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Attentie!

De aanbestedings- en contractdocumenten die zijn geproduceerd om de kennis toe te passen
zoals beschreven in dit document behoren niet tot de bijlagen van het document. Het openbaar maken van dergelijke documenten leidt tot onaanvaardbare risico’s. Deze documenten
zijn eventueel op verzoek tijdens de presentatie van het werk in te zien.
De handreiking zoals bijgevoegd in bijlage II is zodanig samengesteld dat dit een afzonderlijk
document vormt, daarmee is dit document los te lezen en toe te passen. Daardoor is enige
herhaling mogelijk omdat deze kennis noodzakelijk is om de handreiking los te kunnen lezen.
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Voorwoord
In de onderhavige verantwoording is het resultaat vastgelegd van mijn afstudeerperiode welke
ik invulling heb mogen geven bij advies- en ingenieursbureau ADCIM B.V. te Sliedrecht.
Daarbij heb ik mij gericht op de samenstelling en begeleiding van geïntegreerde contractvormen met als doel om de benodigde kennis hiervoor vast te leggen in een handreiking.
Gedurende mijn opleiding – civiele techniek aan de Hogeschool Utrecht te Utrecht – heb ik
veel kennis op mogen doen omtrent de technische aspecten van civieltechnische werken.
Daarbij ontbrak het, naar mijn inzicht, aan de mogelijkheid om kennis op te doen omtrent de
contractvorming, anders dan een korte beschouwing van een aantal aanbestedingsprocedures. Dat heb ik tijdens mijn stageperioden ervaren als een gebrek; tijdens één van de stages
kreeg ik de mogelijkheid om een RAW-bestek samen te stellen. Bij het samenstellen liep ik er
meerdere malen tegenaan dat het mij ontbrak aan de kennis omtrent de aanbesteding en de
wettelijke kaders waarbinnen deze ingevuld dienen te worden. Tijdens mijn tweede stage heb
ik meerdere malen werkzaamheden voorbereid waarbij men diende te voldoen aan de eisen
die voortvloeide uit het contract. Daarbij ontbrak het mij aan kennis om gericht te kunnen zoeken binnen deze documenten. Deze zaken zijn voor mij de aanleiding geweest om mij nader
te verdiepen in de contractvorming.
Hierin speelt tevens mee dat ik gericht ben op verbreden van mijn kennis. Met die reden heb
ik er voor gekozen om mij in het zevende semester niet te specialiseren, maar alle specialisaties te volgen welke ik met goed gevolg heb afgesloten. De keuze om mij te verdiepen in de
contractvorming sluit aan op het verbreden van mijn doelstelling om een brede kennis te vergaren.
Ook ADCIM B.V. heeft hierin meerwaarde gezien, daarom is in samenspraak gekozen voor
het schrijven van een praktische handreiking voor het samenstellen en begeleiden van geïntegreerde contracten. Hierin wordt reeds verzamelde kennis vastgelegd zodat deze kennis
uitgewisseld kan worden binnen de organisatie, hetgeen tevens leidt tot een uniformering van
de documenten.
Het oorspronkelijke doel om een handreiking te schrijven voor geïntegreerde contractvormen
bleek echter nauwelijks haalbaar; daarvoor lopen de geïntegreerde contractvormen te ver uiteen. Daarom is gekozen om een handreiking te schrijven voor Design & Construct-contracten.
Die contractvorm vormt de basis voor de andere contractvormen welke een aanvulling vormen.
In aanvulling daarop bleek het doel om een handreiking te schrijven voor het samenstellen en
begeleiden van deze contractvorm ook een grote uitdaging; de benodigde kennis bleek ver
uiteen te lopen. Dit heeft een mooie uitdaging gevormd welke aansloot bij mijn doelstelling om
mijn kennis te verbreden. Het is prachtig om te zien hoe die kennis samenkomt in het contract
en de begeleiding en hoe deze kennis verweven is in het contract.
Het verzamelen van de kennis en het samenstellen van de handreiking is geenszins louter
mijn prestatie, hiervoor ben ik mijn dank verschuldigd aan een groep personen die mij hierin
bijgestaan hebben. Hiervoor zou ik graag een aantal mensen willen bedanken, zonder daarbij
de niet met naam genoemde personen tekort te doen.
Allereerst gaat mijn dank uit naar ADCIM B.V. die mij de gelegenheid heeft gegeven om de
kennis te verzamelen en de handreiking samen te stellen. Daarbij gaat mijn dank in het bijzonder uit naar de heren P. van der Leer en P. van Nispen die mij begeleid hebben bij het onderzoek en tevens de gelegenheid hebben geboden om de opgedane kennis in praktijk te
brengen door het samenstellen van aanbestedings- en contractdocumenten.
Daarnaast gaat mijn dank uit naar de heren R. Frijn en H. Burggraaff welke mij namens Hogeschool Utrecht begeleid hebben bij het onderzoek.
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En tot slot rest het mij om mijn dank uit te spreken richting mijn familie die mij gesteund heeft
tijdens mijn afstudeerperiode, ongeacht het feit dat ik weinig tijd aan hen gespendeerd heb ik
de afgelopen periode.
Ik hoop dat de handreiking, mede dankzij de bijdrage van deze personen, een waardevolle
bron van informatie zal blijken te zijn voor een ieder die zich met geïntegreerde contracten bezig gaat houden.
B. `t Lam,
Sliedrecht, 22 mei 2014
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Samenvatting
De ontwikkeling van geïntegreerde contracten is ontstaan naar aanleiding van een investeringsgroei in met name infrastructurele projecten, waaronder capaciteitsuitbreidingen van
snelwegen en de aanleg van de Betuweroute, die samen ging met een terugtredende overheid en de wens om de opdrachtnemer eerder in het project te betrekken. Daarmee is het
mogelijk om zijn kennis te integreren in het ontwerp en de opdrachtnemer meer verantwoordelijkheid te geven.
Dit was niet mogelijk binnen de bestaande RAW-systematiek waardoor er kaders en uitgangspunten opgesteld diende te worden voor een nieuwe contractvorm en de contractuele
2000
vastlegging en afwikkeling daarvan. Deze opdracht is door de stuurgroep RAW
in 1996
opgepakt en uitgewerkt tot de UAV-GC 2000 die na een proef- en implementatiefase is vervangen door de UAV-GC 2005. Dit heeft geleid tot uniforme afspraken aangaande rechtsverhoudingen en verplichtingen. Daarnaast is ook een model basisovereenkomst vastgesteld
waardoor een verder uniformiteit is ontstaan.
Overige documenten zijn echter niet door de UAV-GC 2005 gestandaardiseerd, hier kan men
naar eigen inzicht een invulling aan geven. Er is gekozen om hier als organisatie een standaard voor te ontwikkelen om op die wijze het aantal fouten te reduceren, delen uitwisselbaar
te maken en te zorgen voor herkenbaarheid.
Aan de standaard zijn de volgende eisen gesteld:
- Er dient zo min mogelijk herhalingen aanwezig te zijn.
- Er dient een expliciete structuur aanwezig te zijn, die daarentegen flexibel ingevuld kan
worden.
- Er dient een integratie aanwezig te zijn van Systems Engineering.
- Het dient aan te sluiten op datgene wat marktpartijen gewend zijn.
De standaard aanbestedingsdocumenten die Rijkswaterstaat hanteert blijken zeer goed aan te
sluiten op de gestelde eisen. Daartoe zijn die documenten als vertrekpunten gekozen die
daarna ontleed zijn tot datgene wat strikt noodzakelijk is en vervolgens aangevuld met de
wensen vanuit de organisatie.
Om invulling te kunnen geven aan deze documenten en het proces te doorgronden is een
handreiking opgesteld die tot stand is gekomen door literatuur, wetgeving en rechtspraak en te
analyseren te verifiëren en te documenteren. De kennis heeft vervolgens toepassing gevonden in een project waarbij de aanbestedings- en contractdocumenten zijn opgesteld. Door het
toepassen van deze kennis was het mogelijk om de handreiking te optimaliseren. Er is inzicht
verkregen in de overbodige informatie en de tekorten van de handreiking. Met dit inzicht is een
herziening verricht waardoor de handreiking eenvoudig toepasbaar is.
Door het opstellen van aanbestedings- en contractdocumenten is tevens inzicht verkregen in
de onderlinge relaties en de meest efficiënte volgorde om de documenten samen te stellen.
Dit heeft invloed gehad op de opbouw van de handreiking. Die is zodanig samengesteld dat
de volgorde aansluit op de ontwikkeling van het project, dat wil zeggend at daar waar mogelijk
een chronologische volgorde is gehanteerd. Zodoende voorziet de handreiking de medewerker tijdig van informatie en geeft het sturing aangaande de volgrode die men dient te hanteren.
De handreiking is zodanig opgesteld dat het mogelijk is om zonder kennis van geïntegreerde
contracten en aanbestedingen de handleiding te begrijpen. Daarmee is men in staat is om een
eenvoudig contract samen te stellen. Daarnaast kan de opgedane kennis uit de handleiding
gebruikt worden om opdrachtgevers te adviseren, keuzes te onderbouwen en kennis uit te
wisselen.
Het gebruik van de handreiking vraagt om een kritische blik, men dient per project te bepalen
wat noodzakelijk is. Contracteren is en zal maatwerk blijven. Daarbij biedt de handreiking
handvaten. Tevens kan de handreiking functioneren als naslagwerk waar men gericht informatie in kan vinden.
Om daartoe blijven te functioneren is periodieke herziening van de handleiding noodzakelijk
om ervaringen van medewerkers te verwerken, in te spelen op ontwikkelingen en de breder
wordende toepassing. Hiermee blijft de handreiking een functionerend document dat aansluit
op de praktijk.
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding
Bij het verlenen van een opdracht aan een opdrachtnemer worden contracten afgesloten. Deze beschermen beide partijen door afspraken vast te leggen. Ditzelfde geldt voor de aanneming van werken in grond-, weg- en waterbouw. De contracten zijn in de loop van de jaren
gestandaardiseerd door middel van de RAW-systematiek. De standaardisatie heeft als voordeel dat beide partijen kennis hebben van de contractuele verplichtingen en rechtsverhoudingen jegens elkaar.
Het nadeel van de RAW-systematiek is dat de het ontwerp en de uitvoering volledig gescheiden wordt. Daardoor worden de uitvoerende partijen laat in het proces betrokken. Hun kennis
van optimalisaties, uitvoeringstechnieken en specialisaties wordt daardoor niet in het ontwerpproces opgenomen.
Om de aanwezige kennis bij de opdrachtnemende partijen beter te benutten is men op zoek
gegaan naar een nieuwe bouworganisatievorm waarbij verschillende fases geïntegreerd zijn in
één contract, zowel uitvoering als ontwerp eventueel aangevuld met onderhoud, financiering
en exploitatie. Deze zoektocht heeft geresulteerd in nieuwe contractvormen: de geïntegreerde
contractvormen.
Deze contractvormen werden voorheen voornamelijk bij hogere overheden zoals Rijkswaterstaat toegepast. Doordat deze contractvormen steeds bekender zijn geworden en er goede
ervaringen mee opgedaan zijn volgen ook lagere overheden. Daardoor krijgen de geïntegreerde contractvormen een steeds bredere toepassing binnen de grond-, weg- en waterbouw, daarom is het noodzakelijk om in te spelen op de behoefte van opdrachtgevers.

1.2
1.2.1

Probleemstelling
Ontbreken standaardsystematiek
Deze vorm van contracten kent echter nog geen standaardsystematiek, daardoor heeft iedere
opdrachtgever en advies- en ingenieursbureau een eigen systematiek of variant opgesteld.
Ook die systematiek vormt nog geen eenheid, maar kan per project of schrijver verschillen.
Daardoor ontstaat een weinig herkenbaar geheel, dit lijkt op improvisatie.

1.2.2

Ontbreken naslagwerken
Door het ontbreken van een standaard systematiek ontbreekt het ook aan naslagwerken over
zaken als het contract samenstellen van het contract. De naslagwerken die beschikbaar zijn
gaan in op één onderwerp, maar niet op het gehele proces. Dit ontbreken van naslagwerken
leidt tot veel documenten waaruit geen onderlinge samenhang blijkt. Dat leidt voor onervaren
medewerkers tot het verlies van het overzicht in de beschikbare stof.

1.2.3

Nog weinig herzieningen op basis van ervaringen
Om tot een goede systematiek te komen is het tevens noodzakelijk dat de gehanteerde systematiek wordt herzien op basis van ervaringen. Daarbij gaat het niet alleen om ervaringen
van opdrachtgevers, maar ook van opdrachtnemers. Op deze wijze is het mogelijk om tot correcte, werkbare contracten te komen die een breed draagvlak kennen. Deze ervaringen zijn in
evaluatiebijeenkomsten die georganiseerd worden door verscheidene partijen vastgelegd. Tevens bevat jurisprudentie op dit gebied veel kennis en beschrijft de tekortkomingen. Deze
kennis is nog beperkt verwerkt in de beschikbare documenten waardoor herhaling van fouten
kan ontstaan.
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1.3

Doelstelling
Met dit onderzoek wordt kennis en inzicht verkregen in de contractvorming en contractbeheersing van geïntegreerde contracten. Deze kennis en inzichten worden vastgelegd in een handreiking. Ondanks dat geïntegreerde contracten voor ieder werk om een eigen aanpak vragen,
vormt de handreiking een leidraad. De handreiking bevat handvaten voor alle stadia waarin
een aanbesteding kan verkeren, dat wil zeggen vanaf de keuze van de opzet van het project
tot aan het eind van de contractduur. Daarbij worden de juridische kaders, de eisen en aanbevelingen behandeld.
Aan de hand van de handreiking dient het mogelijk te zijn om de basiskennis van deze contracten te verzamelen en te komen tot een eenvoudig contract.
De doelstelling van dit onderzoek luidt dan ook als volgt:
“Het opstellen van een handreiking ten behoeve van geïntegreerde contracten, om kennis te
documenteren, te optimaliseren en uitwisselbaar te maken.”

1.4

Leeswijzer
Het onderhavige document vormt een verantwoording van de bijgevoegde handreiking. De
verantwoording bestaat uit een verantwoording van de werkwijze en de wijze waarop het toegepast dient te worden. Hiermee worden de gemaakte keuzes verduidelijkt en wordt de doelstelling van de handreiking verduidelijkt.
Daartoe wordt allereerst de probleem- en doelstelling van het onderzoek verduidelijkt in
hoofdstuk 1, daarmee wordt het beoogde doel verduidelijkt. Om daar een beter beeld bij te
verkrijgen wordt in het volgende hoofdstuk de ontwikkeling van de geïntegreerde bouworganisatievormen beschreven en de redenen waarom deze toegepast worden.
Omdat bij geïntegreerde bouworganisatievormen geen standaarddocumenten aanwezig zijn,
anders dan de basisovereenkomst, wordt in hoofdstuk 3 opzoek gegaan naar een standaard.
Daarbij worden onder andere de eisen aan deze documenten beschreven en wordt beschreven op welke wijze de standaard ontwikkeld is.
Met een standaard heeft men echter geen handreiking, wel kunnen deze op elkaar aansluiten
zoals beschreven in hoofdstuk 4. Daar wordt de werkwijze beschreven zoals die gehanteerd is
om de handreiking samen te stellen.
In hoofdstuk 5 wordt de opbouw van de handreiking toegelicht. Daarbij gaat het om de volgorde van de hoofdstukken en worden aanbevelingen gedaan die bijdragen aan het volgen van
de opbouw zoals hier omschreven.
Tot slot wordt in hoofdstuk 6 de toepassing van de handreiking beschreven. Daarbij worden
zaken behandeld als het benodigde kennisniveau, de rol van de handreiking en de noodzaak
tot herziening nadat de handreiking is toegepast.
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2 Geïntegreerde bouworganisatievormen
2.1

Inleiding
Geïntegreerde bouworganisatievormen zijn niet nieuw, de ontwikkeling van deze bouworganisatievormen is twee decennia oud. Sindsdien hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan; er
zijn sindsdien juridische bepalingen en rechtsverhoudingen vastgelegd in onder andere de
UAV-GC 2000 en de daaropvolgende versie: de UAV-GC 2005. Daarnaast is er is een model
basisovereenkomst ontwikkeld, daarmee is het één en ander gestandaardiseerd. Daarnaast
hebben de geïntegreerde bouworganisatievormen een steeds bredere toepassing gevonden
alhoewel brede toepassing bij lagere niveaus nog uitblijft.
Om de geïntegreerde bouworganisatievormen te begrijpen is het noodzakelijk om kennis te
nemen van het ontstaan en de ontwikkeling evenals de toepassing en de belangrijkste vooren nadelen. Daarom wordt in dit hoofdstuk daar nader op ingegaan.
Hiermee verkrijgt men inzicht in het ontstaan en de toepassing van geïntegreerde bouworganisatievormen.

2.2
2.2.1

Het ontstaan van geïntegreerde bouworganisatievormen
Aanleiding zoektocht naar nieuwe bouworganisatievormen
Investeringsgroei
Geïntegreerde bouworganisatievormen zijn ontstaan naar aanleiding van een investeringsgroei in de infrastructurele projecten. Door projecten welke geïnitieerd zijn naar aanleiding van
de toenemende benodigde capaciteit voor het wegverkeer, grote projecten als de Betuweroute
en andere infrastructurele projecten die omstreeks de negentiger jaar voorzien zijn, nam de
belasting op de ontwerp- en voorbereidingsafdelingen van opdrachtgevers als Rijkswaterstaat
toe. De traditionele bouworganisatievormen, waarbij de opdrachtgever het ontwerp samenstelt
en de uitvoering uitbesteed, vraagt veel capaciteit van de opdrachtgever die als gevolg van de
investeringsgroei toe genomen zal zijn.
Terugtredende overheid
De belasting op deze afdelingen zal nog meer toenemen door het terugtreden van de overheid. De terugtredende overheid besteed steeds meer opdrachten uit en stoot daarbij personeel af. Er zal voldoende kennis in de markt aanwezig zijn, welke tevens goedkoper verworven wordt door de aanwezigheid van concurrentie. Het gebruik maken van deze concurrentie
leidt tot besparingen, waarmee de doelstelling van de terugtredende overheid wordt gehaald.
Wens
Tot slot was ook de wens van opdrachtgevers een aanleiding voor de ontwikkeling van geïntegreerde bouworganisatievormen. Die wens bestond uit het vroegtijdig betrekken van opdrachtnemers in het project. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en ervaring van de opdrachtnemende partij. Het gebruikmaken van deze kennis en ervaring in het
ontwerp kan leiden tot een goed uitvoerbaar ontwerp, een kortere doorlooptijd en het reduceren van de projectrisico‟s. Dit gaat samen met een kostenbesparing waardoor de projectkosten worden gereduceerd en de kans op het overschrijden van het budget en planning wordt
beperkt.

2.2.2

Het ontwikkelen van het geïntegreerde samenwerkingsconcept
2000

RAW
Het CROW heeft om tot invulling te komen van de wens in 1996 een projectplan onder de
2000
naam RAW
opgesteld. Een stuurgroep heeft dit ten uitvoer gebracht en heeft de opdracht
meegekregen. De opdracht hebben zij als volgt geformuleerd: „uitgangspunten en kaders voor
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niet conventionele contractvormen te ontwikkelen, die de contractuele vastlegging en afhandeling van projecten eenvoudig mogelijk moeten maken‟(CROW, 2000).
Daartoe heeft de stuurgroep allereerst reeds opgedane projectervaringen, meningen en visies
verzameld. Die hebben de uitgangspunten en randvoorwaarden van het te ontwikkelen samenwerkingsconcept gevormd. Daarbij gaat men uit van een vooraf te bepalen en vast te leggen verdeling van de verantwoordelijkheden omtrent het ontwerp waarna de opdrachtnemer
ten volle verantwoordelijk is voor de realisatie.
UAV-GC 2000
De opdracht van de stuurgroep heeft uiteindelijk geresulteerd in de totstandkoming van de
UAV-GC 2000. Dit document bevat bepalingen omtrent de rechtsverhoudingen gedurende de
uitvoering van het werk. Het document ligt de juridische kader omtrent geïntegreerde samenwerking vast. Daartoe bevat het in minder vaste taak- en risicoverdelingen in vergelijking met
de UAV 1989 bedoeld voor de traditionele bouworganisatievormen, die worden vooraf projectspecifiek vastgelegd.
Model basisovereenkomst
De vastlegging van de taak- en risicoverdelingen vindt plaats in de basisovereenkomst. De
basisovereenkomst is gebaseerd op het model basisovereenkomst (MBO). In dit document
dienen projectspecifiek taak- en risicoverdelingen opgenomen te worden. Het opnemen van
deze taakverdelingen vindt plaats op vaste plaatsen binnen dit document waardoor een herkenbaar geheel ontstaat.
Kenmerken
Het samenwerkingsconcept is gericht op flexibiliteit, waardoor een projectspecifieke invulling
gegeven kan worden. Dat blijkt onder andere uit het volgende:
- De opdrachtgever legt vast welk deel van het ontwerp hij overdraagt aan de opdrachtnemer.
- De opdrachtgever bepaald per project in welke mate de opdrachtgever betrokken wordt bij
het werk om de kwaliteit te borgen.
- Er is geen vaste verdeling van de aan te vragen vergunningen, dit wordt projectspecifieke
vastgelegd.
- Geschillen hoeven niet langer te leiden tot vertragingen doordat de mogelijkheid open gelaten wordt voor het instellen van een Raad van Deskundigen.
- Er is geen sprake van een vastgestelde onderhoudsperiode; er wordt ruimte gelaten om
meerjarig onderhoud in hetzelfde contract op te nemen.
- Er zijn geen administratieve lasten vastgelegd waardoor deze projectspecifiek ingevuld
kunnen worden en in verhouding gebracht kunnen worden met de omvang van het project.
- Er is geen betalingsregeling vastgelegd waardoor er mogelijkheden zijn om de opdrachtnemer het werk te laten financieren en een concessie aan te gaan.
UAV-GC 2005
Na een proef- en implementatieperiode van de UAV-GC 2000 heeft men die herzien. Dat heeft
geresulteerd in de UAV-GC 2005 die bouwbreed is toegepast. Die is tot stand gekomen door
projecten die uitgevoerd zijn met de UAV-GC 2000 te inventariseren en te evalueren, zowel
kleine als grote projecten en op verschillende deelgebieden. De daarin naar voren gekomen
problemen zijn verwerkt in de UAV-GC 2005. Daartoe hebben enkele juridische optimalisaties
plaatsgevonden en is de toelichting uitgebreid.

2.3
2.3.1

Van traditionele naar geïntegreerde bouworganisatievormen
Toepassing van geïntegreerde bouworganisatievormen bij overheden
Gemeenten
Toepassing van het geïntegreerde samenwerkingsconcept bij gemeenten is nog nihil; gemeenten besteden nog veel opdrachten uit met behulp van een uitgewerkt RAW-bestek met
als gunningscriterium de laatste prijs. Gemeenten zien veelal minder mogelijkheden om geïn-
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tegreerde bouworganisatievormen toe te passen, voornamelijk vanwege de vele toezeggingen
die gedaan worden aan belanghebbenden waardoor de oplossingruimte beperkt is. Daarnaast
geven zij als reden dat zij het aanspreekpunt wensen te blijven gedurende de uitvoeringsperiode. Tot slot is ook het integreren van onderhoud nauwelijks interessant vanwege de vrees
voor het versnipperen van de onderhoudstaken.
Provincies
Provincies besteden meer en meer taken uit aan de markt, zij volgen Rijkswaterstaat daarmee
op. Bij provincies wordt nauw gelet op de optimalisatiemogelijkheden in het ontwerp, indien
deze aanwezig zijn is men geneigd om een geïntegreerde bouworganisatievorm toe te passen. Wanneer het werk een vrijwel standaard oplossing betreft besteed men nog veel aan met
traditionele bouworganisatievormen. Oorzaken daarvan zijn dat men het aanspreekpunt wil
blijven bij klachten van belanghebbenden.
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat besteedt veel taken uit aan de markt en passen nauwelijks meer RAWbestekken toe, evenals E&C-contracten waarbij de opdrachtgever het ontwerp samenstelt. Zij
zijn vrijwel geheel overgegaan op geïntegreerde contracten waarbij grofweg het volgende indeling merkbaar is:
grote projecten:
Design, Build, Finance & Maintenance
onderhoudswerken:
prestatiebestekken
middelgrote projecten: Design & Construct
2.3.2

Gebruik bij opdrachtnemers
Kleinbedrijf
Het kleinbedrijf genereerde nauwelijks omzet uit geïntegreerde contract in 2010(<10%)(Groot,
Afrain, Hardeman, & Vrolijk, 2012). Deze bedrijven lopen qua kennisontwikkeling achter op het
midden- en grootbedrijf. Naast een kennisachterstand is ook het werkaanbod dat voor hen geschikt is beperkt. Opdrachtgevers passen geïntegreerde bouworganisatievormen enkel toe
wanneer sprake is van een werk met aanzienlijke omvang. De inschrijfvereisten die daaraan
verbonden zijn, zijn veelal te hoog voor het kleinbedrijf.
Middenbedrijf
Het middenbedrijf genereerde in 2010 circa 35% omzet uit geïntegreerde contracten(Groot,
Afrain, Hardeman, & Vrolijk, 2012). Daardoor wordt steeds meer kennis verzameld door deze
partijen omtrent geïntegreerde contractvormen en wordt een steeds breder draagvlak gecreeerd om de contractvormen toe te passen.
Grootbedrijf
Het grootbedrijf is in staat om aanbiedingen te doen naar aanleidingen van aanbestedingen
van onder andere Rijkswaterstaat waardoor men al in een vroeg stadium van de ontwikkelingen in aanraking is gekomen met het geïntegreerde samenwerkingsconcept. Daarmee is veel
kennis verworven aangaande de contractvormen en hebben zij een voorsprong bij aanbestedingen van kleinere werken, waaraan ook het middenbedrijf kan deelnemen.

2.4

Bouworganisatievormen en contractvormen
Wellicht is in het voorgaande reeds opgemerkt dat er gebruik is gemaakt van de begrippen
bouworganisatievorm en contractvorm. Deze twee begrippen zijn geen synoniemen, maar
kennen terdege verschillende definities. De definitie van een bouworganisatievorm is: ‘De wijze waarop de, in een bouwproces, uit te voeren taken over de verschillende deelnemers aan
het bouwproces worden verdeeld’ (PIANOo). Dat wil zeggen de wijze waarop de opdrachtgever de taken verdeelt over de marktpartijen waaronder advies- en ingenieursbureaus, leveranciers en aannemers. Daarentegen is een contractvorm: De “juridische vastlegging van de contractuele afspraken, die tussen die deelnemers zijn gemaakt’ (PIANOo). Dit houdt daarmee
niet meer in dan het document waaraan beide partijen, middels ondertekening aan gebonden
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zijn. De contractvorm volgt wel uit de gekozen bouworganisatievorm, waardoor er wel sprake
is van een relatie tussen deze twee begrippen.

2.5
2.5.1

Vijf reden om te kiezen voor geïntegreerde contracten
Eén aanspreekpunt
Een van de redenen om te kiezen voor een geïntegreerd contract is één aanspreekpunt voor
zowel het ontwerp als de uitvoering. Er is een eenvoudige organisatiestructuur aanwezig
waarbij één aanspreekpunt aanwezig is. Daardoor is het eenvoudig om het ontwerp aan te
passen en de uitvoering anders te laten verlopen op organisatorisch vlak, los gezien van de
aan te brengen contractwijzigingen. Datzelfde geldt aangaande het contact met belanghebbenden, als opdrachtgever staat men niet langer tussen opdrachtnemer en belanghebbende,
maar heeft men een toezichthoudende positie waarbij communicatie tussen opdrachtnemer en
belanghebbende op een directe manier plaatsvindt en waarbij men op snelle wijze tot concrete
afspraken kan komen.

2.5.2

Ruimte voor innovatie
Bij geïntegreerde contracten wordt niet omschreven op welke wijze het werk uitgevoerd moet
worden in de zin van resultaatbeschrijvingen, maar wordt beschreven waar het werk aan dient
te voldoen waardoor ruimte voor innovatie ontstaat. De opdrachtnemer wordt vrijgelaten in de
wijze waarop het vereiste wordt bereikt waardoor de opdrachtnemer de kans wordt geboden
om op een andere wijze te werk te gaan. Tevens geldt dat eisen aan de materialisatie beperkt
kunnen zijn waardoor ook nieuwe materialen of samenstellingen toegepast kunnen worden,
mits aangetoond kan worden dat het resultaat aan de eisen uit het contract voldoet.

2.5.3

Reduceren doorlooptijd
Doordat voorbereiding en ontwerp door elkaar heen lopen is het mogelijk om de doorlooptijd
van het project te reduceren. Bij grote werken is het zelfs mogelijk om gefaseerd te ontwerpen
waardoor de uitvoering van een werk eerder plaatsvindt. Doordat activiteiten deels parallel lopen wordt de doorlooptijd van het werk gereduceerd, met als gevolg dat de hinderperiode verkort wordt. Ook kan tijdens het ontwerpen al voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden
zoals het kappen van bomen, slopen van huizen en het verwijderen van hekwerken.

2.5.4

Kostenbesparing
Deze tijdsbesparing is ook merkbaar in de kosten, de huur van keten, het loon van de projectorganisatie en andere kosten die niet direct aan het werk, maar wel aan de tijd zijn gerelateerd. Daarnaast is er sprake van een kostenbesparing die gerealiseerd wordt door de aanpak
van de opdrachtnemer, zoals innovaties, faseringen en een andere werkaanpak, die beter
aansluit bij zijn competenties.

2.5.5

Betere prijs-kwaliteitverhouding
Tot slot kan de opdrachtnemer bepaald worden door beoordeling van kwaliteit waardoor de
kwaliteit van het werk beter is. Ook het aansluiten bij competenties van de opdrachtnemer
verhoogt de kwaliteit, er zal geen gebruik worden gemaakt van processen die niet aansluiten
bij de competenties van de opdrachtnemer. Ook wordt vroegtijdig, namelijk in het ontwerp, rekening gehouden met de uitvoeringsrisico‟s die de kwaliteit van het werk kunnen beïnvloeden.
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2.6
2.6.1

Vijf redenen waarom opdrachtgevers afwachtend zijn
In handen willen houden van de klachtafhandeling
Lagere overheden worden door belanghebbende verantwoordelijk gehouden voor het project,
daarom worden opdrachtgevers bij voorkeur nauw betrokken bij het project. Deze betrokkenheid komt voornamelijk naar voren bij klachtafhandelingen van belanghebbenden. Er is nog te
weinig vertrouwen in de opdrachtnemer dat die in een goede relatie met de belanghebbende
het werk realiseert, maar dat deze zich voornamelijk laat leiden door de kosten die voortvloeien uit het gehoor geven aan de klacht.

2.6.2

Onervaren met dergelijke projecten
Het niet bezitten van ervaring bij het opstellen van dergelijke contracten kan leiden tot een
kostenoverschrijding. Daardoor zijn opdrachtgevers terughoudend met het gebruik van deze
contracten. Daarbij is voornamelijk het niet correct specificeren van het project en de angst dat
opdrachtnemers niet met standaardoplossingen komen leidend. Zo zijn ze bang om een ontwerp te ontvangen dat beantwoord aan de eisen, maar waar verder geen ervaring mee is en
wat ze daardoor niet kunnen toetsen. Daarnaast zijn ze bang om een ontwerp te ontvangen
dat niet voldoet aan wet- en regelgeving.

2.6.3

Eenvoudige werken
Daarnaast leeft de gedachte dat een project voldoende ontwerpvrijheid dient te bevatten om
een geïntegreerde bouworganisatievorm toe te kunnen passen. Dit is echter geen voorwaarde
voor een geïntegreerde bouworganisatievorm, innovatie kan ook plaatsvinden op plaatsen
waar men het niet verwacht. Juist dergelijke projecten, vaak qua omvang beperkt, zijn projecten die de mogelijkheid bieden om „te oefenen‟.

2.6.4

Te weinig vertrouwen in de markt
Bij het toepassen van geïntegreerde bouworganisatievormen hoort het loslaten van het werk
en vertrouwen in de opdrachtnemer, welke door de vechtcultuur niet aanwezig is. De vechtcultuur komt voort uit de discussies omtrent meer- en minderwerk, en andere discussies in zake
het werk. Daardoor ontbreekt het aan vertrouwen in de opdrachtnemer dat deze het werk naar
behoren uitvoert. Dit komt voort uit de verandering van de verticale relatie naar een horizontale relatie waardoor men tevens meer afhankelijk is van de opdrachtnemer.

2.6.5

Te beperkte markt
Omdat geïntegreerde bouworganisatievormen meerdere fasen van een project doorlopen is
aanvullende kennis nodig van ontwerp, vergunningen et cetera. Omdat opdrachtnemers voorheen enkel de uitvoering verrichtten wordt niet van hen verwacht dat zij ook in staat zijn om
deze fasen te doorlopen, waardoor de markt beperkt is hetgeen invloed heeft op de prijs.
Ten onrechte wordt gesproken over een beperkte markt, partijen gebruiken bijvoorbeeld advies- en ingenieursbureaus die het ontwerp samenstellen en de kennis waarnodig aanvult.
Partijen willen in beeld blijven bij de opdrachtgever, waardoor zij bereid zullen zijn om ook op
zulke contracten in te schrijven. Daarnaast werkt het tweevoudig, wanneer men niet met geïntegreerde bouworganisatievormen begint, wordt er ook nooit ervaring mee opgedaan door de
ondernemingen.
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3 Naar een standaard
3.1

Inleiding
Een handreiking moet medewerkers in staat stellen om het proces te volgen en draagt bij aan
de uniformiteit van de producten. Daartoe is het noodzakelijk dat men een standaardmethode
ontwikkelt die in de handreiking toegelicht wordt. De standaardmethode kan met behulp van
de handreiking herhaalt worden waardoor de uniformiteit ontstaat en de handreiking tevens
eenvoudig toegepast kan worden.
Naast het model basisovereenkomst kennen geïntegreerde contracten geen standaarddocumenten die vanuit een systematiek of regelgeving is ontstaan. Daardoor ontstaat een grote
hoeveelheid varianten met alle nadelige gevolgen van dien. Om te komen tot een standaardisatie dient men zich bewust te zijn van de voor- en nadelen van een standaardisatie en dient
men na te gaan wat de eisen zijn die men stelt aan de standaard. Dit wordt in dit hoofdstuk
nader toegelicht, evenals het model dat men als uitgangspunt hanteert.

3.2
3.2.1

Standaardisatie
Een standaard
Een standaard in situaties waarbij men te maken het met projectspecifieke documenten is niet
een standaard die op alle situaties één op één over te nemen is. Een standaard bij projectspecifieke documenten kenmerkt zicht voornamelijk door een standaard opbouw en een standaard werkwijze waarop de documenten worden samengesteld. Hiermee blijft het een document dat aangepast kan worden aan de wensen van de opdrachtgever en projectspecifiek invulling gegeven kan worden zodat het optimaal aansluit op de situatie waarvoor het document
bedoeld is.

3.2.2

Voordelen van standaardisatie
Reduceren van fouten
Door de standaard opbouw en werkwijze wordt het aantal fouten gereduceerd, er ontstaat
overzicht in de documenten en er worden minder fouten gemaakt aangaande de volledigheid.
Doordat projecten op een eenduidige werkwijze worden uitgevoerd is er een structuur in het
project merkbaar. Door gestructureerd te werk te gaan wordt voorkomen dat men gedeelten
niet uitvoert waardoor een gebrek ontstaat in het document. Het vergeten van gedeelten wordt
ook merkbaar in een afwijking van de standaardopbouw.
Uitwisselen
Door de standaardopbouw van documenten is het mogelijk om gedeelten van het project eenvoudig uit te wisselen. Daarmee kan men eerder geaccordeerde documenten ook bij volgende
project gebruiken, mits de gedeelten van toepassing zijn op de situaties. Hierdoor kan de benodigde tijd voor het samenstellen tevens gereduceerd worden.
Niet alleen gedeelten van het document, maar ook medewerkers kunnen eenvoudiger worden
uitgewisseld tussen de verschillende projecten. Doordat sprake is van een standaard werkwijze is het eenvoudiger om aan te sluiten bij een project of gedeeltes van het werk over te dragen. Door de standaardopbouw wordt herhaling voorkomen omdat het slechts op één plaats
dient terug te komen. Hierdoor is het ook mogelijk om met meerdere medewerkers de documenten op te stellen en is het niet langer noodzakelijk om de werkzaamheden te laten verrichten door één persoon om gebreken en herhalingen te voorkomen.
Herkenbaarheid
Door de standaardopbouw van de documenten worden de documenten herkenbaar bij opdrachtgevers, inschrijvers, gegadigden en collega‟s. Door deze herkenning kan er efficiënter
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gewerkt worden doordat gericht gezocht kan worden naar informatie. Ook tijdens besprekingen is het eenvoudiger om toe te lichten waar zaken terug te vinden zijn.
3.2.3

Nadelen standaardisatie
Geen eigen inbreng
Door gebruik te maken van een standaard wordt eigen inbreng van medewerkers niet gestimuleerd. Belet dient te worden dat het geen invuloefening wordt. De medewerker dient zijn
kennis en kunde te integreren in de documenten waardoor een progressie opgemerkt kan
worden. Dit is noodzakelijk om de diensten te kunnen verbeteren en een hogere kwaliteit na te
streven.
Flexibiliteit
Ook de flexibiliteit van de documenten neemt af, daarbij moet men afwijken van hetgeen gebruikelijk is. Door zeer strikt een standaard na te streven passen eventuele afwijkingen die
noodzakelijk zijn om wensen van opdrachtgevers en projectspecifieke vereisten niet in deze
documenten. Daarom dient een standaard als uitgangspunt te dienen waarnaar zoveel mogelijk gestreefd dient te worden, maar waarbij projectspecifieke oplossingen mogelijk zijn.

3.3
3.3.1

Eisen aan de standaard
Geen herhalingen
De standaard dient een opbouw te kennen waarbij geen herhalingen worden gebruikt of waarbij gedeeltes van elkaar afhankelijk zijn, tenzij dit noodzakelijk is. Het dient daarmee beperkt te
worden tot hetgeen onoverkomelijk is. Herhalingen van informatie zorgt dat delen niet afzonderlijk van elkaar op te stellen zijn waardoor het niet of nauwelijks mogelijk is om met meerdere medewerkers aan de documenten te werken. Herhalingen vormen tevens een bron van
strijdigheden doordat aanpassingen niet aan beide tekstgedeelten plaatsvinden.

3.3.2

Expliciete opbouw, flexibele invulling
Er dient een expliciete opbouw aanwezig te zijn waar vanuit men het document invulling geeft.
Daarentegen dient de inhoud flexibel ingevuld te kunnen worden. Door een duidelijke opbouw
en grondslag voor het document ontstaan uitwisselbare eenheden en wordt de herkenbaarheid vergroot. Anderzijds dienen de documenten flexibel te zijn om projectspecifieke wensen
invulling te geven waardoor tevens de inbreng van de medewerkers wordt gestimuleerd. De
duidelijk opbouw komt voort uit een degelijk grondslag waaruit de opbouw te herleiden is. De
grondslag is noodzakelijk om de gedeelten die op wens van de opdrachtgever worden toegevoegd op de juiste, verdedigbare plaats in de documenten te plaatsen.

3.3.3

Integratie Systems Engineering
Ten behoeve van de volledigheid van het document moet de opbouw aansluiten op Systems
Engineering. Dit hulpmiddel waarbij onder andere decompositie wordt toegepast draagt zorg
voor de volledigheid van de eisen. Ook een gestructureerde werkwijze past daarbij. De standaard dient aan te sluiten op dit hulpmiddel zodat Systems Engineering doorwerkt in het contract en tevens op de werkwijze van de opdrachtnemer.

3.3.4

Aansluiten bij op de markt
Om contracten te kunnen lezen dienen opdrachtgevers, inschrijvers en gegadigden zich eerst
te verdiepen in de structuur van de documenten, daarom dient het de aanbeveling zoveel als
wenselijk aan te sluiten op hetgeen in de markt toegepast wordt. Het verdiepen in de structuur
van de documenten om ze te kunnen lezen zorgt voor hogere transactiekosten doordat men
meer tijd nodig heeft om de documenten te lezen. Ook dragen ze bij aan de discussies doordat eisen niet worden overgenomen doordat deze niet op de plaats in de documenten te vin-
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den waren die men verwacht. Tot slot zal het vormen van een volledig nieuwe methode een
volgende variant op de markt brengen waarmee nog meer verwarring ontstaat over de wijze
waarop documenten ingevuld dienen te worden.

3.4
3.4.1

Verkenning van reeds bestaande ‘standaarden’
Rijkswaterstaat en andere opdrachtgevers
Bij het doornemen van verschillende aanbestedingsdocumenten van meerdere advies- en ingenieursbureaus en verschillende overheidsinstellingen is merkbaar dat veelal aangesloten
wordt op de structuur van Rijkswaterstaat. De verschillen die gevormd worden bestaan uit details en enkele aanvullingen of afwijkingen. Daarnaast is de inhoud van de documenten projectspecifiek, maar kent het een duidelijk opbouw. De indeling en vormgeving van onderdelen
wijzigen in een aantal gevallen aanzienlijk, echter nadere bestudering leert dat de afwijkingen
beperkt zijn, voornamelijk doordat zaken samengevat zijn of verplaatst.

3.5
3.5.1

Het uitgangpunt
Rijkswaterstaat en de eisen aan de standaard
De gehanteerde standaarddocumenten van Rijkswaterstaat sluiten nauw aan op de eisen zoals deze gesteld zijn in paragraaf 3.3. In de documenten van Rijkswaterstaat is de methodiek
van Systems Engineering duidelijk merkbaar en sluit daarbij aan. Herhalingen worden voorkomen door een duidelijke scheiding in het proces en het product, hetgeen herhalingen beperkt. Daardoor kan men de documenten gescheiden opstellen. Tot slot is ook een duidelijk
onderbouwing van de documenten mogelijk door de duidelijke grondslag waarop het gebaseerd is, zoals Systems Engineering en het integraal projectmanagementmodel.

3.5.2

Aansluiten
Gezien het feit dat de systematiek aansluit op de eisen is het Rijkswaterstaat-model een goed
uitgangspunt om daar vanuit een standaard op te stellen. Als uitgangspunt dient men daar
waar mogelijk aan te sluiten, dat wil niet zeggen kopiëren van gedeelten, maar aansluiten bij
de indeling en waar nodig naar eigen inzicht in te vullen.
Terug naar de basis
Bij het overnemen van een structuur is het noodzakelijk dat men kritisch de zaken bekijkt,
daarbij dient men onder andere te kijken naar de noodzaak van onderdelen. Op deze wijze
brengt men het terug naar het hoogst noodzakelijke. Hierdoor beperkt men de omvang, maar
ook de belasting die overbodig is voor het werk waar men het voor bedoeld heeft.
Vereenvoudiging
Daarna dient men ook te kijken of er vereenvoudigingen toegepast kunnen worden. Daarbij
kijkt men of het ook minder zwaarwegende eisen toegepast kunnen worden, waardoor het beter aansluit op eenvoudige projecten en de ondernemingen waarvoor het bedoeld is.
Aanvullingen
Nadat men alles terug gebracht heeft en vereenvoudigd moet men controleren er nog voldoende aanwezig is en men geen zaken mist. De structuur dient niet dusdanig aangetast te
zijn dat een onleesbaar document ontstaat. Indien dat wel het geval is, dan dienen er aanvulling en aanpassingen gedaan te worden. Daarnaast is het ook noodzakelijk om te kijken of er
nog aanvullende onderwerpen noodzakelijk zijn. Kritisch de documenten bekijken is hierbij
strikt noodzakelijk.
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4 Ontwikkelen van de handreiking
4.1

Inleiding
De standaard bevat echter geen enkele kennis van geïntegreerde bouworganisatievormen,
het is niet meer dan een documentstructuur. Om deze standaard invulling te kunnen geven is
het nodig om kennis te verzamelen van geïntegreerde bouworganisatievormen. Daartoe is
onderzoek verricht door verschillende informatiebronnen te raadplegen en te vergelijken. Echter het geheel van geïntegreerde bouworganisatievormen is te uitgebreid om te kunnen beschrijven in één handreiking. Daarom zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd om de informatie te begrenzen om op deze wijze een consistente handreiking te kunnen samenstellen.
De uitgangpunten zijn in dit hoofdstuk opgenomen, daardoor is de begrenzing van de handreiking helder. Na het vaststellen van het vertrekpunt is de ontwikkeling van de handreiking van
start gegaan. Daarvan wordt in dit hoofdstuk tot slotte de werkwijze beschreven.

4.2
4.2.1

Uitgangspunten
Design & Construct
De basis van de geïntegreerde bouworganisatievormen wordt gevormd door de bouworganisatievorm design & construct. Andere bouworganisatievormen zijn voornamelijk uitbreidingen
hiervan met onderhoud, financiering en exploitatie. Uitzondering hierop vormt engineering &
construct waarbij het volledige ontwerp reeds is uitgewerkt, daardoor is er slechts beperkte
vrijheid voor de opdrachtnemer, welke enkel zijn uitvoeringswijze nog dient te bepalen. Gesteld kan worden dat dit een verdere uitwerking is van het design & construct-contract.
Met die redenen is gekozen om als uitgangspunt voor het design & construct-contract te kiezen. Als men de gedachtegang achter geïntegreerde bouworganisatievormen doorziet zal
men in staat zijn om de benodigde uitbreidingen uit te werken. Waar nodig is ook aangegeven
waar men bijvoorbeeld onderhoud kan toevoegen of uitbreidingen kunnen plaatsvinden.
Dit sluit ook aan bij het doel om een handreiking samen te stellen voor opdrachten van gemeenten, waterschappen en provincies welke veelal de bouworganisatievorm design & construct toepassen.

4.2.2

Standaard als basis
Om de handreiking aan te laten sluiten op de praktijk wordt deze beschreven rondom de standaard, waarvan niet meer over is dan een opbouw. De handreiking dient als hulpmiddel om
deze opbouw invulling te geven omdat de opbouw te weinig handvaten biedt om de documenten invulling te geven. Daarmee zal het document niet als literatuur verdwijnen in een boekenkast om vervolgens niet meer gebruikt te worden.

4.2.3

Een handreiking, geen kookboek
De handreiking bevat geen instructies die men op dient te volgen waarna men zonder eigen
inbreng het gewenste eind resultaat bereikt, het beschrijft de algemene lijn van een Design &
Construct- contractvorm. Daarbij beschrijft men de te doorlopen processtappen vanaf het
structureren tot aan de onderhoudsperiode waarbij van belangzijnde onderwerpen behandeld
zullen worden. Daarnaast zal men bij documenten kort ingegaan worden op de structuur en de
inhoud van de hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen. Op deze wijze is men in staat om
de opgedane kennis toe te passen.
Voordelen van een handreiking zijn daarbij dat de eigen inbreng noodzakelijk blijft waardoor
een kwaliteitsverbetering te verwachten is. Men zal alle ervaringen direct verwerken in het
contract waardoor de kwaliteit van de documenten verhoogt wordt.
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4.3
4.3.1

Werkwijze
Van standaard tot handreiking
Met de standaard, bestaande uit een documentstructuur, is men nog niet in staat om een design & construct-contract op te stellen, voor de invulling is meer kennis nodig van contractvormen en kennis van aanbestedingen. De handreiking dient om de van belangzijnde onderwerpen ter kennis te brengen op een zodanige wijze dat men in staat is om een invulling te
geven aan de documentstructuur.

