.1.2 HOGERE AANNEEMSOM
Een EMVI-aanbesteding kan leiden tot een hogere aanneemsom. Formuleer daarom
helder welke aspecten waarde hebben voor de opdrachtgever/aanbestedende dienst,
bereken indien mogelijk de financiële omvang van deze waarde en werk eventueel met
een plafondbedrag.
3.1.3 GUNNEN OP WAARDE
Gebruik waar mogelijk het principe van Gunnen op Waarde. Door kwaliteit te vertalen
naar een gunningvoordeel kunnen prijs en kwaliteit eenvoudig en transparant worden
meegewogen. De hoogte van het geboden gunningvoordeel kan afgestemd worden op
de meerwaarde die dit aspect biedt aan de opdrachtgever.
3.1.4 INNOVATIE STIMULEREN
Zorg ervoor dat bij een aanbesteding op EMVI de EMVI-aspecten - naast prijs - de ruimte
bieden aan inschrijvers om onderscheidend en bepalend te kunnen zijn in de aanbesteding. Formuleer de EMVI-criteria zoveel mogelijk als open vragen om ruimte te laten aan
inschrijvers en deze uit te dagen om eigen oplossingen te bieden.
3.1.5 BONUS/MALUS
Het toepassen van een prestatieregeling waarbij een extra bonus/malus wordt overeengekomen bij goed/onjuist opleveren van het (deel)project kan onderdeel uitmaken van
het contract maar is geen vorm van EMVI-aanbesteden.

3.2 AANBESTEDINGSPROCEDURE
3.2.1 OMVANG PLAN VAN AANPAK
Geef duidelijke richtlijnen voor de indeling en omvang (bijvoorbeeld in maximaal aantal
woorden of pagina’s A4) van het Plan van Aanpak. Houd deze compact en zorg ervoor
dat de gevraagde omvang in verhouding staat tot de omvang en complexiteit van de
opdracht en het aantal aspecten dat beoordeeld wordt.
3.2.2 SMART FORMULEREN
Vraag inschrijvers om het plan van aanpak SMART te formuleren en waardeer dit in de
puntentoekenning.
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3.2.3 AANTAL CRITERIA
Geadviseerd wordt het aantal gevraagde EMVI-criteria in de inschrijvingsleidraad te
beperken en af te stemmen op de opdrachtgever en het specifieke project. Bij het
opnemen van teveel criteria kan een nivellerend effect optreden.
3.2.4 SAMENSTELLING BEOORDELINGSCOMMISSIE
Stel de beoordelingscommissie zorgvuldig samen; zorg voor projectspecifieke kennis en
voor een brede expertise.
3.2.5 TRANSPARANTIE
Communiceer in de aanbesteding transparant over de samenstelling (functies) en
werkwijze van de beoordelingscommissie.
Formuleer in de aanbesteding duidelijk de definitie van de puntenscores. Daarvoor is
het noodzakelijk dat de aanbesteder zo transparant mogelijk is in de verwachting die
hij heeft van het Plan van Aanpak en hoe hij dat beoordeelt.
Beoordeel de extra kwaliteit/aangeboden meerwaarde voordat de prijzen bekend
zijn. Zorg voor duidelijkheid en transparantie in dit proces, bijvoorbeeld door een
openbare bekendmaking van de scores bij de opening van de prijzen.
3.2.6 BEOORDELING OP BASIS VAN CONSENSUS
Bepaal de uiteindelijke score per onderdeel op basis van consensus binnen de beoordelingscommissie en niet op basis van een gemiddelde score. Durf onderscheidend te
beoordelen. Als het niet beter kan, geef dan een 10!
3.2.7 ABSOLUTE PRIJSCOMPONENT
Zorg ervoor dat de prijscomponent absoluut en niet relatief (bijv. ten opzichte van laagste
inschrijver of gemiddelde prijs) meegewogen wordt in de gunning. Dit om te voorkomen
dat een enkele inschrijver medebepalend is voor de uiteindelijke verhouding waarin prijs
en kwaliteit worden meegewogen.
3.2.8 UITSLUITING VAN DE AANBESTEDING
Bij een aanbesteding op basis van RAW-systematiek is het doorgaans niet zinvol om
inschrijvers met een onvoldoende beoordeeld Plan van Aanpak uit te sluiten van de aanbesteding. Alleen wanneer een SMART-geformuleerde aanvullende kwaliteitsvraag in het
Plan van Aanpak onvoldoende wordt beantwoord, kan dit relevant zijn. Bij complexere
projecten en contractvormen kan uitsluiting op basis van een onvoldoende score van
(een onderdeel van) het Plan van Aanpak wel toegepast worden.
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3.3 NA GUNNING
3.3.1 HANDHAVING
Houd de opdrachtnemer van het project aan de kwaliteit die is aangeboden, sanctioneer
waar nodig door het opleggen van boetes gerelateerd aan de hoogte van het behaalde
gunningvoordeel. SMART-geformuleerde criteria helpen hierbij. Geef voor aanbesteding
duidelijk aan op welke manier de sancties worden opgelegd en hoe hoog boetes kunnen
zijn (denk hierbij aan 1 tot 2 x de waarde van het behaalde gunningvoordeel).

SAMENSTELLING WERKGROEP
EMVI-CRITERIA BOOMBESTEKKEN

De heer R. Valk (voorzitter)

Van Helvoirt Groenprojecten

De heer M.T.J. Custers (secretaris)
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De heer G.W. Mengerink

Gemeente Rotterdam

De heer E. Neefjes

Gemeente Nijmegen

De heer B. van Polen

Koninklijke Ginkelgroep

De heer G. Rutten

Cobra Planadviseurs

De heer P. Sebregts

Peter Sebregts Groenmanagement

De heer L. Spek

Bomenwacht Nederland

De heer D. van Uden

BTL Bomendienst /BTL Advies

De heer H.N.F. Verloop

Pius Floris Boomverzorging Nederland

De heer R. Voorend

CROW
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UITGAVE VAN:

VHG Vakgroep Boomspecialisten
Postbus 1010
3990 CA Houten
030 659 55 50
www.vhg.org

Mede mogelijk gemaakt door Colland
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