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Het begrip prijs-kwaliteitverhouding of kwaliteit-prijsverhouding wordt vaak gebruikt. 
De betekenis ervan is verre van eenduidig. Ik ben vele interpretaties van het begrip tegen-
gekomen. Ze zijn een bron van misverstand in de communicatie omdat de een wat anders 
verwacht dan de ander bedoelt. Dat is niet bevorderlijk voor de gewenste transparantie. 
Ik geef hier, in een aantal columns, een overzicht van wat ik vond. Aanvullingen, met 
bronvermelding, zijn welkom. Hier volgt betekenis 9. 

 
9) De prijs-kwaliteitverhouding is de verhouding tussen het maximale verschil in punten 

voor prijs en het maximale verschil in punten voor kwaliteit van alle aanbiedingen. In 
formulevorm: (Pscorebest-Pscoreworst)/(Qscorebest-QScoreworst). 
Deze opvatting kwam ik, op blz 30, tegen in de PIANO publicatie “Hoe pas je EMVI 
toe? _ Handreiking voor inkopers”. Er wordt berekend dat de werkelijke prijs-
kwaliteitverhouding 8/92 is. Heel wat anders dan de prijs-kwaliteitverhouding die 
aanbesteder in de EMVI-formule hanteerde, nl 50/50. Ik begrijp wel wat er wordt 
bedoeld, namelijk dat als de prijzen dicht op elkaar liggen de invloed van de kwaliteit 
groter wordt, maar de berekening van 8/92 onderbouwt dit niet. Want pas je de 8/92 
als prijs-kwaliteitverhouding in de EMVI-formule toe dan krijg je zowel een andere 
winnaar als weer een andere “werkelijke prijs”-kwaliteitverhouding. 
Ook het EIB-rapport “Feiten rond aanbesteden” hanteert dezelfde opvatting als de 
PIANO-publicatie en berekent, op blz. 34, uit de inschrijvingsgegevens het “werkelijk 
gewicht van kwaliteit”. 

 

 
Het PIANO-rapport vergelijkt de prijs-kwaliteitverhouding als kenmerk van de EMVI-
weegschaal (50/50) met de prijs-kwaliteitverhouding als kenmerk van alle gedane 
aanbiedingen (8/92). Waarbij de input 50/50 de output 8/92 levert en b.v. een input 8/92 tot 
een output 1/99 leidt. De “werkelijke” P-Q-verhouding kan niet gelijkertijd 8/92 en 1/99 zijn. 
Het zijn twee verschillende begrippen, beide hebben zin, maar je moet ze niet met elkaar 
gaan vergelijken. En geen betekenis toekennen aan verschillen. 
 
Wordt vervolgd. 
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