4.3.2

Verzamelen van informatie
Ten behoeve van de ontwikkeling van de handreiking is onderzoek gedaan naar de van belangzijnde onderwerpen. Daarbij zijn een aantal informatiebronnen gehanteerd.
Literatuur
Één van de daarbij gehanteerde informatiebronnen is literatuur. Daarbij is gebruik gemaakt
van literatuur omtrent aanbestedingen en het opstellen van contracten. De gehanteerde literatuur is voornamelijk afkomstig van partijen als Rijkswaterstaat en expertisecentra. Daarnaast
is waar nodig aangevuld met andere literatuur, mits de bron of schrijver betrouwbaar geacht
is.
Wet- en regelgeving
Naast literatuur is gebruik gemaakt van wet- en regelgeving aangaande aanbestedingen en
contracten. De bepalingen afkomstig uit de wet- en regelgeving vormen de kaders waarbinnen
men een aanbesteding dient te houden en contracten dient op te stellen. Daartoe zijn van belangzijnde bepalingen opgenomen in de handreiking zodat de kaders helder en inzichtelijk
zijn.
Rechtszaken
Daar waar onduidelijkheden zijn in de wet- en regelgeving of bepalingen ontbreken worden
deze voorgelegd aan de rechter of Raad van Arbitrage voor de bouw. Uitspraken van de Raad
van Arbitrage en rechters in relevante rechtszaken hebben met die reden als informatiebron
gediend voor de handreiking. Daarmee worden onduidelijkheden of gebreken verduidelijkt,
deze geven een aanvulling op, of bevestigen het kader zoals deze wordt beschreven door relevante wet- en regelgeving.

4.3.3

Analyseren
Inzicht verkrijgen
De verzamelde informatie is geanalyseerd met als doel het inzicht verkrijgen in de onderwerpen die noodzakelijk zijn voor het samenstellen van een contract en het ten uitvoer brengen.
Daartoe is allereerst de beschikbare literatuur geanalyseerd welke met enige regelmaat verwijzen naar bepalingen van relevante wet- en regelgeving. Om de kaders duidelijk te maken
zijn deze bepalingen geanalyseerd. Om deze te verduidelijken is tot slot gebruik gemaakt van
rechtspraak op het gebied van desbetreffende onderwerpen.
Verifiëren
Het is van belang dat de betrouwbaarheid van de documenten wordt gecontroleerd, dat heeft
onder andere plaatsgevonden door verschillende informatiebronnen te vergelijken. Daarbij is
men op zoek gegaan naar twee informatiebronnen die elkaar bekrachtigen.
Daar waar het niet mogelijk was om informatiebronnen te vergelijken vanwege het gebrek aan
informatiebronnen is bevestiging gezocht bij experts. Daarbij is men in gesprek gegaan met
een expert en is de informatie voorgelegd om op die wijze een bevestiging te verkrijgen.

4.3.4

Documenteren
De uit de analyse verkregen inzichten en kennis zijn vervolgens gedocumenteerd. De kennis
is daarbij gebundeld en de van belangzijnde onderwerpen zijn daarbij beschreven, op een zoPagina 26 van 41
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danige wijze dat het mogelijk dient te zijn om met de beschikbare kennis een contract op te
stellen en te begeleiden.
4.3.5

Toepassen
Om de handreiking dichtbij de praktijk te brengen en daarop aan te sluiten is er voor gekozen
om de opgedane kennis toe te passen in een project, een beschrijving daarvan is opgenomen
in bijlage I. Daardoor heeft men de gelegenheid verkregen om de theorie te hanteren in een
praktijksituatie waarbij inzicht verkregen is in de overbodige informatie, maar ook in de informatie die tekort schoot.

4.3.6

Herziening
De aanvullingen en verwijderingen van overbodige kennis vormt een herziening van de reeds
opgestelde stukken. Daarnaast is ook gekeken of de informatie praktisch toepasbaar is en
waar nodig aangepast om beter aan te sluiten op de praktijk. Dit heeft geresulteerd in de
handreiking zoals bijgevoegd in bijlage II welke beschikt over voldoende informatie ten behoeve van het opstellen van contracten en het begeleiden daarvan.
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5 Opbouw handreiking
5.1

Inleiding
Met het analyseren van geïntegreerde bouworganisatievormen en de toepassing is veel kennis opgedaan en gedocumenteerd. Echter daarmee is nog geen volgorde vastgesteld in het
project. Het zijn nog op zich zelfstaande documenten. Door de toepassing van het project zijn
echter wel een aantal relaties ontdekt waarmee een volgorde is opgesteld. Daarbij heeft men
tot doel om het aantal benodigde iteraties te beperken.
In dit hoofdstuk is een verantwoording van de volgorde van de handreiking opgenomen waaruit blijkt met welke redenen gekozen is voor een dergelijk opbouw. Dat was allereest het voorkomen van iteraties, dit is echter niet overal mogelijk. Daarom wordt tot slot een aantal aandachtspunten benoemd om iteraties te voorkomen.

5.2
5.2.1

Gebaseerd op praktijkervaring
Het project
Binnen het project waarop de handreiking is toegepast is vanwege de omstandigheden gekozen om de systeemspecificatie en klanteisen specificatie niet uit te voeren omdat deze reeds
verwerkt zijn in het voorlopig ontwerp. Verder heeft men voor de samenstelling de volgende
stappen doorlopen:
- keuze aanbestedingsprocedure;
- opstellen inschrijvings- en beoordelingsdocument;
- opstellen basisovereenkomst en annexen;
- opstellen vraagspecificatie eisen;
- opstellen vraagspecificatie proces.

5.2.2

Relaties
Daarbij is duidelijk geworden dat een aantal documenten relaties hebben andere documenten,
en andere documenten losstaan van de overige documenten. De relaties zorgen ervoor dat er
een volgorde is waarop de documenten samengesteld dienen te worden om onnodige iteraties
te voorkomen. Daarnaast zijn er ook document die nagenoeg losstaan van de overige documenten waardoor het mogelijk is om deze parallel op te stellen. Het ondervinden van deze relaties heeft er toe geleid dat er inzicht is verkregen in de meest efficiënte planning voor het
opstellen van de aanbestedings- en contractdocumenten.

5.3
5.3.1

Ordening handreiking
Voor aanbesteding
Chronologisch
De handreiking is daar waar mogelijk chronologisch opgebouwd, dat wil zeggen dat de informatie de projectfasen doorloopt van begint tot aan te aanbesteding. Daardoor is het mogelijk
om de handleiding te gebruiken bij het opstellen van de documenten, en stap voor stap de
projectfasen doorlopen.
Afwijkingen
Het inschrijvings- en beoordelingsdocument, de basisovereenkomst en annexen en de vraagspecificatie proces kunnen parallel aan de vraagspecificatie eisen opgesteld worden. Wel
dient dit na de bepaling van de aanbestedingsprocedure en bouworganisatievorm te geschieden. Het dient de aanbeveling om daarbij te starten met de vraagspecificaties en met enige
afstand te volgen met de basisovereenkomst, annexen en het inschrijvings- en beoordelings-

Pagina 29 van 41

Van improvisatie naar compositie
Verantwoording
Definitief
02-06-2014

document. Waarbij de basisovereenkomst en de annexen gelijktijdig uitgewerkt dienen te worden vanwege de verbanden tussen die documenten.

opstellen programma van
eisen
•het project structureren
•opstellen
klanteisenspecificatie
•opstellen
systeemspecificatie

het maken van keuzes
•maken keuze
bouworgansatievorm
•maken keuze
aanbestedingsprocedure
•maken keuze
gunningscriterium

het opstellen van contracten
aanbestedingsdocumenten
•opstellen vraagspecificatie
eisen
•opstellen vraagspecificatie
proces
•opstellen van
basisovereenkomst en
annexen
•opstellen van inschrijvingsen beoordelingsdocument

figuur 5.1 De voorgang voor aanbesteding in drie fasen, waarbij per fase top-down gewerkt dient
te worden.

5.3.2

Na aanbesteding
Geen chronologie
Na de aanbesteding onderscheiden we de onderwerpen: contractbeheersing, betalingen, wijzigingen, oplevering en de onderhoudsperiode. Hierin is vrijwel geen chronologie mogelijk, dit
is een herhalend proces op de oplevering en de onderhoudsperiode na. Er is gekozen om
contractbeheersing en betalingen te plaatsen voor wijzigingen, mede omdat wijzigingen niet
altijd noodzakelijk zijn. De eerste twee onderwerpen zullen zich in alle gevallen herhalen tot
het project is opgeleverd. De oplevering en de onderhoudsperiode vormen de afsluiting van de
handreiking zoals dat ook het geval is in de praktijk, daarmee is de handreiking zoveel als
mogelijk chronologisch opgesteld.

5.4
5.4.1

Beperkingen
Iteratief proces
Er bestaan niet alleen noodzakelijke volgordes, maar ook onderlinge verwijzingen. Zo zal een
aanpassing in de basisovereenkomst gevolgen hebben voor de annexen en kan een betalingswijze die gekozen wordt in de vraagspecificatie proces gevolgen hebben voor de aan te
leveren prijsdocumenten zoals vermeldt in het inschrijvings- en beoordelingsdocument. Hierdoor ontkomt men niet aan een aantal iteraties die men moet verrichten, voornamelijk wanneer zaken wijzigen die nog niet voorzien waren voor het opstellen van de documenten.

5.4.2

Voorkomen van onnodige iteraties
De iteraties vormen een bron van ergernis en dienen daarom indien mogelijk beperkt te worden. Daarvoor gelden een aantal aandachtspunten zoals vermeldt in het volgende.
Beperk verwijzingen
Beperk het aantal verwijzingen in de documenten naar andere documenten, daarmee beperkt
men de gevolgen van een eventuele wijziging. Daarbij dient men het document echter wel
leesbaar te houden, daarbij geldt dat sommige verwijzingen noodzakelijk zijn.
Geen herhalingen
Herhalingen vormen echter nog een groter probleem dan verwijzingen. Een foutieve verwijzing
is herkenbaar in tegenstelling tot een herhaling, deze veroorzaakt verwarring wat kan leiden
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tot discussies. Daarom dient het de aanbeveling om indien nodig een verwijzing toe te passen
en herhaling te voorkomen.
Werk expliciet
Zorg dat het werk dat verricht wordt duidelijk is voor ander projectleden, maar ook voor opdrachtgevers. Zodoende is het mogelijk om tijdig sturing te geven en kan het aantal wijzigingen beperkt worden.
Einde ontzorgen?
Voorkom dat de opdrachtgever afwachtend in het project zit. Dit is bij traditionele bouworganisatievormen veelal het geval, men wil ontzorgt worden en sturen waar nodig bij. Bij geïntegreerde bouworganisatievormen is het echter noodzakelijk dat opdrachtgevers hun wensen en
eisen kenbaar maken gedurende het opstellen van de klanteisen specificatie. Hetgeen van de
opdrachtgevers een actieve houding verlangt waardoor het aantal iteraties beperkt kunnen
worden. Nadat deze hun wensen en eisen kenbaar gemaakt hebben is het mogelijk om de
opdrachtgever te ontzorgen.
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6 Het toepassen van de handreiking
6.1

Inleiding
De handreiking is opgesteld met het doel kennis te documenteren, te optimaliseren en uitwisselbaar te maken. Om de kennis te verspreiden is het noodzakelijk dat de handreiking toepassing vindt bij het schrijven van contract- en aanbestedingsdocumenten.
De toepassing van de handreiking is in dit hoofdstuk nader beschreven. Daarbij wordt onder
andere de benodigde kennis behandeld die noodzakelijk is om de handreiking te kunnen gebruiken, maar ook de wijze waarop het gebruikt dient te worden en de rol die de handreiking
vervult. Tot slot is voor het blijvend toepassen van de handreiking een periodieke herziening
noodzakelijk, die is tot slot kort beschreven.

6.2
6.2.1

Benodigd kennisniveau
Kennis van aanbesteden
Aanbestedingen zijn gebonden aan wetgeving. Een niet-legitieme afwijking daarvan kan leiden tot rechtszaken die gevolgen hebben op de tijd, het imago en het budget. Enige kennis
van aanbestedingswetgeving is daarmee noodzakelijk, in de handreiking wordt daartoe wel
een aantal handvaten gegeven om het overzicht in beschikbare wet- en regelgeving te kunnen
bewaren en gericht te kunnen zoeken. Die kennis is echter niet nodig bij het lezen van de
handreiking, daarentegen wel bij het toepassen van de handreiking.

6.2.2

Laagdrempelig
De handreiking verwacht verder van de lezer nauwelijks kennis, door de handreiking waar
mogelijk te concretiseren wordt het een en ander verduidelijkt. De handreiking is bedoeld om
zonder enige kennis van (geïntegreerde) contracten tot een eenvoudig geïntegreerd contract
te komen.
Enige kennis van Systems Engineering en het doornemen van contractstukken van reeds verrichte aanbestedingen kan de lezer echter voordelen opleveren. Het verkrijgen van kennis en
inzicht gaat immers samen met een verdieping in zowel de praktijk als theorie.

6.3
6.3.1

Rol handreiking
Advisering opdrachtgever
Met de kennis uit de handreiking is het mogelijk om een opdrachtgever te adviseren bij zijn
keuze voor een bouworganisatievorm, maar ook bij de invulling van de documenten. De handreiking bevat daartoe voldoende kennis om de opdrachtgever te kunnen informeren en het advies te onderbouwen.

6.3.2

Samenstellen van documenten
Met de kennis uit de handreiking is men in staat om invulling te geven aan de standaard documentstructuur. De handreiking biedt de benodigde achtergrond kennis die projectspecifiek
invulling gegeven dient te worden. Daarbij wordt enig eigen inbreng verwacht van de opsteller
van de documenten.

6.3.3

Onderbouwen keuzes
Om keuzes degelijk te onderbouwen is kennis noodzakelijk welke beschreven wordt in de
handreiking. Daartoe bevat het informatie aangaande verplichte motiveringen die gepaard
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gaan met een aantal keuzes. Daarnaast biedt het ook informatie om de keuzes toe te lichten
ten overstaande van de opdrachtgever om aan te tonen dat de voorgestelde keuze aansluit bij
zijn wensen en eisen.
6.3.4

Kennis overdracht
Tot slot is in de handreiking de kennis gebundeld waardoor deze overdraagbaar is. Middels
het doornemen van de handreiking wordt de verzamelde kennis overgebracht op de medewerker. Daarmee is ook hij in staat om een eenvoudig contract samen te stellen. Daarbij wordt
niet alleen kennis van geïntegreerde contracten overgedragen, maar ook de kennis omtrent
de werkwijze die gehanteerd wordt binnen de organisatie.

6.4
6.4.1

Aanbesteden blijft maatwerk
Kritisch gebruik
Elk project vraagt om een maatwerkoplossing, daardoor is het niet in alle gevallen mogelijk om
vast te houden aan de standaard. Daarom dient men per project de handreiking kritisch door
te nemen. Daarbij kan men besluiten om af te wijken van onderdelen om te zorgen dat het een
en ander in relatie staat tot de omvang van het project. Met de verzamelde kennis dient men
in staat te zijn om de noodzaak van onderdelen te bepalen en daarmee de gevolgen voor het
eventueel weglaten.

6.4.2

Handvaten
Daarom dient men de handreiking als een document met handvaten te beschouwen. Daarmee
geeft het richting aan de medewerkers bij het opstellen van de contracten, maar enige afwijking blijft mogelijk om het een maatwerk oplossing te bieden welke aansluit op de behoeften
van het project en de wensen van de opdrachtgever.

6.4.3

Naslagwerk
Naar mate de ervaring met Design & Construct-contracten vordert zal de handreiking als naslagwerk gaan functioneren; men maakt er gebruik van als men informatie nodig heeft over
een bepaald onderwerp waarbij men gericht zal zoeken. De overige kennis is inmiddels verzameld vanuit ervaringen in allerlei projecten. Daardoor worden de projecten steeds meer
maatwerkoplossingen.

6.5
6.5.1

Noodzaak periodieke herziening
Ervaring van medewerkers
Dat de handreiking gaat functioneren als een naslagwerk is niet strijdig met de opvattingen erover, echter dient hierbij één noot geplaatst te worden: verzamelde ervaring dient wel periodiek worden opgenomen in de handreiking. Op deze wijze kan de aansluiting van de handreiking op de praktijk gewaarborgd blijven en kan de handreiking zijn rol blijven vervullen.
Het niet periodiek herzien van de handreiking leidt tot een document waarmee kennis niet langer meer uitgewisseld kan worden, en waarmee men niet meer in staat is om documenten op
te stellen doordat de handreiking niet meer aansluit op de standaard documentstructuur.
Daardoor verliest de handreiking zijn functie, dit zal opnieuw leiden tot een verlies van uniformiteit.

6.5.2

Ontwikkelingen
Design & Construct-contracten zullen als gevolg van de bredere toepassing nog een ontwikkeling meemaken. Daarbij gaat het om een betere aansluiting op kleine projecten, maar ook
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aanpassingen als gevolg van fouten. Aanbesteden blijft naast maatwerk ook mensenwerk,
hierdoor kunnen fouten bij verschillende partijen ontstaan. Van de fouten en ontwikkelingen
kan men lering trekken, dat behoeft niet alleen uit de eigen organisatie te zijn, maar ook van
derden. Fouten behoeven geen keer te nemen in volgende projecten, daarom is het noodzakelijk dat van tijd tot tijd gekeken wordt waar ontwikkelingen zijn gemaakt en welke fouten of
verbeterpunten er zijn. De verbeterpunten zullen vervolgens verwerkt worden om een hoger
kwaliteitsniveau te bereiken en de opdrachtgever nog beter van dienst te kunnen zijn.
6.5.3

Groei van de markt
Door de steeds bredere toepassing zullen ook het midden- en kleinbedrijf in toenemende mate
te maken krijgen met Design & Construct-contracten. Om aan te sluiten op het niveau van die
partijen zal het noodzakelijk zijn om enkele vereenvoudigingen toe te passen om de belasting
te minimaliseren zonder dat de opdrachtgever meer risico loopt. Dit zal naar verwachting leiden tot een nieuwe vorm van de vraagspecificatie proces of gemeenschappelijke initiatieven
waarbij „standaarddocumenten‟ worden opgesteld waarmee de administratieve belasting wordt
beperkt. Om hier aan bij te dragen is het noodzaak om hier met het contract op aan te sluiten.
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7 Conclusie en aanbevelingen
7.1

Conclusie
Het opstellen en ten uitvoer brengen van geïntegreerde contracten vraagt om een brede kennis, daarbij gaat het ondermeer om kennis van aanbestedingswetgeving, de UAV-GC 2005,
de technische aspecten van een project en het gunningcriterium. Die kennis kan men vergaard worden door verschillende openbare bronnen te raadplegen. Deze bronnen beschouwen veelal een aantal specifieke processen, maar niet het volledige proces. In de handreiking
is getracht die bronnen te combineren en aan te vullen zodat een handreiking is ontstaan voor
het volledige proces.
Daarbij is tevens een standaard ontwikkeld waarop de handreiking aansluit. Daarmee kent de
handreiking een praktische insteek. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om onderdelen uit het
contract uit te wisselen met andere projecten. Daarnaast vergroot dit de herkenbaarheid en
reduceert het de kans op fouten.
De structuur is echter niet bij elk project te handhaven. Aanbesteden is maatwerk en vraagt
daarmee om een kritische blik op de handreiking en de standaard documentstructuur. Deze
documenten dienen in dat geval als vertrekpunt waar vanuit het document wordt opgesteld
waarbij wijzigingen worden doorgevoerd om aan te sluiten op de wensen van de opdrachtgever en de omstandigheden van het project. Om dit ten uitvoer te brengen is het noodzakelijk
om kennis te nemen van de structuur die aanwezig is tussen de verschillende documenten om
daarmee de gevolgen te kunnen bepalen.
Daarmee wijkt de standaard sterk af van de RAW-systematiek, dit vraagt daardoor ook een
grote omslag in het denken. Daarmee is het kunnen toepassen van geïntegreerde contracten
meer dan het opdoen van kennis en leren toe te passen. Het oude denkpatroon komt bij elke
discussie terug en vormt daarmee de grootste barrière die genomen moet worden om geïntegreerde contracten op te kunnen stellen en te uitvoer te brengen.

7.2

Aanbevelingen
Om de opdrachtgever nog beter van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk dat de handleiding aansluit op de praktijk en actueel blijft. Daarmee is het noodzakelijk om de handleiding
periodiek te herzien en aan te vullen zoals dat reeds is beschreven in paragraaf 6.5. Zodoende blijft de handleiding toepasbaar.
Om tevens tot een efficiëntere samenstelling van de documenten te komen is het wenselijk
wanneer binnen de organisatie aandacht besteed wordt aan het opstellen van basisspecificaties die tot een verdere standaardisatie kunnen leiden. Datzelfde geldt voor componentspecificaties,een specificatie van één object zoals bijvoorbeeld een verkeerslicht of een standaardstuw.
Tevens kan automatisering van een aantal onderdelen leiden tot een efficiëntere samenstelling van de documenten. Zo ontstaat steeds meer een invuloefening waardoor de kans op fouten worden gereduceerd en minder tijd noodzakelijk is voor zaken als lay-out.
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Projectomschrijving
De opdracht omvat de ten minste de volgende werkzaamheden:
- het ontwerpen van een fietspad;
- het graven van watergangen;
- het dempen van watergangen;
- het kruisen van watergangen;
- het kruisen van bestaande wegen;
- het aanpassen van bestaande kruisingen;
- het aanbrengen van het fietspad;
- het minimaliseren van de restzetting.
Opdrachtgever:
Een waterschap
Bouworganisatievorm:
Design & Construct
Waarde:
€ 700.000,- à €800.000,Uitvoeringsduur:
4 à 5 maanden
Aanleiding project:
De aanleiding is te vinden in de onveilige verkeerssituatie op de huidige weg waarbij snelverkeer gemengd wordt met het fietsverkeer. Dit heeft geleid tot meerdere ongevallen waarvan
één met dodelijke afloop waarbij een fietser betrokken was.
Daarnaast maakt het fietspad deel uit van een plan om verbindingen te realiseren tussen stedelijke centra en OV-knooppunten, ontsluitingen tussen stad en recreatieve gebieden en recreatieve routes in natuur, recreatief en cultuurhistorisch waardevolle gebieden.
Omschrijving:
De opdracht omvat het ontwerp en de realisatie van een vrijliggend fietspad met een lengte
van circa 3 kilometer. Dit wordt gerealiseerd in voormalige graspercelen. Daarbij kruist het
fietspad diverse infrastructuur, waaronder twee wegen, een tal van watergangen en ondergrondse infrastructuur waaronder een gastransportleiding.
Bijzonderheden:
In beginsel was de gewenste bouworganisatievorm traditioneel waarbij het contract gevormd
werd door een RAW-bestek. Halverwege het project is echter gekozen voor een andere
bouworganisatievorm, namelijk Design & Construct. Daarbij is het ontwerp teruggebracht naar
een voorlopig ontwerp waarbij is gekeken naar mogelijke ontwerpvrijheden.
Het project betreft tevens voor de projectmedewerkers van de opdrachtgever het eerste project met een geïntegreerde bouworganisatievorm. Daardoor vormt dit project voor hen een
leerproject.
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Voorwoord
In de onderhavige handreiking is het resultaat vastgelegd van mijn afstudeerperiode welke ik
invulling heb mogen geven bij advies- en ingenieursbureau ADCIM B.V. te Sliedrecht. Daarbij
heb ik mij gericht op de samenstelling en begeleiding van geïntegreerde contractvormen met
als doel om de benodigde kennis hiervoor vast te leggen in een handreiking.
Gedurende mijn opleiding – civiele techniek aan de Hogeschool Utrecht te Utrecht – heb ik
veel kennis op mogen doen omtrent de technische aspecten van civieltechnische werken.
Daarbij ontbrak het, naar mijn inzicht, aan de mogelijkheid om kennis op te doen omtrent de
contractvorming, anders dan een korte beschouwing van een aantal aanbestedingsprocedures. Dat heb ik tijdens mijn stageperioden ervaren als een gebrek; tijdens één van de stages
kreeg ik de mogelijkheid om een RAW-bestek samen te stellen. Bij het samenstellen liep ik er
meerdere malen tegenaan dat het mij ontbrak aan de kennis omtrent de aanbesteding en de
wettelijke kaders waarbinnen deze ingevuld dienen te worden. Tijdens mijn tweede stage heb
ik meerdere malen werkzaamheden voorbereid waarbij men diende te voldoen aan de eisen
die voortvloeide uit het contract. Daarbij ontbrak het mij aan kennis om gericht te kunnen zoeken binnen deze documenten. Deze zaken zijn voor mij de aanleiding geweest om mij nader
te verdiepen in de contractvorming.
Hierin speelt tevens mee dat ik gericht ben op verbreden van mijn kennis. Met die reden heb
ik er voor gekozen om mij in het zevende semester niet te specialiseren, maar alle specialisaties te volgen welke ik met goed gevolg heb afgesloten. De keuze om mij te verdiepen in de
contractvorming sluit aan op het verbreden van mijn doelstelling om een brede kennis te vergaren.
Ook ADCIM B.V. heeft hierin meerwaarde gezien, daarom is in samenspraak gekozen voor
het schrijven van een praktische handreiking voor het samenstellen en begeleiden van geïntegreerde contracten. Hierin wordt reeds verzamelde kennis vastgelegd zodat deze kennis
uitgewisseld kan worden binnen de organisatie, hetgeen tevens leidt tot een uniformering van
de documenten.
Het oorspronkelijke doel om een handreiking te schrijven voor geïntegreerde contractvormen
bleek echter nauwelijks haalbaar; daarvoor lopen de geïntegreerde contractvormen te ver uiteen. Daarom is gekozen om een handreiking te schrijven voor Design & Construct-contracten.
Die contractvorm vormt de basis voor de andere contractvormen welke een aanvulling vormen.
In aanvulling daarop bleek het doel om een handreiking te schrijven voor het samenstellen en
begeleiden van deze contractvorm ook een grote uitdaging; de benodigde kennis bleek ver
uiteen te lopen. Dit heeft een mooie uitdaging gevormd welke aansloot bij mijn doelstelling om
mijn kennis te verbreden. Het is prachtig om te zien hoe die kennis samenkomt in het contract
en de begeleiding en hoe deze kennis verweven is in het contract.
Het verzamelen van de kennis en het samenstellen van de handreiking is geenszins louter
mijn prestatie, hiervoor ben ik mijn dank verschuldigd aan een groep personen die mij hierin
bijgestaan hebben. Hiervoor zou ik graag een aantal mensen willen bedanken, zonder daarbij
de niet met naam genoemde personen tekort te doen.
Allereerst gaat mijn dank uit naar ADCIM B.V. die mij de gelegenheid heeft gegeven om de
kennis te verzamelen en de handreiking samen te stellen. Daarbij gaat mijn dank in het bijzonder uit naar de heren P. van der Leer en P. van Nispen die mij begeleid hebben bij het onderzoek en tevens de gelegenheid hebben geboden om de opgedane kennis in praktijk te
brengen door het samenstellen van aanbestedings- en contractdocumenten.
Daarnaast gaat mijn dank uit naar de heren R. Frijn en H. Burggraaff welke mij namens Hogeschool Utrecht begeleid hebben bij het onderzoek.
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En tot slot rest het mij om mijn dank uit te spreken richting mijn familie die mij gesteund heeft
tijdens mijn afstudeerperiode, ongeacht het feit dat ik weinig tijd aan hen gespendeerd heb ik
de afgelopen periode.
Ik hoop dat de onderhavige handreiking, mede dankzij de bijdrage van deze personen, een
waardevolle bron van informatie zal blijken te zijn voor een ieder die zich met geïntegreerde
contracten bezig gaat houden.
B. `t Lam,
Sliedrecht, 22 mei 2014
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Samenvatting
De voorliggende handreiking geeft een uitgebreid beschrijving van de theoretische grondslagen van en de opgedane ervaringen met het opstellen en begeleiden van de geïntegreerde
contractvorm Design & Construct. De handreiking bevat daartoe zestien hoofdstukken waarbij
elk hoofdstuk een stap vormt bij het opstellen en begeleiden van de contractvorm Design &
Construct.
1. Inleiding
Een voorziene investeringsgroei, een terugtrekkende overheid en de wens om de opdrachtnemer meer verantwoordelijkheid te geven is de aanleiding geweest om een geïntegreerde
contractvormen te ontwikkelen. In die contractvormen worden meerdere projectfasen geïntegreerd in één contract.
Het opstellen van dergelijke contracten vraagt om een veranderende werkwijze waarbij oplossingsruimte geboden wordt om een ontwerp samen te stellen dat voldoet aan de eisen uit de
overeenkomst. Dat vraagt om een specificatie van het product, en niet langer een resultaatbeschrijving zoals men dat gewent is bij de RAW-systematiek.
De te hanteren werkwijze is beschreven in de onderhavige handreiking, die men kritisch dient
te hanteren. Dat is noodzakelijk omdat aanbestedingen maatwerkoplossingen zijn waardoor
het niet mogelijk is om de handreiking strikt na te leven. Daarom is het noodzakelijk dat men
de van belang zijnde delen kan onderscheiden en die opneemt in de maatwerkoplossing.
2. Het project structureren
In het hoofdstuk aangaande het structureren van het project wordt nader ingegaan op de wijze
waarop een project wordt opgestart. Daarbij begint men met een duidelijke probleem- en doelstelling en het vaststellen van de scope. Door een duidelijke projectomschrijving en een scope
afbakening verkrijgt men snel een indruk van het project en de daarbij behorende problemen
en doelstellingen. Het geeft een beeld van de opdrachten en de mogelijke oplossingen. Met
die informatie is het mogelijk om de volgende stappen eenvoudig te plaatsen.
Daarnaast wordt het systeem gedefinieerd. Dit systeem geeft de relaties tot omgevingsobjecten neer en toont het systeem waar het project deel van is. Het project vormt het system of interest, het onderwerp van de opdracht. De wijze waarop dit systeem dient vormgegeven te
worden is omschreven in dit hoofdstuk.
3. De klantvraag
Nadat het project is vastgesteld zal men eisen gaan verzamelen die aan het systeem of interest gesteld worden die opgenomen zullen worden in de klanteisen specificatie. Daartoe dient
men allereerst de klanten te bepalen. De klanten worden gevormd door de betrokkenen, dit
houdt meer in dan enkel de opdrachtgever. De klanten kunnen worden weergeven in een contextdiagram. De klanteisen worden verzameld door het organiseren van informatieavonden en
het houden van interviews met alle betrokkenen aangevuld met het doen van literatuuronderzoek, waarbij visiedocumenten, wet- en regelgeving en andere documenten van de klant worden doorgenomen.
De daarbij verzamelde eisen worden vastgelegd in de klanteisen specificatie waarbij een aantal kenmerken worden opgenomen zoals beschreven in het hoofdstuk. Daarbij wordt onder
andere aangegeven of de eis is gehonoreerd of afgewezen. Daarbij geeft de opdrachtgever
aan of hij de eis accepteert en opneemt in het contract of afwijst. Daarnaast zal men de oplossing bepalen indien eisen strijdig blijken te zijn, dat kan zijn door zelf de keuze te maken of
door overleg te voeren tussen beide initiators van de eis.
4. Naar een systeemspecificatie
De systeemspecificatie bestaat uit eisen die gesteld worden aan het system of interest. Om de
systeemspecificatie invulling te geven gebruikt men de klanteisen specificatie, basisspecificaties en specificaties van voorgaande projecten. Daarnaast voert men een aantal analyses uit,
te weten: de functie-, aspect- en raakvlakanalyse, daaruit volgen eisen die aan het systeem
gesteld worden. Deze eisen voldoen in tegenstelling aan de eisen uit de systeemspecificatie
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aan de „eisen aan eisen‟ zoals beschreven in dit hoofdstuk, daarmee dienen de eisen uit de
klanteisen specificatie nader vormgegeven te worden.
De eisen die verzameld zijn worden daarna gestructureerd en gealloceerd. Daarbij worden de
eisen gekoppeld aan het object waar de eis betrekking op heeft en wordt een duidelijke opbouw gecreëerd waardoor eisen eenvoudig te achterhalen zijn.
Nadat men de eisen heeft bepaald zal men de ontwerpvrijheid beschouwen, daarbij gaat het
voornamelijk om de resterende ontwerpvrijheid en de daarbij behorende risico‟s. Als blijkt dat
er een groot risico is dat men niet krijgt wat men wenst zal men verder specificeren om de oplossingsruimte te beperken. Het tegenovergestelde kan echter ook het geval zijn; als men te
veel eisen stelt is de oplossingsruimte zo beperkt dat er weinig optimalisaties meer te verwachten zijn, dat kan invloed hebben op de prijs.
5. De bouworganisatievorm
Nadat de eisen die aan het systeem gesteld worden zijn opgenomen in de systeemspecificatie
zal men de bouworganisatievorm vaststellen. Daarbij wordt bepaald welke fasen van het project men zal uitbesteden en welk verantwoordelijkheden partijen daarbij krijgen. De mogelijke
bouworganisatievormen inclusief de daarbij behorende voor- en nadelen zijn beschreven in dit
hoofdstuk.
Bij de afweging die gemaakt wordt zal men de volgende zaken afwegen:
het belang van de aanbesteder (tijd, kosten, kwaliteit e.d.)
de vaardigheden aanbesteder (ontwerpafdeling, kennis e.d.)
de mogelijkheden aanbesteder (wet- en regelgeving, intern beleid e.d.)
het project (complexiteit, uitvoerbaarheid, onderhoud e.d.)
Door deze zaken af te wegen zal men een beeld verkrijgen van de meest geschikte bouworganisatievorm.
6. De aanbestedingsprocedure
Naast de bouworganisatievorm dient men vast te stellen op welke wijze men de markt gaat
benaderen met als doel om de beste aanbieding te ontvangen. Daarbij heeft men een aantal
mogelijkheden zoals vermeldt in de ARW 2012. De keuze is echter aan wet- en regelgeving
gebonden waardoor per geval niet alle mogelijkheden zijn toegestaan. Deze wetgeving is in dit
hoofdstuk opgenomen evenals een uitgebreide beschrijving van de mogelijke procedures.
Wanneer duidelijk is geworden welke aanbestedingsprocedures toegestaan zijn zal men daartussen een afweging moeten maken. Daarbij dient men rekening te houden met het proportionaliteitsbeginsel, dit beginsel zorgt ervoor dat alles in de juiste verhouding staat. Op deze wijze is het niet toegestaan om veel inschrijvers toe te staan als er sprake is van hoge transactie
kosten omdat de kans op het doen van de beste inschrijving onevenredig is met de kosten die
gemaakt moeten worden. Met dien verstande dient men bij die afweging dienen de volgende
zaken beschouwd te worden:
het aantal potentiële inschrijvers
de complexiteit van de opdracht
de waarde van de opdracht
de transactiekosten voor de aanbestedende dienst en inschrijvers
het type opdracht
7. Het gunningscriterium
Tot slot dient het gunningscriterium bepaald te worden, dat wil zeggen de laagste prijs of de
economisch meest voordelige inschrijving. Bij dat laatste wordt niet alleen de prijs, maar ook
kwalitatieve aspecten beoordeeld. Daarmee biedt men de onderneming de mogelijkheid om
zich naast prijs ook door middel van kwaliteit te onderscheiden waarbij de opdrachtnemer
meerwaarde ontvangt of risico‟s beperkt of elimineert.
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze men het gunningscriterium EMVI toe kan
passen, daarbij worden de criteria, de waarde, de beoordelingsmethode en het EMVI-model
toegelicht. Op deze wijze is het mogelijk om de EMVI-tabel, het Rekenblad-EMVI en de Toelichting Rekenblad-EMVI op te stellen waaruit blijkt op welke criteria de inschrijving beoordeeld
wordt en op welke wijze de beoordeling plaatsvindt waardoor transparantie ontstaat.
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8. Naar een vraagspecificatie Eisen
Met de voorgaande keuzes is het mogelijk om het eerste aanbestedings- en contractstuk op te
stellen: de vraagspecificatie Eisen. Dit is een vervolg op de systeemspecificatie waarin het
gehele systeem beschouwd wordt. In het geval dat besloten wordt het gehele werk uit te besteden aan één opdrachtnemer zal de systeemspecificatie alleen nader verduidelijkt worden
als er nog onduidelijkheden zijn. Men kan er echter ook voor kiezen om het werk te splitsen in
meerdere opdrachten. In dat geval zal men de systeemspecificatie splitsen en ook raakvlakken aanbrengen met de andere contracten. De voor- en nadelen van een dergelijke opsplitsing zijn vermeldt in dit hoofdstuk.
Daarnaast zal men wederom de oplossingsruimte bepalen en eventueel aanvullende eisen
stellen om ongewenste oplossingen te voorkomen. Ook is het mogelijk om de oplossingsruimte uit te breiden zodat het voor onderneming mogelijk is om optimalisatie toe te passen. Tot
slot worden in dit hoofdstuk een aantal fouten beschreven die veelvuldig gemaakt worden zodat men zich bewust wordt van de mogelijke fouten en waarbij men tracht om die te voorkomen.
9. Het proces
Naast het eisendeel is er ook een procsdeel dat eisen stelt aan het proces van de opdrachtnemer waardoor de opdrachtgever inzicht heeft in de beheersaspecten en de totstandkoming
van het product. Daarnaast is het er op gericht om te controleren of men het project en de
kwaliteit beheerst.
Het proces deel is gebaseerd op het IPM-model dat ontwikkeld is door Rijkswaterstaat. Dit
model kent een aantal processen en rollen zoals die nader beschreven is in dit hoofdstuk.
Het procesdeel is er niet op gericht om de opdrachtnemer te belasten met allerlei te volgen
processen, maar om risico‟s te beperken. Daartoe dient het procesdeel in verhouding te staan
tot de opdracht. Daarbij is het niet de bedoeling om eisen te schrappen, dit zou het risico voor
de opdrachtgever vergroten. Wel is het mogelijk om de eisen te „verzachten‟. Zo kan men de
omvang van documenten beperken en de omvang van bepaalde processen beperken. Het
verzachten van de eisen mag echter niet leiden tot minder afstemming, overlast of grotere risico‟s.
10. Aanbestedings- en contractdocumenten
Documenten die opgesteld worden bij de aanbesteding zijn niet per definitie aanbestedingsen contractdocumenten. De aanbestedingsdocumenten worden gevormd door alle documenten die bij de aanbesteding worden verstrekt De contractdocumenten daarentegen zijn alle
documenten die onderdeel uit maken van het contract. De aanbestedings- en contractdocumenten hebben een ieder eigen functies zoals beschreven in dit hoofdstuk waar tevens per
document is aangegeven of het gaat om een aanbestedings- of contractdocument.
Met de voorgaande twee documenten: de vraagspecificatie eisen en proces zijn nog niet alle
benodigde aanbestedings- en contractdocumenten, hiertoe dienen de basisovereenkomst, de
annexen, de bijlagen bij de vraagspecificatie en het inschrijvings- en beoordelingsdocument
opgesteld te worden.
De basisovereenkomst is het document dat ondertekend wordt bij het aangaan van het contract hierin worden zaken als de rechtsverhouding en afspraken vastgelegd. Het vastleggen
van deze afspraken gebeurd ook wel door middel van een verwijzing naar de annexen welke
meer projectspecifieke informatie bevat zoals de planning, vrijkomende materialen, toetsingsplan et cetera.
De bijlagen bij de vraagspecificatie worden gevormd door de informatie die de opdrachtgever
ter beschikking stelt, daarmee gaat het onder andere om ontwerpen, onderzoeken, inmetingen
en dergelijke. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen bindende en informatief, het verschil
daar tussen wordt nader toegelicht in dit hoofdstuk.
Tot slot wordt het inschrijvings- en beoordelingsdocument beschreven, dit document beschrijft
de eisen aan de inschrijving en de wijze waarop de inschrijving beoordeeld wordt. Door middel
van dit document ontvangt de onderneming informatie aangaande de aanbesteding zoals de
inschrijfvereisten, het gunningscriterium, de beoordelingssystematiek, de documenten die verstrekt dienen te worden en enkele motiveringen.
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11. Met houden aanbesteding
Nadat de aanbestedings- en contractdocumenten verstrekt zijn aan de inschrijvers welke de
gelegenheid hebben gehad om een prijs samen te stellen zal de aanbesteding gehouden worden. Daarbij ontvangt men de inschrijving met de daarbij behorende documenten. Het is
raadzaam om de twee-enveloppen methode te hanteren welke bijdraagt aan der transparantie. Daarbij worden de prijsdocumenten en de kwalitatieve documenten gescheiden aangeleverd in twee afgesloten eenheden.
Allereerst zal men de kwalitatieve documenten beoordelen volgens de procedure zoals beschreven in het hoofdstuk waarbij de documenten van alle inschrijvers beoordeeld worden.
Met deze beoordeling is het mogelijk om de fictieve korting te bepalen.
Hierna zal men, mogelijk in openbaar, de prijsdocumenten openen waarbij de prijs wordt opgelezen zoals vermeldt op het inschrijvingsbiljet. Met deze prijs en de vastgestelde fictieve
korting is de fictieve inschrijfsom te bepalen en een rangorde vast te stellen. Met de rangorde
kan de beste inschrijving bepaald worden.
Het werk zal aan de bijbehorende inschrijver gegund worden. Afhankelijk van de aanbestedingsprocedure en het aantal inschrijver vindt dat per direct plaats of na een periode van ten
minste 20 dagen: het Alcateltermijn.
Om een aanbesteding succesvol te laten verlopen is het noodzakelijk dat men kennis op doet
van een aantal mogelijke (bijzondere) gevallen zoals gelijke inschrijfsommen, abnormaal lage
inschrijvingen e.d. Deze informatie en het samenstellen van de bijbehorende proces-verbalen
is beschreven in dit hoofdstuk.
12. Contractbeheersing
Wanneer de opdracht uitgevoerd wordt zal het contract beheerst worden, daarbij wordt gecontroleerd of de contractuele verplichtingen nagekomen worden en de kwaliteit voldoet. Bij geïntegreerde contractvormen is veel verantwoordelijkheid afgedragen aan de opdrachtnemer,
daarbij past niet langer het traditionele toezicht waarmee het contract beheerst werd. Daarom
is systeemgerichte contractbeheersing ontwikkeld dat door middel van toetsen de kwaliteit van
het product en proces beheerst.
Door middel van toetsen controleert men het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer en verkrijgt men vertrouwen in de registraties van de opdrachtnemer, daarnaast draagt de toetsing bij aan een rechtmatige betaling. Het toetsen vindt plaats
door middel van een viertal toetsen: de systeem-, proces, en producttoets en de toets op het
betalingscriterium, waarbij de nadruk op de eerste twee ligt. De toetsen worden volgens een
toetsstrategie uitgevoerd zoals vastgelegd in het contractbeheersplan.
Daarin is onder andere de toetsdrempel vermeldt, dat is het risiconiveau waarboven men gaat
toetsen, daarmee is systeemgerichte contractbeheersing risicogestuurd. Om de toetsen in te
plannen wordt daarom door middel van een kwalitatieve risicoanalyse een risicodossier samengesteld waarmee de toetsen ingepland kunnen worden.
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het houden van een toets en de opvolging van een
toets.
13. Betaling
De opdrachtnemer ontvangt voor het realiseren van het werk de van te voren afgesproken
vergoeding. Dit zal bij voorkeur in delen uitbetaald worden om te voorkomen dat de opdrachtnemer grote delen moet financieren, daarnaast wil men als opdrachtgever niet voorfinancieren
omdat dit de stimulans wegneemt en risico‟s te weeg brengt. Daarom dienen de betalingen en
werkzaamheden op elkaar afgestemd te worden; de betalingsregeling.
Er zijn drie mogelijke betalingsregelingen: betaling op planning, product en voortgang. De verschillen worden gevormd door de wijze waarop de betaling bepaald wordt zoals beschreven in
dit hoofdstuk. Voor alle drie geldt dat de opdrachtnemer beschrijft welke bedrag hij voor een
bepaalde eenheid dient te ontvangen, hetwelk een ontleding van de aanneemsom is. Zo kan
hij betaalposten benoemen of geeft hij prijzen op per eenheid voor de te verrichten werkzaamheden.
Om een betaling te ontvangen zal de opdrachtnemer een prestatieverklaring van de opdrachtgever verzoeken. Daarbij gaat de opdrachtgever na of de opdrachtnemer recht heeft op de betaling (of een deel daarvan) en geeft daarna de prestatieverklaring af. Met behulp van deze
prestatieverklaring kan de opdrachtnemer de het bedrag factureren bij de opdrachtgever.
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Daarnaast zal de opdrachtnemer een onderbouwing van de prestatieverklaring opstellen
waarin de contractmanager onderbouwd dat de prestatieverklaring rechtmatig is afgegeven.
14. Wijzigingen
Vanwege onduidelijkheden of veranderende inzichten kunnen wijzigingen van het contract
noodzakelijk zijn. Een dergelijke contractwijziging heeft gevolgen op de kosten en de werkzaamheden van de opdrachtnemer. Daarom zal een opdrachtnemer indien sprake is van wijziging nagaan welke gevolgen deze hebben voor de werkzaamheden. Waarna men een prijsaanbieding zal doen om de wijziging uit te voeren. Indien deze geaccordeerd wordt zal de wijzing uitgevoerd worden.
Het proces van een dergelijke wijziging is vastgelegd in de UAV-GC 2005 en is nader toegelicht in dit hoofdstuk waarbij zowel het proces van een wijziging op initiatief van de opdrachtgever als –nemer is beschreven.
15. Oplevering, aanvaarding en ingebruikname
Nadat het werk is gerealiseerd zal men het werk in gebruik nemen, dat kan al voordat het
werk is opgeleverd, de vervroegde ingebruikname. Daarbij neemt de opdrachtgever het initiatief om het werk open te stellen waarbij de opdrachtnemer recht heeft op een vergoeding en
eventuele termijnverlenging als blijkt dat zijn werkzaamheden hierdoor vertragen.
Daarmee is het werk echter nog niet opgeleverd, dat vindt plaats nadat het opleverdossier is
samengesteld en het verzoek tot aanvaarding is gedaan. In het opleverdossier wordt aangetoond dat het werk voldoet aan de gestelde eisen, daartoe bevat het registraties van keuringen, verificatienota‟s, as-built tekeningen et cetera. Hiermee kan de opdrachtgever bepalen of
het werk voldoet aan de gestelde eisen, ook heeft hij de gelegenheid om binnen 10 dagen na
de verzenddatum van het verzoek het werk te keuren. Wanneer blijkt dat het wek voldoet of
de afwijking voor het volgende betalingstermijn hersteld kunnen worden zal het werk aanvaar
worden.
Wanneer het werk is opgeleverd of aanvaard blijft de opdrachtnemer voor vijf en in sommige
gevallen tien jaar verantwoordelijk voor verborgen gebreken. Dat is het geval wanneer het gebrek onbekend was en niet ontdekt had kunnen worden en het gebrek te wijten is aan werkzaamheden van de opdrachtnemer. De verantwoordelijkheid is nader beschreven in dit hoofdstuk.
Tot slot kunnen garanties geëist worden daarbij dient de opdrachtnemer de garantie te verlenen dat het werk voldoet voor een gespecificeerde periode en aan een aantal eisen voldoet. Is
dat binnen die periode niet langer het geval zal men het werk herstellen op een zodanige wijze
dat het werk voldoet.
16. Onderhoudstermijn
Tot slot kan men in een Design en Construct-contract een onderhoudsperiode opnemen. Dat
is een periode van minder dan één jaar waarin de opdrachtnemer onderhoud uitvoert aan het
werk, vanwege de korte periode gaat het daarbij voornamelijk om voorzien onderhoud zoals
het maaien van bermen, inboeten, opschonen van watergangen e.d. Het gaat daarbij enkel
om onderhoudswerkzaamheden en niet om vervanging van onderdelen als gevolg van slijtage
of gebruikschade. Een uitzondering daarop is de schade als gevolg van een gebrek, dit zal
wel door de opdrachtnemer hersteld worden.
Twintig dagen voor het verstrijken van het onderhoudstermijn zal de opdrachtgever opnieuw
een verzoek tot aanvaarding ontvangen waarbij wederom de gelegenheid is om het werk te
keuren. Het aanvaarden van het werk vindt daarbij op gelijke wijze plaats als het aanvaarden
van het werk na realisatie.
Hiermee is, afgezien van de verantwoordelijkheid voor de verborgen gebreken die zich na deze periode openbaren, het contract ten einde.
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1 Inleiding
1.1

Contracten in de grond-, weg- en waterbouw

Een contract is een overeenkomst tussen twee of meer partijen bestaande uit ten minste één
opdrachtgever en één opdrachtnemer. In de overeenkomst wordt een opdracht opgedragen
aan een opdrachtnemer. Daarbij gaan beide partijen de verplichtingen aan zoals die zijn opgenomen in het contract, zij dragen bij aan een correcte uitvoering van de opdracht.
Daarnaast draagt het contract bij aan de mogelijkheid tot doen van een aanbieding. Het contract bevat namelijk informatie over de te verrichten werkzaamheden waardoor gegadigden in
staat zijn een aanbieding te doen. Voorafgaand aan de opdrachtverlening is het contract nog
geen contractdocument, maar een aanbestedingsdocument. Dit heeft echter geen invloed op
de inhoud van deze.
Op het gebied van contracten heeft zicht de laatste jaren een nieuwe contractvorm aangediend: de geïntegreerde contractvorm. Daarbij doet men afstand van de RAW-systematiek
waarbij men door middel van resultaatverplichtingen het werk omschrijft. Bij de nieuwe contractvorm wordt enkel de behoefte gespecificeerd waarna de opdrachtnemer het ontwerp
vaststelt en ten uitvoer brengt dat aansluit op de behoefte van de klant.

1.2
1.2.1

Het ontstaan van geïntegreerde contractvormen

Aanleiding
Investeringsgroei
Geïntegreerde bouworganisatievormen zijn ontstaan naar aanleiding van een investeringsgroei in de infrastructurele projecten. Door projecten welke geïnitieerd zijn naar aanleiding van
de toenemende benodigde capaciteit voor het wegverkeer, grote projecten als de Betuweroute
en andere infrastructurele projecten die omstreeks de negentiger jaar voorzien zijn, nam de
belasting op de ontwerp- en voorbereidingsafdelingen van opdrachtgevers als Rijkswaterstaat
toe. De traditionele bouworganisatievormen, waarbij de opdrachtgever het ontwerp samenstelt
en de uitvoering uitbesteed, vraagt veel capaciteit van de opdrachtgever die als gevolg van de
investeringsgroei toe genomen zal zijn.
Terugtredende overheid
De belasting op deze afdelingen nam zal nog meer toenemen door het terugtreden van de
overheid. De terugtredende overheid besteed steeds meer opdrachten uit en stoot daarbij
personeel af. Er zal voldoende kennis in de markt aanwezig zijn, welke tevens goedkoper
verworven wordt door de aanwezigheid van concurrentie. Het gebruik maken van deze concurrentie leidt tot besparingen, waarmee de doelstelling van de terugtredende overheid wordt
gehaald.
Wens
Tot slot was ook de wens van opdrachtgevers een aanleiding voor de ontwikkeling van geïntegreerde bouworganisatievormen. Die wens bestond uit het vroegtijdig betrekken van opdrachtnemers in het project. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en ervaring van de opdrachtnemende partij. Het gebruikmaken van deze kennis en ervaring in het
ontwerp kan leiden tot een goed uitvoerbaar ontwerp, een kortere doorlooptijd en het reduceren van de projectrisico‟s. Dit gaat samen met een kostenbesparing waardoor de projectkosten worden gereduceerd en de kans op het overschrijden van het budget en planning wordt
beperkt.

1.2.2

Integratie van projectfasen
Deze wens heeft geresulteerd in een integratie van een aantal fasen in één contract. De fasering een project bestaat uit de fasen zoals weergeven in figuur 1.1, bij een geïntegreerd contract wordt een deel van het ontwerp tot aan de realisatie geïntegreerd in één contract. Daar-
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aan kan, indien gewenst, de instandhouding (het meerjarig onderhoud) en exploitatie toegevoegd worden. Dit in tegenstelling tot de RAW-systematiek waarin enkel de realisatie en een
gering deel van de voorbereiding (het bestellen van materialen en het opstellen planningen,
kwaliteits- en werkplannen) zijn opgenomen.
initiatief

definitie

ontwerp

voorbereiding

realisatie

instandhouding en exploitatie

figuur 1.1 Fasering van een project

1.3

Veranderende werkwijze

1.3.1

Van resultaatbeschrijving naar specificatie
Bij geïntegreerde contracten wordt een gedeelte of het geheel van de ontwerpwerkzaamheden uitbesteed aan de opdrachtnemer. Dit belet het omschrijven van het werk door middel
van resultaatverplichtingen zoals dat het geval is in een RAW-bestek, het ontwerp is immers
nog niet gereed. Daarom wordt gebruik gemaakt van een specificatie, daarin zijn eisen opgenomen waaraan het werk dient te voldoen. Dit vraagt om een extra inspanning in de definitiefase waarin een volledig beeld gegeven dient te worden van de eisen. Waar dit voorheen nog
aangevuld kon worden in de ontwerpfase zonder gevolgen heeft dit bij geïntegreerde contracten een wijziging tot gevolg.

1.3.2

Loslaten van het ontwerp
Doordat men niet langer ontwerpt, maar specificeert, dat is het samenstellen van de specificatie, biedt men de opdrachtnemer ruimte om dit invulling te geven in het ontwerp. Hij zal daarbij
het werk dusdanig ontwerpen dat de kosten minimaal zijn. Daardoor ontvangt men het meest
optimale ontwerp. Dat is enkel mogelijk indien de specificatie niet het ontwerp dusdanig voorschrijft dat er geen vrijheid meer is. Om dit te voorkomen maakt men gebruik van functioneel
specificeren, daarbij maakt men duidelijk welke functies het werk dient te kunnen vervullen,
waardoor geen oplossingen voorgeschreven worden.

1.4
1.4.1

Een handreiking

Een handreiking
Hieruit volgt dat er een andere aanpak gehanteerd dient te worden om een geïntegreerd contract samen te stellen, dan wel te begeleiden. Daartoe wordt in het onderhavige document een
handreiking gedaan waarbij in een aantal stappen beschreven wordt op welke wijze een geïntegreerd contract wordt samengesteld. Daarbij beschouwt men het Design & Constructcontract dat de basis vormt voor de overige geïntegreerde contractvormen welke een aanvulling vormen op deze vorm.
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1.4.2

Het gebruik van de handreiking
Projecten zijn uniek, dat wil zeggen er geen identieke projecten zijn, dit vraagt telkens om een
maatwerkoplossing. In dat licht dient ook de handreiking gelezen te worden: men dient telkens
te bepalen welke delen van belang zijn en of een afwijking gerechtvaardigd is.
Daarnaast kan de handreiking gehanteerd worden als naslagwerk waarbij men gericht kan
zoeken naar specifieke informatie. Daarbij wordt per stap beschreven welke informatie daarbij
noodzakelijk is en worden de belangen van de verschillende onderdelen toegelicht.

1.5

Leeswijzer

De handreiking volgt de stappen die men dient te doorlopen gedurende het project. Dat vangt
aan met het structuren van het project waarbij het probleem en het doel wordt vastgesteld
(hoofdstuk 0). Daaropvolgend worden de klanteisen verzameld die worden verzameld in de
klanteisen specificatie. Daarin worden de eisen die de belanghebbenden stellen opgenomen
om te zorgen dat het resultaat van het project aansluit op de behoeften, eisen en wensen van
de belanghebbenden (hoofdstuk 3). De klanteisen krijgen een explicietere vorm in de systeemspecificatie, daarin zijn de eisen op een zodanige wijze vorm gegeven dat die geschikt
zijn om het werk uit te voeren (hoofdstuk 4).
Hierna dient door de opdrachtgever een aantal keuzes gemaakt te worden. De eerste daarvan
is de bouworganisatievorm, daarbij gaat het om de fasen die men uit wilt besteden (hoofdstuk
5) . De tweede is de aanbestedingsprocedure, daarbij gaat het om de wijze waarop de aannemers worden benaderd binnen de wettelijke kaders (hoofdstuk 0). En tot slot het gunningscriterium waarbij men kiest voor de laagste prijs of de economisch meest voordelige inschrijving waarbij men de mogelijkheid biedt om meerwaarde te leveren (hoofdstuk 0).
Wanneer die drie keuzes gemaakt zijn zal men vervolgen met het opstellen van de vraagspecificatie eisen, dat is het deel dat men wenst uit te besteden aan één opdrachtnemer (hoofdstuk 0). Daar waar het in de vraagspecificatie eisen enkel gaat over het werk dat tot stand
dient te komen wenst men ook eisen te stellen aan het proces, dat wil zeggen: de werkwijze
waarmee men tot het werk komt. Dat vindt plaats in de vraagspecificatie proces (hoofdstuk 9).
Daarmee zijn nog niet alle aanbestedings- en contractdocumenten samengesteld. De overige
documenten en de verschillen tussen deze zijn beschreven in hoofdstuk 0.
Het sluitstuk van het opstellen van deze aanbestedings- en contractdocumenten wordt gevormd door het houden van de aanbesteding waarbij de ingediende documenten worden beoordeeld en de beste inschrijving wordt geselecteerd (hoofdstuk 0)
Na de aanbesteding en het opdragen van de opdracht aan de opdrachtnemer zal de opdrachtnemer het werk uitvoeren. Hierbij neemt de opdrachtgever enige afstand, maar zal die
het project wel beheersen. Dat vindt plaats middels systeemgerichte contractbeheersing
(hoofdstuk 12). Daarmee wordt onder andere de rechtmatigheid van de betaling vastgesteld
welke nader omschreven is in hoofdstuk 0. Daarbij wordt tevens de mogelijke betalingsregelingen besproken.
Als gevolg van onvoorziene situaties is het mogelijk dat het oorspronkelijke contract niet meer
gehandhaafd kan worden. Dat heeft als gevolg dat er een wijziging van het contract overeengekomen dient te worden. De wijze waarop deze wijzigingen doorgevoerd worden is beschreven in hoofdstuk 0.
Aan het eind van de uitvoeringsperiode zal het werk worden afgesloten door aanvaarding van
het werk (hoofdstuk 0). Daarbij wordt het werk overgedragen aan de opdrachtgever. Daarbij is
echter één uitzondering mogelijk namelijk het onderhoudstermijn waarbij de opdrachtnemer
nog een beperkte tijd verantwoordelijk is voor het onderhoud en het herstellen van gebreken,
dit is tot slot beschreven in hoofdstuk 0.
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2 Het project structureren
2.1

Inleiding

Bij de aanvang van een project is het noodzakelijk dat men de opdracht expliciet maakt en
hierin een structuur aanbrengt. Door het structureren van het project is het overzicht aanwezig
en kan men het project gericht aansturen en raakvlakken tussen partijen in beeld brengen,
daarmee draagt het bij aan de beheersing van het project. Een goede beheersing van het project is noodzakelijk om inefficiëntie te voorkomen welke leidt tot vertraging en faalkosten.
Het expliciet maken van de opdracht vindt plaats door allereerst een duidelijke projectbeschrijving samen te stellen. Met deze projectbeschrijving wordt vervolgens een systeem opgebouwd waardoor een duidelijke structuur ontstaat. Met hetgeen daaromtrent beschreven is in
dit hoofdstuk is men in staat om een project te structureren en de scope van het werk te bepalen.

2.2
2.2.1

Projectbeschrijving

De achtergrond van het project
De achtergrond van het project beschrijft de aanleiding van het project, daarmee wordt duidelijk waarom een project is geïnitieerd. Daarbij wordt niet volstaan met een zin als: “De gemeente heeft de wens de weg te reconstrueren.” De achtergrond van een project gaat verder,
bijvoorbeeld: een slechte wegfundatie, een onveilige situatie of een veranderend verkeersaanbod.
Voorbeeld
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft in het kader van de landinrichting Krimpenerwaard het watersysteem opnieuw ingericht. Daartoe is zij overgegaan tot vervanging van
een zevental oude gemalen door drie nieuwe gemalen die het overtollige water op de omliggende rivieren afvoeren. Daartoe zijn de capaciteiten van de nieuwe gemalen uitgebreid ten
opzichte van de oude gemalen.
Om de benodigde afvoer te kunnen bewerkstelligen is een verbetering van de watertoevoer
noodzakelijk, onder andere rondom het gemaal M. Verdoold Czn. te Gouderak. Daartoe dient
de toevoerende boezem aangepast te worden, aangezien het huidige profiel van deze watergang te smal is om voldoende water aan te kunnen voeren.
Met dit (verkorte) voorbeeld is de aanleiding van het project expliciet gemaakt. Daarbij is enkel
de achtergrond omschreven, zonder daarbij de oplossing te vermelden.

2.2.2

De huidige situatie
Om een beeld te vormen van het probleem en de locatie waar het project uitgevoerd dient te
worden is een beschrijving van de huidige situatie noodzakelijk. In die beschrijving worden de
plaatselijke omstandigheden in de huidige situatie beschreven. Hiermee is het mogelijk om
een beeld te vormen van het probleem.
Daarnaast kan men een beeld vormen van de beperkingen die er zijn ten gevolgen van de situatie. Hiermee zorgt men dat men het project beschouwd vanuit een bepaald kader. Zo zal
men bij een slappe ondergrond en een hoge grondwaterstand niet na gaan denken over voorbelastingen met grote hoeveelheden zand zonder ook lichtgewicht oplossingen te onderzoeken.
Voorbeeld
Bij het buurtschap Achterbroek te Berkenwoude is in deze boezem een knelpunt aanwezig.
Daar is in de huidige situatie een splitsing aanwezig in twee smalle watergangen waar in de
huidige situatie de stroomsnelheden ontoelaatbare waarden vertonen en een groot verhang
nodig is om het debiet te bewerkstelligen. De percelen die zich tussen de twee watergangen
bevinden zijn voorheen bebouwd geweest en zijn in het kader van dit project door de opdrachtgever aangekocht. Daarbij is alle bebouwing op de funderingsresten na verwijderd.
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De locatie bevindt zich in een trillings- en zettingsgevoelig gebied dat uit klei-op-veengronden
bestaat. Dit heeft tot gevolg dat de waterspiegelveranderingen en werkzaamheden gevolgen
kunnen hebben op de belendende gebouwen en deformaties als gevolg kunnen hebben.
De erfontsluitingsweg Achterbroek doorkruist het projectgebied en kruist deze twee smalle watergangen middels bruggen. Deze bruggen zijn aan het eind van hun levensduur en vertonen
enkele mankementen. Deze bruggen dienen in de nabije toekomst te worden vervangen.
Met dit (verkorte) voorbeeld worden de volgende zaken duidelijk:
- Er is sprake van een knelpunt in het watersysteem.
- De bruggen die het mogelijk maken om de watergangen te kruisen zijn aan het einde van
hun levensduur.
- Het project vindt plaats in trillings- en zettingsgevoelig gebied.
- Het werk wordt doorsneden door een weg.
Dit zijn zaken waarmee men rekeningen moet houden in het ontwerp en tijdens de uitvoering.
Daarbij heeft men in het kort een beeld gekregen van de situatie en begrijpt men waarom een
project plaats dient te vinden en dat er een aantal beperkingen zijn.
2.2.3

De probleemstelling van het project
De probleemstelling van een project wordt gevormd door een kernachtige formulering van het
probleem. Voor dit probleem zal in het project een oplossing worden gezocht.
De probleemstelling kan een opsomming zijn van een aantal problemen. Zo kan een reconstructie noodzakelijk zijn in verband met een aantal problemen, zoals een slechte staat van de
verharding, een verouderd rioolstelsel en een ongelijkmatige zakking van het maaiveld.

2.2.4

De doelstelling van het project
De doelstelling is een kernachtige formulering van het doel van het project, daarmee zal het
aansluiten op de probleemstelling. Men zal zich tot doelstellen om het probleem weg te nemen. De doelstelling dient nog vrij van oplossingen te zijn en dient daarom functioneel beschreven te worden, de oplossing dient namelijk nog bepaald te worden.
Ook hier geldt dat het een opsomming van doelstellingen kan betreffen zoals het vernieuwen
van het rioleringsstelsel en het creëren van een verkeersveilige situatie.

2.2.5

De gewenste situatie
De gewenste situatie past de doelstelling toe, maar zal in dit stadium nog vrij beperkt zijn omdat nog onduidelijk is hoe de nieuwe situatie er uit dient te zien. Daarom zal in dit stadium de
gewenste situatie voornamelijk functioneel beschreven worden.

2.3

Vaststellen van de scope

Een project dient om het inzichtelijk te maken duidelijk te worden afgebakend: het vaststellen
van de scope. Door het werk af te bakenen wordt duidelijk welke zaken al dan niet tot de opdracht behoren. De afbakening kan geografisch bepaald worden door een werkgrens waarbinnen het project gerealiseerd dient te worden. Vaak biedt dit echter onvoldoende houvast
omdat dit geen inzicht geeft in de werkzaamheden die tijdgebonden zijn zoals onderhoudswerkzaamheden die niet geografisch weer te geven zijn. Daarom wordt veelal gebruik gemaakt van een scopebeschrijving waarvoor het sjabloon uit tabel 2.1 gebruikt kan worden.
Hierin worden zowel de werkzaamheden opgenomen die in de scope vallen, alsmede die buiten de scope vallen.
tabel 2.1 Sjabloon scopebeschrijving

het object
<object>

binnen de scope
<activiteit>

buiten de scope
<activiteit>

Het opnemen van de werkzaamheden die buiten de scope vallen is zeer nuttig. Het lijkt in eerste instantie overbodig, dit blijkt echter niet het geval. Doordat men duidelijk maakt wat binnen,
en wat buiten, de scope valt voorkomt men twijfels. Mochten er zaken zijn waaraan men twijfelt zal men in dit geval vragen stellen waardoor voorkomen wordt dat men zich op verkeerde
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uitgangspunten baseert. De gegeven verhelderingen kunnen vervolgens toegevoegd worden
aan de scopebeschrijving waardoor de scopebeschrijving volledig wordt gemaakt. Een voorbeeld van een dergelijke scopebeschrijving is weergeven in tabel 2.2.
tabel 2.2 Voorbeeld scopebeschrijving.

het object
De weg

(erf)aansluitingen

2.4

binnen de scope
- verwijderen en afvoeren van de bestaande verharding;
- realiseren van een voldoende draagkrachtige wegfundatie;
- het aanbrengen van een nieuwe verharding;
- bermen;
- bebording;
- markering;
- beschoeiingen;
- afwateringsvoorzieningen;
- aanbrengen, in stand houden en verwijderen van verkeersvoorzieningen
- het realiseren van een erfaansluiting nr. 1;
- het realiseren van een erfaansluiting nr. 2;
- het realiseren van een erfaansluiting nr. 3;
- het realiseren van een erfaansluiting nr. 4;
- het treffen van tijdelijke voorzieningen gedurende de werkzaamheden

buiten de scope
- meerjarig onderhoud;
- verleggen van kabels en leidingen;

-

aansluitingen van
overige percelen.

Het opstellen van het systeem

2.4.1

Systems Engineering
Om een project te kunnen beheersen is het van belang dat men een complex project inzichtelijk kan maken. Het inzichtelijk maken is mogelijk door het aanbrengen van een structuur zonder daarbij relaties tussen objecten te niet te doen, hiervoor wordt gebruik gemaakt van Systems Engineering. Systems Engineering is bedoeld om een expliciet structuur aan te brengen
binnen complexe systemen en inzicht te bieden in relaties. Deze relaties worden inzichtelijk
door de gehele levenscyclus van een systeem te beschouwen.
Systems engineering is een handig hulpmiddel om complexe systemen te ontleden om vervolgens weer te integreren, meer hierover is opgenomen in 0.

2.4.2

Decompositie
Een van de doelstellingen van Systems Engineering is het systeemdenken dat wordt bewerkstelligd door het werk als een onderdeel van een groter systeem te beschouwen en het werk
op te delen in objecten. Dit wordt grafisch weergegeven middels een objectenboom. Daarmee
gaat men van een groot systeem naar lagere niveaus waarbij de onderdelen steeds minder
omvangrijk worden. Dit wordt decompositie genoemd: het opdelen van systemen. Een voorbeeld van een systeem is weergeven in figuur 2.1.
Het systeemdenken heeft tot voordeel dat het project goed te beheersen is doordat de onderdelen overzichtelijk zijn weergeven in de objectenboom. Kan door middel van een objectenboom de raakvlakken inzichtelijk gemaakt worden. Dat zijn de locaties waar meerdere objecten op elkaar afgestemd dienen te worden.
Valkuil bij het decomponeren is dat men te snel objecten opdeelt en daarmee onnodig veel
opdeling maakt. Het „te ver‟ opdelen van een project zorgt voor onnodig veel raakvlakken tussen betrokken partijen. Daarom is het verstandig om het aantal opdeling te beperken. Het
aantal opdelingen wordt bepaald door de beheersbaarheid van de objecten; wanneer een object het niveau bereikt heeft waarop het beheersbaar is, dient men te stoppen.
Het opstellen van een objectenboom dient zorgvuldig te gebeuren, aan deze objectenboom
wordt in een later stadium eisen gekoppeld en wordt het project verder vorm gegeven. Belangrijk is daarbij dat er niet onnodig veel objecten opgenomen. Anderzijds dient men te voorko-
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men dat objecten onnodig beperkt worden waardoor nog te weinig overzicht ontstaat en er in
een later stadium een slecht leesbare eisenstructuur ontstaat.
wegennetwerk

Regionaal
wegennetwerk

Weg I

Weg II

provinciaal
wegennetwerk

Weg III

Fietspad

N214

waterhuishouding

wegconstructie

weginrichting

terreininrichting

figuur 2.1 Voorbeeld decompositie zoals deze is toegepast bij de realisatie van een fietspad.

Uit figuur 2.1 blijkt dat het onderwerp van het project niet het hoogste niveau vormt van het
systeem. Door hogere niveaus vast te stellen is het mogelijk om de relaties duidelijk in kaart te
brengen, zo ziet men nu in één oogopslag dat de N214 en de overige wegen op gelijke hoogte
staan met het fietspad en dat deze op elkaar afgestemd dienen te worden.
In de decompositie is duidelijk dat er sprake is van een opdeling in systemen. Zo vormt het
fietspad op zich een systeem dat op zijn beurt weer deel uit maakt van het systeem regionaal
wegennetwerk. De opdeling heeft daarbij plaatsgevonden tot op een niveau dat het fietspad
goed is te beheersen en de eisen hier eenvoudig aan gekoppeld kunnen worden.
2.4.3

System of Interest
Het fietspad vormt het System of Interest, dat is vrij vertaal het systeem dat belangstelling
heeft. Dat wil zeggen dat dit systeem het onderwerp van het project vormt en is daarom in figuur 2.1 in het groen weergeven.
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3 De klantvraag
3.1

Inleiding

Nadat er een structuur is aangebracht in het project zal men opzoek gaan naar de klantvraag.
Daarbij gaat men op zoek naar de behoeften, de eisen en de wensen van de klanten.
Bij het achterhalen van de klanteisen is het van belang dat men vaststelt wie de klant is en
hoe men daarbij te werk gaat. Dit en andere zaken zoals het doel en de inhoud van de Klanteisen Specificatie (KES) zijn in volgende beschreven. Na dit hoofdstuk dient men in staat te
zijn om een klanteisen specificatie op te stellen en de klanteisen te achterhalen.

3.2

Het doel van de klanteisen specificatie

Het opstellen van de klanteisen specificatie heeft als doel het inwinnen en vastleggen van de
behoeften, wensen en eisen van belanghebbenden. Daarbij gaat het ondermeer om eisen die
zijn vastgelegd in de Keur van het waterschap of andere wet- en regelgeving, maar ook om
eisen, wensen en behoeften van omwonenden. Deze zijn niet vastgelegd in documenten,
maar zijn enkel te achterhalen door in gesprek te treden met die belanghebbende en gericht
vragen te stellen.
Daarnaast kan men in de klanteisen specificatie vroegtijdig conflicterende eisen ontdekken en
hierop anticiperen waardoor een duidelijk vertrekpunt ontstaat voor de systeemspecificatie.

3.3

Bepalen van de klant

3.3.1

De definitie van de klant
De klant bestaat niet louter uit de opdrachtgever, maar tevens uit alle belanghebbende partijen. Daartoe behoren ondermeer de opdrachtgever, maar ook omwonende, het bevoegde gezag, perceeleigenaren en natuurorganisaties, zij worden ook wel aangeduid als stakeholders.

3.3.2

Het contextdiagram
Voor het bepalen van de stakeholders kan het contextdiagram gebruikt worden. Dit hulpmiddel
is een grafische weergave waarbij een voorwerp wordt omgeven door alle partijen die belang
hebben bij het voorwerp. In figuur 3.1 is een voorbeeld van een contextdiagram weergeven,
daarbij is een brug als System of Interest (onderwerp van het werk) gekozen en zijn een beperkt aantal stakeholders in kaart gebracht. Een volledige contextdiagram met de daarbij behorende personen/organisatie kan resulteren in een duidelijke opsomming van de klanten.
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hulpdiensten
(veiligheidsregi
o ZHZ)
omwonenden

weg B

(nr. 1, 2, 3, 4, 5)

(Waterschap
Rivierenland,
afdeling wegen)

brug A
vervoersmaatschappij
(Arriva)

perceeleigenar
en
waterhuishouding
(Waterschap
Rivierenland,
afdeling water)

figuur 3.1 Contextdiagram van brug A met een aantal belanghebbende partijen

3.4

De klanteisen verzamelen

3.4.1

Methodieken
Om klanteisen te verzamelen kan men op een drietal manieren te werk gaan:
- Door het organiseren van informatiebijeenkomsten.
- Door het houden van interviews met belanghebbende.
- Door literatuuronderzoek uit te voeren waarbij men zich verdiept in de vigerende wetgeving.
De methodieken hebben allen tot doel om de eisen, wensen en behoeften van klanten te achterhalen. Onderling zijn echter wel grote verschillen ondermeer aangaande de benodigde tijd
en efficiëntie. Daarom worden deze methoden in het volgende nader beschreven.

3.4.2

Organiseren van informatiebijeenkomsten
Het houden van informatiebijeenkomsten is niet eenvoudig bij geïntegreerde contracten, men
kan immers het project nauwelijks visualiseren tenzij men een voorontwerp samenstelt. Daarbij dient duidelijk aangegeven worden wat de ontwerpvrijheden van de aannemer zijn zodat er
geen onterechte verwachtingen ontstaan bij de belanghebbenden.
Tijdens zo‟n informatieavond is het van belang dat men het gedachtegoed van geïntegreerde
contracten toelicht en uitlegt dat het niet de bedoeling is om oplossingen te zoeken, maar
functioneel te specificeren. Zodoende laat men ontwerpruimte over voor de aannemer. De
aannemer zal zijn ontwerp zodanig verrichten dat dit beantwoordt aan de behoeften van de
klant. Daadoor zal het ontwerp mogelijk beter beantwoorden aan de behoeften dan de oplossing die de belanghebbende heeft aangedragen. Dit is echter niet altijd mogelijk, men moet
daarom duidelijk vaststellen of het geëiste een voorwaardelijk of onvoorwaardelijk is.
Voordelen van een informatieavond zijn onder andere dat het beperkte tijd vergt om eisen te
verzamelen omdat alle belanghebbende tegelijkertijd de uitleg van het project horen en hun
eisen kenbaar maken. Nadelen zijn dat het in mindere mate mogelijk is om in gesprek te gaan
met individuen om de eis achter de eis te achterhalen. Ook is het noodzakelijk dat er een gesprek mogelijk is daarbij is het dienen belanghebbende zich positief op te stellen; deze avond
is niet bedoelt om te bepalen of een project al dan niet doorgang dient te vinden.
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3.4.3

Houden van interviews met belanghebbenden
Om in gesprek te kunnen treden met belanghebbende en de eis achter de eis te kunnen bepalen is het houden van interviews een efficiënte methode. Daarbij gaat men in gesprek met een
belanghebbende en legt men de zaken voor die voor hem van belang zijn. Daarbij gaat men
samen in gesprek over zijn behoeften en de eisen die net stelt aan het werk.
Daarbij is het niet de bedoeling om de belanghebbende al mee te geven of de eis al dan niet
gehonoreerd zal worden, daardoor ontstaan discussies die het open gesprek in de weg staan.

3.4.4

Uitvoeren van een literatuuronderzoek
Veel eisen zijn vastgelegd in literatuur van organisaties, voornamelijk bij overheden. Deze liggen bijvoorbeeld vast in de Keur van het waterschap, vigerende wet- en regelgeving, beleidsplannen en visiedocumenten. Die documenten zijn in de meeste gevallen publiekelijk toegankelijk. Wanneer men de klanten bepaald heeft is het mogelijk om de benodigde informatie te
verzamelen en de voor het werk van belang zijnde stukken te ordenen. Door die informatie
door te nemen en de eisen te structureren ontstaat een duidelijk beeld van de eisen, behoeften en wensen van de klant. Het is daarbij van belang dat men duidelijk vaststelt of het om
een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke eis gaat.

3.4.5

Combineren van methodieken
Het is niet mogelijk om slechts één methode te hanteren, een combinatie van methoden is
noodzakelijk om een correcte en volledige klanteisen specificatie vast te stellen. Wanneer
men kiest voor het houden van interviews kan men voorbijgaan aan de reeds vastgelegde eisen in de Keur of visiedocumenten. Men kan niet van de belanghebbende verwachten dat die
al de eisen die daarin vermeldt staan paraat heeft, daarom is het noodzakelijk om ten minste
twee methoden te hanteren waarbij ten minste een literatuuronderzoek plaatsvindt en men
een in gesprek gaat met belanghebbenden.

3.5

De klanteisen ordenen

Bij het vastleggen van de klanteisen is het van belang dat men een aantal zaken vastlegt om
te zorgen dat alles transparant en traceerbaar blijft. Die zaken betreffen ten minste:
een identificatie van de eis middels een code;
de eis;
de initiator;
de status;
de datum van honoreren of datum waarop van afwijzing;
de hardheid;
de methode van validatie;
het brondocument;
de datum van de publicatie van het brondocument;
een toelichting indien noodzakelijk.
Dit is verwerkt in het ontwikkelde sjabloon zoals deze weergeven is in tabel 3.1.
tabel 3.1 Sjabloon ten behoeve van het vastleggen van een klanteis.

ID
<ID code>
Status
Hardheid
Validatie
Bron
Toelichting

<Onderwerp>
<klanteis>
<gehonoreerd/niet-gehonoreerd>
<eis/wens>
<methode van validatie>
<Brondocument
<beschrijving>

Eis initiator

<initiator>

Datum status

<datum>

Publicatiedatum

<datum>
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3.6

Valideren

Als de klanteisen zijn verzameld is het van belang dat men controleert of de eisen beantwoorden aan de behoeften van de klant: validatie. Belanghebbende, vooral partijen die geen financiële bijdrage leveren aan het project, kunnen eisen stellen die de behoeften voorbijgaan.
Voorbeeld
Het waterschap verbreed een watergang ten behoeve van watercompensatie welke noodzakelijk is vanwege de aanleg van een groot oppervlak verharding. Daarbij dient een toegangsdam met een breedte van 4.00 meter voorzien van grasbetontegels richting een eigendom van
een agrariër aangepast te worden. De agrariër eist daarbij dat de nieuwe toegangsdam een
breedte heeft van ten minste 8.00 meter uitgevoerd in betonplaten. Onderzoek leert dat deze
toegangsdam enkel gebruikt wordt om met een personenauto toegang te verschaffen tot het
eigendom.
De eisen die de agrariër stelt aan de nieuwe toegangsdam staan niet in verhouding tot zijn
oude toegangsdam en is gericht op een verbetering van zijn positie. Daarmee sluit de eis niet
aan op zijn behoefte.
Het valideren van eisen heeft tot doel om te komen tot eisen die werkelijk van belang zijn voor
het project om daarmee te beantwoorden aan de behoeften van de klant.

3.7

Honoreren of afwijzen van klanteisen

De eisen die voortkomen uit de klanteisen vormen de invoer voor de systeemspecificatie
(SYS). Dat is pas mogelijk nadat een fase heeft plaatsgevonden waarbij conflicterende eisen
zijn weggenomen en onredelijke eisen worden afgewezen. Nadat het inventariseren van de
klanteisen heeft plaatsgevonden is het daarom van belang dat er een overleg met de opdrachtgever plaatsvindt, daarbij worden de resultaten van de klanteisen specificatie voorgelegd.
Doordat verschillende partijen eisen en wensen hebben ingediend die ieder vanuit een ander
perspectief naar het project kijken zullen conflicterende eisen ontstaan. Het is aan de opdrachtgever vast te stellen welke eisen of wensen gehonoreerd worden.
Het is mogelijk om daarbij in overleg te treden met de initiators van de eisen om tot een voor
beiden aanvaardbare oplossing te komen. Daarentegen kan een opdrachtgever ook zelf beslissen welke eisen gehonoreerd worden zonder overleg, de opdrachtgever dient immers de
kosten en de baten af te wegen.

3.8

Inhoud van de klanteisen specificatie

Alle verzamelde eisen en gemaakte keuzes worden vastgelegd in de klanteisen specificatie.
Daartoe bevat de klanteisen specificatie ten minste de volgende onderdelen:
a. een projectomschrijving;
b. een projectdoelstelling;
c. de reeds gemaakte ontwerpkeuzes;
d. een objectenboom met daarin het system of interest weergeven (het onderwerp van
het project);
e. het contextdiagram;
f.
de klanteisen, geordend naar onderwerp of initiator;
g. een lijst met conflicterende klanteisen met daarbij de gehonoreerde eis met de reden;
h. de bijlagen.
Het is van belang dat de klanteisen specificatie helder en duidelijk is en dat de eisen inzichtelijk zijn. Dit document vormt een input voor de volgende projectfase: het samenstellen van de
systeemspecificatie. Daarom is het van belang dat de verzamelde informatie correct wordt
overgedragen aan de volgende personen die betrokken worden bij het project en daarbij gebruik maken van de klanteisen specificatie.
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4 Naar een systeemspecificatie
4.1

Inleiding

Met de verzamelde eisen in de klanteisen specificatie heeft men nog niet alle eisen vastgelegd
die gesteld worden aan een systeem. De vastlegging van alle eisen die aan een systeemgesteld worden vindt plaats in een systeemspecificatie. Bij het samenstellen van dit document
dienen een aantal documenten als input.
Als alle eisen verzameld zijn vormt dit een uitgebreid set eisen waarin nog nauwelijks sprak is
van een structuur. Daarom dient men na het verzamelen van alle eisen een duidelijke structuur aan te brengen en daar waar nodig de eisen expliciet te maken. Tevens zal daar waar
nodig de ontwerpvrijheid beperkt worden om het risico te reduceren: het ontwerpen.
In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op het samenstellen van de systeemspecificatie.
Na dit hoofdstuk zal men in staat zijn om een systeemspecificatie op te stellen.

4.2

Input

4.2.1

Klanteisen specificatie
In de voorgaande fase is de klanteisen specificatie opgesteld, in dit document staan de eisen,
wensen en behoeften van belanghebbende. De gehonoreerde eisen die in dit document vermeldt zijn dienen opgenomen te worden in de systeemspecificatie. Daarmee vormt de klanteisen specificatie een belangrijke input voor de systeemspecificatie. Daarbij dienen de vage eisen uit de klanteisen specificatie nog geconcretiseerd te worden.

4.2.2

Basisspecificatie
Ook basisspecificaties, documenten waarin de standaardeisen aan een object zijn opgenomen, vormen een belangrijke input voor de systeemspecificatie. Door middel van een basisspecificatie zorgt men ervoor dat men een basis heeft waarin alle relevante eisen zijn opgenomen en zorgt men voor een standaardisatie van de eisen.
Het opstellen van basisspecificaties is voorbehouden aan de opdrachtgever. In de basisspecificaties geven organisaties aan hoe hun eigendommen er uit dienen te zien, waar ze aan dienen te voldoen et cetera. Om te kunnen werken met basisspecificaties is het belangrijk dat
deze documenten door de gehele organisatie worden gedragen, daarom is het noodzakelijk
dat alle afdelingen bij deze basisspecificatie worden betrokken.
Advies- en ingenieursbureaus kunnen wel een globale basisspecificatie hanteren, daarbij leggen zij voornamelijk functies vast en analyseren de beschikbare informatie aangaande bepaalde objecten. Daardoor ontstaat referentiematerialen voor volgende specificaties en kan
de doorlooptijd verkort worden waardoor de efficiëntie wordt vergroot.

4.2.3

Specificaties van andere projecten
Tot slot kan ook reeds verzamelde kennis opnieuw gebruikt worden in de op te stellen specificaties. Het „copy-paste‟- gedrag wordt op scholen afgestraft, maar is geen verkeerd gedrag –
het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden.
„Copy-paste‟-gedrag is niet simpelweg het kopiëren van eisen naar een andere specificatie;
men dient alleen datgene te kopiëren dat van toepassing is. Daarnaast dient men voordurend
oog te hebben voor de consistentie van de specificatie.
Wanneer men veelvuldig kopieert kan men overwegen om een basisspecificatie samen te
stellen.

4.3

Analyseren

Met de voorgaande documenten heeft men nog niet alle benodigde eisen om een systeemspecificatie samen te stellen. Daarvoor dient men nog een aantal analyse te maken. Daarbij

Pagina 33 van 202

Van improvisatie naar compositie
Handreiking
definitief
02-06-2014

kan tevens gebruik gemaakt worden van de reeds verzamelde kennis waarbij men die verbindt met dit project.
De benodigde analyses zijn:
een functieanalyse
een aspectanalyse
een raakvlakanalyse
4.3.1

Functieanalyse
Een functieanalyse stelt de functies vast die het object moet kunnen vervullen, daarbij wordt
gebruikt gemaakt van een functieboom. Ook hier ziet men Systems Engineering terugkomen
waarbij gebruik gemaakt wordt van decompositie van de functies. Men stelt vragen die beginnen met onder andere de woorden: wat, wanneer, hoe en waardoor. Daardoor ontstaat een
ontleding van de functies. De functieanalyse is niet eenvoudig, het kan soms handig zijn door
in tegengestelde richting te werk te gaan, dat wil zeggen: beginnen bij de lage niveaus en op
deze wijze de hogere niveaus in te vullen.
Een voorbeeld van een functieanalyse is weergeven in figuur 4.1, deze boom behoort bij het
systeem zoals weergeven in figuur 2.1. Ook hier geldt dat belangrijk is dat men deze boom
goed opzet en niet „even‟ opstelt, met behulp van de functieboom zorgt men ervoor dat men
alle eisen opneemt.

faciliteren
fietsverkeer
afdragen
belastingen

geleiden
verkeer

kruisen
infrastructuur

faciliteren
natuur

aan- en
afvoeren water

figuur 4.1 Een functieboom voor de realisatie van een fietspad (bovenste gedeelte functieboom)

4.3.2

Aspectanalyse
Niet alle eisen zijn functioneel, er zijn ook eisen die men stelt aangaande de vormgeving, omgevingshinder, betrouwbaarheid en dergelijk aspecten, de zogenaamde aspecteisen. Deze
eisen hebben geen betrekking op de functie van het object, maar gaan over de eigenschappen van het object. De eisen zijn in te delen in twee categorieën, namelijk: RAMS-eisen en
specifieke eisen.
RAMS-eisen
RAMS staat voor Reliability, Availability, Maintainability en Safety , vertaald: betrouwbaarheid,
beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid. De eisen omtrent deze aspecten worden
de RAMS-eisen genoemd. Bij het verzamelen van die eisen gaat men per object na welke eisen op gebied van aspecten aan een object gesteld dienen te worden. Daarbij kijkt men niet
alleen naar de huidige of uitvoeringssituatie maar vooral naar de toekomst.
Door de RAMS- eisen goed te specificeren voorkomt men hoge kosten voor de instandhouding van het werk, de life cycle costs. Deze kosten worden onder andere geminimaliseerd
door na te denken over de wijze waarop het onderhouden dient te worden en de benodigde
veiligheidsmaatregelen die daarbij noodzakelijk zijn.
Specifieke eisen
Naast deze eisen kan men ook eisen stellen aan de aspecten: beheer, sloop, omgevingshinder, toekomstvastheid/duurzaamheid en vormgeving. Die aspecten zijn niet functioneel te beschrijven. De daaraan gestelde eisen komen daarom enkel naar voren door middel van een
aspectanalyse. Hierbij kan men eisen vinden omtrent de geluidsproductie en de kleur van een
voegovergang.
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4.3.3

Raakvlakanalyse
Raakvlakken zijn de plaatsen waarbij onderdelen binnen en buiten het systeem met een ander
onderdeel te maken krijgen. Zo hebben een brug en daarop aansluitende wegen een raakvlak
hebben; een verschuiving van de as van de weg dient invloed hebben op de locatie van de
brug. Tevens zal de hoogte van de brug aan dienen te sluiten op de weghoogte.
Men maakt onderscheid tussen interne een externe raakvlakken.
Interne raakvlakken
Interne raakvlakken ontstaan tussen twee of meer onderdelen die onderdeel uit maken van
het system of interest. De afstemming zal relatief eenvoudig zijn; beide onderdelen worden
door de opdrachtnemer vorm gegeven.
Externe raakvlakken
Externe raakvlakken daarentegen ontstaan tussen twee of meer onderdelen waarvan ten minste één onderdeel geen onderdeel uitmaakt van het system of interest. De vrijheid is beperkt
doordat men op ten minste één onderdeel geen invloed uit kan oefenen.
Ter verduidelijking van de interne en externe raakvlakken is in figuur 4.2 een diagram opgenomen waarin met lijnen de raakvlakken zijn weergeven. De blauwe lijnen vormen de externe
raakvlakken en de groene lijnen de interne raakvlakken.

watersysteem

bestaande weg

Het project
brug
weg

kabels en leidingen

maaiveld

figuur 4.2 Een eenvoudig diagram met de raakvlakken tussen een aantal objecten

4.4

Naar concrete eisen

4.4.1 De formulering
Voordat de verzamelde eisen uit de input en analyses opgenomen worden in de systeemspecificatie is het noodzakelijk dat men de eisen correct formuleert. Een correct geformuleerde eis bezit
een aantal eigenschappen. Deze eigenschappen zijn weergeven in tabel 4.1, daarbij is de eigenschap tevens voorzien van een korte toelichting. Omdat de eis dient te voldoen aan de daarin
genoemde eigenschappen worden ze ook wel de „eisen aan eisen‟ genoemd.
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tabel 4.1 De eigenschappen van een correct geformuleerde eis.

Eigenschap
Eenduidig
Verifieerbaar
Haalbaar
Oplossingsvrij
Traceerbaar
Enkelvoudig
Voorzien van marges

Uniek
Noodzakelijk
Voorzien van een
identificatie
Positief geformuleerd

Consistent
Actueel

toelichting
De eis is slechts op één wijze uit te leggen.
De eis is te verifiëren door middel van een één van de verificatiemethodes.
Er is een realistische mogelijkheid om aan de eis te voldoen.
De eis bevat geen oplossingsrichting of oplossing.
De eis is herleidbaar, dat wil zeggen dat herleid moet kunnen worden
hoe deze eis ontstaan is.
De eis bevat slechts één eis en is niet te ontleden in twee of meer eisen.
Een kwantificeerbare eis is voorzien van de toegestane afwijkingen.
Bijvoorbeeld bij grondwerk kan men een afwijking van +0.05m en 0.05m in de hoogteligging toestaan.
Er zijn geen identieke eisen aanwezig in de specificatie
De eis voegt wat toe en kan niet weggelaten worden.
De eis is voorzien van een identificatienummer zodat eenvoudig gecommuniceerd kan worden over eisen.
De eis dient waar mogelijk zodanig geformuleerd te worden dat er
meerwaarde geleverd wordt. Daarbij passen woorden als: „ten minste‟,
en daarbij dienen woorden als: „niet minder dan‟ vermeden te worden.
De eis vormt een samenhangend geheel en is volledig.
De eis voldoet aan de laatst bekende projectinformatie.

4.4.2

Aandachtspunten bij het formuleren
Naast het voldoen aan de eigenschappen zijn er een aantal aandachtspunten waarop men
acht dient te slaan. Die aandachtspunten bieden steun bij het formuleren van de eisen. De
aandachtspunten luiden als volgt:
Gebruik het werkwoord „dienen‟ en niet „zullen‟. Vergelijk daarbij de eis: „De verharding zal vrij van spoorvorming zijn‟ en „De verharding dient vrij van spoorvorming te
zijn.‟, daarbij valt op dat de eerste „eis‟ geen eistekst bevat; deze tekst kan opgevat
worden als een beschrijving van de huidige situatie zoals deze overgedragen wordt
aan de opdrachtnemer.
Voorkom het gebruik van onvolledige opsommingen, zij eindigen op woorden als: „en
dergelijke‟ of „et cetera‟. Daarmee wordt niet voldaan aan de eigenschap eenduidig.
Wanneer een eis nog onduidelijk is of conflicterend dient men gebruik te maken van
de woorden “nader te bepalen” of “ntb”. Mocht deze eis nog blijven staan in de vraagspecificatie zal naar verwachting een vraag volgen in de nota van inlichtingen. Een inschrijver kan een dergelijke eis immers niet afprijzen. Tevens kan men met de zoekfunctie dergelijk onvolkomenheden opzoeken.
Gebruik de woorden: „tijdig‟, „ongeveer‟, „precies‟, „veel‟ en „weinig‟ niet, die woorden
zijn betekenisloos en vaag. Wees concreet!

4.4.3

Soorten eisen
De geformuleerde eisen kunnen ingedeeld worden in vier categorieën. Deze categorieën worden gevormd door:
functionele eisen
aspecteisen
raakvlakeisen
randvoorwaarden
Functionele eisen
Functionele eisen volgen uit de functieanalyse en leggen het functioneren van een object vast.
Het zijn prestatie-eisen waaraan het object dient te voldoen. Voorbeelden zijn:
De watergang dient lozing door vergunningshouders mogelijk te maken.
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-

De watergang dient onttrekking door vergunningshouders mogelijk te maken.

Aspecteisen
De aspecteisen volgen uit de aspectanalyse, het zijn eisen die niet direct bijdragen aan het
systeem; zij leveren namelijk indirect een bijdrage aan het systeem. Het gaat bij aspecteisen
om de volgende aspecten:
beschikbaarheid
betrouwbaarheid
veiligheid
omgevingshinder
toekomstvastheid/duurzaamheid
vormgeving
beheer en onderhoud
sloop
Voorbeelden van aspecteisen zijn:
De elementenverharding dient te bestaan uit gebakken materialen.
De minimale levensduur van de wegfundatie dient 50 jaar te bedragen.
Raakvlakeisen
Interne raakvlakeisen
Interne raakvlakeisen zijn eisen die gesteld worden aan de raakvlakken van twee onderdelen
van het werk. Dit zijn bijvoorbeeld een brug en een weg die op elkaar aan dienen te sluiten. Of
putkoppen die opgenomen dienen te worden in het asfalt.
Voorbeelden van deze eisen zijn:
De weg dient vloeiend aan te sluiten op de brug.
De putkoppen dienen met een maximale hoogteverschil van 0.005m opgenomen te
worden in het asfalt.
Externe raakvlakeisen
Externe raakvlakeisen zijn eisen die gesteld worden aan externe raakvlakken. Hierbij kan het
voorkomen dat men af dient te stemmen met externe partijen.
Voorbeelden van externe raakvlakeisen zijn:
De overgang van bestaande verharding naar de nieuwe verharding dient zonder
hoogteverschil gerealiseerd te worden.
De watergang dient aan te sluiten op het aanwezige watersysteem.
Randvoorwaarden
Een randvoorwaarde is een harde eis die veelal het detailniveau beschrijft of dusdanig de
ontwerpvrijheid beperken dat een expliciete vermelding aanbevolen wordt.. Voorbeelden van
randvoorwaarden zijn:
De maximale taludhelling bedraagt 1:2.
De klappalen dienen met een universele sleutel geopend en gesloten te kunnen worden.
4.4.4

De notatie van de eis
Eisen aan de notatie
De eisen die geformuleerd zijn dienen ongeacht het soort eis ten minste te voldoen aan de „eisen aan eisen‟, daarbij dienen de eisen voorzien te zijn van een aantal onderdelen, namelijk:
a. Identificatienummer: Deze nummering is nodig om op een juiste wijze te kunnen
communiceren met een opdrachtgever of –nemer over een specifieke eis. Tevens zijn
deze noodzakelijk om te kunnen verwijzen naar bovenliggende en onderliggende eisen.
b. Onderwerp: een onderwerp zorgt ervoor dat men snel door de specificatie heen kan
bladeren op zoek naar een eis, zonder daarbij alle eisteksten door te nemen.
c. De eis: de eis zoals men die stelt aan de opdrachtnemer.
d. Bovenliggende eis: de eis waarvan de eis een afgeleide is, dit is noodzakelijk om de
gevolgen van een eventuele wijziging te kunnen bepalen.
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e.
f.

g.
h.

Onderliggende eis: de eisen die afgeleid zijn van deze eis, deze is noodzakelijk om de
gevolgen van een eventuele wijziging te kunnen bepalen.
Eisinitiator: degene die de eis op heeft laten nemen. Dit is belangrijk om te achterhalen met wie men contact op moet nemen om een eis ter discussie te stellen of te achterhalen wat de achterliggende gedachten is.
Bron: het document waaruit de eis volgt. Dit is van belang om de gevolgen te kunnen
bepalen van een eventuele herziening van het document.
Toelichting: in een aantal gevallen kan het handig zijn om een toelichting te gebruiken
om aan te geven hoe de eis tot stand gekomen is of in welk kader de eis gelezen
moet worden.

Eventueel kan daar aan toegevoegd worden:
a. Verificatiemethode: een opdrachtgever kan met een eisinitiator een bepaalde verificatie afspreken. Om dit na te komen zal die een verificatiemethode moeten voorschrijven. Ook op initiatief van de opdrachtgever kunnen bepaalde verificatiemethode voorgeschreven worden. Op deze wijze tracht een opdrachtgever de kwaliteit te borgen.
b. Gebruiksperiode: de periode waarvoor deze eis geldt. Op deze wijze kan zeer snel
aangegeven worden of het een verandering betreft of een voortzetting van de huidige
situatie. Deze kan men aangeven met de tekens A voor aanvangssituatie R voor de
realisatiefase en G voor de gebruikssituatie.
Om eisen te voorzien van de genoemde onderdelen kan gebruik gemaakt worden van het sjabloon zoals deze is weergeven in tabel 4.2.
tabel 4.2 Een voorbeeld van een sjabloon van een technische eis.

<Identificatie>
<Onderwerp>

Geldigheidsperiode
Bovenliggende eisen

<A>
<R>
<G>
Onderliggende eisen

<eistekst>

<identificatie bovenliggende
eisen>
initiator
<initiator>

<identificatie onderliggende eisen>
Bron
<Brondocument>

Verificatie
<verificatiemethode>
Toelichting
<toelichting>
4.4.5

Juridische beperkingen
Het formuleren van eisen is gebonden aan wetgeving zoals die is opgenomen in de Aanbestedingswet 2012, daarbij zijn twee artikelen van belang:artikel 2.75 lid 2 en 2.76. Die twee artikelen verbieden eisen die leiden tot onrechtvaardige belemmeringen om deel te nemen aan
de mededinging. Daartoe zijn een aantal bepalingen opgenomen die bij dienen te dragen aan
het voorkomen van de bedoelde belemmering.
Normen, richtlijnen en specificaties
Dit vindt ondermeer plaats door gebruik te maken van verwijzingen naar Europese of nationale normen, richtlijnen en specificaties die vrij toegankelijk zijn. Daarnaast dienen deze verwijzingen voorzien te zijn van de woorden: „of gelijkwaardig‟, hiermee biedt men ruimte om aan te
tonen dat het voldoen aan andere normen tot vergelijkbare resultaten leidt.
Milieukeurmerken
In de genoemde artikelen is in het bijzonder aandacht voor verwijzingen naar milieukeurmerken. Een aantal milieukeurmerken zijn nagenoeg gelijkwaardig, daarom dient men milieukeurmerken prestatiegericht en functioneel te omschrijven; het voorschrijven van een keurmerk zonder omschrijving is niet toegestaan.
Om te kunnen verwijzen naar een milieukeurmerk dient dit keurmerk te voldoen aan een aantal eisen, namelijk:
Het keurmerk is geschikt voor de kenmerken van de levering.
Het keurmerk is gegrond op wetenschappelijke gegevens.
Het keurmerk is toegankelijk voor alle betrokken partijen en wordt aangenomen middels een proces waaraan alle betrokkenen kunnen deelnemen.
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Wanneer een keurmerk voldoet aan deze eisen is het keurmerk geschikt om naar te verwijzen, dat ontslaat echter niet van de verplichting om het keurmerk prestatiegericht en functioneel te omschrijven.
Fabricaten, herkomst, werkwijze, (keur)merk, certificaten, octrooien, typen of productie
Tot slot is het niet toegestaan om te verwijzen bepaalde fabricaten, herkomst, werkwijze,
merk, keurmerk, certificaten, octrooien, type of productie. Tenzij dit onoverkomelijk is en niet
anders omschreven kan worden. Bijvoorbeeld wanneer een harde eis is dat het grind uit een
bepaalde groeve komt vanwege de kleur die aan moet sluiten op een ander object. Of wanneer er verder geen duidelijke beschrijving beschikbaar is. Daarbij dient echter wel de woorden: “of gelijkwaardig” aan toegevoegd te worden, hierdoor is het mogelijk om gelijkwaardige
zaken aan te dragen.

4.5

Structureren en alloceren

Bij omvangrijke of complexe projecten zal een grote hoeveelheid eisen noodzakelijk zijn,
daarom is het belangrijk dat men de eisen inzichtelijk maakt. Wanneer men gericht zoekt naar
een onderwerp dient het niet noodzakelijk te zijn om alle eisen door te nemen, maar moet men
op basis van een structuur eenvoudig de eis kunnen achterhalen.
Dit vindt plaats door de eisen te koppelen aan objecten uit de objectenboom: het alloceren. Zo
zal een eis omtrent de capaciteit van een weg thuis horen bij het object weginfrastructuur en
niet bij het watersysteem. Daardoor kan men eenvoudig de eisen omtrent het watersysteem of
andere objecten achterhalen en gericht zoeken.
Daarnaast bestaat het aanbrengen van structuur ook uit een decompositie, daarbij worden de
eisen steeds gedetailleerder en uitgebreider. De eisen worden niet inzichtelijk gemaakt in een
boomstructuur: dit is vanwege de omvang onmogelijk. Daarom zal men gebruikmaken van
verwijzingen naar boven- en onderliggende eisen waardoor een structuur ontstaat.
Structureren en alloceren zorgt niet alleen voor overzicht, maar draagt ook bij aan de volledigheid van de eisenboom. Door expliciet te werken wordt inzichtelijk welke eisen nog niet opgenomen zijn en nog opgenomen dienen te worden. Daarmee is het structureren en alloceren
van groot belang voor het succes van het project.

4.6

Ontwerpvrijheid

4.6.1

Onnodig beperken ontwerpvrijheid
Nadat de eisen zijn opgenomen in de systeemspecificatie dient men de controleren of er eisen
zijn die leiden tot onnodige beperking van de ontwerpvrijheid. Daarbij dient men te na te gaan
of de eis noodzakelijk is en het vinden van de optimale oplossing niet in de weg staat.

4.6.2

Beperken van risico‟s en creëren van draagvlak
In tegenstelling hiertoe kan het ook noodzakelijk zijn om de ontwerpvrijheid te beperken.
Wanneer er sprake is van een gegronde verwachting dat een ontwerper andere keuzes zal
maken dan gewenst zal het voorschrijven van een oplossing noodzakelijk zijn. Datzelfde geldt
wanneer met een bewoner, waterschap of andere belanghebbende een detail is overeengekomen om draagvlak te creëren.

4.6.3

Ontwerpen
Om de ontwerpvrijheid te beperken zal men gaan „ontwerpen‟; dit vindt plaats door te specificeren. Dit vindt plaats door aanvullende eisen te stellen waardoor een aantal oplossingen niet
langer voldoen. Daarmee stuurt men op een output die aansluit bij de wensen van de opdrachtgever en belanghebbenden.
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4.7

Inhoud systeemspecificatie

De verzamelde eisen, die tezamen de systeemspecificatie vormen, worden vastgelegd in de
systeemspecificatie (SYS). Daartoe bevat de systeemspecificatie ten minste de volgende onderdelen:
1. Inleiding
2. Systeemdefinitie
2.1.
Aanvangsituatie
2.2.
Realisatieperiode
2.3.
Onderhoudsperiode
2.4.
Contextbeschrijving
2.5.
Functiebeschrijving
3. Documenten waaraan gerefereerd wordt
4. Object
4.1.
Eisen uit functieanalyse
4.2.
Eisen uit aspectanalyse
4.3.
Eisen uit raakvlakanalyse
5. Ontwerprandvoorwaarden
6. Eisen aan werkzaamheden
7. Begrippen en afkortingen
Bijlagen
Bijlage A: Stakeholdersanalyse
Bijlage B: Contextdiagram
Bijlage C: Informatieve documenten
Bijlage D: Openstaande punten
Opgemerkt kan worden dat daarmee grote delen overeenkomen met de klanteisen specificatie. Bij het overnemen van gedeelten dient men echter te controleren of de inhoud nog overeenkomt met de kennis die opgedaan is.
De systeemspecificatie dient evenals de klanteisen specificatie helder en duidelijk samengesteld te worden, het vormt de input voor de volgende fase. In deze fase wordt aan de hand
van de systeemspecificatie het contractdocument Vraagspecificatie Eisen (VSE) opgesteld.
Om te zorgen dat hierin geen onduidelijkheden ontstaan dient de systeemspecificatie duidelijk
aan welke aanvulling noodzakelijk zijn.
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5 De bouworganisatievorm
5.1

Inleiding

Met de systeemspecificatie is de behoefte gedefinieerd en is vastgelegd aan welke eisen het
werk dient te voldoen. Daarmee is echter nog geen ontwerp vastgesteld of enig onderdeel van
het werk gerealiseerd. Men is na de systeemspecificatie in staat om het ontwerp uit te werken
waarna het werk gerealiseerd kan worden. Daarom is dit het moment om na te gaan welke
onderdelen en fasen van het werk men wenst uit te besteden of in eigen beheer uit te voeren.
De fasen die kunnen maken is het noodzakelijk om kennis te nemen van de mogelijke bouworganisatievormen en bijbehorende voor- en nadelen. Daarmee is de afweging nog niet eenvoudig te maken, daarvoor moet men kennis nemen van de organisatie van de opdrachtgever
en de achtergrond van het gekozen beleid.
In dit hoofdstuk worden daarom de voor- en nadelen van de mogelijke bouworganisatievormen behandeld, de rol van de opdrachtgever daarin en wordt de afweging toegelicht.
Met deze kennis is men in staat om een bouworganisatie te adviseren en te de gemaakte
keuze te onderbouwen.

5.2

Bouworganisatie- en contractvorm

Met de begrippen bouworganisatievorm en contractvorm wordt veelal ten onrechte als een synoniem gezien, deze verschillen terdege. De definitie van een bouworganisatievorm is: „De
wijze waarop de, in een bouwproces, uit te voeren taken over de verschillende deelnemers
aan het bouwproces worden verdeeld‟ (PIANOo). Dat wil zeggen de wijze waarop de opdrachtgever de taken verdeeld over de marktpartijen waaronder advies- en ingenieursbureaus, leveranciers en aannemers.
Daarentegen is een contractvorm: „De juridische vastlegging van de contractuele afspraken,
die tussen die deelnemers zijn gemaakt‟ (PIANOo). Dit houdt daarmee niet meer in dan het
document waaraan beide partijen, middels ondertekening aan gebonden zijn. De contractvorm volgt wel uit de gekozen bouworganisatievorm, waardoor er wel sprake is van een relatie
tussen deze twee begrippen.

5.3
5.3.1

Traditionele bouworganisatievormen

Traditionele bouworganisatievorm I
Bij het gebruik van de traditionele bouworganisatievorm wordt het ontwerp volledig uitgewerkt
onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Hij realiseert het ontwerp in eigen beheer of besteed dit uit aan advies- en ingenieursbureaus. Daarbij wordt het ontwerp afgestemd met belanghebbende door de opdrachtgever.
Als het ontwerp wordt vastgesteld zal men een bestek samenstellen conform de RAWsystematiek. In het bestek worden besteksposten opgenomen waarin resultaatverplichtingen
opgenomen zijn. Daarin zijn de werkzaamheden beschreven, inclusief de bijbehorende hoeveelheden. Deze worden bepaald door het vastgestelde ontwerp. Dit bestek wordt aan de ondernemingen ter beschikking gesteld om een inschrijfprijs te kunnen bepalen.
De RAW-systematiek kenmerkt zich door:
Een standaardindeling van het bestek;
Een scheiding tussen kosten welke gebonden zijn aan een product en aan het proces;
Standaardbepalingen voor uiteenlopende zaken waaronder betaling, kwaliteit, risicoverdeling;
Productgerichte beschrijvingen van de te leveren producten en/of werkzaamheden.
Na de gunning van de opdracht zal de opdrachtnemer het werk conform het bestek uitvoeren.
Daarbij wordt de opdrachtnemer gecontroleerd door de opdrachtgever, of een derden in opdracht van de opdrachtgever. Daarbij worden de werkzaamheden getoetst aan de RAW-
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standaard en kunnen een aantal proeven vereist worden. Door middel van het toezicht en
controles van producten wordt de kwaliteit gewaarborgd.
Deze bouworganisatievorm heeft de volgende voordelen:
a. De opdrachtgever heeft veel invloed op het ontwerp;
b. De opdrachtgever kan op relatief eenvoudige wijze wijzigingen gedurende de ontwerpfase doorvoeren;
c. Er is een duidelijke risicoverdeling tussen de contractpartners;
d. Er is grote zekerheid over het behalen van de gewenste kwaliteit;
e. Er is inzicht in de kosten van meer- en minderwerk door middel van de gehanteerde
eenheidsprijzen bij inschrijving (tot 10% afwijking van de hoeveelheden);
f.
Het werk kan op elke overgang van de projectfases worden beëindigt, dit heeft voordelen wanneer de uitvoering van het project onzeker is.
Daarnaast heeft deze bouworganisatievorm ook een aantal nadelen, te weten:
a. Er wordt geen gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van opdrachtnemers;
b. Er is geen stimulans om hogere kwaliteit te leveren dan gewenst;
c. Er is weinig stimulans voor innovaties door opdrachtnemer;
d. De verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is offensief, er is geen sprake
van een dynamische relatie;
e. Risico‟s worden niet expliciet gemaakt, maar worden enkel verwerkt in de opslag voor
winst en risico;
f.
Het project kent een langere doorlooptijd doordat het ontwerpproces in zijn geheel
vooraf gaat aan het realisatieproces.
5.3.2

Traditionele bouworganisatievorm II
De bouworganisatievorm bouwteam wordt ingedeeld bij de traditionele bouworganisatievormen omdat de verantwoordelijkheid voor het ontwerp berust bij de opdrachtgever. Bij deze
bouworganisatievorm wordt een aannemer betrokken bij het ontwerp van een project. Het
ontwerp wordt uitgewerkt door de opdrachtgever, welke daarbij gebruik maakt van de kennis
en ervaring van de aannemer. Dit heeft tot doel om tot een ontwerp te komen dat uitvoerbaar
is door de kennis van de uitvoering te integreren in het ontwerpproces. Ook is het mogelijk om
uitvoeringsrisico‟s te elimineren of te reduceren.
De aannemer wordt bepaald door middel van een aanbesteding. Bij de aanbesteding overlegt
de aannemer een inschrijfprijs en een aantal referenties. De inschrijfprijs bestaat uit de prijs
die verbonden is aan de door hem te besteden uren om tot het ontwerp te komen. Om aan te
tonen dat de te betrekken medewerker(s) beschikt over de benodigde kwaliteiten overlegt de
aannemer referenties.
De opdrachtnemer krijgt na de ontwerpfase de mogelijkheid om een aanbieding te maken,
daarbij benaderd de opdrachtgever geen andere partijen dan uitsluitend de opdrachtnemer die
reeds betrokken is bij het project. Om te voorkomen dat de opdrachtnemer geen marktconforme aanbieding doet kan de opdrachtgever besluiten een onafhankelijk kostendeskundige
een raming te laten maken. Wanneer blijkt dat de aanbieding niet marktconform is kan besloten worden de opdracht alsnog in concurrentie op de markt te plaatsen. De opdrachtnemer
ontvangt in dat geval is vooraf vastgesteld percentage van de prijs die door de onafhankelijke
kostendeskundige is vastgesteld als vergoeding voor zijn bijdrage.
Deze bouworganisatievorm heeft de volgende voordelen:
a. De opdrachtgever heeft goede mogelijkheden om wijzigingen tijdens het ontwerp door
te voeren;
b. Een beperking van de risico‟s door het betrekken van de aannemer waardoor beheersmaatregelen doorgevoerd kunnen worden in het ontwerp;
c. Er is grote zekerheid dat de gewenste kwaliteit wordt behaald;
d. Er is inzicht in de kosten van meer- en minderwerk door middel van de gehanteerde
eenheidsprijzen bij inschrijving (tot 10% afwijking van de hoeveelheden);
e. Men maakt gebruik van de kennis van de marktpartijen;
f.
Het werk kan op elke overgang van de projectfases worden beëindigt, dit heeft voordelen wanneer de uitvoering van het project onzeker is.
Tevens zijn er nadelen aanwezig, te weten:
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a.
b.
c.
d.

5.4
5.4.1

Er vindt geen reductie van de doorlooptijd plaats doordat de scheiding tussen ontwerp en uitvoering wordt gehandhaafd;
De concurrentie van de markt wordt slechts ten dele benut;
Men ontwerp minder kostenbewust omdat de aannemer gebaat is bij een hoge omzet;
De partijen hebben verschillende belangen, hetgeen geschillen op kan leveren en er
voor zorgt dat de kwaliteit van het ontwerp niet voldoet aan hetgeen gewenst is.

Innovatieve bouworganisatievormen

Design & Construct (D&C)
De bouworganisatievorm Design & Construct is één van de varianten van de geïntegreerde
bouworganisatievormen. Daarbij heeft de opdrachtnemer de mogelijkheid om het ontwerp zodanig samen te stellen dat aansluit bij zowel de eisen uit de overeenkomst als bij zijn werkmethoden en kennis.
De uitvraag bestaat in veel gevallen uit een voorontwerp en een programma van eisen. De eisen hebben betrekking op zowel het product als op het proces. Deze zijn vastgelegd in een
vraagspecificatie (tweedelig: vraagspecificatie eisen en proces). Daarnaast worden bijlagen
met informatie aangaande de projectlocatie (onder andere inmetingen en bodemonderzoeken)
en documenten met eisen (richtlijnen voor zover niet openbaar toegankelijk) bijgevoegd. Met
behulp van die documenten stelt de opdrachtnemer een aanbieding op.
Het gunningscriterium is in de meeste gevallen de economisch meest voordelige inschrijving,
zodoende wordt de inschrijver uitgedaagd om na te denken op welke wijze hij in het ontwerp
of het proces meerwaarde kan realiseren. Op deze wijze tracht men te komen tot een optimaal
ontwerp tegen de laagste prijs.
De opdrachtnemer wordt verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering alsmede de kwaliteit die geleverd wordt. De kwaliteit wordt achteraf aangetoond middels verificatie en validatie
en vastgelegd in een opleveringsdossier dat bij oplevering wordt overgedragen aan de opdrachtnemer.
Deze bouworganisatievorm heeft de volgende voordelen:
a. De opdrachtgever wordt „ontzorgt‟ doordat de opdrachtnemer de volledige verantwoordelijkheid draagt voor zijn deel van het project. De opdrachtgever behoudt wel de
eindverantwoordelijkheid.
b. Er is in een vroeg stadium zekerheid over het benodigde budget, op voorwaarden dat
het aantal wijzigingen wordt beperkt door een correct samengestelde vraagspecificatie;
c. Er ontstaat een optimaal, uitvoerbaar ontwerp door kennis aangaande de uitvoering in
een vroeg stadium in het ontwerp te verwerken;
d. Er is geen capaciteit noodzakelijk voor dagelijks toezicht doordat de opdrachtnemer
verantwoordelijk is voor de kwaliteit die hij levert en achteraf aan moet tonen;
e. De risico‟s worden vroegtijdig in beeld gebracht en kunnen beheerst worden door de
beheersmaatregelen te verwerken in het ontwerp;
f.
Innovatie wordt gestimuleerd doordat de uitvoeringsmethode niet voorgeschreven
wordt.
Tevens heeft deze bouworganisatievorm ook een aantal nadelen, te weten:
a. De opdrachtgever heeft weinig invloed op het ontwerp;
b. Wijzigingen zijn lastig door te voeren doordat discussies ontstaan aangaande de prijs
die daar mee gepaard gaat;
c. Opdrachtgevers kunnen hun verantwoordelijkheid veelal slecht loslaten waardoor de
ontwerpvrijheid vaak onnodig wordt beperkt;
d. De belasting op de opdrachtnemer ten behoeve van de verificatie kan erg groot worden wanneer veel eisen gesteld worden;
e. Er is nog een beperkte hoeveelheid ervaring aanwezig bij kleine opdrachtnemers, zij
staan vaak huiverig tegenover dergelijke bouworganisatievormen en kunnen door het
gebrek aan kennis nauwelijks een concurrerende aanbieding doen;
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f.

De inschrijfmogelijkheden van de kleinere ondernemingen zijn beperkt vanwege de
hoge kosten die gepaard gaan bij de calculatie en het ontwerp (in een aantal gevallen
uitbesteed aan advies- en ingenieursbureaus).

5.4.2

Turnkey
Turnkey is een variant van de bouworganisatievorm Design & Construct, hierbij wordt echter
de volledige verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de realisatie bij de opdrachtnemer gelegd. De opdrachtgever dient daarom zijn eisen en wensen specifiek te formuleren, gedurende
het ontwerp heeft hij hier geen invloed meer op. Het is vergelijkbaar met het kopen van een
nieuwbouwwoning, hierbij koopt men het object vanaf de tekening en krijgt men aan het eind,
bij de oplevering, de sleutel. De opdrachtgever is betrokken bij het initiatief, de haalbaarheid
en de definitie waarna de opdrachtgever de verantwoordelijkheid overdraagt.
Deze vorm is geschikt voor situaties waarbij de opdrachtgever weinig tijd heeft om het ontwerpproces te begeleiden en te controleren. Deze wijze wordt toegepast wanneer het een
standaardoplossing betreft aangezien standaardoplossingen weinig variatie kennen en er weinig keuzemogelijkheden zijn. De voor- en nadelen zijn nagenoeg gelijk aan die van Design &
Construct waarbij in tegenstelling tot Design & Construct geen invloed op het ontwerp mogelijk
is.

5.4.3

Engineering & Construct (E&C)
De bouworganisatie Engineering & Construct is nagenoeg gelijk aan Design & Construct. De
bouworganisatievorm Engineering & Construct wordt toegepast bij het correct laten functioneren van bestaande objecten en systemen(Rijkswaterstaat). Daarmee is Engineering & Construct gericht op het onderhoud. Voorbeelden zijn het asfaltonderhoud en het onderhoud van
openbare verlichting en verkeersinstallaties. Daarbij is de opdrachtnemer verantwoordelijk
voor de voorbereiding en de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.
Tevens wordt de bouworganisatievorm ook toegepast bij projecten waarbij het definitieve ontwerp onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever gerealiseerd wordt. Bij de voorbereiding en uitvoering van het werk maakt men gebruik van de kennis van marktpartijen. Dit
vindt onder andere plaats wanneer de uitvoerbaarheid van het ontwerp ter discussie staat en
projectrisico‟s groot zijn(Brink Groep). De uitvraag bestaat, evenals bij D&C, uit vraagspecificaties en bijlagen. De gunning en de kwaliteitsborging is gelijk aan die van D&C.
Deze bouworganisatievorm heeft de volgende voordelen:
a. Goede mogelijkheden om wijzigingen tijdens het ontwerp door te voeren;
b. Er wordt gebruik gemaakt van de kennis van aannemers aangaande de uitvoering;
c. Er is geen capaciteit noodzakelijk voor dagelijks toezicht doordat de opdrachtnemer
verantwoordelijk is voor de kwaliteit die hij levert en achteraf aan moet tonen;
d. De risico‟s worden, ten dele, beperkt door tijdig voor een uitvoeringswijze te kiezen
welke de risico‟s beheersen;
e. Er wordt gekozen voor de meest optimale uitvoeringsmethode;
f.
Innovatie wordt gestimuleerd doordat de uitvoeringsmethode niet voorgeschreven
wordt.
Daarnaast heeft deze bouworganisatievorm ook een aantal nadelen, te weten:
a. Er is nog een beperkte hoeveelheid ervaring aanwezig bij kleinere en middelgrote ondernemers, deze staan vaak huiverig tegenover innovatieve bouworganisatievormen,
en kunnen nauwelijks concurrerende aanbiedingen doen vanwege het gebrek aan
kennis;
b. De belasting op de opdrachtnemer ten behoeve van de verificatie kan erg groot worden door de hoeveelheid eisen.
c. Inschrijfmogelijkheden van de kleinere ondernemers zijn beperkt vanwege de hoge
kosten die gepaard gaan bij de calculatie (in een aantal gevallen uitbesteed aan advies- en ingenieursbureaus).
d. Wijzigingen zijn lastig door te voeren doordat discussies ontstaan aangaande de prijs
daarmee gepaard gaat;
e. Opdrachtgevers kunnen hun verantwoordelijkheid vaak slecht loslaten waardoor de
vrijheid vaak onnodig beperkt wordt.

Pagina 44 van 202

Van improvisatie naar compositie
Handreiking
definitief
02-06-2014

5.4.4

Design, Build & Maintain (DBM)
De bouworganisatievorm Design, Build & Maintain is een uitbreiding van de bouworganisatievorm Design & Construct met het meerjarig onderhoud. Naast de verantwoordelijkheid voor
het ontwerp en de uitvoering wordt het uitgebreid met de verantwoordelijkheid voor het onderhoud gedurende een vastgesteld aantal jaren nadat de uitvoeringswerkzaamheden gereed
zijn.
Door ontwerp, uitvoering en onderhoud als één werk aan een opdrachtnemer op te dragen
stimuleert men de opdrachtnemer om bij het ontwerp na te denken over de wijze waarop het
onderhouden kan worden en op welke wijze de onderhoudskosten geminimaliseerd worden.
Met dien verstande zal hij een kwalitatief hoogwaardig product realiseren aangezien het onderhoud ook herstelwerkzaamheden betreft.
De uitvraag bestaat, net als bij D&C, uit een vraagspecificaties en bijlagen. De gunning en de
kwaliteitsborging is gelijk aan die van D&C.
Deze bouworganisatievorm heeft de volgende voordelen:
a. De opdrachtgever wordt ontzorgt doordat de opdrachtnemer de volledige verantwoordelijkheid draagt voor zijn deel van het project.
b. Er is in een vroeg stadium zekerheid over het benodigde budget, op voorwaarden dat
het aantal wijzigingen wordt beperkt door een correct samengestelde vraagspecificatie;
c. Er wordt een optimaal ontwerp samengesteld door uitvoering- en onderhoudsmogelijkheden in een vroeg stadium in het ontwerp te betrekken;
d. De risico‟s worden vroegtijdig in beeld gebracht en kunnen beheerst worden door het
ontwerp hierop aan te passen;
e. Innovaties worden gestimuleerd doordat de uitvoeringsmethode niet vast staat en men
tracht de kosten voor het onderhoud te beperken;
f.
De opdrachtnemer zal trachten om te voorkomen dat zich gebreken voordoen gedurende de onderhoudsperiode, daartoe zal hij een kwalitatief hoogwaardig product realiseren.
Daarnaast heeft deze bouworganisatievorm ook een aantal nadelen, te weten:
a. Er is nog een beperkte hoeveelheid ervaring aanwezig bij kleine en middelgrote ondernemers, deze staan vaak huiverig tegenover dergelijke bouworganisatievormen en
kunnen door het gesprek aan kennis nauwelijks een concurrerende aanbieding doen;
b. De inschrijfmogelijkheden van de kleinere ondernemers zijn beperkt vanwege de hoge
kosten die gepaard gaan bij de calculatie en het ontwerp (in een aantal gevallen uitbesteed aan advies- en ingenieursbureaus);
c. Minder flexibiliteit gedurende de beheerfase; door de contractuele verbintenis is de
keuze voor een andere opdrachtnemer bij aanvullende werkzaamheden nagenoeg
uitgesloten;
d. Hoge transactiekosten voor de opdrachtnemer doordat de omvang van de calculatie
en het ontwerp groot is;
e. Bij wijzigingen van het werk naar aanleiding van nieuwe inzichten, wijzigingen van behoeften et cetera veranderd het project en is men gebonden aan de opdrachtnemer
welke het tevens heeft gerealiseerd. Een andere partij kan afbreuk doen aan de door
hem geleverde kwaliteit waarvoor hij verantwoordelijk is;
f.
Grote risico‟s vanwege de onzekerheid over de ontwikkelingen van de markt over een
dergelijk periode, daarom zijn risicoverdelingen noodzakelijk waardoor de prijs niet
meer vast staat gedurende de looptijd van het contract.

5.5

Publiek Private Samenwerking (PPS)

Het concessiemodel, een vorm van een publiek private samenwerking, is het aanbieden van
een werk, waarbij het ontwerp, de uitvoering, het onderhoud en de financiering (en mogelijk
het exploiteren) wordt gebundeld in één opdracht. Daarbij wordt de opdrachtnemer tevens de
financier van het project en betaalt de overheid voor een dienst. De betalingswijze voor de
dienst kunnen op twee wijzen plaatsvinden, te weten:
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Gebruiksvergoeding: de betaling vindt plaats per gebruiker, bij wegen betekent dat
dus een betaling per weggebruiker;
Beschikbaarheidsvergoeding: de betaling vindt plaats per tijdseenheid dat de weg beschikbaar is, bij wegen betekent dat een betaling per tijdseenheid dat de weg open is
en verkeer doorgang kan vinden.
Naast de financiering vanuit een opdrachtnemer kan een Publiek Private Samenwerking ook
inhouden dat de overheid het project financiert met een bijdrage van een private partij. Dit kan
onder andere als bij de realisatie van een goede ontsluiting voor een te ontwikkelen gebied de
grondwaarde stijgt. Een projectontwikkelaar zal gebaad zijn bij de realisatie van het project en
kan daartoe een bijdrage leveren. In dat geval wordt financiering vanuit een private partij aangewend voor de realisatie van het project.
Het doel van een Publiek Private Samenwerking is het uitwisselen van kennis en om samen
met marktpartijen tot een goede oplossing komen. Daarbij wordt het project tegen beperkte
kosten gerealiseerd en wordt tegelijkertijd de kwaliteit verhoogd. In dit document wordt uitsluitend het concessiemodel behandeld.
5.5.1

Design, Build, Finance & Maintain (DBFM)
De bouworganisatievorm Design, Build, Finance & Maintain is een uitbreiding van de bouworganisatievorm Design & Construct. De uitbreiding bestaat naast het onderhoud, zoals beschreven in par. 5.4.4, tevens uit de financiering van het project. Omdat de betaling plaatsvindt gedurende de beschikbaarheid van de weg wordt de opdrachtnemer gestimuleerd het
project vroegtijdig op te leveren en beschikbaar te stellen. Omdat opdrachtnemers, in de
meeste gevallen, niet beschikken over de benodigde financiële middelen of die voor andere
doeleinde beschikbare dienen te houden, worden pensioenfondsen, beleggingsmaatschappijen, banken en andere partijen betrokken ten behoeve van de financiering.
Deze bouworganisatievorm heeft de volgende voordelen:
a. Er ontstaat een optimaal ontwerp door uitvoering- en onderhoudsmogelijkheden in
een vroeg stadium in het ontwerp te betrekken;
b. De kwaliteit wordt gewaarborgd doordat de opdrachtnemer betaald wordt voor de beschikbaarheid van het object en de kosten voortvloeiend uit het onderhoud voor rekening komen van de opdrachtnemer;
c. Innovaties worden gestimuleerd doordat de uitvoeringsmethode niet vast staat en men
tracht de kosten voor het onderhoud te beperken;
d. De meeste gebreken komen aan het licht gedurende de verantwoordelijkheid van de
opdrachtnemer die het uitgevoerd heeft;
e. Het ontwerp wordt geoptimaliseerd om de levensduurkosten te beperken, waardoor
de kosten voor de opdrachtgever beperkt worden;
f.
Kosten van grote investeringen worden door concessieovereenkomsten gespreid.
Daarnaast heeft deze bouworganisatievorm ook een aantal nadelen, te weten:
a. Vanwege het ontbreken van de eenheidsprijzen is deskundigheid op het gebied van
kosten noodzakelijk bij het overeenstemmen van de prijzen voor meer- en minderwerk;
b. Minder flexibiliteit gedurende de beheerfase doordat afspraken contractueel zijn vastgelegd, afwijken van de gemaakte afspraken zorgt voor een verandering van het contract;
c. Hoge transactiekosten voor opdrachtnemer doordat de omvang van de calculatie en
het ontwerp groot is;
d. Bij wijzigingen van het werk naar aanleiding van nieuwe inzichten, wijzigingen van behoeften et cetera veranderd het project en is men gebonden aan de opdrachtnemer
welke het tevens heeft gerealiseerd. Een andere partij kan afbreuk doen aan de door
hem geleverde kwaliteit waarvoor hij verantwoordelijk is.
e. De verantwoordelijkheden dienen goed vastgelegd te zijn vanwege het gedeelde eigendom van de weg.
f.
Er zijn risico‟s aanwezig omdat de ontwikkelingen voor de looptijd van het contract
vastgelegd dienen te worden. Daardoor is het in mindere mate mogelijk om in te spelen op ontwikkelingen die niet voorzien waren.
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5.5.2

Design, Build, Finance, Maintain & Operate (DBFMO)
De laatste uitbreiding op de bouworganisatievorm DC is Design, Build, Finance, Maintain &
Operate. De uitbreiding bestaat uit het exploiteren/faciliteren van het werk. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de opdrachtnemer de weginspecties uitvoert en dat hij bij tolwegen de tolheffing
verzorgd. Deze bouworganisatievorm wordt nauwelijks toegepast in de Grond- Weg en Waterbouw. Opdrachtgevers behouden vaak de exploitatie in eigen beheer omdat ze reeds beschikken over het benodigde personeel of dit in een apart contract uitbesteden.
De voor- en nadelen zijn gelijk aan die van DBFM, zoals beschreven in par. 5.5.1 met als toevoeging dat de exploitatiekosten ook meegenomen worden in het ontwerp.

5.5.3

Alliantie
Een alliantie is een bouworganisatievorm die in tegenstelling tot de vorige bouworganisatievormen niet toe te bedelen aan bepaalde projectfases. Bij de voorgaande bouworganisatievormen is de verdeling van de risico‟s contractueel en juridisch vastgelegd. Daarbij worden
bepaalde risico‟s gedeeld, en andere gedragen door één enkele partij. Bij een alliantie worden
alle risico‟s verdeeld over de opdrachtgever en –nemer. Dit vindt plaats doordat de opdrachtgever als een partner functioneert in het project. Daarbij worden de verantwoordelijkheden
voor het ontwerp en de uitvoering gedeeld.
Er zijn twee vormen van allianties te weten een contractuele en institutionele alliantie. Deze
worden in het volgende nader beschreven.
Contractuele alliantie
Een contractuele alliantie is een alliantie waarbij de partijen verbonden zijn door middel van
een contract. Daarbij zijn de partijen gezamenlijk verantwoordelijk voor één of meerdere activiteiten/projectfases. Daarbij worden tevens de verdiensten van het opgeleverde product verdeeld over de betrokken partijen.
Institutionele alliantie
Bij een institutionele alliantie worden de partijen aan elkaar verbonden door gezamenlijk een
vennootschap op te richten. Verder is de institutionele alliantie gelijk aan de contractuele alliantie. Daarbij moet men bij een institutionele alliantie alert zijn op de beperkingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld geldt dat gemeentes enkel een vennootschap op
mag richten „indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging
van het daarmee te dienen openbaar belang‟ (Art. 160 lid 2, Gemeentewet). Indien het college besluit dat dit het geval is dient men goedkeuring te verkrijgen bij de Gedeputeerde Staten.
Voor andere overheidsniveau gelden gelijkvormige wetgeving. Om procedures te voorkomen
dient men de vigerende wet- en regelgeving na te leven.
Voordelen van een alliantie zijn:
a. Er is een dynamische relatie tussen de opdrachtgever en de –nemer;
b. Er is een grote mate van flexibiliteit;
c. De kosten worden geminimaliseerd door de kennis van de opdrachtgever en –nemer
te combineren;
d. Een afname van het aantal geschillen door een dynamische relatie;
e. Er wordt kennis uitgewisseld tussen de partners.
Nadelen van een alliantie zijn:
a. De openheid zoals die noodzakelijk is wordt nauwelijks bereikt uit angst dat de informatie tegen hen gebruikt gaat worden;
b. De machtspositie opdrachtgever neemt af;
c. Er ontstaan lastige discussie bij meer- en minderwerk door de openheid, waardoor
misbruik van de informatie kan ontstaan;
d. Grotere overhead, beide partijen hebben hun bovenliggende organisatie die input
hebben en waaraan verantwoording afgedragen moet worden;
e. Door het „clubgevoel‟ is het project gevoeliger voor wisselingen van projectleden.
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5.6

Rol van de opdrachtgever

Wanneer gekozen wordt voor een geïntegreerde bouworganisatievorm verandert de rol van
de opdrachtgever ten opzichte van de traditionele bouworganisatievorm. Om dit verschil duidelijk te maken beschouwen we de rol van de opdrachtnemer bij een traditionele bouworganisatievorm en bij een geïntegreerde bouworganisatievorm.
5.6.1

Traditionele bouworganisatievorm
Invloed
Bij een traditionele bouworganisatievorm heeft de opdrachtgever veel invloed in de totstandkoming van het werk en de uitvoeringswijze. De opdrachtgever oefent zijn invloed uit op het
ontwerp door zijn wensen kenbaar te maken en tijdens het ontwerpen nieuwe eisen in te dienen. Men kan eenvoudig nieuwe wensen inbrengen, maar ook wijzigingen door te voeren.
Daarnaast heeft men invloed op de uitvoeringswijze door werkzaamheden voor te schrijven in
het RAW-bestek. Die invloed op de uitvoeringswijze heeft men gedurende de voorbereidingsfase waarin men het bestek samenstelt.
Project uitstellen of afbreken
De opdrachtgever kan eenvoudig het project onderbreken of afbreken wanneer men overgaat
naar een volgende fasen. Hierdoor kan men per fase bepalen of men beschikt over voldoende
middelen om de volgende fasen te kunnen bekostigen. Ook de afstemming met het verkrijgen
van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen is daarbij eenvoudig.
Controle
De opdrachtgever houdt dagelijks toezicht op het werk, daarbij controleert men voortdurend
de geleverde kwaliteit. De minimale kwaliteit en de uitvoering van de werkzaamheden zijn
vastgelegd in de RAW-standaard waardoor men de opdrachtnemer eenvoudig kan toetsen.
De opdrachtgever behoudt de verantwoordelijkheid voor de geleverde kwaliteit door voortdurend te controleren en waarnodig bij te sturen.

5.6.2

Geïntegreerde bouworganisatievorm
Invloed
Bij een geïntegreerde bouworganisatievorm dient de opdrachtgever zijn invloed vroegtijdig te
tonen, namelijk tijdens de definitiefase en eventueel bij het samenstellen van het voorontwerp.
Daarbij maakt hij zijn wensen kenbaar door eisen te stellen en die te vertalen naar de vraagspecificatie. Gedurende het ontwerpproces dat de opdrachtnemer uitvoert heeft men minder
invloed. Als men in dat geval een wijziging wil doorvoeren in het ontwerp dat voldoet aan de
gestelde eisen is er sprake van een contractwijziging welke gepaard zal gaan met een kostenverhoging.
Project uitstellen of afbreken
Wanneer men het werk heeft uitbesteed aan de opdrachtnemer (in de meeste gevallen het
ontwerp en de uitvoering) is er geen mogelijkheid meer om het project te onderbreken of af te
breken, tenzij men het contract ontbindt. Bij ontbinding van het contract:
door de opdrachtgever (UAV-GC 2005 §16 lid 8)
door de opdrachtgever naar aanleiding van een schorsing van alle werkzaamheden,
door omstandigheden voor rekening van de opdrachtgever, voor een periode langer
dan 6 maanden(UAV-GC 2005 §16 lid 5)
door de opdrachtnemer naar aanleiding van een schorsing van de uitvoeringswerkzaamheden, door omstandigheden voor rekening van de opdrachtgever, voor een periode langer dan 2 maanden(UAV-GC 2005 §16 lid 7)
heeft de opdrachtnemer recht op een onkostenvergoeding conform UAV-GC 2005 §16 lid 10.
Daaruit blijkt dat het ontbinden gepaard gaat met kosten waartegenover geen prestaties
staan. Vanaf het initiatief tot aan de definitie is er daarentegen wel de mogelijkheid om het
project te onderbreken dan wel af te breken.
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Controle
Bij geïntegreerde contractvormen wordt de opdrachtnemer verantwoordelijk gesteld voor de
kwaliteit van het werk, daarmee doet de opdrachtgever meer afstand van het werk. De opdrachtgever zal hierbij voornamelijk toetsen of het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer functioneert, daarmee zorgt de opdrachtnemer dat het werk voldoet aan de gestelde eisen. Het controleren van het werk door dagelijks toezicht en het uitoefenen van invloed op de uitvoering behoort daarmee niet langer tot de taken van de opdrachtgever.

5.7

Keuze bouworganisatievorm

Er bestaat geen standaard bouworganisatievorm die op elk moment gebruikt kan worden. Bij
de keuze voor een bouworganisatievorm moet daarom zeer goed nagedacht worden over zaken als:
het belang van de aanbesteder (tijd, kosten, kwaliteit e.d.);
de vaardigheden aanbesteder (ontwerpafdeling, kennis e.d.);
de mogelijkheden aanbesteder (wet- en regelgeving, intern beleid e.d.);
het project (complexiteit, uitvoerbaarheid, onderhoud e.d.).
Om een afweging te kunnen maken moeten een aantal aspecten worden afgewogen, deze
aspecten zijn in Bijlage B opgenomen en nader toegelicht. Daarbij is het enkel nog niet mogelijk om als het ware een rekenmodel te bepalen waarmee de meest optimale bouworganisatievorm kan worden bepaald. Er zijn wel modellen beschikbaar die een voorstel doen op basis
van de beantwoording van een aantal vragen. Dit voorstel dient vervolgens alsnog door de
projectorganisatie te worden afgewogen.
Bij het adviseren van een opdrachtgever aangaande de bouworganisatievorm is het verstandig om kennis op te doen van de redenen om een werk uit te besteden of in eigen beheer uit
te voeren. Hiermee heeft men oog voor de zaken die de opdrachtgever kan weerhouden om
fasen uit te besteden. Door hiervan kennis te nemen is een effectiever communicatie met de
opdrachtgever mogelijk, hiertoe is in 0 een korte beschrijving gegeven van de wijze waarop
het beleid voor het al dan niet uitbesteden tot stand komt.
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6 De aanbestedingsprocedure
6.1

Inleiding

Met de keuze voor een bouworganisatievorm heeft men nog geen keuze gemaakt voor de wijze waarop men de markt gaat benaderen: de aanbestedingsprocedure. Met de aanbestedingsprocedure maakt men de keuze aangaande de ondernemingen die gelegenheid krijgen
om een inschrijving te doen. De mogelijke aanbestedingsprocedures opgenomen in het ARW
2012, maar is tevens aan overige wetgeving en beleidsdocumenten gebonden. Binnen dit kader dient een zorgvuldige keuze gemaakt te worden voor een aanbestedingsprocedure en de
daarbij behorende keuzes.
Hieruit volgt dat het noodzakelijk is om kennis op te doen van de vigerende wet- en regelgeving en de daarin genoemde aanbestedingsprocedures. Daarom wordt in dit hoofdstuk kort
ingegaan op aanbestedingswetgeving en de aanbestedingsprocedures zoals vermeldt in het
ARW 2012. Met deze kennis is men in staat om tot een onderbouwde keuze van de aanbestedingsprocedure te komen en hieromtrent opdrachtgevers te adviseren.

6.2

Doel van een aanbesteding

Bij een aanbesteding worden meerdere partijen in staat gesteld om een aanbieding te doen
om het werk te realiseren waarna de beste aanbieding bepaald kan worden. Daartoe ontvangen meerdere partijen aanbestedingsstukken met informatie over het te leveren product en de
te verrichten werkzaamheden in het kader van de opdracht. Doordat deze aanbestedingstukken eenduidige uitgangspunten bieden voor de partijen ontstaan onderling vergelijkbare inschrijvingen. Middels een vergelijking kan de beste aanbieding bepaald worden waarna het
werk opgedragen zal worden aan de daarbij behorende aanbieder.

6.3

Aanbestedingswetgeving

6.3.1

Wetgeving op diverse niveaus
De aanbestedingen van werken, diensten en levering zijn aan wet- en regelgeving gebonden.
Deze worden op verschillende bestuurlijke niveaus opgelegd, te denken aan Europese en nationale niveau. In aanvulling daarop hebben ook gemeenten veelal een beleidsdocument
waarin aanvullende eisen zijn opgenomen.
Het hanteren van wet- en regelgeving heeft voordelen voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Dit voordeel bestaat ondermeer uit een vergroting van de herkenbaarheid, een
duidelijke rechtsbescherming van beide partijen en eenduidigheid.

6.3.2

Van belang zijnde wetgeving
Voor de inrichting van de aanbestedingsprocedures (voor aanbestedende diensten, niet zijnde
nutsbedrijven) dient men acht te slaan op het Aanbestedingsreglement Werken 2012, de Gids
Proportionaliteit en aanvullende eisen vanuit de beleidsdocumenten van de opdrachtgever. In
deze wetgeving is de Europese richtlijnen voor aanbestedingen van werken geïmplementeerd,
evenals de nationale wetgeving bestaande uit de Aanbestedingswet 2012.
Dit geeft echter niet weer dat de overige wetgeving daarmee niet langer van belang is, deze
wetgeving wordt namelijk is die wetgeving geïmplementeerd waardoor een wijziging in de bovenliggende wetgeving een wijzing van de ARW 2012 tot gevolg zal hebben. Daarom is het
noodzakelijk dat men kennis neemt van de wetgevingen die hieraan ten grondslag liggen,
daartoe wordt in 0 nader ingegaan op de vigerende wet- en regelgeving op zowel Europees
als nationaal niveau.
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6.3.3

Aanbestedingsreglement Werken 2012
In het Aanbestedingsreglement Werken 2012 zijn alle aanbestedingsprocedures opgenomen
welke beschreven zijn in deel I. Daarbij zijn twee kolommen weergeven: links voor de Europese aanbestedingen en aan de rechterzijde voor de nationale aanbestedingen. Daardoor zijn
de verschillen duidelijk inzichtelijk en zijn alle voor een bepaalde aanbestedingsprocedures
geldende eisen samengevat. Daarnaast bevat het aanbestedingsreglement een aantal modellen voor bijvoorbeeld het inschrijvingsbiljet en een verklaring rechtmatige inschrijving. Deze
modellen kunnen gehanteerd worden bij de aanbestedingen en vergroot ook in deze de herkenbaarheid en eenduidigheid van de aanbestedingen.
Afwijken van de ARW 2012 is in een aantal gevallen mogelijk, er geldt namelijk het „Pas toe of
leg uit‟-principe. Daarbij zijn een aantal afwijkingen toegestaan mits die degelijk gemotiveerd
worden. De gevallen waarbij een dergelijk motivering noodzakelijk is, is weergeven in 0.

6.3.4

Gids Proportionaliteit
Gids Proportionaliteit kent in tegenstelling tot het ARW 2012 geen voorgaande versies, anders
dan een consultatiedocument. In de Gids Proportionaliteit zijn voorschriften opgenomen aangaande zaken rondom een aanbestedingsprocedure om te zorgen dat eisen in redelijke verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht. Daarbij zijn voornamelijk eisen opgenomen aangaande hoeveelheden waarmee voorkomen wordt dat aanbestedende diensten
onnodig ondernemingen uitsluiten van opdrachten, daardoor worden de groeimogelijkheden
van kleine ondernemingen gewaarborgd.

6.3.5

Wetgeving voor private en publieke partijen
De beschikbare wetgeving geldt enkel voor aanbestedende diensten: overheidsinstanties en
gesubsidieerde instanties (onder voorwaarden) die verplicht zijn om aan te besteden. Private
partijen zijn vrij om af te wijken van de vigerende wetgeving omtrent aanbestedingen.
Private partijen kunnen wel gebruik maken van de beschikbare richtlijn zoals het ARW 2012.
Wanneer men deze hanteert mag men verwachten dat men daar ook naar handelt: de precontractuele goede trouw. Uit jurisprudentie blijkt dat de ARW 2012 dan als wet voor de aanbesteding gaat functioneren.

6.4

Aanbestedingsvormen

Het ARW 2012 bevat alle beschikbare aanbestedingsvormen. Daarbij bevat zijn voor aanbestedingen onder de Europese drempelwaarden met uitzondering van de enkelvoudige onderhandse procedure, de volgende methoden:
Openbare procedure
Niet-openbare procedure
Concurrentiegerichte dialoog
Onderhandelingsprocedure met aankondiging
Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging
Meervoudig onderhandse procedure
Procedure voor een concessieovereenkomst
Procedure voor opdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst met een enkele
ondernemer
Procedure voor opdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst met meerdere ondernemers
Prijsvraag voor ontwerpen
In het kader van dit document wordt er voor gekozen om een aantal methoden niet nader toe
te lichten omdat die niet aansluiten op de geïntegreerde contractvormen waarbij de vraag gespecificeerd is. De methoden die nader toegelicht worden, zijn de volgende:
Openbare procedure
Niet-openbare procedure
Onderhandelingsprocedure met aankondiging
Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging
Procedure voor concessieovereenkomst
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6.4.1

Enkelvoudige onderhandse procedure
Meervoudig onderhandse procedure

Europees of nationaal
Bij het maken van een keuze voor een aanbestedingsprocedure dient allereerst een keuze
gemaakt te worden voor een Europese of nationale aanbestedingsprocedure. Dit is afhankelijk
van de waarde van de opdracht; boven het Europese drempelbedrag is men verplicht om een
Europese aanbesteding te organiseren, daaronder is het een keuze die men dient te maken.
Het bedoelde drempelbedrag wordt om de twee jaar vastgesteld. Voor de periode 2014-2015
gelden de drempelbedragen conform Richtlijn 2004/18/EG zoals vermeldt in tabel 6.1.
Veelal zal dit drempelbedrag leidend zijn bij de keuze omdat bij Europese aanbestedingen gegadigden uit het buitenland in staat gesteld worden om een aanbieding te doen, dit bemoeilijkt
de communicatie en is daarmee intensiever. Met die reden zal een Europese aanbesteding
indien mogelijk voorkomen worden.
tabel 6.1 Drempelbedragen voor werken voor de periode 2014-2015 conform Richtlijn 2004/18/EG

Type opdracht
Werken
Voor meer dan 50% door de aanbestedende diensten gesubsidieerde werken
Concessies voor openbare werken

Drempelwaarde in
EUR
5.186.000,5.186.000,5.168.000,-

Bij een Europese aanbesteding zijn niet dezelfde aanbestedingsvormen mogelijk als bij nationale aanbestedingen. De aanbestedingsprocedures die mogelijk zijn, zijn opgenomen in tabel
6.2.
tabel 6.2 De aanbestedingsvormen bij Europese en nationale aanbestedingen.

Aanbestedingsvorm
Openbare procedure
Niet-openbare procedure
Onderhandelingsprocedure met aankondiging
Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging
Procedure voor concessieovereenkomst
Enkelvoudige onderhandse procedure
Meervoudig onderhandse procedure

Europees
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

nationaal
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Uit de resterende vrijheid is het mogelijk om een keuze te maken voor een aanbestedingsprocedure.
6.4.2

Openbare procedure
Bij een openbare procedure wordt de opdracht openbare bekend gemaakt door middel van
landelijke dagbladen welke gericht zijn op de doelgroep of elektronische middelen. Voorbeelden daarvan zijn onder andere het dagblad Cobouw en de websites tenderned.nl en aanbestedingskalender.nl. De gegadigden voor de opdracht, welke voldoen aan de voorwaarden
kunnen een inschrijving indienen. Dit houdt in dat vooraf onduidelijk is hoeveel inschrijvingen
gedaan zullen worden.

6.4.3

Niet-openbare procedure
Bij een niet-openbare procedure wordt de opdracht openbaar bekend gemaakt op een gelijke
wijze als de openbare procedure. Na de publicatie krijgen de gegadigden de mogelijkheid om
een verzoek in te dienen om een inschrijving te mogen doen. Na deze gelegenheid selecteert
de aanbestedende dienst gegadigden die de mogelijkheid krijgen om daadwerkelijk een inschrijving te doen. Het aantal gegadigden dat in de gelegenheid gesteld wordt om een inschrijving in te dienen is vastgelegd in het document dat bij de publicatie is verstrekt.
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6.4.4

Onderhandelingsprocedure met aankondiging
Bij de onderhandelingsprocedure met aankondiging wordt vooraf bekend gemaakt dat er een
onderhandeling zal starten. Dit wordt bekend gemaakt via vakgerelateerde dagbladen of elektronische middelen. Daarna krijgen gegadigden de mogelijkheid om aan te geven dat men
deel wil nemen aan de onderhandelingen. Uit de gegadigden maakt de aanbestedende dienst
een selectie. De geselecteerden gegadigden gaan in onderhandeling met de aanbestedende
dienst. Er gelden een aantal voorwaarden om een onderhandelingsprocedure met aankondiging toe te mogen passen, namelijk:
Wanneer bij een niet-openbare of openbare procedure inschrijvingen zijn gedaan die
onregelmatig zijn of indien inschrijvingen zijn gedaan die onaanvaardbaar zijn en
waarbij men niet in strijd handelt met de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht;
Als de omstandigheden of aard van het werk het niet mogelijk maakt om vooraf een
totaalprijs aan te bieden;
Wanneer het een opdracht aangaande onderzoek, proefneming of ontwikkeling betreft
waarbij geen winstdoelstelling aanwezig is;
Wanneer vanwege intellectuele eigendommen het niet mogelijk is om het werk te specificeren.
Na inschrijving gaat de aanbestedende dienst met de inschrijvers in onderhandeling over de
inschrijving en voorwaarden. Waarna de aanbestedende dienst een gunningbeslissing neemt,
en de overeenkomst aangaat.

6.4.5

Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging
Een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging is enkel mogelijk wanneer de opdracht
aan een aantal voorwaarden voldoet:
Er is geen geschikte inschrijving of verzoek tot deelneming ingediend bij een openbare of niet-openbare procedure en bij het volgen van de onderhandelingsprocedure
zonder aankondiging gaat men niet in tegen de voorwaarden van de opdracht;
Wanneer de opdracht om technische of artistieke redenen, of wanneer er sprake is
van uitsluitende rechten, slechts aan één bepaalde ondernemer gegund worden;
Wanneer sprake is van spoed als gevolg van gebeurtenissen die niet voorzien zijn en
die niet aan de aanbestedende dienst te wijten zijn.
De werkzaamheden mogen in geval van spoed enkel herstelwerkzaamheden betreffen. Wanneer men aanvullende werkzaamheden uit wil voeren is er geen sprake van spoed en kan het
reguliere aanbestedingsproces gevolgd worden.
Daarnaast wordt de procedure in een aantal gevallen ook gehanteerd wanneer een opdracht
volgt uit eerder verrichte werkzaamheden of een aanvulling daarop vorm waarbij voldaan dient
te worden aan de voorwaarden uit de Aanbestedingswet 2012 artikelen 2.35 en 2.36.

6.4.6

Procedure voor concessieovereenkomst voor openbare werken
Bij een concessieovereenkomst is in tegenstelling tot de voorgaande procedures geen sprake
van een betaling na gereedkomen van het werk, maar van een betaling voor een dienst. De
opdrachtnemer wordt bijvoorbeeld betaald voor een weg die men gedurende de contractduur
ter beschikking stelt. Hierbij is sprake bij een DBFM- of DBFMO-contract. Om een concessieovereenkomst aan te gaan maakt de aanbestedende dienst een aankondiging bekend. Daarbij
biedt het de gegadigden de mogelijkheid tot inschrijving. Na het ontvangen van de inschrijvingen toets de aanbestedende dienst of de aanbieding voldoet aan de vereisten. Daarna is het
mogelijk om een gunningbeslissing. Deze beslissing maakt men bekend waarna de overeenkomst gesloten kan worden.

6.4.7

Enkelvoudige onderhandse procedure
De enkelvoudige onderhandse procedure vormt strikt gezien geen aanbesteding, daarom zijn
hieromtrent geen eisen opgenomen in het ARW 2012. Bij de enkelvoudig onderhandse procedure wordt slechts één opdrachtnemer benaderd die de gelegenheid krijgt om een aanbieding
te doen op basis van een bestek. Na het ontvangen van de aanbieding is er geen mogelijkheid
om vergelijkingen te maken, dus is het aan de opdrachtgever om de aanbieding te accorderen
of af te wijzen. Men noemt deze procedure ook wel gunning uit de hand.

Pagina 54 van 202

Van improvisatie naar compositie
Handreiking
definitief
02-06-2014

Dit wordt enkel toegepast wanneer het om werken met een kleine omvang gaat. De overheden hebben veelal een beleid waarin de maximale omvang van het werk vastgesteld is. Dit
bedraagt voor de gemeente Zederik < € 50.000,-. Desondanks is het raadzaam om dergelijke
procedures te beperken omdat er geen sprake is van mededinging waardoor men zich af kan
vragen of men de meest gunstige aanbieding heeft ontvangen.
6.4.8

Meervoudig onderhandse procedure
Bij een meervoudig onderhandse procedure worden ten minste drie ondernemers uitgenodigd
tot inschrijving met een maximum van vijf ondernemers. De inschrijvingen van deze ondernemers worden door de aanbestedende dienst getoetst op het voldoen aan de gestelde criteria.
Daarna is het mogelijk om een gunningbeslissing te nemen. Deze wordt aan deelnemende
partijen toegezonden. De meeste overheden hebben een maximum bedrag waaronder zij
meervoudig onderhandse procedures toe kunnen passen. Dit gemeentelijk drempelbedrag
bedraagt voor de gemeente Zederik < € 400.000,-.

6.5
6.5.1

Keuze aanbestedingsvorm

Proportionaliteitsbeginsel
De keuze van de aanbestedingsvorm is zoals eerder genoemd beperkt door regelgeving vanuit de ARW 2012 en de gemeentelijke en Europese drempelbedragen. Binnen deze vrijheid
moet men rekening houd met het proportionaliteitsbeginsel. Dat wil zeggen dat de inspanning
van de inschrijver in verhouding dient te staan tot de opdracht.
Stel opdrachtgever A zet een complexe opdracht ter waarde van circa € 1.500.000,- in een
markt middels een openbare procedure waarbij veel gegadigden zijn. De kosten die gepaard
gaan bij het vervaardigen van een inschrijving zijn vanwege de complexiteit relatief hoog. De
kans op verkrijgen van de opdracht is klein. Dat houdt in dat de risico‟s voor de opdrachtnemer groot zijn vanwege de kleine kans en de hoge kosten die aan de inschrijving verbonden
zijn. In dat geval is sprake van disproportionaliteit, de transactiekosten wegen niet op tegen de
waarde van het project. In dit geval kan men beter kiezen voor een niet-openbare procedure
waardoor de kosten voor de gegadigden beperkt blijven. Wanneer sprake was van een relatief
eenvoudig werk waarvoor weinig inspanning noodzakelijk is bij het vervaardigen van de inschrijving zal de opdracht nog proportioneel geweest zijn.
Bij de afweging moet daarom de volgende zaken in acht genomen worden:
Het aantal potentiële inschrijvers;
De complexiteit van de opdracht;
De waarde van de opdracht;
De transactiekosten voor de aanbestedende dienst en inschrijvers;
Het type opdracht.

6.6

De procedure

In het ARW 2012 is voor elke aanbestedingsprocedure nauwkeurig omschreven welke stappen doorlopen dienen te worden. De stappen zijn voor een Europese niet-openbare procedure, de meest omvangrijk procedure, daarom is deze in de volgende paragrafen nader omschreven en aangegeven welke delen men bij andere aanbestedingsvormen kan nalaten.
6.6.1

Vooraankondiging van de opdracht
Bij een Europese aanbesteding, waarbij de waarde van de opdracht het drempelbedrag overschrijdt, is een vooraankondiging mogelijk. In dat geval stelt de aanbestedende dienst de mogelijke bedrijven op de hoogte van de opdrachten die hij voornemens is op de markt te brengen. Op deze wijze kunnen bedrijven anticiperen op de opdracht en hier rekening mee houden
in de planning. Daarmee is het mogelijk om het termijn na de aankondiging in te korten. De
vooraankondiging vindt ten minste 52 dagen en maximaal 12 maanden voor de aankondiging
plaats. De vooraankondiging moet eveneens verstuurd worden naar de Europese Commissie.
Vooraankondiging van niet-Europese aanbestedingen zijn ook mogelijk, deze hebben echter
geen invloed op de termijnen na de aankondiging.
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6.6.2

Aankondiging van de opdracht
Bij de aankondiging van de opdracht plaatst de aanbestedende dienst de opdracht daadwerkelijk op de markt. Daarbij worden alle aanbestedingen boven de Europese drempelwaarde,
met uitzondering van de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging, ook geplaatst op
Tenders Electronic Daily (TED, dat is het publicatiemiddel van de Europese Unie). Bij de publicatie worden tevens de benodigde documenten beschikbaar gesteld om de volgende fase
te kunnen doorlopen.
Dat houdt in dat bij een niet-openbare procedure dat onder andere de selectieleidraad ter beschikking wordt gesteld in combinatie met tekeningen of andere informatie waaruit duidelijk de
inhoud van het werk blijkt.
Bij een openbare procedure zullen hierbij alle beschikbare informatie worden toegezonden
welke noodzakelijk is om een inschrijving te kunnen verrichten.

6.6.3

Selectie
Nadat, ingeval van een niet- openbare procedure of onderhandelingsprocedure met aankondiging, het termijn voor het indienen van de verzoeken tot deelname is verstreken zal indien
nodig selectie plaatsvinden Daarbij zal men de gegadigden die in de omstandigheden van de
uitsluitingsgronden verkeren en die niet voldoen aan de geschiktheidseisen uitsluiten. Indien
hierna het aantal gegadigden het voorgenomen aantal overschrijdt zal selectie plaatsvinden
Daarbij volgt men de procedure zoals beschreven in Bijlage F. Daarbij zal men kijken naar bijvoorbeeld ervaringen en waarderingen van opdrachtgevers bij eerdere projecten: past performance of prestatiemeten welke nader wordt toegelicht in 0. Daarna zullen de geselecteerde
gegadigden uitgenodigd worden tot inschrijving en zullen de niet-geselecteerde gegadigden
op de hoogte gesteld worden van hun afwijzing.

6.6.4

Inschrijving
Na deze selectie zullen de geselecteerde gegadigden de aanbestedingsdocumenten ontvangen. Zodoende worden zij in staat gesteld om een inschrijving te kunnen samenstellen. Na
een periode om de inschrijving samen te kunnen stellen zal deze ingediend worden op een locatie ter keuze van de opdrachtgever.

6.6.5

Gunning
Na sluiting van het inschrijftermijn zal de opdrachtgever de inschrijvingen beoordelen en daaruit één inschrijving selecteren. De tijd tussen de voorlopige gunningbeslissing en de sluiting
van het inschrijftermijn is afhankelijk van het gunningscriterium.
Ter illustratie zijn figuur 6.1 en figuur 6.2 opgenomen waarin de verschillen tussen
Europese en nationale niet-openbare procedures zijn aangegeven.
vooraankondiging

aankondiging

selectie

inschrijving

gunning

figuur 6.1 Het verloop van een Europese niet-openbare procedure.

aankondiging

selectie

inschrijving

gunning

figuur 6.2 Het verloop van een nationale niet-openbare procedure.

6.6.6

Planning
Een aanbestedende dienst dient bij het opstellen van een planning ten behoeve van het aanbestedingsproces rekening te houden met de termijnen die voorgeschreven zijn in het Aanbestedingsreglement Werken 2012. In dit reglement zijn minimale doorlooptijden in kalenderdagen opgenomen die eventueel ingekort kunnen worden door aanbestedingsdocumenten langs
elektronische weg te verspreiden en een vooraankondiging te doen.
De aanbestedende dienst kan ervoor kiezen om de voorgeschreven termijnen te verlengen,
zodat de inschrijvers voldoende gelegenheid hebben om een inschrijving te doen. Wanneer
het een complex project betreft of een project met grote omvang is het niet mogelijk om bin-
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nen het tijdstermijn zoals genoemd in de ARW 2012 een aanbieding te doen. Men moet bij geintegreerde contracten rekening houden met de benodigde werkzaamheden die een inschrijver moet verrichten om een inschrijving te kunnen doen.
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7 Het gunningscriterium
7.1

Inleiding

Nadat de aanbestedingsprocedure en bouworganisatievorm bepaald is dient er nagedacht te
worden over het gunningscriterium. Het Aanbestedingsreglement 2012 schrijft daarbij het
gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving voor, echter ook hier is het „pas
toe of leg uit‟-principe op van toepassing. Dat houdt in dat men, indien gemotiveerd, ook mag
kiezen voor de laagste prijs.
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de verschillen tussen deze gunningscriteria, daarna
zal men ingaan op de wijze waarop men tot het gunningscriterium EMVI toe kan passen.
Daarbij gaat men in op het opstellen van criteria en het komen tot een vergelijkingsmodel
waarmee een rangorde bepaald kan worden. Met deze informatie dient men in staat te zijn om
het gunningscriterium economische meest voordelige inschrijving en laagste prijs toe te kunnen passen.

7.2

Gunningscriteria

Wanneer men een aantal aanbiedingen voor hetzelfde product of dezelfde dienst ontvangt zal
men uit deze aanbiedingen de beste aanbieding bepalen. Men wenst immers niet om de
hoogste prijs te bepalen, zeker niet wanneer alle aanbiedingen onder dezelfde voorwaarden
zijn gedaan.
Op een vergelijkbare wijze werken de gunningscriteria bij aanbesteden; hierbij zijn de voorwaarden voor alle partijen hetzelfde een vastgelegd in de aanbestedingsdocumenten. Het criteria waarmee men de best inschrijving wordt bepaald wordt het gunningscriterium genoemd.
Wanneer de beste inschrijving tegelijkertijd rechtsgeldig blijkt te zijn zal de opdracht worden
opgedragen aan de bijbehorende inschrijver. Deze gunningscriteria worden gevormd door
een tweetal mogelijkheden, te weten: laagste prijs en economisch meest voordelige inschrijving.
Het gunningscriterium laagste prijs spreekt voor zich; hierbij wordt de beste inschrijving bepaald door enkel acht te slaan op de inschrijfsommen waarbij de inschrijving met de laagste
inschrijfsom de als beste inschrijving wordt gekenmerkt.
Het tweede gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving, daarbij wordt naast
prijs ook andere criteria beoordeeld. Het Aanbestedingsreglement Werken 2012 vermeldt de
volgende, niet uitputtende, mogelijkheden:
prijs
kwaliteit
technische waarde
esthetische en functionele waarde
milieukenmerken
gebruikskosten
rentabiliteit
klantenservice en technische bijstand
datum van levering
termijn voor de levering of uitvoering
Daarbij gaat het om zowel kwantificeerbare als niet-kwantificeerbare aspecten.

7.3

Laagste prijs

Het gunningscriterium laagste prijs is een veel gehanteerde, eenvoudige methode. Dit wordt al
van oudsher toegepast om de beste inschrijving te kunnen bepalen. Ook nu wordt deze methode nog veelvuldig gebruikt, hierbij dient men echter te motiveren waarom gekozen is voor
dit gunningscriterium aangezien het afwijkt van het ARW 2012.
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Bij dit gunningscriterium wordt de inschrijving gedaan op het inschrijvingsbiljet waarop de inschrijfsom vermeldt wordt. Na het indienen van de inschrijvingsbiljetten kan een rangorde
vastgesteld worden. Daarbij zal de inschrijving met de laagste inschrijfsom worden gekenmerkt als beste inschrijving. Wanneer de inschrijving rechtsgeldig blijkt te zijn zal het werk aan
de bijbehorende inschrijver worden opgedragen.
Om de laagste inschrijving te kunnen doen zullen ondernemingen hun werkzaamheden minimaliseren door enkel de contractuele verplichtingen uit te voeren. Daarbij leveren zij minimale
kwaliteit die overigens voldoet aan de gestelde eisen. Op die wijze is het mogelijk om de kosten te beperken een daarmee de beste inschrijving te doen.

7.4

Economisch meest voordelige inschrijving

Bij het gunningscriterium economische meest voordelige inschrijving (EMVI) is relatief nieuw
en sinds de introductie van het ARW 2012 „verplicht‟, indien het gemotiveerd wordt is een afwijking toegestaan.
Bij dit criterium wordt naast de prijs ook andere criteria beoordeeld. Hiervoor dient de inschrijver een inschrijvingsbiljet in met de inschrijfsom en andere documenten die beoordeeld zullen
worden. Die documenten zijn afhankelijk van het criteria waarop beoordeeld wordt. Deze criteria dienen een bijdrage te hebben aan het project. Dat is het geval wanneer daarmee meerwaarde wordt gerealiseerd of risico‟s worden beperkt, dan wel geëlimineerd.
Om risico‟s te beperken, of te elimineren, kan men de inschrijvers voor de aanbesteding al na
laten denken over de wijze waarop zij met een bepaald risico omgaat en de risico‟s voor de
opdrachtgever beperkt. Hierdoor ontstaat naast een beperking van de risico‟s ook een bewustwording van de aanwezige risico‟s.
Voorbeeld
Een opdrachtgever heeft afspraken gemaakt met belanghebbende omtrent de uitvoeringsduur, echter door vertragingen lijkt deze datum nauwelijks haalbaar. Een uitloop leidt tot schadevergoeding die voortvloeit uit de consequenties voor de belanghebbende, daarnaast ontstaat imagoschade van de opdrachtgever. Om dit te ondervangen kan men kiezen om criteria
op te nemen omtrent een vervroegde oplevering waarbij men met een duidelijke planning of
andere wijze inzichtelijk maakt dat deze datum reëel is, waarmee men voorkomt dat deze ongewenst situatie optreed.
Het realiseren van meerwaarde vindt plaats wanneer toegevoegde waarde wordt gecreëerd
die niet gespecificeerd is in de vraagspecificaties. Daarbij kan men denken aan een inpassing
in de omgeving of een minimalisatie van de onderhoudskosten. Zij dienen aan te sluiten op de
belangen van de opdrachtgever. Om meerwaarde te kunnen leveren in het product is het
noodzakelijk om te zorgen voor ontwerpvrijheid zodat de meerwaarde verwerkt kan worden in
het ontwerp.
Voorbeeld
Een opdrachtgever wil in een landelijk gebied een fietspad realiseren, daarbij dient men watercompensatie toe te passen. Dit wordt gesitueerd nabij een kade waarop reeds recreatieve
voorzieningen zijn aangebracht. De opdrachtgever heeft de wens om dit zo in te passen dat
het past in de omgeving en zo min mogelijk afbreuk doet aan het slagenlandschap. Dit vormt
echter geen eis, met een functionerend systeem neemt de opdrachtgever ook genoegen. Met
dit gegeven kan men als EMVI-criteria de inpassing in de omgeving toe passen. De meerwaarde wordt hier geleverd door een minimale wijziging aan het landschap en het verhogen
van de recreatieve waarde van het fietspad.
Om de beste inschrijving te kunnen doen zullen ondernemingen trachten aan te sluiten op de
criteria en de prijs minimaliseren. Daarbij wordt het onderscheid niet langer gemaakt door de
prijs waarbij men strikt voldoet aan de kwaliteit, maar zal men de hoogste kwaliteit leveren tegen de laagste prijs. Daarbij zal men zoeken naar de beste prijs-kwaliteitverhouding.
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7.5

EMVI-criteria opstellen

7.5.1

Soorten criteria
In de EMVI-tabel vindt men de criteria waaraan beoordeeld wordt, daartoe is het noodzakelijk
om het onderscheid te kennen tussen prestatie-, prijs- en kwaliteitscriteria.
Prestatiecriteria zijn uit te drukken in prestatie-eenheden waaraan eenvoudig een waardering
verbonden kan worden. Daarmee zijn prestatiecriteria kwantificeerbaar en objectief.
Voorbeelden hiervan zijn het vervroegd opleveren van het werk waaraan de prestatie-eenheid
week verbonden kan worden. De prestatie kan eenvoudig worden bepaald aan de hand van
de aanbieding. Daarnaast kan ook het wateroppervlak dat men realiseert boven de minimale
waarde als prestatiecriteria gehanteerd worden, daarbij zal men de prestatie-eenheid vierkante meter hanteren. De prestatiecriteria bevorderen de innovatie door de inschrijver goed na te
laten denken over ruimtegebruik of ander beperkingen waar men tegen aanloopt.
Prijscriteria zijn evenals prestatiecriteria te kwantificeren, daartoe zijn ze gerelateerd aan een
financiële waarde zoals een inschrijfsom of netto contante waarde. Tot op heden is dit veelal
de inschrijfprijs, echter de netto contante waarde vindt steeds meer toepassing, met name in
de bouwsector. Of aan de prijscriteria een waardering wordt gekoppeld is afhankelijk van de
berekeningsmethode die men hanteert.
De kwaliteitscriteria zijn in tegenstelling tot de voorgaande criteria niet kwantificeerbaar, daarbij komen zaken naar voren die meerwaarde bieden aan het product of proces. De kwaliteitscriteria worden beoordeelt door de mate waarin zij tegemoet komen aan de doelstelling van de
opdrachtgever. Daartoe moeten de doelstellingen duidelijk geformuleerd worden. De mate
waarin men aansluit op de doelstelling wordt bepaald door de beoordelingscommissie die de
score vaststelt.

7.5.2

Eisen aan criteria
Omdat EMVI-criteria deel uitmaken van de aanbesteding geldt ook voor die criteria dat ze
moeten voldoen aan de aanbestedingsbeginselen zoals vermeldt in 0 en aan de eisen zoals
vermeldt in paragraaf 4.4.5.
Daarnaast bepaalt het ARW 2012 dat de criteria duidelijk voorzien dienen te zijn van een weging zodat duidelijk herleid kan worden hoe de waarde bepaald wordt. Indien dat niet mogelijk
is dient men dit te motiveren en dient men een rangorde aan te brengen. Uit de rangorde moet
blijken welke criteria het belangrijkst geacht worden en waarvoor daarmee de hoogste waarde
behaald kan worden.

7.5.3

Het effect van EMVI-criteria
Bij het bepalen van de waarde van een criteria moet men zich bewust zijn van een tweetal effecten van een criteria, namelijk:
het effect op de kosten;
het effect op de realisatiekosten.
Het betrekken van EMVI-criteria als prestatiecriteria gaat onvermijdelijk tezamen met hogere
inschrijfkosten. Deze kosten komen voort uit bijvoorbeeld hogere uurlonen vanwege het
nachtwerk om de hinder voor het wegverkeer te beperken. Daarentegen is er ook sprake van
een andere benadering van het project, innovaties en optimalisaties om de gewenste prestatie
te verkrijgen waarmee de kosten worden gereduceerd en toch concurrerend ingeschreven kan
worden.
Ook kwaliteitscriteria kennen een dergelijk effect, enerzijds verhogen zij de kosten door duurdere materialen te gebruiken, meer zorg te besteden aan bijvoorbeeld verdichtingen. Anderzijds geldt het gezegde: “Goedkoop is duurkoop”. Door een zorgvuldige, kwalitatief goede uitvoering worden de onderhoudskosten gereduceerd.
Naast de kosten voor de inschrijving vormen ook kosten van claims, meerwerk en dergelijke
zaken onderdeel van de kosten voor de opdrachtgever. Deze kosten worden middels het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving gereduceerd doordat inschrijvers
goed nadenken over de uitvoering, kennis van het project verzamelen en meedenken met de
opdrachtgever. Op deze wijze zal de opdrachtgever in mindere mate te maken krijgen met
claims, meerwerk en andere kostenverhogende zaken.
Hieruit blijkt dat een waarde van een criterium niet enkel bestaat uit een directe waarde, maar
ok indirecte waarde. Daarom is het niet eenvoudig om een waarde toe te kennen aan een cri-
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terium. En is het mogelijk dat de waarden niet in verhouding staan tot de werkelijke waarde
van het product. Daarbij dient men echter acht te slaan op een tweetal zaken.
7.5.4

Waarde van het criterium
Om de punten of waarde te bepalen van een criterium dient men rekening te houden met de
kosten, de waarde en de baten. De kosten worden gevormd voor de kosten die de onderneming heeft om aan de doelstelling te voldoen. Om te zorgen dat men daadwerkelijk aan de
doelstelling zal voldoen is het noodzakelijk dat de kosten die gepaard gaan bij het behalen van
de doelstelling lager is dan de waarde. Indien dat niet het geval is zal men niet aansluiten op
de doelstelling om zodoende door middel van de laagste prijs als nog de beste inschrijving te
kunnen doen. De opdrachtgever daarentegen zal de waarde lager houden dan de bate die het
heeft. Men zal immers niet meer geld uit wensen te geven dan dat men ontvangt. De bate bepalen is echter vrijwel onmogelijk vanwege de indirecte waarde. Daarom zal men een inschatting maken van de kosten om de minimale waarde te bepalen om er zeker van te zijn dat er
voldoende geld beschikbaar is en zal men de waarde hoger vast stellen. Dit geeft een hiërarchie zoals vermeldt in figuur 7.1.
Het dient de aanbeveling om de verhouding 40-60 tot 60-40 te hanteren tussen de maximale
kwaliteitswaarde van de criteria en de geraamde waarde. Daarmee voorkomt men dat men
onderscheid kan maken door de prijs. Met die verhouding is de onderneming genoodzaakt om
tegemoet te komen aan de doelstellingen om de beste inschrijving te kunnen doen.
Baten
waarde

kosten

figuur 7.1 Hiërarchie van de baten, waarde en kosten van een criterium

7.6

Het beoordelen van kwaliteitscriteria

Voordat men de criteria gaat hanteren dient men vast te stellen op welke wijze de criteria worden beoordeeld. Daarbij gaat het voornamelijk over de niet-meetbare kwaliteitscriteria. Daarbij
waardeert men de bij de aanbieding gevoegde kwaliteitsdocumenten met cijfers variërend van
2 tot 10. Het is raadzaam om te kiezen voor stappen van 0.5 tot 1 punt. Het verfijnen van de
stapgroottes suggereren een grote mate van nauwkeurigheid, hetgeen niet het geval is. Door
de beperkte verschillen verdwijnt de objectiviteit en zal het gevoel meedoen beslissen in de
uitslag, hetgeen men wil voorkomen voor een objectieve beoordeling. Anderzijds moeten verschillen tussen inschrijvingen duidelijk gemaakt kunnen worden. Stel men hanteert stapgroottes van 2 punten, dan zal een „7‟ en een „8.9‟ beiden op een 8 afgerond worden, hetgeen onrecht doet aan de onderlinge verschillen en daaruit voortvloeiende kosten. Het verfijnen van
de stapgroottes is in deze raadzaam.
Niet elke cijfer verdient een waarde, als men niets toevoegt zal men daar ook geen geld voorover hebben. Daarom is het raadzaam een minimumcijfer in te stellen waaraan een percentage van de waarde aan gekoppeld worden. In de meeste gevallen is dit een zes. Wanneer het
minimumcijfer hoger gelegd wordt zal dit de prijs beïnvloeden en opdrijvend werken. Immers
de kosten die verbonden zijn aan de meerwaarde moeten gedekt worden.
Het is raadzaam op een percentage van de maximale waarde uit te keren. Daarbij wordt met
enige regelmaat gebruik gemaakt van de volgende formule:
𝑏𝑒𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 − 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑐𝑖𝑗𝑓𝑒𝑟
∗ 100%
𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚𝑐𝑖𝑗𝑒𝑟 − 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑐𝑖𝑗𝑓𝑒𝑟
Deze methode staat ook negatieve waarden toe, daardoor wordt het niet aantonen van meerwaarde afgestraft doordat er geen korting, maar een boete wordt toegepast.
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Een andere methode om inschrijven op enkel de laagste prijs te voorkomen is het hanteren
van het knock-out principe. Dat houdt in dat een inschrijving ongeldig wordt verklaard wanneer
men niet voldoet aan de voorgeschreven minimumwaarde. Op deze wijze wordt voorkomen
dat inschrijvers zonder acht te slaan op het leveren van meerwaarde er met de winnende inschrijving vandoor gaan.
Enige voorzichtigheid met het knock-out principe is geboden, met name bij nieuwe ontwikkelingen. Door toepassing van het principe bied men geen kansen om ervaringen op te doen
met nieuwe ontwikkelingen en kan men zich onterecht beperken tot een klein marktsegment.
Een voorbeeld kan zijn dat men eist dat bedrijven in bezit zijn van het certificaat van het vijfde,
en hoogste, niveau van de CO2-prestatieladder. Dit leidt tot relatief grote investeringen op het
korte termijn waartoe niet elk bedrijf in de gelegenheid is. Een dergelijke eis zou als disproportioneel aangemerkt kunnen worden. Het toepassen van dit principe na het verstrijken van een
aantal jaar, wanneer dit certificaat een bredere toepassing heeft gevonden is daarentegen wel
proportioneel.
Tevens is voorzichtigheid geboden omdat een dergelijk methode kan leiden tot willekeur.
Wanneer het cijfer rond de zes is kan men nu beslissen om er een 5.9 van te maken zodat de
inschrijving ongeldig wordt verklaard. Dit geeft de beoordelaar macht om zijn voorkeur kenbaar te maken.

7.7
7.7.1

EMVI-model

EMVI-tabel
Met behulp van de criteria is het mogelijk om de EMVI-tabel samen te stellen. Daarin verstrekt
de opdrachtgever aan de ondernemers de criteria waarop men de inschrijvingen zal beoordelen. Daarom is het van belang dat helder en eenduidig wordt de criteria worden vastgelegd,
evenals de doelstellingen die men als ondernemer dient te beantwoorden. Daartoe wordt het
sjabloon gebruikt uit Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. In dit sjabloon ziet men decompositie terugkomen, daarbij onderscheid men drie niveaus, namelijk: criteria, subcriteria en
aandachtspunten. Deze drie niveaus bieden criteria om te toetsen of de inschrijver aansluit op
de doelstelling.
De criteria vormen het eerste niveau van de decompositie en zijn daarmee nog zeer algemeen. Onduidelijk is nog waar de opdrachtgever naar toe wilt. De criteria worden veelal beschreven door één woord.
Het tweede niveau wordt gevormd door de subcriteria, deze verduidelijken het criteria en geven richting aan de inschrijvers. Dit niveau wordt tevens beoordeelt, waarbij men per subcriteria een score vaststelt. De subcriteria worden evenals criteria beschreven met één woord.
Het derde en laatste niveau wordt gevormd door de aandachtpunten. De aandachtspunten
geven tot slot het meest duidelijk sturing aan de inschrijvers. Zij geven aan welke zaken terug
dienen de komen en waaraan men dus aandacht dient te besteden. De aandachtspunten
worden met meerdere woorden beschreven, daarbij gelden de volgende handvaten:
gebruik een werkwoord in de formulering;
zorg voor een open formulering, waarbij geen ja of nee antwoorden mogelijk zijn;
zorg dat deze geen eis bevatten;
vrij van keuzemogelijkheden.
Hiermee is echter nog niet altijd duidelijk waarom bepaalde EMVI-criteria gehanteerd worden
en wat de opdrachtgever hiermee dient te bereiken. Daarmee kan men niet beantwoorden aan
de doelstelling van de opdrachtgever. Met die reden is het belangrijk dat de doelstelling helder
en eenduidig wordt vermeldt zodat men optimaal aan kunnen sluiten bij de doelstelling.
tabel 7.1 sjabloon EMVI-tabel

criteria
1. kwaliteitscriterium

subcriteria
1.1 …
1.2 …

2. prestatiecriterium

aandachtspunten
…
…
…
…

doelstelling
…
…
….
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7.7.2

Rekenblad EMVI
In het rekenblad-EMVI wordt het vergelijkingsmodel uitgewerkt. Dit model zorgt ervoor dat de
verschillende criteria vergelijkbaar worden om een rangorde vast te stellen. Daartoe worden in
vergelijkingsmodellen de verschillende waarden naar één waarde vertaald die onderling vergelijkbaar zijn. Daartoe zijn drie methoden ontwikkeld die worden toegelicht in Bijlage H, dit
zijn monetariseren, prijs-kwaliteitsverhouding en puntenmethode. In het volgende wordt uitgegaan van de methode monetariseren omdat die methode veelvuldig gebruikt wordt en het risico minimaal is.
In het rekenblad-EMVI worden de waarden vermeldt per criterium, daarmee krijgt de inschrijver informatie over de waarde die men kan behalen en de wijze waarop zijn aanbieding wordt
beoordeeld. Een sjabloon van een dergelijk rekenblad EMVI is weergeven in tabel 2.1. Dit sjabloon wordt bij aanbesteding verder ingevuld om uiteindelijk de fictieve inschrijfprijs te kunnen
bepalen. Daarom blijven de laatste kolommen leeg tot aan de aanbesteding, die worden op
dat moment ingevuld om de fictieve inschrijfprijs te bepalen waarmee de rangorde wordt bepaald.
tabel 7.2 Sjabloon Rekenblad-EMVI

Criteria

subcriterium

Maximale kwaliteitswaarde

Beoordelingscijfer

Behaalde
kwaliteitswaarde

1.1. …
€
€
1.2. …
€
€
2. …
2.1. …
€
€
2.2. …
€
€
Som kwaliteitscriteria
€
Prestatiecriteria (€/prestatie-eenheid)
€
Totale meerwaarde
Inschrijfprijs
Fictieve inschrijfprijs (inschrijfprijs verminderd met de totale kwaliteitswaarde)

totaal

1. …

7.7.3

€
€
€

Toelichting Rekenblad-EMVI
De relatie tussen de waardering en de waarde dient in de Toelichting Rekenblad-EMVI, zoals
weergeven in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., toegelicht te worden, hierin wordt tevens aangegeven of er al dan niet een knock-out wordt toegepast. Hierin wordt duidelijk welk
percentage men ontvangt bij een bepaald cijfer, hiermee kan de beoordeling de fictieve inschrijfprijs bepalen.
De relatie tussen de waardering en de waarde dient duidelijk vastgelegd te worden om discussies te voorkomen. Deze discussies ontstaan voornamelijk wanneer de onderlinge verschillen nihil zijn. Door het inzichtelijk maken, en daarmee transparant, zorgt men er ook voor
dat inschrijvers en gegadigden hun ongenoegen kunnen uitten wanneer men gebreke ontdekt
aan de beoordelingsmethode. Dit zorgt ervoor dat eventuele hiaten hersteld kunnen worden.
tabel 7.3 Voorbeeld relatie beoordelingscijfer en percentage van de kwaliteitswaarde

beoordelingscijfer

Waardering

Meerwaarde

10
9
8
7
6
5
4
3
2

Uitmuntend
Zeer goed
Goed
voldoende
Neutraal
Onvoldoende
Ruim onvoldoende
Slecht
Zeer slecht

Maximale meerwaarde
Veel meerwaarde
Aanzienlijke meerwaarde
Duidelijk aanwijsbare meerwaarde
geen meerwaarde

% van maximale
kwaliteitswaarde
100
75
50
25
0
-25
-50
-75
-100
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7.8

Testen EMVI-model

Om te controleren of er daadwerkelijk sprake is van onderscheidend vermogen is het noodzakelijk om een aantal inschrijvingen te simuleren. Daarbij stelt men een Excel-bestand op waarin men zes inschrijvingen simuleert. De simulatie vindt plaats met minimaal twee lage, twee
gemiddelde en twee hoge inschrijfsommen samen met twee lage, twee gemiddelde en twee
hoge waarderingen. Daarmee controleert men of de uitkomsten overeenkomt met hetgeen
gewenst is. Daartoe dient men een realistische simulatie uit te voeren waarbij men de geraamde waarde hanteert. Wanneer blijkt dat niet het gewenste resultaat uit de simulatie volgt
dient men het model aan te passen tot het gewenste resultaat ontstaat.
Bij de simulatie kan men tevens gebruik maken van extremen om te controleren of manipulatieve inschrijvingen gedaan kunnen worden. Dit dient ten alle tijden voorkomen te worden omdat de beste inschrijving in dat geval niet de economisch meest voordelige inschrijving is.
Daarbij ontvangt de opdrachtgever niet datgene wat hij verwachte te ontvangen.
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8 Naar een vraagspecificatie eisen
8.1

Inleiding

Nadat is gekozen voor een bouworganisatievorm en een aanbestedingsprocedure zal men het
contractdocument vraagspecificatie eisen samenstellen. Dit is mogelijk nadat een aanbestedingsprocedure is gekozen en een bouworganisatievorm, deze bepalen immers de wijze
waarop de uitvraag wordt samengesteld.
Bij het samenstellen van de vraagspecificatie zal men de eisen opnemen die betrekking hebben op het werk dat men aan een opdrachtgever wil opdragen. Daarbij dient men duidelijk de
scope van deze werkzaamheden vast te stellen en de ontwerpvrijheid te bepalen.
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van de systeemspecificatie naar de
vraagspecificatie waarbij de relatie duidelijk zal worden. Met die kennis is het mogelijk om een
vraagspecificatie eisen samen te stellen vanuit een systeemspecificatie.

8.2

Scope van het vraagspecificatie

8.2.1

De scope
Bij het vaststellen van de scope van de vraagspecificatie bepaalt men de werkzaamheden die
men wenst op te dragen aan een opdrachtnemer. Hierbij maakt men een selectie van de eisen
uit de systeemspecificatie die van toepassing zijn op die werkzaamheden. Deze selectie zorgt
ervoor dat de opdrachtnemer beschikt over alle voor hem noodzakelijke eisen. De selectie
vindt plaats wanneer men besluit om een project op te delen. Wanneer echter het project als
één geheel opgedragen wordt zal de systeemspecificatie enkel nader uitgewerkt worden en
eventuele onduidelijkheden weggenomen worden.

8.2.2

Opsplitsingen
Een project kan worden aanbesteed in verschillende contracten waarbij de opdrachtnemers
samen het werk zullen realiseren. Het woord „samen‟ geeft hierbij aan dat er afstemming
plaats dient te vinden, men is tenslotte in één systeem werkzaam. Daardoor ontstaan extra
raakvlakken in het project die kunnen zorgen voor discussies, faalkosten en beïnvloedingen
van de planning. Het opsplitsen van een project is daardoor niet zonder risico‟s voor de opdrachtgever. De hiërarchie van een aanbesteding in verschillende contracten is weergeven in
figuur 8.1.
opdrachtgever

opdrachtnemer
I

opdrachtnemer
II

figuur 8.1 Hiërarchie bij het uitbesteden in twee contracten

8.2.3

Samenwerkingsverbanden
Het plaatsen van opdrachten met een grote scope waarbij meerdere disciplines zijn samengebracht zal als gevolg hebben dat bedrijven gaan samenwerken om de opdracht uit te kunnen
voeren, daarbij gaat men samenwerken en zullen ze beide trachten de kosten te beperken,
niet alleen voor de eigen onderneming, maar ook voor de andere ondernemingen om tot slot
de winst te verdelen. Daardoor is tussen deze bedrijven geen vechtcultuur aanwezig waarbij
een ieder zijn eigen belang behartigd, maar zullen beiden streven naar een duurzame relatie
door waar mogelijk tegemoet te komen aan elkaar. De hiërarchie van opdrachtnemers en –
gever is weergeven in figuur 8.2.
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opdrachtgever

Samenwerkingsverband

Opdrachtnemer I

Opdrachtnemer II

figuur 8.2 Hiërarchie bij het uitbesteden in één contract.

8.3

Oplossingsruimte

8.3.1

Oplossingsruimte bepalen
Evenals bij het vaststellen van de systeemspecificatie gaat men opzoek naar de ontwerpruimte voor de opdrachtnemer. Omdat vast te stellen beschouwt men de mogelijk oplossingen die
aan de gestelde eisen voldoet. Het detailniveau van de eis is evenredig met de oplossingsvrijheid, alsmede het aantal eisen. De oplossingsruimte biedt mogelijkheden om een oplossing
toe te passen en biedt ruimte aan innovaties.

8.3.2

Risico bepalen en oplossingsruimte uitbreiden of beperken
Wanneer men de oplossingsruimte heeft vastgesteld kan men oplossingen bedenken en het
risico bepalen, men gaat op zoek naar de mogelijke „wat als‟-scenario‟s. Daarbij kan het zijn
dat men ontdekt dat er sprake is van een reële kans op een ongewenste oplossing. Als dat het
geval is dient de oplossingsruimte beperkt te worden door de specificatie aan te vullen tot het
niveau dat het risico aanvaardbaar is en de ongewenste oplossing niet langer mogelijk is.
Ook kan het zijn dat er te veel eisen zijn gesteld waardoor de oplossingsruimte te beperkt is.
Door een te beperkte oplossingsruimte biedt men niet de mogelijkheid om tot een optimaal
ontwerp te komen en is het raadzamer om te kiezen voor een traditionele bouworganisatievorm. Daarbij kan het ook zijn dat er eisen zijn gesteld die niet voorkomen dat er een ongewenste oplossing wordt gegenereerd, en daarmee dus kunnen vervallen. Door de eisen te laten vervallen kan de oplossingsruimte worden uitgebreid zodat het mogelijk is om een optimaal oplossing te realiseren.

8.4
8.4.1

Leren van fouten

Veel gemaakte fouten
Rijkswaterstaat toets voordat de stukken naar de marktpartijen toegezonden worden de
vraagspecificatie eisen, daartoe hebben zij een afdeling aangesteld In Lessons Learned Toetsen van Vraagspecificaties Eisendeel versie 2.0 worden enkele resultaten van deze toetsen
getoond. Door deze veelgemaakte fouten te beschouwen ontstaat een bewustwording van de
fouten die eenvoudig gemaakt worden in de vraagspecificatie eisen. Deze bewustwording
draagt bij aan het voorkomen van dergelijke fouten in volgende vraagspecificaties.
Met die reden wordt in het volgende een aantal resultaten van dergelijk toetsingen weergeven:
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“In meer dan 65% van de onderzochte projecten zijn de topeisen onduidelijk of niet
volledig bij aanvang van het opstellen van de vraagspecificatie.”
“Het aanbrengen van een duidelijke relatie tussen de eisen in de vraagspecificatie en
de topeisen gebeurt voor 50% van de getoetste vraagspecificaties zelfs helemaal
niet.”
“In 80% van de toetsrapportages staan opmerkingen die gerelateerd zijn aan de uitwerking en diepgang van de vraagspecificatie.”
“Bij ruim 75% van de toetsen is bij herhaling vastgesteld dat de geformuleerde eisen
niet voldoen aan de regels voor het goed schrijven van eisen, de zogenaamde “eisen
aan eisen”.”
“In 90% van de toetsrapportages wordt opgemerkt dat de relaties tussen de eisen in
de vraagspecificatie onvolledig zijn.”
“Bij meer dan 80% van de toetsrapportages staat dat de eisen niet op de plaats staan
waar ze verwacht mogen worden. Zo staan de eisen in de begeleidende tekst of in de
toelichting.”
“Uit meer dan 70% van de toetsrapportages blijkt dat de termen- en definitielijsten onvolledig zijn of ontbreken.”

De meest gemaakte fouten zijn daarmee:
Eisen die van onvoldoende kwaliteit zijn, op een zodanige wijze dat deze eisen niet
eenduidig en transparant zijn.
De eisen zijn niet gekoppeld aan boven- en onderliggende eisen waardoor onduidelijk
is hoe de eis geïnterpreteerd moet worden.
De eis staat niet in het juiste deel of paragraaf. Daardoor kan een eis niet waargenomen worden door een ontwerper of calculator die gericht zoekt. Met als gevolg een
afwijking en discussies.
De toelichting bevat een eis of oplossing. Toelichtingen zijn er enkel voor bedoeld om
aan te geven hoe een eis geïnterpreteerd dient te worden.
8.4.2

Controle
Dit toont de noodzaak van het controleren van de vraagspecificatie waarbij men voldoend acht
dient te slaan op de relaties tussen de eisen en de eisformuleringen. Raadzaam is het om de
eisen al vroeg door een ander door te laten lezen om dergelijk fouten te achterhalen. Door
top-down te werken met behulp van System Engineering kan vroegtijdig gecontroleerd worden. Door dit gedeelte te laten controleren kan men fouten in een vroeg stadium herstellen.
Ook is het raadzaam om de objectenboom door een ander na te laten kijken of hier geen vereenvoudigingen in aan te brengen zijn.

8.5

Inhoud vraagspecificatie eisen

De vraagspecificatie eisen bevat ten minste de volgende onderdelen:
1.
Inleiding
2.
Systeemdefinitie
2.1.
Aanvangsituatie
2.2.
Realisatiefase
2.3.
Gebruiksfase
2.4.
Contextbeschrijving
2.4.1. Positionering in het bovenliggende systeem
2.4.2. Contexttabel met raakvlakken
3.
Systeemgrenzen
3.1.
Functiebeschrijvingen
4.
Documenten waaraan wordt gerefereerd
5.
Object 1
5.1.
Eisen uit de functieanalyse
5.2.
Eisen uit de aspectenanalyse
5.3.
Eisen uit de raakvlakanalyse
6.
Ontwerprandvoorwaarden
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Bijlage A
Bijlage B
Bijlage C
Bijlage D

Stakeholders
Contextdiagram
Objectenboom/systeemspecificatie
Begrippen en afkortingen

De inhoud van deze onderdelen wordt nader toegelicht in Bijlage I.
Het document vraagspecificatie eisen maakt deel uit van de contractstukken, een zorgvuldige
samenstelling spreekt in deze voor zich. Een onzorgvuldige samenstelling leidt tijdens de uitvoering onverminderd tot discussies tussen de contractmanagers en indien rechtmatig tot wijzigingen. Een aantal van deze eisen zullen ook tijdens de aanbesteding tot vragen leiden die
terug zullen komen in de nota van inlichtingen.
Hierin geldt ook een waarschuwingsplicht dat wanneer fouten ontdekt worden, deze gemeld
dienen te worden bij de aanbesteder. Dit betekent echter nog niet dat alle eisen daarmee hersteld worden aangezien fouten in een aantal gevallen pas tijdens de uitvoering naar voren
komen.
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9 Het proces
9.1

Inleiding

Met het samenstellen van een vraagspecificatie eisen heeft men duidelijk gespecificeerd wat
men moet realiseren. Op welke wijze de opdrachtgever dit tot stand brengt is daarmee niet
vastgelegd. Als opdrachtgever wenst men echter wel om inzicht te krijgen in het proces en te
bezien of men de kwaliteit en dergelijk beheerst.
Om inzicht te verkrijgen in het proces van de totstandkoming van het werk stelt men eisen aan
dit proces, daarmee heeft men inzicht in de vorderingen van het werk en stelt men eisen aan
de inzichtelijkheid van onder andere de beheersaspecten tijd, kwaliteit en risico.
Ook stelt men eisen aan het managementmodel van het project; het management dient georganiseerd te zijn conform het integraal projectmanagementmodel (IPM-model). Dit model dient
tevens als structuur voor de vraagspecificatie proces, waarin de eisen aan het proces zijn
vermeld.
Om de vraagspecificatie proces te kunnen lezen en op te kunnen stellen wordt in dit hoofdstuk
het IPM-model en de voortvloeiende rollen nader toegelicht. Daarmee is de structuur helder
en is men in staat om een vraagspecificatie proces op te stellen.

9.2

Integraal projectmanagementmodel

Het integraal projectmanagementmodel is door Rijkswaterstaat ontwikkeld door onderzoek te
doen naar de meest ideale samenstelling van het projectteam. Daartoe heeft men een vijftigtal projecten geanalyseerd en ontdekt dat er verschillende wijzen waren waarop het project ingericht was. Daarna heeft men de meest ideale samenstelling bepaald en heeft men het IPMmodel samengesteld. Dit houdt in dat er geen uitgebreide theoretische onderbouwing aanwezig is van dit model.
In figuur 9.1 is het IPM-model aangegeven, in een aantal gevallen wordt deze uitgebreid met
projectondersteunende taken, dit betreft onder andere ICT en documentmanagement, deze is
in het onderstaande figuur bewust verwijderd aangezien deze zaken zijn opgenomen in de
kwaliteitscertificering ISO 9001:2008 en daardoor sprake is van een herhaling. De projectgebonden processen zijn wel in dit figuur weergeven. Duidelijk is dat projectbeheersing geen inhoudelijke bijdrage maar een controlerende en sturende functie heeft.

figuur 9.1 Het IPM-model conform het RWS-model (Kuijpers & Berg, 2007).
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9.3

Rollen in het IPM-model

9.3.1

Vijf rollen
Bij het IPM-model worden vijf rollen onderscheiden, namelijk:
projectmanager
omgevingsmanager;
contractmanager
technisch manager
manager projectbeheersing
Deze personen hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid binnen het project en zorgen ervoor dat het project succesvol wordt afgerond. Tussen deze personen is nauw overleg noodzakelijk om tot een succesvol eind te komen.

9.3.2

Projectmanager
De rol van projectmanager is het sturen van het projectteam, het beheersen van de onderlinge
raakvlakken en zorgen voor een integratie van de verschillende onderdelen van het project.
Dat verricht hij op een zodanige wijze dat het projectresultaat behaald worden binnen de
vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van tijd en geld.

9.3.3

Omgevingsmanager
De omgevingsmanager houdt contact met de belanghebbenden van het project en tracht een
duurzame relatie met hen op te bouwen. Daarbij treedt hij in gesprek met hen en vertaald hun
behoeften richting het projectteam, met als doel om draagvlak te creëren en de overlast te
beperken. Daarnaast heeft hij de rol om problemen tijdig te signaleren en het projectteam en
de belanghebbende op elkaar af te laten stemmen. Hij vormt daarmee het aanspreekpunt van
het project voor belanghebbenden.

9.3.4

Contractmanager
De contractmanager is verantwoordelijk voor de contractzaken, daarbij stelt hij de inkoopbehoefte vast, bereid het contract voor en besteed het aan. Na aanbesteding is deze rol echter
niet ten einde, op dat moment beginnen onderhandelingen met de opdrachtnemer aangaande
de contractzaken waaronder de scope en wijzigingen. Tevens draagt hij zorgt voor de contractbeheersing (systeemgerichte contractbeheersing).

9.3.5

Technisch manager.
De technisch manager is verantwoordelijk voor de technische inbreng in het project. Daarbij
levert hij de technische specificaties aan voor het contract waarbij gebruik wordt gemaakt van
Systems Engineering. Na de aanbesteding levert hij tevens input voor de toetsen die behoren
bij de systeemgerichte contractbeheersing.

9.3.6

Manager projectbeheersing
De manager projectbeheersing draagt zorg voor de beheersing van de beheersaspecten tijd,
geld, kwaliteit en scope. Daartoe houdt hij deze nauwkeurig bij om te zien hoe de resultaten
zich verhouden tot de van te voren opgestelde planning ten aanzien van tijd en geld. En bewaakt hij de scope en de kwaliteit. Het beheersen bestaat echter niet uit het bijhouden van resultaten, maar is ook gericht op de nog te behalen resultaten.

9.3.7

Omvang managementteam
Niet bij elk project zullen deze vijf rollen een volwaardige functie kunnen vormen, daarvoor kan
de omvang van het project te beperkt zijn. Daarom kan het een nevenrol zijn van een projectmedewerker of kan een medewerker meerdere rollen vervullen. Daarbij is het echter niet de
bedoeling dat deze allen door één persoon vervult worden, daarmee is vervanging van die
persoon nagenoeg onmogelijk en is er onvoldoende controle. Juist door overleg te voeren tussen meerdere personen wordt voorkomen dat er afwijkingen ontstaan, dat is enkel mogelijk
door een kritische beoordeling van elkaars werk.
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9.3.8

Rollen bij de opdrachtnemer en opdrachtnemer
De rollen zoals in paragrafen 9.3.2 tot 9.3.6 beschreven zijn geschreven als zijnde rollen die
behoren bij de opdrachtgever. Desalniettemin dienen deze rollen ook bij de opdrachtnemer terug gevonden te worden, hier zullen deze processen immers doorgang vinden. Personen met
de gelijke rol (contractmanager van de opdrachtgever- contractmanager van de opdrachtnemer) zullen met elkaar in gesprek gaan omdat de opdrachtgever nog steeds de eindverantwoordelijkheid van het project draagt en het niet beheersen van het project leidt tot overschrijding van de kosten en tijd.

9.4

Het stellen van eisen aan het proces

9.4.1

Noodzaak
Bij geïntegreerde contracten draagt men ook het proces van de totstandkoming over aan de
opdrachtnemer. Het overdragen van dit proces is niet zonder risico‟s, immers een gebrekkig
proces heeft gevolgen op de kwaliteit van het werk.
Ook de projectbeheersing is van belang om vroegtijdig de opdrachtnemer bij te kunnen sturen
om het project binnen de randvoorwaarden geld, tijd en kwaliteit te kunnen realiseren. Daardoor is het belangrijk dat er openheid is aangaande de beheersaspecten om overschrijdingen
te voorkomen en gericht te kunnen sturen.

9.4.2

Doelstelling van het stellen van eisen aan het proces
Met het stellen van eisen aan het proces zorgt men ervoor dat het proces van totstandkoming
inzichtelijk wordt voor de opdrachtgever. Daarbij heeft men onder andere inzicht in de beheersaspecten en zorgt men ervoor dat de opdrachtnemer contacten onderhoud met de stakeholders en de overlast beperkt.

9.5
9.5.1

Het formuleren van proceseisen

Notatie van een proceseis
Eisen aan proceseisen
Aan proceseisen worden dezelfde eisen gesteld als aan de eisen van een systeemspecificatie, zoals deze vermeldt zijn in tabel 4.1.
En ook hier gelden evenzo de volgende aandachtspunten:
Gebruik het werkwoord „dienen‟ en niet „zullen‟. Vergelijk daarbij de eis: „De verharding zal vrij van spoorvorming zijn‟ en „De verharding dient vrij van spoorvorming te
zijn.‟, daarbij valt op dat de eerste „eis‟ geen eistekst bevat; deze tekst kan opgevat
worden als een beschrijving van de huidige situatie zoals deze overgedragen wordt
aan de opdrachtnemer.
Voorkom het gebruik van onvolledige opsommingen, zij eindigen op woorden als: „en
dergelijke‟ of „et cetera‟. Daarmee wordt niet voldaan aan de eigenschap eenduidig.
Wanneer een eis nog onduidelijk is of conflicterend dient men gebruik te maken van
de woorden “nader te bepalen” of “ntb”. Mocht deze eis nog blijven staan in de vraagspecificatie zal naar verwachting een vraag volgen in de nota van inlichtingen. Een inschrijver kan een dergelijke eis immers niet afprijzen. Tevens kan men met de zoekfunctie dergelijk onvolkomenheden opzoeken.
Gebruik de woorden: „tijdig‟, „ongeveer‟, „precies‟, „veel‟ en „weinig‟ niet, die woorden
zijn betekenisloos en vaag. Wees concreet!
Eisen aan de notatie
Een eis dient voorzien te zijn van de volgende informatie:
identificatienummer
eistekst
bovenliggend eis.
De genoemde informatie kan opgenomen worden in het sjabloon zoals weergeven in tabel
9.1.
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tabel 9.1 Een sjabloon om proceseisen op te nemen.

<Identificatie>

<Eistekst>

<Bovenliggende eis>

Indeling proceseisen
De proceseisen worden gekoppeld aan de processen zoals vermeldt in het IPM-model. Deze
worden onderverdeeld in een aantal subprocessen. Zo worden alle proceseisen die aan wegafzettingen en omleidingroutes gesteld worden vermeldt onder het verkeersmanagement dat
onderdeel uitmaakt van het Omgevingsmanagement.

9.6

Standaard en projectspecifieke proceseisen

9.6.1

Algemeen of projectspecifiek
Een aanzienlijk deel van de proceseisen zijn op meerdere projecten van toepassing, vanwege
het feit dat het IPM-model op vrijwel elk project wordt gehanteerd. Deze eisen vormen een
standaard en algemeen deel van de proceseisen en kennen weinig variatie.
Daarentegen is elk project uniek en zullen er projectspecifieke eisen gesteld worden die een
aanvulling vormen op het voorgaande. Die eisen zijn onder meer te vinden in hoofdstuk zes
van de systeemspecificatie: eisen aan de werkzaamheden. Bij het stellen van die eisen dient
men de structuur van het document in het oog te houden. Dat is noodzakelijk om het document goed te kunnen lezen.

9.6.2

Omvang eisen tegenover omvang project
Een klein project hoeft niet te betekenen dat de omvang van de proceseisen beperkt is. Wel
dienen de proceseisen aangepast te worden aan de grootte van het project. Zo zijn er proceseisen die gericht zijn op grote projecten en documenten van grote omvang verlangen. Die eisen dienen in het kader van een klein project vereenvoudigt te worden waardoor de omvang in
verhouding staat tot het project. Daardoor neemt de belasting op de capaciteit van de ondernemer af en voorkomt men grote stapels papierwerk die nauwelijks meerwaarde bieden voor
de opdrachtgever.
Het vereenvoudigen houdt niet per definitie in dat er eisen afvallen, de eisen vormen namelijk
niet allemaal opdrachten, maar kaderen veelal de vrijheid van de opdrachtnemer in. Op deze
wijze wordt vooraf duidelijk wat de mogelijkheden zijn en voorkomt men daarmee discussies
gedurende de uitvoering.

9.6.3

Risico‟s
Het reduceren van de omvang van eisen brengt onverminderd risico‟s met zich mee. Indien
aan procesmatige werkzaamheden geen eisen gesteld worden zal de opdrachtnemer die niet
of niet expliciet uitvoeren. Daarnaast betekent het reduceren van het aantal eisen dat men
minder te zeggen heeft over het proces van de opdrachtnemer. Dit vormt geen probleem
wanneer het proces vlekkeloos verloopt en het product aansluit op de wensen van de klant,
echter wanneer de opdrachtnemer nalaat om zijn proces correct in te richten kan men de opdrachtnemer daartoe niet dwingen, mits het product niet voldoet aan de eisen.
Door eisen te reduceren qua diepgang en administratieve last, maar eisen behouden welke
een duidelijk kader geeft beperkt men het risico dat de opdrachtnemer zijn proces niet correct
inricht. Daarmee behoudt men de proceseisen als stuurmiddel om afwijkingen tegen te gaan
en een pleitgrond wanneer de opdrachtnemer weigert gehoor te geven.

9.7

Inhoud vraagspecificatie proces

De vraagspecificatie proces bevat alle eisen die aan het proces worden gesteld. Daartoe bevat het document ten minste de volgende onderdelen:
1.
Inleiding
2.
Projectmanagement
2.1.
Projectmanagementplan
2.2.
Kwaliteitsmanagement
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2.3.
Interactie opdrachtgever en -nemer
Projectbeheersing
3.1.
Scopemanagement
3.2.
Planningsmanagement
3.3.
Financieel management
3.4.
Risicomanagement
3.5.
Veiligheidsmanagement
4.
Omgevingsmanagement
4.1.
Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen
4.2.
Kabels en leidingen
4.3.
Communicatie derden
4.4.
Verkeersmanagement
4.5.
Archeologische waarden
4.6.
Conventionele Explosieven
5.
Technisch management
5.1.
Ontwerpen
5.2.
Uitvoeren
5.3.
Verifiëren en valideren
5.4.
Opstellen aflever- en opleverdossiers
6.
Inkoopmanagement
6.1.
Zelfstandige hulppersonen
7.
Referentielijst
8.
Afkortingen
De inhoud van deze onderdelen wordt nader toegelicht in Bijlage J.
3.

Ook hier geldt dat een zorgvuldige samenstelling noodzakelijk is omdat het document deel
uitmaakt van het contract. Een onzorgvuldige samenstelling leidt tijdens de uitvoering onverminderd tot discussies tussen de contractmanagers en indien rechtmatig tot wijzigingen.
Een aantal van de eisen zullen ook tijdens de aanbesteding tot vragen leiden die terug zullen
komen in de nota van inlichtingen. Hierin geldt ook een waarschuwingsplicht dat wanneer fouten ontdekt worden, deze gemeld dienen te worden bij de aanbesteder. Dit betekent echter
nog niet dat alle eisen daarmee hersteld worden aangezien fouten in een aantal gevallen pas
tijdens de uitvoering naar voren komen.
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10 Aanbestedings- en contractdocumenten
10.1 Inleiding
In de vraagspecificatie eisen en vraagspecificatie proces zijn een groot aantal eisen opgenomen aangaande het werk, daarmee is men echter nog niet in staat om een contract aan te
gaan met een onderneming. Daartoe dienen nog een aantal documenten opgesteld te worden
die tezamen de aanbestedings- en contractdocumenten vormen. Deze worden gevormd door
de vraagspecificaties, basisovereenkomst, annexen, bijlagen bij de vraagspecificaties en het
inschrijvings- en beoordelingsdocument.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de documenten die de aanbestedings- en contractdocumenten complementeren en wordt het verschil tussen deze twee groepen documenten en de
functies van deze nader toegelicht. Met deze kennis dient men de overige documenten op te
kunnen stellen.

10.2 Aanbestedings- en contractdocumenten
10.2.1 De definities
Met aanbestedingsdocumenten worden alle documenten bedoelt die de opdrachtgever tijdens
de inschrijffase vertrekt om een inschrijving te kunnen doen. Daartoe behoort onder andere informatie over de aanbestedingsprocedure die men volgt, maar ook informatie over het werk en
de eisen aangaande het te leveren product. De aanbestedingsdocumenten worden gevormd
door alle documenten die verstrekt worden, correspondentie zoals e-mailberichten behoren
daar niet toe.
De contractdocumenten daarentegen zijn de documenten die onderdeel uit maken van de
overeenkomst. De contractdocumenten worden gevormd door de aanbestedingsdocumenten
met uitzondering van het inschrijvings- en beoordelingsdocument, deze bevat enkel informatie
aangaande de aanbesteding en het indienen van de inschrijving. Daarmee gaat deze vooraf
aan de contractfase. Contractdocumenten worden daarnaast gedurende de contractduur aangevuld door de documenten die ter kennis aan de opdrachtgever worden aangeboden.
10.2.2 Indeling in aanbestedings- en contractdocumenten
In tabel 10.1 een opsomming van de documenten weergeven die in het kader van de aanbesteding en het contract gevormd worden. Daarbij is aangegeven of deze tot de aanbestedingsen/of contractdocumenten behoren
tabel 10.1 Overzicht van de aanbestedings- en contractdocumenten

Document
Inschrijvings- en beoordelingsdocument
Basisovereenkomst en annexen
Vraagspecificatie Eisen
Vraagspecificatie Proces
Bijlagen bij vraagspecificaties
UAV-GC 2005
Aanbieding
Documenten die ter kennis aangeboden
worden

Aanbestedingsdocument
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee

Contractdocument
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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10.3 De functies van aanbestedings- en contractdocumenten
10.3.1 Aanbestedingsdocumenten
Aanbestedingsdocumenten als informatiedrager
Ten tijde van de inschrijffase beschikt de opdrachtgever over kennis van het project die hij
verzameld heeft door onderzoeken te verrichten, het aangaan van gesprekken met belanghebbende en het opstellen van de eisen. Het is van belang dat de kennis van de opdrachtgever zorgvuldig wordt overgedragen aan de marktpartijen. Dit komt de marktwerking ten goede
doordat gegadigden de opdracht begrijpen.
De overdracht van informatie vindt onder andere plaats door een gestructureerde opbouw
waardoor zaken te achterhalen zijn, maar ook door een korte, duidelijk omschrijving waaruit
duidelijk het doel van het werk blijkt en een scopebeschrijving. Deze stukken komen „soft‟ over
doordat ze beschrijvend te werk gaan en geen eisen bevatten. Daardoor wordt het nut van
deze stukken onderschat; een zorgvuldige samenstelling van deze stukken is onmisbaar voor
een goede aanbesteding. De documenten functioneren hierin als een informatiedrager.
De economische functie van aanbestedingsdocumenten
De informatie die verstrekt wordt middels de aanbestedingsdocumenten dienen ondernemingen in staat te stellen om een inschrijving te kunnen doen, daarmee hebben aanbestedingsdocumenten ook een economische functie. De bedoelde informatie betreft voornamelijk de informatie die verstrekt wordt door middel van eisen en de bijlagen bij de vraagspecificaties.
Daarin zijn eisen opgenomen aangaande het te leveren product en de omstandigheden waarin het product gerealiseerd dient te worden. Met behulp van die informatie kunnen inschrijvers
een oplossing vormgeven en aan de hand daarvan een prijs samenstellen.
Daarnaast hebben aanbestedingsdocumenten tot doel dat de inschrijvingen onderling vergelijk
baar zijn. Dit wordt bereikt doordat alle ondernemingen de beschikking krijgen over dezelfde
informatie, daardoor zijn de uitgangspunten identiek. Daardoor wordt voorkomen dat inschrijvers zich baseren op verschillende gegevens en daarmee ten onrechte te gunstig of ongunstige situaties als uitgangspunt nemen, daarmee wordt het risico voor de inschrijvers tevens beperkt. De inschrijfsommen zullen daardoor voornamelijk verschillen vertonen als gevolg van
de gekozen oplossing, materiaal- en materieelkosten.
10.3.2 Contractdocumenten
De juridische functie
De contractstukken maken in tegenstelling tot de aanbestedingsdocumenten deel uit van de
overeenkomst die men aangaat ten behoeve van de realisatie van het werk. Uit deze overeenkomst volgen verplichtingen voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. De eisen
die gesteld worden aan het werk, zowel aan het product als het proces, zijn vastgelegd in de
vraagspecificaties. Bij afwijking van het contract kan men de opdrachtnemer in gebreke stellen
en het geschil voorleggen aan de Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven of de Raad van
Deskundigen. Daarbij vormen de contractdocumenten de bewijsstukken waarop gepleit kan
worden.
Een technische functie
De aanbestedingdocumenten hebben tot slot een technische functie; ze beschrijven het werk
met behulp van technische eisen. Op basis van deze technische eisen wordt de opdracht van
het werk omschreven. Het detailniveau is daarbij niet gelijk aan datgene wat gebruikelijk is bij
de RAW-systematiek, daarmee wordt een bepaalde oplossingsvrijheid gerealiseerd.
De beschrijving van het werk vindt plaats door antwoord te geven op vragen als:
- Wat heeft de opdrachtgever nodig?
- Welke voorwaarden zijn er gesteld aan het product?
- Welke voorwaarden zijn er gesteld aan de uitvoering?
- Wanneer dient het gerealiseerd worden?
- Hoe dient het vormgegeven te zijn?
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10.4 De basisovereenkomst
10.4.1 Doelstelling van de basisovereenkomst
De basisovereenkomst vormt de basis van de overeenkomst die de opdrachtgever aangaat
met de opdrachtnemer. Hierin staan projectspecifieke juridische bepalingen waarin veel verwijzingen staan naar de UAV-GC 2005. Beide documenten tezamen leggen daarmee de
rechtsverhouding tussen beide partijen vast.
10.4.2 Model basisovereenkomst
De basisovereenkomst wordt bij voorkeur afgeleid van het model basisovereenkomst zoals die
bij de UAV-GC 2005 is gevoegd. Dit juridische document is een „invuldocument‟, hierin dienen
een aantal projectspecifieke gegevens ingevuld te worden en keuzes gemaakt worden uit bepaalde zinsneden. Dit document kan eventueel aangevuld worden met een tal van bepalingen.
Daarvoor dient men echter de juridische achtergrond van dit documenten goed kennen om te
voorkomen dat men herhaling toepast en zaken opneemt die strijdig zijn met andere documenten of wetgeving.
De indeling van het model basisovereenkomst is als volgt:
artikel 1:
rechtskarakter van de overeenkomst, toepasselijke voorwaarden
artikel 2:
opdracht, werk, meerjarig onderhoud, prijs en datum van oplevering
artikel 3:
contractdocumenten
artikel 4:
betekenis van het begrip „dag‟
artikel 5:
ontwerpwerkzaamheden;
artikel 6:
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, en toestemmingen;
artikel 7:
informatie en goederen die aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld
artikel 8:
vrijkomende materialen
artikel 9:
verband met andere werken
artikel 10:
Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en
vrachten
artikel 11:
toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden
artikel 12:
acceptatieplan
artikel 13:
bewijslast in geval van gebreken of tekortkomingen
artikel 14:
betalingsregeling
artikel 15:
stelposten
artikel 16:
zekerheidsstelling
artikel 18:
raad van deskundigen
Een toelichting op deze artikelen is in Bijlage K weergeven.
10.4.3 Afwijkingen basisovereenkomst
Afwijkingen van het model basisovereenkomst dient zoveel als mogelijk beperkt te worden om
bij te dragen aan een „standaard‟. Het hanteren van het model basisovereenkomst zorgt voor
een duidelijk herkenbaar document dat bij elke aanbesteder als basis wordt gebruikt. Dit
maakt gericht zoeken naar informatie mogelijk en zorgt er ook voor dat er een duidelijke relatie
is tussen de basisovereenkomst en de annexen.

10.5 Annexen
10.5.1 Relatie annexen en basisovereenkomst
Wanneer men artikel 3 van het model basisovereenkomst beschouwt, merkt men aangaande
de annexen de volgende zinsnede op: ‟bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen‟. Dit suggereert dat de annexen een bijlage zijn van de vraagspecificatie. Beter was: „bij de Basisovereenkomst gevoegde annexen.‟ De annexen vormen wel degelijk een bijlage van de basisovereenkomst, hierin staan verwijzingen naar de standaardindeling van de annexen. Deze
bieden de projectspecifieke informatie die men niet opneemt in de basisovereenkomst, daarmee voegt het informatie toe aan de overeenkomst.
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10.5.2 Standaard annexen
De annexen zoals deze standaard aanwezig zijn, in overeenstemming met artikel 3 van de
basisovereenkomst, betreffen:
I.
de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de opdrachtgever moeten worden verkregen
II.
de planning
III.
het acceptatieplan
IV.
het toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden
V.
de vrijkomende materialen
VI.
het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht
alsmede van de tijdstip alsmede de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd
VII.
de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten
VIII.
de stelposten
IX.
de bankgarantie
X.
de verzekeringen
XI.
de geschillenregeling Raad van Deskundigen
Een toelichting op deze annexen is opgenomen in Bijlage L.
10.5.3 Afwijken van de standaard annexen
De standaard annexen worden bij alle projecten gebruikt, dit betekent echter niet dat het niet
mogelijk is om hier aanvullingen in te doen. Wel moet er een duidelijke relatie zijn met de
basisovereenkomst wanneer in de annexen een aanvulling opgenomen wordt.
Het afwijken door het verwijderen van annexen is niet toegestaan. Zoals aangegeven betreft
het hier een standaardindeling met diverse verwijzingen naar de basisovereenkomst. Het
wijzigen van de volgorde of verwijderen van annexen heeft gevolgen voor die verwijzingen.
Het is raadzamer om in een dergelijk geval in de annex de tekst „niet van toepassing‟ op te
nemen. Het opnemen van deze informatie geeft indirect ook informatie en voorkomt twijfels
bij de inschrijvende ondernemingen.

10.6 Bijlagen bij de vraagspecificaties
10.6.1 Doelstelling van de bijlage
Bij de vraagspecificatie komt het regelmatig voor dat de opdrachtgever verwijst naar een document in een bijlage zoals een onderzoek. Tevens wordt informatie toegevoegd ter inlichting
van de inschrijvende ondernemingen. Daarvoor heeft de opdrachtgever een aantal redenen.
De UAV-GC 2005 vermeldt in §3 lid 1a het volgende: “De opdrachtgever zorgt ervoor dat de
opdrachtnemer tijdig beschikt over alle informatie waarover de opdrachtgever beschikt, voor
zover het ter beschikking stellen daarvan noodzakelijk is om de Opdrachtnemer in staat te
stellen het werk en het Meerjarig Onderhoud conform de Overeenkomst te
realiseren”(Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contracten 2005 (UAV-GC
2005), 2005). Daaruit blijkt de verplichting om alle beschikbare informatie te delen, daarbij is
echter de tekst „tijdig‟ opgenomen wat niet duidt op het beschikbaar stellen gedurende de inschrijffase. Het kan in het kader van deze bepaling ook na opdrachtverlening plaatsvinden.
Het ter beschikkingstellen van informatie bij de aanbesteding zorgt daarnaast voor een beperking van de transactiekosten voor inschrijvers. Zij hoeven geen onderzoeken uit te voeren om
hun prijs op te kunnen baseren, ook hebben ze inzicht in de reeds beschikbare informatie en
kunnen op basis daarvan bepalen welke onderzoeken nog plaats moet vinden en welke informatie nog verzameld moet worden.
Het verstrekken van informatie draagt bij aan de onderlinge vergelijkbaarheid van de inschrijvingen doordat alle partijen zich op dezelfde informatie baseren. Daarmee vergroot men de
concurrentie en beperkt men het risico waardoor de inschrijver minder risico in zijn inschrijving
hoeft op te nemen.
Doordat opdrachtgever gedurende de voorbereidingsfase allerlei onderzoeken uitvoert (of laat
voeren) verkort men de doorlooptijd van het project. De uitslagen van de onderzoeken kunnen
daarnaast aanbeveling bevatten om nog nader onderzoek te doen en/of uitwijzen dat onthef-
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fingen noodzakelijk zijn. Zeker wanneer het een project met een beperkte doorlooptijd betreft,
kan een dergelijk resultaat drastische gevolgen hebben op de planning.
10.6.2 Bindende en informatieve documenten
Het verschil tussen bindende en informatieve documenten is kortweg dat men zich aan de inhoud van bindende documenten dient te houden en dat informatieve documenten ter zijde gelegd mogen worden. Bindende documenten bevatten eisen, een ontwerp of andere zaken die
bij de nadere uitwerking van het ontwerp of bij de uitvoering betrokken moeten worden om te
voldoen aan de eisen uit de vraagspecificatie. De informatieve documenten bevatten daarentegen informatie die men mag gebruiken, maar evengoed los mag laten. Met deze informatie
kan men echter kennis opdoen van het project en de omgeving, daarmee is het mogelijk om
een passende aanbieding te kunnen doen.
Vaak wordt ten onrechte in de bijlage het onderscheid tussen informatief en bindend gemaakt,
dit vindt namelijk plaats in de vraagspecificaties. Een bijlage wordt bindend op het moment dat
er in een vraagspecificatie verwezen wordt naar het document, wanneer er geen verwijzing
naar het document is opgenomen in de vraagspecificatie is een document informatief.
In de UAV-GC is geen onderscheid gemaakt in bindende en informatieve documenten. Wel
vindt men daar de bepaling dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de informatie voor
alle door hem beschikbaar gestelde informatie (UAV-GC 2005 §3 lid 2). Daaruit volgt dat inhoud van de informatieve documenten onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
valt, daarmee kan men niet willekeurig documenten toe voegen.
Wel geldt dat de informatie die beschikbaar gesteld is door de opdrachtnemer beoordeelt dient
te worden op compleetheid en de noodzaak tot nader onderzoek. Dit in tegenstelling tot de
bindende documenten deze dienen uitputtend te zijn.
10.6.3 Inhoud van de documenten
Met de kennis dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor informatie die hij beschikbaar
stelt dient men de inhoud van de documenten te controleren op fouten, onevenredige eisen en
beschikbaar gehouden oplossingsruimte.
Het niet hebben van een ontwerp bemoeilijkt de taak van de onderzoekers, veelal treft men in
de onderzoeken een uitgangspunt aan waarbij men uitgaat van bepaalde werkzaamheden om
op basis daarvan een conclusie te kunnen trekken. De juistheid van de uitgangspunten dient
men te controleren met de vraagspecificatie. In een aantal gevallen is het noodzakelijk om de
oplossingsruimte te beperken, bijvoorbeeld wanneer uit een onderzoek blijkt dat er slechts één
oplossing mogelijk is of bepaalde oplossingen afvallen. In dat geval dient dit correct vertaald te
worden in de eisen. Ook eisen die volgen uit de onderzoeken dienen opgenomen te worden in
de vraagspecificatie om de transparantie te vergroten.
Wanneer men bijlagen bijvoegt dient men zich er van bewust te zijn dat men daarmee een
gedeelte van het risico naar zich toetrekt. De opdrachtgever is namelijk verantwoordelijk voor
de informatie. Het naar zich toe trekken van verantwoordelijkheid past niet in het gedachtegoed van geïntegreerde contracten. Daarom dient men de voor- en nadelen goed af te wegen.
10.6.4 Voorbeelden van bijlagen
De bijlagen die veelal toegevoegd worden bij de vraagspecificaties zijn:
Onderzoeken:
Geotechnisch onderzoek
Flora- en faunaonderzoek
Archeologisch onderzoek
Milieukundig onderzoek
Richtlijnen:
Inmetingsprotocollen
Flora- en faunarichtlijnen
Tekeningen en metingen:
Klic-meldingen
Voorontwerp
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Basiskaart of GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland)
Inmetingen of DTM

Overige:
V&G-plan
Risicodossier
Genoemde bijlagen ziet men regelmatig terugkomen, echter het al dan niet toevoegen van
deze documenten wordt door de opdrachtgever bepaald. Daarop vormt het V&G-plan echter
een uitzondering, dit is een verplichting in het kader van de Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.28.

10.7 Inschrijvings- en beoordelingsdocument
10.7.1 Doelstelling inschrijvings- en beoordelingsdocument
Het inschrijvings- en beoordelingsdocument informeert de inschrijvers over de wijze waarop
het aanbestedingsproces verloopt. Daarbij geeft het inzicht in de wijze waarop de inschrijving
dient aangeleverd te worden, wat er bij de inschrijving dient te worden verstrekt, wat de inschrijfvereisten zijn en de wijze waarop de inschrijving wordt beoordeeld. Het is daarmee redelijk vergelijkbaar met Deel 0 totstandkoming van de overeenkomst zoals deze opgenomen
is in een RAW-bestek
10.7.2 Samenstellen van inschrijvings- en beoordelingsdocument
Zoals in paragraaf 6.3 is genoemd, zijn aanbestedingen gebonden aan wetgeving. Daar dient
men zich bij het samenstellen van het inschrijvings- en beoordelingsdocumenten van bewust
te zijn. Om het document samen te stellen is het daarom van groot belang dat men kennis
heeft van hetgeen in de wetgeving vermeldt is. Daarmee wordt het aanbestedingsproces binnen de wettelijke kaders vormgegeven, Een aantal belangrijke onderwerpen zijn daarom in
Bijlage F kort toegelicht.
Bij het samenstellen van het document dient men de procedures en andere van belang zijnde
zaken helder en eenduidig te omschrijven. Hierdoor ontstaat een transparantie waarmee men
eenduidige inschrijvingen mag verwachten, daardoor zijn deze documenten onderling goed
vergelijkbaar.
10.7.3 Indeling van het inschrijvings- en beoordelingsdocument
Het inschrijvings- en beoordelingsdocument bevat tenminste de volgende onderdelen:
1.
Inleiding
1.1.
Algemeen
1.2.
Onvolkomenheden en waarschuwingsplicht
1.3.
Voorbehoud
1.4.
Motiveringen in het kader van de aanbestedingswet
1.5.
Leeswijzer
2.
Inlichtingen en inschrijving
2.1.
Overzicht inlichtingen, inschrijvingsfase en beoordelingsfase
2.2.
Inlichtingen
2.3.
Inschrijvingsfase
2.4.
Inschrijving
3.
Uitsluitingsgronden en minimumeisen
3.1.
Uitsluitingsgronden
4.
Beoordeling en gunning
4.1.
Algemeen
4.2.
Gunningscriteria
4.3.
Identieke fictieve inschrijfsommen
5.
Overige voorwaarden en regelingen
5.1.
Ontwerpvergoeding
5.2.
Blijvend voldoen
Bijlage A: Uitwerking EMVI-criteria
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Bijlage B: Eigen verklaring
Bijlage C: Verklaring omtrent rechtmatige inschrijving
Bijlage D: Inschrijvingsbiljet
Genoemde indeling wordt in 0 nader toegelicht.
De indeling vormt slechts een opzet, afwijken van genoemde indeling is mogelijk. Om eenheid
te creëren en de kans op het nalaten van bepaalde omschrijvingen heeft het de voorkeur de
genoemde indeling wel te volgen en daar waar nodig aan te vullen.
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11 Houden aanbesteding
11.1 Inleiding
Nadat alle aanbestedings- en contractdocumenten zijn opgesteld, zijn de documenten ter beschikking gesteld aan ondernemingen. De wijze waarop dat gebeurd is afhankelijk van de gekozen aanbestedingsprocedure, dit wordt verder buiten beschouwing gelaten. Na ontvangst
van de documenten heeft de onderneming tijd om een aanbieding samen te stellen, daarbij
gaat het om het opstellen van documenten die benodigd zijn voor de inschrijving, het maken
van een inschatting van de benodigde werkzaamheden en het opstellen van de interne en externe prijsdocumenten.
Na deze periode zal de aanbesteding gehouden worden. Bij de aanbesteding dienen de inschrijvers hun documenten die opgesteld zijn ten behoeve van de aanbesteding in, waarna
deze beoordeeld zullen worden. Hierna kan de beste inschrijving worden bepaald. Aan de inschrijver die de beste inschrijving gedaan heeft zal de opdracht gegund wordt, al dan niet met
in achtneming van de standstill-periode.
Deze zaken zijn in dit hoofdstuk beschreven, daarbij zijn ook bijzondere gevallen en enkele
andere van belang zijnde zaken beschreven zoals het niet tijdig inleveren en de op te stellen
proces-verbalen. Al deze informatie is noodzakelijk om een succesvolle aanbesteding te kunnen houden en de opdracht te verlenen. Daartoe is ook de beoordeling beschreven, daarbij
heeft men als uitgangspunt het gunningscriterium EMVI genomen. Bij het gunningscriterium
laagste prijs zal paragraaf 11.3 overgeslagen worden en zal de rangorde bepaald worden aan
de hand van de werkelijke inschrijfsommen in plaats van de fictieve inschrijfsommen.
Met behulp van de kennis zoals opgenomen in dit hoofdstuk dient men in staat te zijn om een
aanbesteding te kunnen houden.

11.2 Openen van inschrijvingen
11.2.1 Tijdig ontvangst inschrijvingen
In het inschrijvings- en beoordelingsdocument is het tijdstip en de locatie vermeldt waarop de
inschrijving ingeleverd dient te zijn. Het voortijdig aanleveren van de inschrijving kan toegestaan worden, later is echter niet toegestaan.
Het te laat inleveren van de inschrijving leidt tot uitsluiting van de aanbesteding, in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel. Het gelijkheidsbeginsel draagt zorg voor een gelijkwaardige behandeling van betrokken partijen, daartoe behoort tevens dat de belanghebbende
partijen dezelfde tijd verkrijgen om een aanbieding te vormen. Het toestaan van het later indienen van een inschrijving is daarmee strijdig.
Om aan te tonen dat een inschrijving tijdig is ontvangen en daarmee rechtsgeldig is kan men
dit vastleggen in een bewijs van ontvangst. Op dit bewijs van ontvangst dat door de opdrachtgever wordt verstrekt wordt de datum en het tijdstip van indienen vermeldt en door beide partijen ondertekend. Dit ontvangstbewijs is daarmee voor beide partijen een bewijsstuk dat de
inschrijving tijdig is ontvangen. Met deze reden is het raadzaam om niet toe te staan dat inschrijvingen per post aangeleverd worden, daarbij kan het ontvangstbewijs niet door beiden
ondertekend worden en is de datum en het tijdstip van ontvangst niet bekend bij de inschrijver.
11.2.2 Proces-verbaal van ontvangst
Het ontvangstbewijs dat verstrekt wordt kan opgenomen worden in het proces-verbaal van
ontvangst. Hiervoor is geen standaard model aanwezig in het ARW 2012, daarentegen is wel
een proces-verbaal van opening inschrijvingen in het ARW 2012 opgenomen (model H). Het
proces-verbaal van ontvangst kan opgenomen worden als bijlage bij het proces-verbaal van
opening inschrijvingen. Zodoende wordt aangetoond dat de inschrijvingen rechtsgeldig zijn ten
aanzien van het tijdig indienen van de inschrijving. Daarbij dragen de ontvangstbewijzen bij
aan de bewijsvoering.
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11.2.3 Openen van inschrijvingen voor het verstrijken van het indieningtermijn
Het is de aanbestedende dienst niet toegestaan om voor het verstrijken het indieningstermijn
kennis te nemen van de inhoud van de inschrijving. Dit is nadrukkelijk vermeldt in de Aanbestedingswet 2012 artikel 2.108. Daarom dienen de inschrijvingen in een afgesloten eenheid
aangeleverd te worden, zodat duidelijk is wanneer de inschrijving toch voortijdig zijn ingezien.
Dit is mogelijk door de inschrijvingen in te dienen in enveloppen of pakketten.

11.3 Beoordelen van kwalitatieve documenten
11.3.1 Twee enveloppenmethoden
Daar waar de twee enveloppenmethoden wordt toegepast, worden de inschrijvingsdocumenten in twee afgesloten eenheden aangeleverd. Daarbij bevat één afgesloten eenheid alle documenten met uitzondering van de prijsdocumenten, die bevinden zich in de tweede afgesloten eenheid. De afgesloten eenheden worden bij de beoordeling gescheiden, waarbij de prijsdocumenten gescheiden van de beoordelingscommissie worden bewaard.
Om te zorgen dat de documenten in twee afgesloten eenheden aangeleverd worden, dient
deze methode opgenomen te worden in het inschrijvings- en beoordelingsdocument. Daarna
is het ook nog mogelijk om de documenten te scheiden, daarbij is echter niet geheel te voorkomen dat men kennis neemt van de prijzen. Door middel van het scheiden van de documenten voorkomt men dat de waardering van de kwalitatieve documenten beïnvloed wordt door de
prijs.
11.3.2 Werkwijze bepaling fictieve korting
Om tot een fictieve korting te komen zal men de kwalitatieve documenten voorzien van een
waardering, daarbij worden de stappen zoals vermeldt in het inschrijvings- en beoordelingsdocument gehanteerd. In het algemeen worden de stappen onderscheiden zoals deze in het
volgende vermeldt zijn.
Stap 1: toetsing aan de inschrijfvereisten.
Één of meerdere leden van de beoordelingscommissie toetst de inschrijving of zij voldoen aan
de inschrijfvereisten. Daartoe controleren zij of de Eigen Verklaring aanwezig is en correct is
ingevuld daarnaast zullen zij bewijsstukken controleren indien ze bijgevoegd diende te zijn.
Wanneer er sprake is van twijfels aangaande de rechtmatigheid van de Eigen Verklaring kan
men bewijsstukken opvragen waarbij men een redelijk termijn stelt waarbinnen de inschrijver
deze moet overleggen.
Stap 2: individuele beoordeling van de kwalitatieve documenten
De leden van de beoordelingscommissie zullen ieder afzonderlijk de door de inschrijver geproduceerde kwalitatieve documenten beoordelen en voorzien van een waardering.
Stap 3: bespreking van de individuele bevindingen
De leden van de beoordelingscommissie zullen de individuele waarderingen in een bespreking openbaar maken aan de overige leden van de beoordelingscommissie. Hierbij zullen de
bevindingen besproken worden.
Stap 4: bijstelling van de individuele beoordelingen
Bij grote afwijkingen tussen de individuele waarderingen zal er overleg plaatsvinden over de
bevindingen van het stuk en krijgt men de mogelijkheid om het cijfer aan te passen. Daarbij
blijft de waardering een individueel gegeven, er wordt niet gestreefd naar een gelijkwaardige
waardering.
Stap 5: bepalen van het gemiddelde
De individuele beoordelingen van de beoordelingscommissie worden opgeteld en gedeeld
door het aantal beoordelingen, daarmee wordt het gemiddelde van de individuele beoordelingen bepaald. Het cijfer wordt afgerond op 2 decimalen.
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Stap 6: bepalen van fictieve korting
Met behulp van het gemiddelde kan de fictieve korting worden vastgesteld in overeenstemming met het rekenblad-EMVI.
11.3.3 Inzichtelijk maken van beoordeling
Om het proces inzichtelijk te maken is het raadzaam om alle beoordelingen en aanpassing bij
te houden. Wanneer de uitkomst tot geschillen leidt kunnen de resultaten bekend gemaakt
worden. Daaruit dient te blijken dat de beoordeling in overeenstemming met het beoordelingsprotocol uit het inschrijvings- en beoordelingsdocument heeft plaats gevonden.
11.3.4 Samenstelling beoordelingsteam
Het beoordelingsteam bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal personen met een minimum
van drie personen. Zodoende is het nauwelijks mogelijk om een persoonlijke voorkeur de
doorslag te laten geven. Deze personen dienen ter zake kundig te zijn. Indien dit niet het geval
is, bijvoorbeeld omdat de onderwerpen te ver uiteenlopen, kan men een expert betrekken welke de beoordelingscommissie kan adviseren. Tevens kan men kiezen voor een wisselende
samenstelling van de beoordelingscommissie. In dat geval wordt per criterium een beoordelingscommissie samengesteld zodat het mogelijk is om de beoordeling plaats te laten vinden
door ter zake kundige personen. Zij stellen per criterium een waardering op en overhandigen
dit aan de voorzitter van de beoordelingscommissie die het overzicht vastlegt en de fictieve
korting bepaald.

11.4 De aanbesteding
11.4.1 Opening prijsdocumenten
Het openen van de prijsdocumenten kan evenals bij de laagste prijs een openbare gelegenheid zijn. Daarbij worden de inschrijvers in de gelegenheid gesteld om aanwezig te zijn.
Voorafgaand aan de opening van de prijsdocumenten wordt het aantal inschrijvers bekend
gemaakt evenals de behaalde fictieve korting door deze op te lezen. Eventuele uitsluitingen
zullen ook kenbaar gemaakt worden.
Hierna gaat men over naar de prijsdocumenten, allereerst maakt men het aantal prijsdocumenten bekend dat ontvangen is, dit dient overeen te stemmen met het aantal ingediende inschrijvingen. Daarna opent men de inschrijvingen en leest men duidelijk de inschrijvers en de
inschrijfsom voor. Indien het bedrag in cijfers niet overeenkomt met het bedrag in letters geldt
het bedrag in letters, tenzij uit de inschrijving klaarblijkelijk is af te leiden dat het bedrag in cijfers heeft te gelden. Eventuele in het oog vallende onrechtmatigheden worden gemeld.
Wanneer de persoon niet bevoegd is om opdracht te verlenen zal aan het eind van de aanbesteding worden gemeld dat de aanbesteding aangehouden wordt. Dat houdt in dat de opdracht daarmee nog niet verleend is en die op een later tijdstip volgt door een persoon die gerechtigd is tot het verlenen van de opdracht.
11.4.2 Proces-verbaal van opening van de inschrijvingen
Van de aanbesteding dient een proces-verbaal van opening van inschrijvingen opgemaakt te
worden en dient voorzien te zijn van de namen van de inschrijvers, de inschrijfsommen, de fictieve korting en de fictieve inschrijfsom. Daarnaast dient dit document ondertekent te worden
door de persoon welke de inschrijvingen opent en de aanbesteding houdt. Een model van het
proces-verbaal is opgenomen in het ARW 2012, model H. Dit document wordt uiterlijk twee
werkdagen na aanbesteding aan de inschrijvers toegezonden.

11.5 Bijzondere gevallen
11.5.1 Gelijke inschrijfsommen
Daar gelaten dat de kans nihil is, kan het gebeuren dat de fictieve inschrijfsommen gelijkwaardig zijn. In het inschrijvings- en beoordelingsdocument kan een bepaling opgenomen zijn dat
men in een dergelijk geval de inschrijving met de laagste werkelijke prijs of degene met de

Pagina 87 van 202

Van improvisatie naar compositie
Handreiking
definitief
02-06-2014

meeste waarde als winnende inschrijving aanmerkt. Mocht ook deze gelijkwaardig zijn zal het
lot bepalen die de winnende inschrijving heeft gedaan.
Wanneer omtrent dergelijke situaties geen bepalingen zijn opgenomen in het inschrijvings- en
beoordelingsdocument zal men direct overgaan tot bepaling van de beste inschrijving middels
een loting. Desbetreffende inschrijvers worden daarvan tijdig in kennis gesteld, daarbij wordt
gemeld waar, wanneer en wie de loting verricht. Zij hebben het recht om persoonlijk, dan wel
bij gemachtigde, aanwezig te zijn.
11.5.2 Verduidelijken inhoud
Daar waar een inschrijving niet volledig duidelijk is, kan men de inschrijver verzoeken zijn inschrijving toe te lichten en te bevestigen. Daarbij is het niet toegestaan dat de inschrijving
wordt gewijzigd. Het betreft enkel het verduidelijken van hetgeen reeds in de inschrijving is
opgenomen. De verduidelijkingen of aanvullingen dienen in dat geval binnen een door de opdrachtgever vast te stellen redelijk termijn ontvangen te worden, hetgeen hij vermeldt in de
schriftelijk verzoek.
11.5.3 Herstellen van gebreken
Wanneer sprake is van een eenvoudige precisering of een kennelijke materiële fout is het toegestaan om de inschrijving aan te passen, wanneer de opdrachtgever hiertoe verzoekt. Daarbij geldt de eis dat deze wijziging er niet toe mag leiden dat er een nieuwe inschrijving wordt
gedaan. Dit gebrek dient daarbij binnen 2 dagen na ontvangst van het verzoek zijn hersteld.
11.5.4 Abnormaal lage inschrijvingen
In het geval dat een inschrijving in relatie tot de opdracht zeer laag lijkt wordt dit een abnormaal lage inschrijving genoemd. De opdrachtgever dient een dergelijk inschrijver te verzoeken
om zijn inschrijving te verduidelijken en kan daarna, indien gegrond, een inschrijving afwijzen.
Daarbij onderzoekt hij onder andere of er sprake is van staatsteun welke invloed heeft gehad
op de totstandkoming van de inschrijfsom. Wanneer blijkt dat de staatssteun van invloed geweest is op de prijsvorming kan deze inschrijving afgekeurd worden.
Een aanbestedende dienst is niet verplicht om abnormaal lage inschrijving af te wijzen of te
onderzoeken, tenzij dit in het inschrijvings- en beoordelingsdocument is opgenomen. Daarin
dient tevens de definitie van een abnormaal lage inschrijving in te zijn omschreven waardoor
objectief vast te stellen is of het werkelijk om een abnormaal lage inschrijving gaat, bijvoorbeeld een inschrijfsom die lager is dan 60% van het gemiddelde van de inschrijfsommen van
de overige inschrijvers. Een afwijzing van een dergelijke inschrijving dient zeer goed gemotiveerd te worden, daaruit dient duidelijk te blijken dat de inschrijving gevolgen heeft voor het risico van de opdrachtgever.

11.6 Gunnen en motivering
11.6.1 Proces-verbaal van opdrachtverlening
Indien er sprake is van een Europese aanbesteding is de opdrachtgever verplicht een procesverbaal van opdrachtverleningen op te stellen, die kan deel uitmaken van het proces-verbaal
van opening van de inschrijvingen. Het proces-verbaal bevat de volgende onderdelen:
Naam en adres van de aanbesteder.
Het voorwerp en de waarde van de opdracht.
De namen van de uitgekozen inschrijvers met de bijbehorende motivering.
De namen van de uitgesloten inschrijvers met de bijbehorende motivering.
De redenen voor de afwijzing van abnormaal laag bevonden inschrijvingen.
De naam van de begunstigde en motiveringen van zijn inschrijving.
Of er nadere inlichtingen in geval van rechtmatig commercieel belang op verzoek van
een ondernemer geen deel hebben uitgemaakt van de nota van inlichtingen.
Indien bekend: het gedeelte van het werk dat in onderaanneming wordt gegeven;
Indien van toepassing: de redenen waarom een aanbesteder niet gunt.
Om de beslissing inzichtelijk te maken is het raadzaam de scorematrices op te nemen. Deze
matrices verduidelijken de fictieve korting die bepaald is.
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In het proces-verbaal van opdrachtverlening worden, in overeenstemming met artikel 2.138
Aanbestedingswet 2012, gegevens niet bekend gemaakt indien het bekendmaken van die gegevens:
in strijd zou zijn met enig wettelijk voorschrift;
in strijd zou zijn met het openbaar belang;
de rechtmatige commerciële belangen van de ondernemers zou kunnen schaden;
afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijk mededinging tussen ondernemers.
Het opstellen van het proces-verbaal van aanbesteding bij nationale procedures is niet verplicht, maar in het kader het transparantiebeginsel wel raadzaam.
11.6.2 Standstill periode of Alcateltermijn
Wanneer één van de betrokken partijen niet instemt met de gevolgde procedure en de gunningbeslissing kan de betrokkene binnen 20 dagen na het versturen van het gunningvoornemen: het Alcateltermijn, een geschil aanhangig maken. Dit vindt plaats door de aanbesteder te
dagvaarden. In dat geval stelt men de wederpartij bij exploot op de hoogte van het geschil. In
het exploot zijn zaken opgenomen als de bewijsstukken, de gegevens van de advocaat, de
gevolgen van het niet verschijnen bij de behandeling van het geschil, het tijdstip en het onderwerp van de procedure. Na het dagvaarden van aanbesteder is het geschil officieel aanhangig gemaakt en zal de aanbesteder de aanbestedingsprocedure onderbreken.
Indien binnen 20 dagen geen dagvaarding plaatsvindt zal de aanbestedende dienst overgaan
tot gunning. De aanbesteder zal er na deze periode vanuit gaan dat betrokken partijen geen
bezwaar hebben tegen de voorgenomen gunning.
De standstillperiode of Alcateltermijn van 20 dagen is bij de behandelde aanbestedingsprocedures verplicht, tenzij sprake is van een uitzonderingsituatie. Er is sprake van een dergelijk
uitzonderingsituatie indien:
er slechts één inschrijving is ontvangen;
er sprake is van een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure;
er sprake is van een enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure (die valt
buiten het kader van de ARW 2012).
11.6.3 Vernietigen van de gunningsbeslissing na het Alcateltermijn
Indien binnen 30 dagen na bekendmaking van het gunningvoornemen dagvaarding plaatsvindt, dus na het verstrijken van het Alcateltermijn, kan men de overeenkomst alsnog vernietigen conform Aanbestedingswet 2012 artikel 4.15. In dat geval heeft de ondernemer aan wie
het werk was opgedragen recht op schadevergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden. Dit termijn bedraagt zes maanden na sluiting van de overeenkomst indien men niet zorgvuldig en expliciet de redenen voor de gunningbeslissing vermeldt of niet binnen 48 dagen de
gunning van de opdracht publiceert in het Europese Publicatieblad (indien er sprake is van
een Europese aanbesteding).
Hiermee is het Alcateltermijn geen fataal termijn: na afloop van het termijn zijn niet alle rechten verwerkt. Enkele aanbesteders nemen daarom een extra bepaling op in het inschrijvingsen beoordelingsdocument waarin men vermeldt dat het recht van de inschrijver na afloop van
het Alcateltermijn verwerkt en men geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot de gunningbeslissing. Op deze wijze is het niet mogelijk om de opdracht te doen vertragen als gevolg
van fouten die gemaakt zijn in de aanbestedingsprocedure.
11.6.4 Alcateltermijn en aanbestedingsfouten
Sommige ondernemingen kiezen ervoor om onvolkomenheden gedurende de aanbestedingsprocedure niet te melden. Wanneer de opdracht gegund wordt aan een andere ondernemer
kiezen zij ervoor om de aanbesteder te dagvaarden. Jurisprudentie is verdeeld over een dergelijke aanpak. Een bekende zaak is het Grossmann-arrest, in die zaak is de eiser in het ongelijk gesteld omdat hij te laat in het aanbestedingsproces zijn klacht kenbaar maakte. Inmiddels hebben ook Nederlandse rechters gelijksoortige uitspraken gedaan waarbij men zich beroept op het Grossmann-arrest. Er zijn echter ook een aantal uitspraken gedaan die hiermee
in strijd zijn. Als gevolg van de verdeeldheid is er onduidelijkheid ontstaan over de wijze waarop men om moet gaan met dergelijk handelen van ondernemingen.
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11.6.5 Toelichten EMVI-score
Men kan ervoor kiezen om de behaalde scores bij de EMVI toe te lichten door in gesprek te
gaan met de ondernemingen. Dit zal plaatsvinden door de mogelijkheid te bieden aan ondernemers om een toelichting te ontvangen. Bij de toelichting licht men de bevindingen toe en
geeft men inzicht in de totstandkoming van de waardering. De gesprekken vinden individueel
plaats.
Het toelichten van de behaalde score geeft de inschrijvers inzicht in de behoeften van de opdrachtgever. De inschrijver krijgt inzicht in de sterkten en zwakten van zijn inschrijving waarmee hij bij de volgende inschrijving zijn voordeel zal doen. Hierdoor zal een volgende inschrijving beter aansluiten bij de behoeften van de opdrachtgever. Daarmee biedt de inschrijving
tevens voordelen voor de opdrachtgever die bij een volgende inschrijving naar verwachting in
toenemende mate meerwaarde zal ontvangen.
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12 Contractbeheersing
12.1 Inleiding
Na de gunning van de opdracht is het project niet ten einde, de opdrachtnemer zal het project
gaan realiseren. Daar dient men te toetsen of het werk dat gerealiseerd wordt voldoet aan de
gestelde eisen. Daartoe past men contractbeheersing toe, daarbij verricht de opdrachtgever
activiteiten die er op gericht zijn om zeker te stellen dat het werk aan de gestelde eisen beantwoord en dat de risico‟s op een acceptabel niveau blijven. Daarnaast draagt het bij aan de
rechtmatigheid van de betalingen.
Systeemgerichte contractbeheersing is ontstaan als gevolg van een veranderende contractvorm waarbij de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid draagt voor het werk. Daarbij pas niet
langer de traditionele contractbeheersing welke bestaat uit het dagelijks toezicht houden op de
verrichte werkzaamheden. Daarbij draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid van het
werk en stuurt waarnodig bij.
In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op systeemgerichte contractbeheersing en de
werkwijze daarvan. Met de daarmee verzamelde kennis dient men in staat te zijn om uitleg te
geven en toe te passen.

12.2 Systeemgerichte contractbeheersing
12.2.1 Systeemgerichte contractbeheersing
Bij geïntegreeerde contractvormen is er behoefte aan een contractbeheersing waarbij de verantwoordelijkheid voor het werk deel uit maakt van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en het voldoen aan de eisen overeenkomstig de overeenkomst. Daarbij past een toezicht die zich meer op de achtergrond houdt en
waarbij de opdrachtnemer de ruimte krijgt en waarbij hij zijn verantwoordelijkheid dient te nemen.
Daartoe is systeemgerichte contractbeheersing (SCB) geïntroduceerd. Daarbij maakt men gebruik van het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer; men beheerst het contract door te toetsen of de opdrachtnemer zijn kwaliteit op een zodanige wijze beheerst dat het
product voldoet aan de gestelde eisen.
12.2.2 Het kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer
Het kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer (ISO 9001:2008 of gelijkwaardig) dat de
opdrachtgever gebruikt ten behoeve van de systeemgerichte contractbeheersing bestaat uit
het beheersen van de processen op een zodanige wijze dat het product voldoet aan de gestelde eisen. Dat toont de opdrachtnemer aan met de registraties uit het keurings- en verificatierapport. Wanneer men een afwijking constateert in het keurings- en verificatieplan dient de
opdrachtnemer correctieve, corrigerende en/of preventieve maatregelen nemen. Door middel
van de correctieve maatregelen zorgt men ervoor dat het werk alsnog voldoet aan de gestelde
eisen. De corrigerende en preventieve maatregel zijn er op gericht om de oorzaak van de fout
weg te nemen en herhaling te voorkomen. Daarmee functioneert het kwaliteitsmanagement
zoals schematisch weergeven in figuur 12.1. Bij systeemgerichte contractbeheersing toetst
men onder andere of het kwaliteitsmanagementsysteem ook daadwerkelijk zo functioneert en
dat tijdig ingegrepen wordt wanneer afwijkingen worden geconstateerd.
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figuur 12.1 Demingcirkel kwaliteitsmanagement (Rijkswaterstaat, 2011).

12.2.3 Toetsingen
De toetsen die uitgevoerd worden ten behoeve van de contractbeheersing bestaan uit een
viertaltoetsen: systeem-, proces- en producttoetsen en toetsen op het betalingscriterium.
Systeemtoets
Een systeemtoets is een toetsing van het functioneren van het integraal projectmanagement.
Daarbij wordt getoetst of men voldoet aan de daaraan gestelde eisen zoals die opgenomen
zijn in de vraagspecificatie proces. Daarbij komen tevens zaken aan de orde die door de opdrachtnemer zijn opgesteld omtrent het projectmanagement zoals omschreven in documenten
als het projectmanagementplan en kwaliteitsplannen. Daarbij worden zaken getoetst als het
beheersen van risico‟s, het bewaken van de planning, het minimaliseren van de hinder, het tijdig verkrijgen van vergunningen en het houden van audits
Een systeemtoets wordt veelal uitgevoerd door een interview te houden, daarbij wordt een
sleutelfunctionaris uitgenodigd om de vragen te beantwoorden. De sleutelfunctionaris zal zijn
antwoorden onderbouwen middels bewijsstukken. Dat kan bijvoorbeeld een recent bijgewerkt
risicodossier, de bevindingen van audits en de daarop genomen acties, het vergunningsdossier of het klachtendossier zijn.
Procestoets
Daarnaast worden processen getoetst zoals omschreven in het projectmanagement-, kwaliteits-, verificatie- en keuringsplan door middel van procestoetsen. Daarbij wordt getoetst of de
processen daadwerkelijk plaatsvinden en controleert men of bij afwijkingen maatregelen genomen zijn (het functioneren van de Deming-cirkel). Zo kan men bij een procestoets bespreken wat de acties zijn geweest naar aanleiding van een afwijking en controleren of de verificatie tijdig en correct plaatsvindt, dat is het geval wanneer het functioneert conform de projectmanagementplan en de kwaliteitsplannen.
De procestoetsen vinden plaats door middel van interviews, het bijwonen van processen en
het controleren van verificatierapporten, keuringsrapporten en andere documenten waarin de
geleverde kwaliteit getoetst.
Producttoets
Door middel van een producttoets kan de betrouwbaarheid van de registraties zoals die opgenomen zijn in de verificatie- en keuringsplannen getoetst worden. Daarbij wordt gecontroleerd
of de registraties de uitslag van de keuring rechtvaardigen.
Een producttoets wordt uitgevoerd door reproductie van de keuring waarbij men de verificatiemethode herhaalt en de verkregen gegevens vergelijkt met de registraties van de opdrachtnemer. Afwijkingen in de metingen dienen gerechtvaardigd te kunnen worden door meetafwijkingen.
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Toets op het betalingscriterium
Anders dan de Handreiking systeemgericht contractbeheersing, versie 2007 onderscheid men
ook de toets op het betalingscriterium. Daarbij wordt getoetst of de betaling rechtmatig plaatsvindt, hetgeen men daarbij controleert is afhankelijk van het betalingscriterium.
Bij de uitvoering van de toets controleert men of de opdrachtnemer daadwerkelijk het recht
heeft op datgene wat hij verlangt. Daarbij kan men het werk bezoeken om ter plaatse de
voortgang vast te leggen, de planning te controleren om te controleren of die in overeenstemming is met de uitvoering of te controleren of de onderdelen daadwerkelijk conform de werkpakket omschrijving zijn gerealiseerd en de afleverdossiers voldoen.
Toetsmix
De toetsing zal per termijn bestaan uit een mix van een aantal toetsen. Deze toetsen worden
gekozen en ingepland op basis van de risico‟s die men onderschrijft in het risicodossier. Daarbij toetst men niet op alle risico‟s; men hanteert een toetsdrempel. Dat betekent dat alle risico‟s boven een bepaald niveau of met een bepaald onderwerp worden getoetst omdat deze
de grootste risico‟s vormen voor het project. Daarmee is systeemgerichte contractbeheersing
risicogestuurd.
12.2.4 Doel toetsingen
De toetsing heeft niet tot doel om de kwaliteit te controleren en waarnodig bij te sturen middels
het in gebreke stellen, maar is voornamelijk gericht op het verkrijgen van vertrouwen. Wanneer een reeks van goede bevindingen zijn opgedaan bij de verrichte toetsingen zal men de
risico‟s lager inschatten met als gevolg dat een aantal toetsen onder de toetsdrempel terechtkomen. Daardoor zal de toetsfrequentie afnemen; er is voldoende vertrouwen in de opdrachtnemer dat hij het contract na zal komen. Dat wil niet zeggen dat er dan geen toetsingen meer
verricht worden, een blijvende betrokkenheid is noodzakelijk. Daarom zal men besluiten om
een minimale hoeveelheid toetsen per betalingstermijn uitvoeren.

12.3 Bepalen van de toetsen
12.3.1 Contractbeheersplan
De toetsingen vinden niet impulsief plaats, hiervoor wordt voorafgaand aan de gunning een
toetsstrategie bepaald. Deze is onder andere beschreven in het contractbeheersplan. In dit
plan worden de uitgangspunten voor de toetsing en de organisatie van de toetsing aangegeven. Het document bevat onder andere informatie over de toetser, zijn verantwoordelijkheden,
de toetsdrempel, de voorwaarden voor een tekortkoming, de escalatie bij geschillen en de
processen die doorlopen worden bij het toetsen. Daarmee is het een algemeen document dat
naar aanleiding van wijzigingen in de uitvoering niet gewijzigd dient te worden, het is daarmee
een statisch document.
12.3.2 Risicodossier
Ter bepaling van de benodigde toetsen wordt allereerst een risicodossier samengesteld. Dit
risicodossier bevat de risico‟s die beheerst worden door de opdrachtnemer en waarvan het
voordoen gevolgen heeft voor de opdrachtgever. Dit risicodossier wordt samengesteld door
een risicoanalyse uit te voeren en risicomanagement toe te passen. Daarbij worden risico‟s
geïdentificeerd en gekwantificeerd waardoor de toprisico‟s bepaald kunnen worden. Het toepassen van risicomanagement en het uitvoeren van de risicoanalyse is nader beschreven in
Bijlage N.
Ten gevolge van veranderende situaties kunnen risico‟s wijzigen, daardoor ontstaat een andere rangschikking. Het risicodossier is daarmee een dynamisch document wat periodieke herziening noodzakelijk maakt: het risicomanagement. Dit vindt onder andere plaats na afloop
van een afstemmingsoverleg, het accepteren van het projectmanagementplan en kwaliteitsplannen, na afloop van een toetsperiode en indien noodzakelijk naar aanleiding van een bevinding.
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12.3.3 Toetsingsplan
Aan de hand van de geïdentificeerde risico‟s wordt de toetsmix bepaald en het toetsplan ingevuld. In het toetsplan worden de geplande toetsen vastgelegd. Daarbij legt men onder andere
het toetsaspect ( het te toetsen onderdeel), het type toets, de norm(en) waaraan het toetsaspect dient te voldoen, de frequentie en de aanleiding vast. De nadruk dient te liggen op de
proces- en systeemtoetsen, een dergelijke toetsing kent een bredere uitwerking ( het gehele
proces of systeem) dan een producttoets welke specifiek is. Daarmee behoudt men tevens
meer afstand tot het werk waardoor men zoveel mogelijk verantwoordelijkheid laat rusten bij
de opdrachtnemer.
Aangezien het bij systeemgerichte contractbeheersing gaat om risicogestuurde toetsing is ook
het toetsingsplan een dynamisch document dat periodieke herzien dient te worden, daarmee
sluit het aan op het risicodossier.

12.4 Toetsen
12.4.1 Toets voorbereiden
De toetsen zoals vermeldt in het toetsplan zijn nog onvoldoende duidelijk, hierin is enkel het
onderwerp van de toets (de normen waaraan getoetst wordt) vastgelegd. Om een toets te
gaan houden is het nodig dat men nog een aantal zaken helder stelt, zoals:
het doel van de toets;
de scope (de onderwerpen en de daarbij behorende diepgang);
de basis van de toets (de eis, norm of het document waaraan getoetst wordt);
de organisatie van de toets zoals:
o
welke betrokkenen aanwezig dienen te zijn;
o
de locatie waar getoetst word;
o
de tijd die benodigd is voor de toetsing.
Daarbij dient men over voldoende kennis te bezitten om hetgeen het toetsonderwerp vormt te
toetsen. Daarbij past enige verdieping in het toetsonderwerp. Indien de benodigde kennis ontbreekt dient het de aanbeveling om zich te vergezellen met een deskundige, op deze wijze
kan men tot een objectieve bevinding komen.
Systeemtoets
Voor een systeemtoets geldt tevens dat men een vragenlijst zal opstellen om te zorgen dat
men alle benodigde vragen ook daadwerkelijk stelt en deze niet overslaat ten gevolge van de
tijdsdruk.
Procestoets
Bij een procestoets zal men gegevens verzamelen omtrent het door hem beschreven proces
om te controleren of hetgeen beschreven daadwerkelijk uitgevoerd wordt.
Producttoets
Bij een producttoets zal het proces van de opdrachtnemer doornemen om te controleren om
een toets met behulp van eenzelfde werkwijze leidt tot vergelijkbare resultaten.
Het aankondigen van de toets
Om tot een goed gesprek te komen is het belangrijk dat men de opdrachtnemer informeert
over de te houden toets. Daarbij kondigt men het onderwerp van de toets aan, zodoende stelt
men de opdrachtnemer in de gelegenheid om zich voor te bereiden en eventueel een met het
onderwerp belaste projectmedewerker in te plannen om het overleg bij te wonen.
12.4.2 Toets houden
Systeemtoets
Bij een systeemtoets zal men een audit houden waarbij de betrokken personen worden ondervraagd en waarbij de opdrachtnemer met behulp van documenten dient aan te tonen dat
hij voldoet aan alle gestelde eisen aan het systeem.
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Procestoets
Bij een procestoets kan de toetser een proces volgen door deze bij te wonen, te controleren
met de registraties of het houden van een audit.
Producttoets
Bij een producttoets zal de opdrachtgever het product toetsen en vergelijken met de registraties van de opdrachtnemer. Het is echter ook mogelijk om dit op kantoor te doen door bijvoorbeeld het maken van een berekening, het controleren van het ontwerp en andere documenten.
‘Rondje werk’
Uit het voorgaande kan ten onrechte opgemaakt worden dat het vertrouwde rondlopen op het
werk niet langer is toegestaan. Door het opnemen van de werkzaamheden is het mogelijk om
gerichter te kunnen toetsen, daarnaast zorgt het voor meer vertrouwen in de opdrachtnemer
wanneer men ziet dat de uitvoering correct verloopt. Het is echter niet de bedoeling dat de
„oude‟ toezichthouder weer boven komt die de verantwoording op zich neemt aangaande het
werk. Dit dient men bij de opdrachtnemer te laten rusten. Daarmee is het rondlopen op het
werk niet per definitie strijdend met systeemgerichte contractbeheersing.
Stop- of bijwoonpunt
Om een toets uit te kunnen voeren kan het noodzakelijk zijn om de uitvoering te onderbreken
of tijdig aanwezig te zijn om de uitvoering zo min mogelijk te hinderen, in dat geval is er sprake
van een stop- of bijwoonpunt.
Een bijwoonpunt is een punt in de uitvoering waarbij de opdrachtgever gewaarschuwd dient te
worden zodat deze op tijd aanwezig kan zijn om een toets uit te voeren. Daarbij onderbreekt
men de uitvoering niet; die zal ongestoord doorgang vinden. Een bijwoonpunt wordt gelijk geacht aan een toetsmoment.
Bij een stoppunt worden echter de werkzaamheden stil gelegd en zal de opdrachtgever gewaarschuwd zodat de toets uitgevoerd kan worden. Een stoppunt wordt gelijk geacht aan een
acceptatiemoment. Maakt men in dat geval geen gebruik van het stoppunt dan wordt het werk
geacht te zijn geaccepteerd. Daarom dient men verstandig om te gaan met stoppunten.
Aandachtspunten
Voor het houden van een toetsing zijn enkele aandachtspunten geformuleerd, deze luiden als
volgt:
Bespreek de feiten en raak niet verzeild in een oppervlakkig gesprek.
Vraag door en ga niet akkoord met een oppervlakkig antwoord.
Stel geen dubbele vragen.
Stel geen suggestieve vragen.
Raak niet verzeild in discussies, dit dient niet plaats te vinden in een toetsing.
Ga niet onderhandelen over de te nemen maatregelen.
Geef geen adviezen, laat de verantwoording bij de opdrachtnemer.
Laat de opdrachtnemer zijn antwoorden onderbouwen met bewijsdocumenten.
12.4.3 Toets vastleggen
Bevindingen
De uitgevoerde toetsen zijn er op gericht om de verkregen feiten (antwoorden, observaties en
metingen) te vergelijken met de referenties (eisen, normen en documenten die ter kennis zijn
gebracht) en de bewijsdocumenten van de opdrachtnemer. Die vergelijking leidt tot een bevinding die een beeld geeft van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem, de
beheersing van processen en de betrouwbaarheid van de registraties. Wanneer de feiten, referenties en registraties in overeenstemming zijn is er sprake van een positieve bevinding.
Hieruit volgt echter niet dat wanneer dat niet het geval is er sprake is van een negatieve bevinding; als de afwijking opgenomen is in het afwijkingenregister en daarmee geconstateerd is
werkt het kwaliteitsmanagementsysteem correct. De opdrachtnemer zal deze afwijking corrigeren en zijn systeem aanpassen om herhaling te voorkomen.
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feiten
referentie

bewijs

Bevinding
figuur 12.2 Tot standkoming van een bevinding

Verslaglegging
Het toetsverslag bevat het resultaat van de uitgevoerde toets, hierin zijn de bevindingen van
de toetsers vastgelegd. Daartoe worden de zaken opgenomen die geleid hebben tot deze bevinding, namelijk:
de feiten;
de kenmerken van de referenties;
de kenmerken van het bewijs.
Deze zaken kunnen als bijlage bij het toetsverslag worden gevoegd ter ondersteuning van bevinding.

12.5 Opvolging van de toetsing
12.5.1 Herkeuring
In het geval van een negatieve bevinding kan de contractmanager besluiten om een herkeuring plaats te laten vinden. In dat geval krijgt de opdrachtnemer de tijd om de geconstateerde
afwijkingen te herstellen. Daartoe maakt hij gebruik van corrigerende en correctieve maatregelen (herhaling voorkomen en afwijking herstellen). Nadat de opdrachtnemer de afwijking hersteld heeft zal een hertoets ingepland worden. In dat geval wordt opnieuw de toets uitgevoerd
en worden de bevindingen vastgelegd in een toetsverslag.
12.5.2 In gebreke stellen
Wanneer bij toetsing een negatieve bevinding wordt vastgesteld is het mogelijk om de opdrachtgever in gebreke te stellen. Het in gebreke stellen van de opdrachtnemer is noodzakelijk
om schadevergoeding te kunnen vorderen of de overeenkomst te ontbinden. Het in gebreke
stellen is noodzakelijk wanneer het een fout betreft welke door de opdrachtnemer hersteld kan
worden. In het geval dat herstel niet mogelijk is kan de schadevergoeding en ontbinding per
direct geschieden.
Bij het in gebreke stellen van een opdrachtnemer zal de opdrachtgever de opdrachtnemer
hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Hierbij wordt de afwijking vermeldt en wordt een redelijk termijn gesteld waarbinnen het gebrek hersteld dient te zijn. Wanneer hieraan geen gehoor
gegeven wordt zal men overgaan tot ontbinding van de overeenkomst of het claimen van een
schadevergoeding.
Het in gebreke stellen van de opdrachtnemer hoeft niet plaats te vinden nadat de eerste negatieve bevinding is opgedaan, het dient de aanbeveling om de gevolgen van de negatieve bevinding te beschouwen voordat men overgaat tot het in gebreke stellen. Wanneer de gevolgen
gering zijn en de opdrachtnemer de oorzaak zal wegnemen is het ongepast om een opdrachtnemer in gebreke te stellen. Wanneer de gevolgen van de afwijking echter groot zijn is het
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noodzakelijk om de opdrachtgever in gebreke te stellen. Welke bevindingen tot het in gebreke
stellen van de opdrachtnemer dient te leiden wordt vooraf vastgelegd in het contractbeheersplan.
12.5.3 Aanpassing risicodossier
De bij de toetsing opgedane bevinding kan leiden tot een veranderend inzicht in de risico‟s.
Wanneer een kwaliteitssysteem beter dan gedacht blijkt te functioneren zal de opdrachtgever
hier meer vertrouwen in hebben met als gevolg dat de risico‟s met betrekking tot de kwaliteit
lager ingeschat zullen worden. Dat betekent dat een herziening van het risicodossier noodzakelijk kan zijn. Daarbij gaat het om een herziening van de risicowaardering en mogelijk nieuwe
risico‟s die voorzien zijn als gevolg van een rondgang of in het gesprek opgedane kennis.
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13 Betaling
13.1 Inleiding
Voor niets gaat de zon op, maar er zal geen ondernemer zijn die voor niets werk zal verrichten. Voor de verrichte werkzaamheden zal de opdrachtgever de opdrachtnemer betalen. Er is
sprake van een wederzijds belang: de opdrachtgever is gebaat bij het werk dat de opdrachtnemer levert, de opdrachtnemer daarentegen is gebaat bij de betaling die hem toekomt.
De betaling kan op verscheidene wijzen plaatsvinden, dat kan na oplevering van het product,
maar ook in delen zodat de waarde van het geleverde product en de betaling overeenkomt.
Echter betaling vindt niet zomaar plaats, daarvoor dient het geleverde product wel aan de eisen te voldoen van de opdrachtgever. Hieruit blijkt het verband tussen de systeemgerichte
contractbeheersing en de betaling.
Deze zaken, waaronder de relatie en de mogelijke betalingsregeling zijn opgenomen in dit
hoofdstuk. Met deze kennis is men in staat om een betalingsregeling op te stellen en zal men
in staat zijn om de relatie tussen systeemgerichte contractbeheersing en de betalingen vorm
te geven.

13.2 Doelstelling van de betalingsregeling
Bij het opstellen van betalingsregelingen wil men aansluiten bij de voortgang van de werkzaamheden en voorkomen dat er voorfinanciering plaatsvindt. Dat wil zeggen dat de waarde
van de betalingen groter is dan de gerealiseerd waarde. Daardoor beperkt men het risico voor
de opdrachtgever, als bijvoorbeeld een opdrachtnemer failliet wordt verklaard dan zijn de financiële consequenties op het gebied van de betalingen gering.

13.3 Betalingsregelingen
Om voorfinanciering te voorkomen zijn een drietal regelingen ontwikkeld om de opdrachtnemer een vergoeding toe te laten komen voor de verrichte werkzaamheden, namelijk:
Betaling op planning;
Betaling op product;
Betaling op voortgang.
De genoemde betalingen worden in het volgende toegelicht.
13.3.1 Betaling op planning
Betaling op planning is gebaseerd op een door de opdrachtgever geaccepteerde termijnstaat.
Deze termijnstaat bevat een aantal betaalposten. Die betaalposten hebben als resultaat een
blijvend onderdeel van het werk en kennen een duidelijk start- en einddatum. Daarmee zijn de
betaalposten gekoppeld aan de planning.
De waarde van de betaalpost wordt lineair over het realisatietermijn verdeeld en per vast te
stellen periode verrekend. Deze periode bedraagt in de meeste gevallen vier weken en sluit
daarmee aan op datgene wat men gewend is bij de RAW-systematiek.
Om voor betaling in aanmerking te komen dient de opdrachtnemer aan te tonen dat de planning waarop de betaalpost is gebaseerd is behaald of niet meer afwijkt dan een vooraf vastgestelde periode.
13.3.2 Betaling op product
Bij betaling op product vindt de betaling plaats wanneer een product gereed is en de aflevering plaats gevonden heeft. In dat geval is het werk overgedragen en is middels verificatie
aangetoond dat het werk voldoet aan de daaraan gestelde eisen. De producten worden door
de opdrachtgever of opdrachtnemer vooraf vastgesteld en vormen de betaalposten. Om te
voorkomen dat opdrachtnemers grote delen van het project moeten voorfinancieren kan men
er voor kiezen om een maximale realisatietermijn vast te stellen.
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13.3.3 Betaling op voortgang
Betaling op voortgang sluit nagenoeg aan op de op de RAW-systematiek en is gebaseerd op
de voortgang van het werk. Daarbij worden vooraf betaaleenheden bepaald, dat kan bijvoorbeeld een vierkante meter parkeerterrein of een ingezaaide are zijn. De wijze waarop het
aantal eenheden bepaald wordt, wordt vooraf bepaald en vastgelegd om discussie te voorkomen.
Om voor betaling in aanmerking te komen dient de opdrachtnemer aan te tonen dat hij daadwerkelijk de voortgang geleverd heeft.

13.4 Onderbouwing betaalposten
Om de omvang van de betaalposten overeen te laten komen met de werkelijke kosten kan
men de opdrachtnemer verplichten om een detailbegroting toe te voegen aan de termijnstaat.
De detailbegroting bevat een onderbouwing van de betaalposten waarin eenheden, eenheidsprijzen, hoeveelheden, productienormen en dergelijke zijn opgenomen. Op deze wijze voorkomt men dat men gaat voorfinancieren doordat de waarde van de betaalpost hoger is dan de
daadwerkelijk geleverde waarde.
Daarnaast bieden de detailbegrotingen eenheidsprijzen die gehanteerd worden indien er
sprake is van een contractwijziging ( vergelijkbaar met meer- en minderwerk). Om deze eenheidsprijzen daarvoor te mogen hanteren is het nodig om een bepaling op te nemen bij de betalingsregeling.

13.5 Prestatieverklaring
13.5.1 Prestatieverklaring en betaling
Wanneer een opdrachtnemer naar zijn mening recht heeft op een betaling overeenkomstig de
geaccepteerde termijnstaat verzoekt de opdrachtnemer de opdrachtgever om een prestatieverklaring af te geven. In deze prestatieverklaring verklaart de opdrachtgever dat de opdrachtnemer recht heeft op een gedeelte van de aanneemsom. De prestatieverklaring dient bijgevoegd te worden bij de factuur die de opdrachtnemer de opdrachtgever toezendt.
Indien het bedrag op de factuur, de prestatieverklaring en de onderbouwing van de prestatieverklaring overeenkomt zal de opdrachtgever conform UAV-GC 2005 §33 lid 6 binnen 4 weken na ontvangst overgaan tot betaling
13.5.2 Afgifte prestatieverklaring
Voordat een opdrachtgever een prestatieverklaring afgeeft controleert men of de opdrachtnemer voldoet aan contractuele verplichtingen. Dat blijkt uit de bevindingen van de uitgevoerde
toetsen en eventuele hertoetsen. Wanneer tekortkomingen worden vastgesteld tijdens de
toetsen en/of hertoetsen heeft dit gevolgen voor de afgifte van de prestatieverklaring. Een tekortkoming is niet per definitie één afwijking van de contractuele verplichtingen. In veel gevallen is in het contractbeheersplan vastgelegd wat als tekortkoming wordt aangemerkt, daarbij
let men vooral op het risico dat de afwijking heeft voor het project. Op basis van het risico
wordt tevens de consequentie bepaald, dat varieert van gedeeltelijke tot volledige opschorting
van het termijnbedrag.
Wanneer geconstateerde tekortkomingen zijn weggenomen bij een opvolgende hertoets,
doordat corrigerende en correctieve maatregelen zijn genomen, wordt de opschorting opgeheven en zal het ingehouden bedrag bij de volgende prestatieverklaring worden opgenomen.
13.5.3 Onderbouwing prestatieverklaring
Wanneer een prestatieverklaring wordt afgegeven zal een contractmanager ook een onderbouwing van de prestatieverklaring opstellen. Met behulp van de onderbouwing wordt aangetoond dat de opdrachtnemer recht heeft op de prestatieverklaring. De onderbouwing van de
prestatieverklaring bestaat uit:
het toetsplan van de periode waarop de prestatieverklaring betrekking heeft
de uitgevoerde toetsen conform het toetsplan
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eventuele verantwoording van afwijkingen van het toetsplan
registraties van bevindingen
beoordeling van de bevindingen om te bepalen of er tekortkomingen waren
registraties van de tekortkomingen
Deze bewijsvoering zal opgenomen worden in het contractdossier.
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14 Wijzigingen
14.1 Inleiding
Waar bij traditionele contractvormen sprake is van meer- en minderwerk kent men deze begrippen niet langer meer bij geïntegreerde contracten. In de UAV-GC 2005 maakt men gebruik
van de benaming „wijzigingen‟, dit is vrijwel gelijk aan meer- en minderwerk immers ook daarbij wordt het contract gewijzigd.
De wijzigingen hebben echter meer voeten in de aarde dan bij traditionele contractvormen. De
daarbij te doorlopen stappen zijn beschreven in dit hoofdstuk. Daarbij wordt onder andere beschreven wat wijzigingen zijn en wat de wederzijdse verplichtingen zijn bij een wijziging. Daarna wordt kort beschreven welke stappen men dient te doorlopen wanneer er sprake is van een
wijziging. Tot slot wordt beschreven hoe men met de prijsaanbieding om kan gaan en waar
men dan op dient te letten.
Met de in dit hoofdstuk beschreven kennis is men in staat om te bepalen op welke wijze men
met wijzigingen om dient te gaan en is men op de hoogte van de rechten en plichten van beide partijen.

14.2 Wijzigingen op initiatief van de opdrachtgever
14.2.1 Wijzigingen op initiatief van de opdrachtgever
De opdrachtgever is gerechtigd om een aantal wijzigingen op te dragen conform UAV-GC
2005 §14 lid 1. Het gaat daarbij om wijzigingen van:
eisen zoals deze opgenomen zijn de vraagspecificaties;
de annexen;
de basisovereenkomst;
de keuzes die door de opdrachtnemer zijn gemaakt voor zover er vrijheid was om invulling te geven aan de eisen;
reeds geaccepteerde documenten;
reeds geaccepteerde zelfstandig hulppersonen;
reeds geaccepteerde gemachtigden;
reeds geaccepteerde werkzaamheden;
geaccepteerde resultaten van werkzaamheden.
14.2.2 Onderzoeken naar de gevolgen van de wijzigingen.
De opdrachtnemer is verplicht een onderzoek in te stellen naar de gevolgen van een wijziging
zoals deze voorgesteld wordt door de opdrachtgever. Ook zal deze onderzoeken of de wijziging resulteert in gebreken of tekortkomingen.
14.2.3 Verplichting tot uitvoering van wijzigingen van de opdrachtgever
De opdrachtnemer is verplicht de genoemde wijzigingen in paragraaf 14.2.1 uit te voeren,
mits:
de wijziging schriftelijk is opgedragen;
de uitvoering van de wijziging geen, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid,
onaanvaardbare verstoringen van de werkzaamheden tot gevolg heeft;
de uitvoering van de wijziging niet leidt tot werkzaamheden die de technische kennis
en/of capaciteit van de opdrachtnemer te boven gaan;
de uitvoering van de wijziging, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet in
strijd is met de wederzijdse belangen van partijen.
Dat laatste betekent bijvoorbeeld dat het niet gerechtvaardigd is om een zodanig groot deel
van het werk te annuleren dat er onevenredig veel inkomstenderving ontstaat. Dit is in strijd
met de wederzijdse belangen.
De opdrachtgever zal de wijziging opdragen aan de opdrachtnemer, daarop dient de opdrachtnemer mee te delen of hij de wijziging accepteert of weigert. Indien hij dat niet met bekwame spoed doet dan stelt men een nader termijn. Als men ook dan geen gehoor geeft is de
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opdrachtnemer verplicht de wijziging uit te voeren.
Wanneer men tijdig aangeeft de wijziging te weigeren dient men dit gemotiveerd aan de opdrachtgever schriftelijk mee te delen. In dat geval zal men in overleg treden om het geschil
weg te nemen.

14.3 Wijzigingen op initiatief van de opdrachtnemer
14.3.1 Wijzigingen die door de opdrachtnemer zondermeer uitgevoerd kunnen worden
De opdrachtnemer is in overeenstemming met UAV-GC 2005 §15 lid 1 gerechtigd tot het uitvoeren van wijziging van:
keuzes die door de opdrachtnemer zijn gemaakt voor zover er vrijheid was om invulling te geven aan de eisen;
documenten;
werkzaamheden;
gemachtigden;
zelfstandig hulppersonen;
resultaten van werkzaamheden;
Daaraan zijn echter de volgende voorwaarden verbonden:
De wijziging betreft geen zaken die door de opdrachtgever al zijn geaccepteerd;
De wijziging betreft geen zaken die door de opdrachtgever al zijn getoetst;
De wijziging betreft geen zaken waarover de opdrachtgever reeds is geïnformeerd.
14.3.2 Uitvoeren van wijzigingen na toetsing
Indien de opdrachtnemer wijzigingen aan wenst te brengen in de zaken als genoemd in paragraaf 14.3.1 die reeds getoetst zijn dient men de wijzigingen opnieuw aan te bieden ter toetsing bij de opdrachtgever. Met in achtneming de bepaling omtrent het ter toetsing brengen van
genoemde zaken alsmede dat de wijziging in overeenstemming dient te zijn met de bepalingen uit de overeenkomst.
14.3.3 Uitvoeren van wijzigingen na acceptatie
Indien de opdrachtnemer wijzigingen aan wenst te brengen in de zaken als genoemd in paragraaf 14.3.1 die reeds geaccepteerd zijn dient men de wijzigingen opnieuw ter acceptatie aan
te bieden bij de opdrachtgever. Met in achtneming de bepaling omtrent het ter acceptatie
brengen van genoemde zaken alsmede dat de wijziging in overeenstemming dient te zijn met
de bepalingen uit de overeenkomst.
Ook wijzigingen van eisen zoals opgenomen in de overeenkomst of gemachtigden dienen
door de opdrachtgever geaccepteerd te worden en zijn daarmee onderhavig aan de acceptatieprocedure zoals deze is genoemd in de UAV-GC 2005 §23.
14.3.4 Verplichting tot het uitvoering van wijzigingen van opdrachtnemer
De opdrachtgever zal genoemde wijzigingen toestaan mits men voldoet aan de genoemde
voorwaarden. Een ter acceptatie voorgelegde wijziging aangaande de eisen zoals opgenomen
in de overeenkomst mag men echter zonder opgave van redenen weigeren te accepteren.

14.4 Procedure afwikkelen van wijzigingen
14.4.1 Het doen van prijsaanbieding
Wanneer de opdrachtgever schriftelijk verzoekt om een wijziging uit te voeren zal de opdrachtnemer schriftelijk meedelen of hij de wijziging zal uitvoeren. Daarna zal de opdrachtnemer een prijsaanbieding aan de opdrachtgever toezenden. Daarin vermeldt de opdrachtnemer:
het saldo gevormd door alle directe en indirect kosten, alsmede een redelijke opslag
voor algemene kosten, winst en risico;
het bedrag waarmee inschrijfsom verlaagd kan worden als gevolg van de wijziging;
de aanpassing van annex II Planning;
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de aanpassing van de genoemde mijlpaaldata en datum van oplevering zoals vastgelegd in de basisovereenkomst;
de aanpassing aan de termijnstaat.
Daarnaast is de opdrachtnemer gerechtigd om een redelijke vergoeding te ontvangen voor de
kosten die gepaard gaan met de calculatie van de wijziging. Men kan verzoeken om die kosten mee te nemen in de prijsaanbieding.
14.4.2 Accorderen prijsaanbieding
Vervolgens zal de opdrachtnemer met bekwame spoed de opdrachtnemer informeren of hij de
gedane prijsaanbieding aanvaard. Tevens is het mogelijk om de opdrachtnemer te verzoeken
om de prijsaanbieding tijdens een overleg nader toe te lichten. Aan dat overleg dient de opdrachtnemer deel te nemen mits binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid.
Indien de opdrachtgever niet binnen bekwame spoed reageert kan een nader termijn gesteld
worden. Na het verstrijken van dat termijn zonder enig respons wordt geacht de prijsaanbieding te zijn aanvaard.
Wanneer de opdrachtgever binnen het gestelde termijn niet in staat is of niet wenst de aanbieding te aanvaarden informeert men de opdrachtnemer schriftelijk en gemotiveerd hierover.
Daarbij vermeldt men het termijn waarbinnen keuze wel gemaakt kan worden.
14.4.3 Het niet bereiken van een akkoord
Indien de opdrachtgever na het overleg niet akkoord gaat met de gedane prijsaanbieding is
hij gerechtigd om de prijsaanbieding voor te leggen aan de Raad van Deskundigen. Wanneer
men echter niets met de prijsaanbieding doet is de opdrachtnemer niet verplicht de wijziging
uit te voeren.
14.4.4 Termijnverlenging als gevolg van discussie
Wanneer de procedure wordt vertraagd wordt heeft de opdrachtnemer recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging. Het gaat daarbij om vertragingen als gevolg van:
het niet reageren van de opdrachtgever;
het vertragen van de beslissing door verzoek tot uitstel;
het inschakelen van de Raad van Deskundigen.

14.5 De prijsaanbieding
14.5.1 Hanteren prijzen uit onderbouwing van de termijnstaat en inschrijfsom
Bij de prijsaanbieding die de opdrachtnemer doet kan men hem de prijzen uit de detailbegroting laten hanteren. Dit dient in dat geval van tevoren medegedeeld worden bij de eisen aan
de onderbouwing. Op deze wijze heeft men vergelijkingsmateriaal en voorkomt men dat men
tekorten probeert terug te halen uit wijzigingen die meer werkzaamheden tot gevolg hebben.
14.5.2 Bepaling van hoeveelheden
Dit heeft als gevolg dat de hoeveelheden naar verwachting te hoog ingeschat worden, daarom
is het noodzakelijk dat de hoeveelheden gecontroleerd worden. Dat kan eenvoudig door middel van een controle door derden of een bewijslast op te leggen. Zo kan bijvoorbeeld een extra zandleverantie makkelijk worden gecontroleerd aan de hand van transportbonnen.
14.5.3 Verzoeken tot onderbouwing
Daarnaast kan het raadzaam zijn om de wijziging te laten onderbouwen zodat het één en ander gecontroleerd kan worden en er minder ruimte is voor gesjoemel. Deze onderbouwing
dient tevens voor de wijziging van de termijnstaat.
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15 Oplevering, aanvaarding en ingebruikname
15.1 Inleiding
Alsdan het werk gereed is zal het werk worden overgedragen aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer zal na afloop wanneer het werk is opgeleverd de in het contract vastgelegde prijs
na verrekening van het saldo van wijzigingen hebben ontvangen. Daarmee is het contract ten
einde, afgezien van enige aansprakelijkheid van de opdrachtnemer na oplevering.
Het werk zal niet altijd pas in gebruik genomen worden nadat het werk is afgerond, ook is er
een mogelijkheid om het werk of onderdelen daarvan vervroegd in gebruik te nemen. Daarmee kan de hinder voor de omgeving worden beperkt.
Het vervroegd in gebruiken nemen van het werk of onderdelen daarvan, het aanvaarden al
dan niet weigeren van het werk, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer na de oplevering
en eventuele garanties van de opdrachtnemer worden in dit hoofdstuk beschreven.
Na dit hoofdstuk zal men in staat zijn om de procedures omtrent het aanvaarden al dan niet
weigeren van werk te beschrijven, alsmede die van vervroegde ingebruikname. Tevens zal
men kunnen bepalen of een schade die ontstaat na oplevering van het project onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of –nemer valt en wie daarmee aansprakelijk gesteld
kan worden. Tot slot is men in staat om te bepalen welke gevolgen garanties hebben voor de
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

15.2 Vervroegde ingebruikname
15.2.1 Vervroegde ingebruikname van het werk door de opdrachtgever
De opdrachtgever kan voordat het werk voltooid is het werk, of een onderdeel daarvan, in gebruik nemen of doen nemen conform UAV-GC 2005 §26. Dat kan alleen wanneer de ingebruikname de voortgang van het project niet te veel in de weg staat. Wanneer de opdrachtgever wenst gebruikt te maken van dit recht doet men daar schriftelijk melding van bij de opdrachtnemer. Daarna zal er een keuring plaatsvinden van het werk of onderdeel daarvan.
15.2.2 Proces-verbaal vastlegging
Het dient de aanbeveling om een proces-verbaal op te stellen in overeenstemming met UAVGC 2005 §46 aangaande de toestand waarin het werk, of onderdeel daarvan, wordt overgenomen en welke afspraken er gemaakt zijn. Dit proces-verbaal wordt door beide partijen ondertekend en kan als bewijsstuk dienen wanneer over de ingebruikname of daaruit voortvloeiende schades geschillen ontstaan.
15.2.3 Schade tijdens periode
De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door de ingebruikneming
van het werk, tenzij de schade is ontstaan door een gebrek dat te wijten is aan de opdrachtnemer.
15.2.4 Vergoeding en/of termijnverlenging
De opdrachtnemer heeft, indien de vervroegde ingebruikname zijn werkzaamheden verstoort,
recht op een kostenvergoeding en/of termijnverlenging conform UAV-GC 2005 §44. Wanneer
hij daarop aanspraak denkt te maken dient hij dit bekwame spoed aan de opdrachtgever mee
te delen. Daarbij voegt hij een motivering waarom aanspraak op kostenvergoeding of termijnverlenging gemaakt wordt.
15.2.5 Vervroegde ingebruikname en oplevering
Het akkoord gaan met de keuring en het in gebruik nemen van het werk of onderdelen daarvan is op geen enkele wijze gelijk te stellen aan oplevering van het werk. Het risico voor het
werk blijft daarmee onderdeel van de opdrachtnemer.
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15.3 Het af- en opleverdossier
15.3.1 Af- en oplevering
Naast oplevering kent men afleveringen, daarbij gaat het om het overdragen van een deel van
het werk in tegenstelling tot oplevering dat over het geheel van het werk gaat. Aflevering
draagt daarmee bij aan een gefaseerde oplevering hetgeen voordelen kan bieden bij grote
projecten. Ondermeer doorat de te accepteren documenten gefaseerd binnenkomen en daarom goed gecontroleerd kan worden.
15.3.2 Het dossier
Bij de af- en opleveringen zullen partijen een dossier overhandigen aangaande het overgedragen werk. In dat dossier toont de opdrachtnemer aan dat het werk voldoet aan de eisen
overeenkomstig het contract..
Het af- en opleverdossier bestaat doorgaans uit de volgende informatie:
integrale as-built tekeningen en berekeningen van permanente en achtergebleven
(hulp)constructies
garantieverklaringen
beheer en onderhoudsplan
Instandhoudingplannen
handleidingen
inspectierapporten
gegevens van deformatiemetingen
inmetingen
ligging en gegevens van kabels en leidingen uit het werk
V&V-dossier
afwijkingsrapporten en wijzigingen
afvalstoffenregistraties
verkregen gegevens aangaan de kwaliteit, samenstelling en structuur van de bodem,
grondwater en objecten uit de omgeving.
15.3.3 Controle van het dossier
Met behulp van deze gegevens is het mogelijk om te controleren of men voldoet aan de eisen
uit de overeenkomst. Dit vergt echter veel tijd omdat eis voor eis gecontroleerd dient te worden, dat is bij grote projecten nagenoeg ondoenlijk. De noodzaak om dit te doen is echter twijfelachtig; gedurende het proces is met enige regelmaat gecontroleerd of de opdrachtnemer
deze registraties rechtmatig doet en afwijkingen worden gemeld en hersteld.
Wanneer men wenst deze gegevens te controleren dient het de aanbeveling om dit gedurende het proces te doen door ter kennis gebrachte keuringsrapporten te toetsen en afleveringsdossiers te verlangen. Daarmee zorgt men voor een spreiding van de werkdruk en tevens
voor een beperking van de herstelkosten door tijdig te waarschuwen.

15.4 Aanvaarding van het werk
15.4.1 Verzoek tot aanvaarding
Indien een opdrachtnemer van mening is dat het werk in een zodanige staat verkeerd dat het
opgeleverd kan worden zal men de opdrachtgever verzoeken tot aanvaarding van het werk.
Daarop zal de opdrachtgever in de regel binnen tien dagen de keuring uit laten voeren, daarbij
laat hij drie dagen voor aanvang van de keuring de opdrachtnemer op de hoogte stellen zodat
het mogelijk is om de keuring bij te wonen door een gemachtigde (al dan niet verlangt door de
opdrachtgever). Wanneer er na zeven dagen nog geen mededeling aangaande een keuring
ontvangen is zal de opdrachtgever van een keuring afzien. Binnen veertien dagen na de dag
van verzending van het verzoek zal de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk meedelen
of het werk al dan niet is aanvaard.
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15.4.2 Aanvaarding van het werk
Bij aanvaarding van het werk wordt het risico daarvan overgedragen aan de opdrachtgever en
zullen eventuele restpunten (kleine gebreken) met bekwame spoed en tenminste voor een
volgende betalingstermijn herstelt worden. Deze restpunten zullen opgenomen worden in de
schriftelijke bevestiging van de aanvaarding. De dag waarop het verzoek is verstuurd wordt in
dat geval als datum van oplevering aangemerkt.
15.4.3 Weigering van het werk
Wanneer het werk wordt geweigerd zal de opdrachtgever schriftelijk een opgave doen van de
gebreken. In dien deze gebreken naar hun aantal, aard en omvang zo substantieel zijn dat
van de opdrachtgever niet verlangt mag worden dat hij alle gebreken vermeldt, vermeldt men
een summier overzicht van de gebreken. Weigering van het werk is enkel mogelijk wanneer
de gebreken niet voor een volgende betalingstermijn hersteld kunnen worden of de ingebruikname in de weg staat.
Nadat de gebreken hersteld zijn zal de opdrachtnemer opnieuw een verzoek tot aanvaarding
indienen waarna opnieuw het proces van aanvaarding doorlopen wordt.
15.4.4 Geen reactie binnen 15 dagen
Indien niet binnen een termijn van vijftien dagen na verzending van het verzoek tot aanvaarding is gereageerd, zal de opdrachtnemer per aangetekende brief verzoeken tot aanvaarding
van het werk. Dit is geen nieuw verzoek en geeft daartoe geen recht om alsnog een keuring
uit te voeren. Wanneer niet binnen zeven dagen na verzending van het tweede verzoek gereageerd is wordt het werk geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
15.4.5 Aanvaarding op verzoek van de opdrachtgever
Wanneer een opdrachtnemer geen verzoek tot aanvaarding heeft ingediend, maar de opdrachtgever het werk wenst te aanvaarden, kan een aanvaarding op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. In dat geval doet de opdrachtgever een schriftelijke mededeling aan
de opdrachtnemer dat het werk is aanvaard. Daarbij geldt de dag van verzending van de mededeling als datum van oplevering.
15.4.6 Oplevering en betaling
Na oplevering heeft de opdrachtnemer conform Burgerlijk wetboek, boek 7, artikel 758 lid 2
recht op de in de basisovereenkomst vastgelegde prijs verrekend met het saldo van de wijzigingen (geen onderhoudstermijn). Ongeacht het tenietgaan of achteruitgaan van het werk
door een oorzaak die niet aan de opdrachtnemer te wijten is. Eventueel kan men echter wel
geld achterhouden als zekerheidsstelling om gebreken zoals deze door de opdrachtgever
vermeldt zijn in het schrijven te herstellen.

15.5 Aansprakelijkheid gebreken na oplevering
15.5.1 Verantwoordelijkheid bij gebreken
Na de oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever, mits er geen meerjarig onderhoud is overeengekomen. Daarbij is de opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor gebreken
in het werk of onderdelen daarvan, tenzij:
die gebreken te wijten zijn aan de schuld, krachtens wet, rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen;
de opdrachtgever voorafgaand aan de oplevering die gebreken niet heeft opgemerkt;
de opdrachtgever deze gebreken redelijkerwijs op het tijdstip van de oplevering niet
had kunnen ontdekken.
Wanneer aan al de voorwaarden voldaan wordt zal de opdrachtnemer aansprakelijk worden
gesteld voor de schade die ontstaan is ten gevolge van het gebrek en de herstelkosten.
15.5.2 Bewijslast
Om een opdrachtnemer aansprakelijk te stellen voor een verborgen gebrek zal de opdrachtgever, in dit geval de eiser aan moeten tonen dat dit gebrek ook daadwerkelijk te wijten is aan
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de opdrachtnemer. Echter deze vorm van bewijzen kan men in de basisovereenkomst wijzigen, zo kan in de basisovereenkomst aangegeven worden voor welke onderwerpen de opdrachtnemer aan moet tonen dat het gebrek niet te wijten zijn aan zijn handelen. Daarbij dient
de opdrachtgever enkel nog aan te tonen dat het gebrek niet bij oplevering is geconstateerd
en ook redelijkerwijs niet geconstateerd had kunnen worden.
15.5.3 Het verjaren van de aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid kent ook een verjaring. Dat wil zeggen dat men na afloop van het verjaringstermijn geen aanspraak meer kan maken op de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.
Dat termijn bedraagt in overeenstemming van UAV-GC 2005:
vijf jaar na de feitelijke oplevering;
tien jaar na de feitelijke oplevering indien het Werk hetzij geheel of gedeeltelijk dreigt
in te storten hetzij het Werk ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor
de bestemming waarvoor het conform de overeenkomst bedoeld is en slechts kan
worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van buitengewone en
zeer kostbare voorzieningen.
15.5.4 Vergoeding schade
De te vergoeden schade als gevolg van het gebrek is door in de UAV-GC 2005 gelimiteerd.
Daarmee is het risico voor de opdrachtnemer beperkt. Het maximaal te vergoeden schadebedrag bedraagt 10% van de prijs die verband houdt met de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden. Indien de 10 % van de prijs echter lager is dan € 1.500.000,- bedraagt het maximaal te
vergoeden bedrag ten hoogste € 1.500.000,-. Daarmee berust een gedeelte van het risico bij
de opdrachtnemer zodat hij de gebreken zal voorkomen.

15.6 Garanties
15.6.1 Afwijking van UAV-GC 2005
In afwijking van UAV-GC 2005 §28 en daarmee in afwijking van voorgaande paragraaf is het
mogelijk om van de opdrachtnemer garanties te verlangen. Dit dient voorafgaand in de contractdocumenten opgenomen te zijn. Deze afwijking dient men nadrukkelijk te vermelden in de
garantiebepalingen, immers §28 en in geval van meerjarig onderhoud §32 vervallen daarmee.
15.6.2 Bewijslast
Wanneer een gebrek ontstaat gedurende de garantieperiode zal de opdrachtnemer de gebreken voor zijn kosten en risico herstellen. Dit vormt immers onderdeel van de garantie.
Tenzij de opdrachtnemer aan kan tonen dat het gebrek veroorzaakt wordt door factoren die
niet voor zijn risico en/of rekening komen. Daaronder valt bijzonder gebruik van het werk of
onderdelen daarvan die de opdrachtnemer niet had kunnen voorzien.
Bij het gebruik van garanties vervallen de bepalingen dat de gebreken die redelijkerwijs ontdekt hadden moeten worden en die niet opgemerkt zijn door de opdrachtgever voor rekening
en risico komen van de opdrachtgever. De opdrachtnemer herstelt ongeacht of gebreken opgemerkt zijn of niet het gebrek voor zijn kosten en risico.
15.6.3 Garantieperiode
De garantieperiode is niet gelijk aan de te verwachten levensduur, immers naar verwachting
zal na de levensduur het onderdeel niet meer voldoen aan de gestelde eisen en zal daarmee
in het kader van de garantie hersteld dienen te worden. Voor de garantieperiode dient men
een redelijk termijn vast te stellen, daarmee legt men niet disproportioneel veel risico bij de
opdrachtnemer. Daarnaast dient men rekening te houden met de slijtage gedurende de garantieperiode die te wijten is aan normaal gebruik; men zal na de garantieperiode niet een onderdeel hebben dat gelijk is aan het onderdeel bij oplevering.
15.6.4 Herstellen van gebreken
Het herstellen van gebreken zal plaatsvinden nadat de opdrachtgever de opdrachtnemer daartoe schriftelijk opdracht geeft en hem daartoe een redelijk termijn stelt waarbinnen het hersteld
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dient te worden. Daarbij dient men ook een bepaling op te nemen aangaande het geen gehoor
geven aan dit schrijven, bijvoorbeeld dat het werk dan voor zijn kosten opgedragen wordt aan
derden.
Het herstel zal op een zodanige wijze plaatsvinden dat het onderdeel van het werk weer voldoet aan de daaraan gestelde eisen. De wijze waarop dat plaatsvindt (herstel of vervanging)
wordt niet voorgeschreven.
15.6.5 Einde garantieperiode
Voor het verloop van de garantieperiode, in de meeste gevallen één maand daarvoor zal de
opdrachtgever vergezeld door de opdrachtnemer het werk opnemen in overeenstemming met
UAV-GC 2005 §46. Daarbij wordt de toestand vastgelegd in een proces-verbaal dat door beide partijen ondertekend wordt. Eventuele gebreken en voorziene gebreken zullen naar aanleiding van een schrijven dat volgt op de vastlegging hersteld worden.
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16 Onderhoudstermijn
16.1 Inleiding
Na de oplevering van het werk wordt het risico en de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer
over gedragen aan de opdrachtgever. Dat betekent in een aantal gevallen niet dat de opdrachtnemer daarmee geen werkzaamheden meer hoeft te verrichten; zo kan een onderhoudstermijn opgenomen worden waarbinnen de opdrachtnemer onderhoud verricht en gebreken hersteld.
In dit laatste hoofdstuk zal nader ingegaan worden op het onderhoudstermijn. Daarbij komt
ondermeer aan de orde welke werkzaamheden binnen dit termijn verricht dienen te worden,
het termijn, het verschil tussen het onderhoudstermijn en meerjarig onderhoud en deze wijze
waarop het onderhoudstermijn wordt beëindigd. Met deze kennis is men in staat om een onderhoudstermijn af te sluiten en heeft men een beeld van de werkzaamheden die tot het onderhoudstermijn behoren.

16.2 Het onderhoudstermijn
16.2.1 Een onderhoudstermijn
Identiek aan de UAV 2012 kent de UAV-GC 2005 een onderhoudstermijn (indien geen sprake
is van meerjarig onderhoud), dat is een periode waarin de opdrachtnemer verantwoordelijk
blijft voor het onderhoud na de oplevering van de uitvoeringswerkzaamheden evenals voor
gebreken die zich gedurende deze periode openbaren. Dit houdt onder andere in dat de opdrachtnemer gras dient te maaien, sloten dient op te schonen en andere werkzaamheden die
verband houden met regulier onderhoud.
Dit biedt voordelen ten aanzien van bijvoorbeeld groenobjecten. Het gras dat gezaaid is, is bij
oplevering in veel gevallen nog niet aangeslagen en/of vormt geen dichte grasmat. Deze zal
zich wel vormen door een aantal maal te maaien waardoor het gras zich gaat wortelen en
dicht zal groeien. Ook planten dienen nazorg te krijgen: het zogenaamde inboeten. Die werkzaamheden vallen onder de werkzaamheden die verricht dienen te worden gedurende het
onderhoudstermijn.
Tot slot zullen ook schades die te wijten zijn aan de opdrachtnemer gedurende het onderhoudstermijn hersteld worden, daarbij gaat het bijvoorbeeld om verzakkingen als gevolg van
een onvoldoende verdichting of uitspoelingen.
16.2.2 Het verschil tussen meerjarig onderhoud en onderhoudstermijn
Een onderhoudstermijn is een termijn van niet langer dan één jaar en daarmee niet meerjarig,
dit in tegenstelling tot het meerjarig onderhoud. Bij meerjarig onderhoud dient men er in te
voorzien dat het werk gedurende het termijn voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn in de
overeenkomst. Wanneer dat niet langer het geval is zal de opdrachtnemer dit herstellen door
middel van vernieuwing of onderhoud. Bij een onderhoudstermijn is daarvan geen sprake,
hierbij herstelt men enkel gebreken en regulier onderhoud zoals werkzaamheden behorend bij
groenobjecten, maar zal men geen asfalt vernieuwen dat het eind van zijn levensduur bereikt
heeft.
Het instellen van een onderhoudsperiode zal niet leiden tot lagere onderhoudskosten of een
langere levensduur van onderdelen van het werk. Doordat de opdrachtnemer zich niet bezig
zal houden met het vernieuwen van onderdelen van het werk, anders dan door gebreken, zal
die geen financieel voordeel van hebben. Dat zal bij meerjarige onderhoud wel het geval zijn,
een minimalisering van de onderhoudskosten zorgt voor een lagere kostprijs van het project
waardoor een lagere inschrijving gedaan kan worden.
16.2.3 Het termijn
Zoals gesteld is er sprake van een onderhoudstermijn dat niet langer dan één kalenderjaar is.
Het termijn dient conform UAV-GC 2005 §27 lid 2 vastgelegd te worden in de vraagspecificatie, hiervoor geldt geen standaard termijn. Veelal wordt 6 maanden gehanteerd, dit is voldoen-
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de voor groenobjecten om een dichte grasmat te verkrijgen, en is nagenoeg gelijk met één
groeiseizoen.

16.3 Onderhoud en schade
16.3.1 Het onderhoud
Na de oplevering van de uitvoeringswerkzaamheden is de opdrachtnemer verantwoordelijk
voor het onderhoud gedurende het onderhoudstermijn. Daarbij gaat het om regulier onderhoud zoals het inboeten, maaien, snoeien en opschonen van watergangen. Daarbij zorgt de
opdrachtgever dat geplaatste groenobjecten aanslaan. Door de relatief korte periode gaat het
om voorziene onderhoudswerkzaamheden.
16.3.2 Schade
Gebruiksschade
Gedurende de ingebruikname van het werk kan schade ontstaan aan objecten behorend bij
het werk, waarbij de oorzaak niet te wijten is aan de opdrachtnemer. Voorbeelden hiervan zijn
bijvoorbeeld verlichtingsmasten en bebording die als gevolg van een ongeval zijn beschadigd
of verzakking ten gevolge van uitzonderlijk gebruik dat niet voorzien is. Dergelijke schades zijn
voor rekening en kosten van de opdrachtnemer, en zijn niet toe te rekenen aan de opdrachtnemer. De ontstane schade kan door de opdrachtnemer hersteld worden, daarbij is sprake
van een afwijking. Deze afwijking zal behandeld worden als een wijziging zoals bedoeld in
UAV-GC 2005 §45 en beschreven in hoofdstuk 0.
Schade ten gevolge van een gebreken
Daarnaast kunnen er schades ontstaan aan het werk ten gevolge van een gebrek dat te wijten
is aan de opdrachtnemer. Voorbeelden daarvan zijn uitspoelingen die ontstaan zijn doordat de
opdrachtgever geen gesloten grasmat gerealiseerd heeft of andere gebreken die ontstaan zijn
als gevolg van verrichte onvoldoende werkzaamheden. Dergelijke schades zullen voor kosten
en risico van de opdrachtnemer hersteld worden binnen een redelijk termijn zoals die door de
opdrachtgever wordt gesteld.
Gebreken ten gevolge van slijtage
Gebreken die ontstaan zijn als gevolg van reguliere slijtage komen voor rekening en risico van
de opdrachtgever. Op deze schade heeft de opdrachtnemer geen invloed omdat die niet strijdig zijn, een daarmee in overeenstemming, met de gestelde eisen. De opdrachtgever had
voordat hij de opdracht uitbestede dit gebrek kunnen voorzien en had daarbij de eis kunnen
wijzigen.

16.4 Einde van het onderhoudstermijn
16.4.1 Keuring
Twintig dagen voor het einde van het onderhoudstermijn zal de opdrachtnemer de opdrachtgever schriftelijk verzoeken tot aanvaarding van het werk. Daarop zal de opdrachtgever in de
regel binnen tien dagen na verzending van dit verzoek de keuring uit laten voeren. Hiervan
stelt hij drie dagen voor aanvang van de keuring de opdrachtnemer op de hoogte zodat het
mogelijk is om de keuring bij te wonen door een gemachtigde (al dan niet verlangt door de opdrachtgever). Wanneer er zeven dagen na verzending nog geen mededeling aangaande een
keuring ontvangen is zal de opdrachtgever van een keuring afzien. Binnen veertien dagen na
de dag van verzending van het verzoek zal de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk
meedelen of het werk al dan niet is aanvaard.
16.4.2 Aanvaarding van het werk
Bij aanvaarding van het werk wordt het risico daarvan overgedragen aan de opdrachtgever en
zullen eventuele restpunten (kleine gebreken) met bekwame spoed en tenminste voor een
volgende betalingstermijn herstelt worden. Deze restpunten zullen opgenomen worden in de
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schriftelijke bevestiging van de aanvaarding. De dag waarop het verzoek is verstuurd wordt in
dat geval als datum van oplevering aangemerkt.
16.4.3 Weigering van het werk
Wanneer het werk wordt geweigerd zal de opdrachtgever schriftelijk een opgave doen van de
gebreken. In dien deze gebreken naar hun aantal, aard en omvang zo substantieel zijn dat
van de opdrachtgever niet verlangt mag worden dat hij alle gebreken vermeldt, vermeldt men
een summier overzicht van de gebreken. Nadat de gebreken hersteld zijn zal de opdrachtnemer opnieuw een verzoek tot aanvaarding indienen waarna opnieuw het proces van aanvaarding doorlopen wordt.
16.4.4 Geen reactie binnen 15 dagen
Indien niet binnen een termijn van vijftien dagen na verzending van het verzoek tot aanvaarding is gereageerd, zal de opdrachtnemer per aangetekende brief verzoeken tot aanvaarding
van het werk. Dit is geen nieuw verzoek en geeft daartoe geen recht om alsnog een keuring
uit te voeren. Wanneer niet binnen zeven dagen na verzending van het tweede verzoek gereageerd is wordt het werk geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
16.4.5 Aanvaarding op verzoek van de opdrachtgever
Wanneer een opdrachtnemer geen verzoek tot aanvaarding heeft ingediend, maar de opdrachtgever het werk wenst te aanvaarden, kan een aanvaarding op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. In dat geval doet de opdrachtgever een schriftelijke mededeling aan
de opdrachtnemer dat het werk is aanvaard. Daarbij geldt de dag van verzending van de mededeling als datum van oplevering.
16.4.6 Oplevering en betaling
Na oplevering heeft de opdrachtnemer conform Burgerlijk wetboek, boek 7, artikel 758 lid 2
recht op de in de basisovereenkomst vastgelegde prijs, verrekend met het saldo van de wijzigingen. Dit ongeacht het tenietgaan of achteruitgaan van het werk door een oorzaak die niet
aan de opdrachtnemer te wijten is. Eventueel kan men echter wel geld achterhouden als zekerheidsstelling om gebreken zoals deze door de opdrachtgever vermeldt zijn in het schrijven
te herstellen.
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Afkortingen
Omschrijving van enkele afkortingen die in dit document worden gebruikt:
Afkorting
AMvB
ARN 2013
ARW 2012
AW
AWB
BIBOB
BO
CPV
D&C
DBM
DBFM
DBFMO
DO
DTM
E&C
EMVI
FBS
GBKN
GWW
IPM-model
KES
MBO
NUTS
OBS
PPS
RAMS
RAW
RBS
RWS
SBS
SCB
SE
SMART
SYS
TED
UAV 2012
UAV-GC 2005
UO
V&G
V&V
VO
VSE
VSP
WBS
WP

Betekenis
Algemene Maatregel van Bestuur
Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2013
Aanbestedingsreglement Werken 2012
Aanbestedingswet
Algemene Wet Bestuursrecht
Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
Basisovereenkomst
Common Procurement Vocabulary
Design and Construct
Design, Build and Maintain
Design, Build, Finance and Maintain
Design, Build, Finance, Maintain and Operate
Definitief Ontwerp
Digitaal Terrein Model
Engineering and Construct
Economisch Meest Voordelige Inschrijving
Functional Breakdown Structure
Grootschalige Basiskaart Nederland
Grond- Weg- en Waterbouw
Integraal Projectmanagement-model
Klanteisen Specificatie
Model Basisovereenkomst
Nomenclature of Territorial Units for Statistics
Organizational Breakdown Structure
Publiek Private Samenwerking
Reliability, Availability, Maintainability and Safety
Rationalisatie en Automatisering van de Grond-, Weg- en Waterbouw
Requirements Breakdown Structure
Rijkswaterstaat
System Breakdown Structure
Systeemgerichte Contractbeheersing
Systems Engineering
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
Systeemspecificatie
Tenders Electronic Daily
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012
Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contracten 2005
Uitvoeringsontwerp
Veiligheid en Gezondheid
Verificatie en Validatie
Voorontwerp
Vraagspecificatie Eisen
Vraagspecificatie Proces
Work Breakdown Structure
Werkpakket
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Begrippen

Omschrijving van begrippen die in dit document worden gebruikt:
1. Aanbesteder
Een aanbesteder is conform het ARW 2012 een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon)
die voornemens is een opdracht te verlenen. Daarmee zijn alle partijen die een aanbesteding
houden aanbesteder, zowel aanbestedende diensten als private partijen.
2. Aanbestedende dienst
Overheidsorganisatie of bedrijf in de speciale sector die voor het plaatsen van opdrachten
aanbestedingsplichtig zijn. Daarbij gaat het om de Staat, zijn territoriale lichamen, publiekrechterlijke instellingen, overheidsbedrijven en samenwerkingsverbanden van de overheid alsmede subsidieontvangers als bedoeld in artikel 2.8 van de Aanbestedingswet
3. Aanbesteding
Een procedure waarbij meerdere ondernemingen de mogelijkheid wordt geboden een aanbieding te doen met als doel de beste aanbieding te selecteren.
4. Aanbestedingsdocument
Document dat deel uitmaakt van de documenten die bij aanbesteding verstrekt worden en
waarop de inschrijver zijn prijs baseert.
5. Aanbestedingsreglement Werken 2012
Reglement welke de Aanbestedingswet 2012 implementeert en concretiseert door per aanbestedingsprocedure de vigerende regels te beschrijven. Het reglement heeft als doel om de
aanbestedingsprocedures te uniformeren. Gebruik van het reglement is voor aanbestedende
diensten verplicht, voor aanbesteders, anders dan aanbestedende diensten, is het geen verplichting.
6. Acceptatie
Een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever waarin deze verklaart geen bezwaar te hebben tegen hetgeen de opdrachtnemer heeft voorgelegd.
7. Aanvaarding
Acceptatie van het werk door de opdrachtgever waarbij de risico‟s omtrent het werk worden
overgedragen aan de opdrachtgever tenzij in het contract anders bepaald is.
8. Aflevering
Het overdragen van een onderdeel van het werk dat gereed is.
9. Afleverdossier
Een dossier waaruit blijkt dat de aflevering voldoet aan de daaraan gestelde eisen, daartoe
bevat het verificatie- en validatierapporten welke ter acceptatie worden aangeboden voorafgaand aan de aflevering.
10. Alcateltermijn
De periode tussen de bekendmaking van het voornemen tot gunning tot aan de definitieve
gunning, waarbinnen overige inschrijvers en gegadigden de mogelijkheid hebben om beroep
aan te tekenen tegen de gunningsbeslissing.
11. Annexen
Bijlagen bij de vraagspecificatie zoals vermeldt in artikel 3 van het model basisovereenkomst.
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12. Aspectanalyse
Analyse van de eisen die gesteld worden aangaande de eigenschappen van objecten zoals
de betrouwbaarheid, veiligheid en vormgeving.
13. Aspecteis
Eisen die betrekking heeft op eigenschappen van het product, maar niet bijdraagt aan de functionaliteit van het product, voorbeelden hiervan zijn onder ander de vormgeving en de betrouwbaarheid.
14. Basisspecificatie
Document dat de basis eisen voor een bepaald object bevat, het beoogd daarmee standaardisering en vormt een input voor de systeemspecificatie.
15. Basisovereenkomst
Een contractdocument waarin juridische en administratieve bepalingen zijn opgenomen.
16. Bevinding
Een vergelijking van de feiten (antwoorden, observaties en metingen) met de referenties (eisen, normen en documenten die ter kennis zijn gebracht) en de bewijsdocumenten. De bevinding wordt bepaald in de wijze waarop deze overeenkomen en kan zowel positief als negatief
zijn.
17. Bouworganisatievorm
“De wijze waarop de, in een bouwproces, uit te voeren taken over de verschillende deelnemers aan het bouwproces worden verdeeld.‟ (PIANOo)
18. Contextdiagram
Grafische weergave van de belanghebbenden (stakeholders) die betrokken zijn bij een project.
19. Contractbeheersing
Geheel van activiteiten die er op gericht zijn om zeker te stellen dat het werk aan de gestelde
eisen beantwoord en dat de risico‟s op een acceptabel niveau blijven.
20. Contractdocument
Document dat deel uitmaakt van het contract.
21. Contractvorm
De „juridische vastlegging van de contractuele afspraken, die tussen die deelnemers zijn gemaakt.‟ (PIANOo)
22. Conventionele explosief
Een explosief dat niet als nucleair, chemisch, geïmproviseerd of biologisch aangemerkt kan
worden dat zich nog in de (water)bodem bevindt, vaak afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog.
23. Decompositie
De ontleding van het grote systeem in deelsystemen en objecten, dit wordt afgebeeld in een
objectenboom.
24. Documentmanagement
Management dat gericht is op het structureren van de aanwezige informatie en het achterhalen van de laatste versie van documenten.
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25. Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)
De inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding, waarbij onder kwaliteit de toegevoegde
waarde wordt verstaan.
26. Eigen Verklaring
Verklaring van de opdrachtgever waarin hij verklaard dat de uitsluitingsgronden niet op hem
van toepassing zijn en dat men voldoet aan de geschiktheidseisen.
27. Elektronische veiling
Een herhalend proces waarbij nieuwe prijzen en waarden voor kwantificeerbare elementen ingediend kunnen worden. De elektronische veiling vindt plaats na boordeling van de eerste inschrijvingen waarin de niet-kwantificeerbare zaken worden beoordeeld.
28. Financieel management
Management dat gericht is op de beheersing van het beheeraspect geld. Daarnaast draagt zij
zorg voor een rechtmatige betaling.
29. Functieanalyse
Analyse van de functies die het werk en een object dient te vervullen.
30. Functionele eis
Eis welke volgt uit de functieanalyse en nadrukkelijk een eis stelt aan één van de functies van
het werk of object.
31. Gegadigde
Een ondernemer die wenst deel te nemen aan een aanbesteding en daartoe een verzoek tot
inschrijving heeft ingediend.
32. Gids Proportionaliteit
Gids welke voorschriften bevat omtrent de aanbestedingsprocedure, daarmee geeft het invulling aan het proportionaliteitsbeginsel. De gids kent een wettelijke status doordat het onderdeel uitmaakt van het Aanbestedingsbesluit. Aanbestedende diensten zijn gehouden in overeenkomst met deze voorschriften te handelen.
33. Geïntegreerde contracten
De contractvorm die ontstaan is in de negentiger jaren naar aanleiding van een terugtredende
overheid, een investeringsgroei en de wens om de kennis van opdrachtnemers te betrekken in
het ontwerp. Daarbij worden meerdere projectfasen geïntegreerd in het contract waaronder
het ontwerp. Echter hieraan kan ook het onderhoud, de financiering en de exploitatie toegevoegd worden.
34. Gunningscriterium
Het criterium voor de bepaling van de beste inschrijving, daarvoor zijn twee mogelijkheden:
EMVI en de laagste prijs.
35. Inkoopmanagement
Het management dat gericht is op de borging van de kwaliteit van het werk dat wordt uitgevoerd door een zelfstandig hulppersonen op een zodanige wijze dat hun werk overeenkomt
met de eisen voorvloeiend uit de overeenkomst.
36. Inschrijvings- en beoordelingsdocument
Een aanbestedingsdocument dat bepalingen bevat aangaande de inschrijving en het beoordelingsproces.
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37. Inschrijver
Een ondernemer die een inschrijving heeft ingediend.
38. Integraal projectmanagement
Een managementorganisatie dat overeenkomt met het IPM-model zoals dat door Rijkswaterstaat is ontwikkeld. Deze bestaat uit onder andere inkoop-, risico-, plannings-, scope- en kwaliteits- en omgevingsmanagement, technisch management en financieel management. Het is
gericht op het beheersen van risico‟s op de verschillende deelgebieden
39. Integraal veiligheidsmanagement
Het management dat gericht is op de veiligheid gedurende de gehele levenscyclus van het
werk.
40. Integreren
De opsomming van ontwerpen van onderliggend objecten op een zodanige wijze dat deze
samengevoegd kunnen worden in één ontwerp.
41. Klant
Een belanghebbende bij het project, ook wel stakeholder genoemd.
42. Klanteisen
De behoeftes, wensen en eis van de van de stakeholders.
43. Klanteisen specificatie
Document waarin alle klanteisen van de belanghebbende zijn geordend en beschreven. Dit is
het resultaat van een inventarisatie.
44. Knock-out-principe
Methode waarbij men een inschrijver uitsluit van de aanbesteding wanneer een inschrijver een
EMVI-beoordeling haalt die lager is dan een vooraf voorgeschreven minimum. Hiermee wordt
de opdrachtnemer gestimuleerd om meerwaarde te leveren om uitsluiting te voorkomen.
45. Kwaliteitsmanagementsysteem
Een systematiek die gericht is op een continue bewaking van de kwaliteit van het product en
het proces. Daarbij is men gericht op het constateren van afwijkingen en het treffen van maatregelen om herhalingen te voorkomen.
46. Meerjarig onderhoud
Aanduiding van het onderhoud dat meerdere jaren omvat en deel uit maakt van de opdracht,
in deze periode zal de opdrachtnemer zorg dragen voor het werk op een zodanige wijze dat
het voldoet aan de eisen uit de overeenkomst, daartoe behoren regulier onderhoud en noodzakelijk vernieuwing.
47. Omgevingsmanagement
Het management dat gericht is op een minimalisatie van de hinder voor de omgeving en bijdraagt aan de inpassing in de omgeving conform de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen.
48. Onderhoudstermijn
Periode waarin de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het reguliere onderhoud. Anders
dan het meerjarige onderhoud betreft deze periode veelal 6 maanden en bevat daarom voornamelijk groenonderhoud.

Pagina 122 van 202

Van improvisatie naar compositie
Handreiking
definitief
02-06-2014

49. Ontwerpvrijheid
Het kader waarbinnen het ontwerp gerealiseerd dient te worden, op zodanige wijze dat het
voldoet aan alle eisen voortvloeiende uit de overeenkomst.
50. Opdrachtgever
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die het werk heeft opgedragen.
51. Opdrachtnemer
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie het werk is opgedragen.
52. Oplevering
Zie aanvaarding.
53. Opleverdossier
Dossier dat onder andere as-built-gegevens, verificatie- en validatierapporten en de grondstromenregistratie bevat, dit wordt voorafgaand aan de oplevering ter acceptatie aangeboden
aan de opdrachtgever.
54. Overeenkomst
De tussen de opdrachtnemer en –gever overeengekomen afspraken over de totstandkoming
van het werk.
55. „Pas toe of leg uit‟-principe
Het principe dat geïntroduceerd wordt in het ARW 2012 waarbij afwijkingen toegestaan zijn
mits deugdelijk gemotiveerd.
56. Planningsmanagement
Het management gericht op het beheersen van de planning op een zodanige wijze dat het
werk binnen de vooraf vastgestelde periode wordt gerealiseerd.
57. Prestatieverklaring
Verklaring van de opdrachtgever dat de opdrachtnemer recht heeft op (een deel van) het termijnbedrag.
58. Proces-verbaal
Schriftelijk verklaring van een constatering
59. Publiek private samenwerking
Samenwerking van de overheid met private partijen, een voorbeeld daarvan is het concessiemodel waarbij de opdrachtnemer het werk financiert en de overheid een vergoeding betaald.
Andere vorm kan zijn dat de opdrachtgever bestaat uit een overheid en een private partij die
baat heft bij de uitvoering van het project bijvoorbeeld door een waarde vermeerdering van
zijn eigendommen.
60. Raakvlak
Inhoudelijke verbanden tussen meerdere objecten.
61. Raakvlakanalyse
Analyse van de raakvlakken en de daarbij behorende eisen, zowel extern als intern.
62. Randvoorwaarde
Een onvoorwaardelijk eis.

Pagina 123 van 202

Van improvisatie naar compositie
Handreiking
definitief
02-06-2014

63. Risico
Een gebeurtenis met als oorzaak een onvoorziene gebeurtenis en een nadelig gevolg voor de
betrokkene(n).
64. Risicomanagement
Geheel van activiteiten die er op gericht zijn om risico‟s te beheersen.
65. Standstill periode
Zie alcateltermijn.
66. Systeem
Een samenhangend geheel van functies welke op basis van een klantbehoefte een prestatie
moet leveren gedurende de levensduur binnen een bepaalde omgeving.
67. Systeemspecificatie
Document dat alle eisen bevat die gesteld worden aan het System of Interest.
68. Scope
De scope geeft aan wat tot het project behoort en wat niet, daarmee bakent de scope het project af. Datgene wat binnen de scope valt zal als gevolg van het project wijzigen. De scope
wordt ook wel de reikwijdte van het project genoemd.
69. Scopemanagement
Het management dat gericht is op de beheersing van de scope.
70. Speciale sector bedrijf
Een geprivatiseerd bedrijf dat nauwelijks onderhevig is aan concurrentie.
71. Systeemgerichte contractbeheersing
Systematiek waarbij men toetst of de opdrachtnemer zijn kwaliteit beheerst op een zodanige
wijze dat hij het werk overeenkomstige de eisen realiseert. Daarbij maakt men gebruik van het
kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer.
72. Systems Engineering
Een methode welke gebruikt wordt voor het structureren van projecten en het inzichtelijk maken van onderlinge relaties. Daarmee is het mogelijk om een groot project te vereenvoudigen
en te beheersen.
73. System of Interest
Het onderdeel van het systeem dat het voorwerp van de opdracht vormt.
74. Technisch management
Het management dat gericht is op het traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiend uit de
overeenkomst door middel van verificatie en validatie.
75. Toetsdrempel
Een toetsdrempel is een waarde die vastgelegd wordt in het contractbeheersplan. Risico‟s met
een hogere waarde maken onderdeel uit van het toetsplan. Daarentegen zullen risico‟s met
een lagere waarde niet getoetst worden.
76. Valideren
Het toetsen van een product aan de behoeften van de klant. Daarbij gaat het om de vraag:
„Hebben we het juiste gebouwd?‟
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77. Verificatie
Het toetsen van een resultaat of het voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Daarbij gaat het
om de vraag: „Hebben we het juist gebouwd?‟
78. Verkeersmanagement
Het management dat gericht is op de minimalisatie van hinder voor het verkeer en een soepele afwikkeling hiervan.
79. Vraagspecificatie Eisen
Een contractdocument welke een opsomming van eisen bevat aangaande de eigenschappen
van het tot stand te brengen werk.
80. Vraagspecificatie Proces
Een contractdocument welke een opsomming van eisen bevat aangaande het proces van totstandkoming van het werk.
81. Werk
De in het contract omschreven opdracht die door of namens de opdrachtnemer zal worden gerealiseerd.
82. Werkpakket
Een geheel van activiteiten die tezamen een logisch geheel vormen.
83. Wijziging
Een verandering van de contractdocumenten na ondertekening ten gevolge van een onvoorziene situatie, bijvoorbeeld wanneer er aanvullende eisen noodzakelijk zijn of een eis niet
haalbaar blijkt te zijn. De wijziging wordt dan door beide partijen geaccordeerd evenals de financiële gevolgen en gevolgen voor de planning.
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Bijlage A. Systems Engineering op hoofdlijnen
A. 1

Inleiding
Systems Engineering speelt een belangrijk rol bij het opstellen van specificaties en bij het
ontwerpen van een werk. Het heeft als doel het om complexe projecten te structureren om inzicht te verkrijgen in de project en het alloceren van informatie. Door een goede informatievoorziening en structurering wordt een project beter beheersbaar. Daarom is enige kennis van
Systems Engineering onontbeerlijk.
Om enig inzicht te verkrijgen in Systems Engineering wordt in dit deel de definitie en de doelstellingen van Systems Engineering behandeld. Daarnaast zullen de begrippen decompositie
en integratie worden toegelicht. Hierbij komen ook de daarbij gebruikelijk boomstructuren aan
de orde zoals de objecten-, functie- en activiteitenboom. Tot slot worden een aantal begrippen
toegelicht waaronder verificatie en validatie, de systeemgrens en de relatie met werkpakketen.

A. 2

Definitie van Systems Engineering
“Systems Engineering is in essentie een gestructureerde specificatie- en ontwerpmethode. Systems Engineering heeft tot doel structuur te geven aan en inzicht te
verschaffen in de complexiteit van het te realiseren object. Met behulp van Systems
Engineering kunnen risico‟s die ontstaan door verkeerde of niet volledige informatie
en uitgangspunten worden beheerst. Het gaat erom dat het systeem als totaal wordt
beschouwd, over de gehele levenscyclus, inclusief de samenhang met zijn omgeving.”
(Rijkswaterstaat; ProRail; Bouwend Nederland; ONRI, 2007)
Systems Engineering is kennelijk bedoeld om een project inzicht te geven in complexe systemen door eens expliciete structuur. Tevens biedt het inzicht in de onderlinge relaties waardoor
het project beheersbaar wordt en gestuurd kan worden. Het inzichtelijk maken van de relaties
vindt plaat door het werk als onderdeel van een systeem te beschouwen dat geheel de levenscyclus omvat.

A. 3

Doelstelling Systems Engineering
Systems Engineering is, zoals blijkt uit paragraaf A. 2 reeds blijkt, niet bedoelt als een extra
belasting, maar heeft tot doel om bij te dragen aan het project. Daartoe behelst het meerdere
doelen, namelijk
De klantvraag centraal stellen;
Ruimte bieden voor de ontwerpvrijheid;
Het denken in systemen;
Abstract denken;
Transparantie realiseren;
Het vergroten van de efficiency;
Informatie organiseren en beschikbaar stellen;
De vraag achter de vraag achterhalen;
Inzicht bieden in de consequenties van wijzigingen;
Inzicht bieden in de raakvlakken;
Ter verduidelijking worden deze doelen in het volgende nader toegelicht.
De klantvraag centraal stellen
Niet langer staat enkel de technische oplossing centraal, maar de eisen van belanghebbenden
gedurende de gehele levenscyclus. Zo worden de RAMS-eisen toegepast, die eisen beantwoorden aan de aspecten betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoud en veiligheid (Reliability, Availability, Maintainability and Safety).
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Ruimte bieden voor de ontwerpvrijheid
Systems Engineering maakt gebruik van een functionele analyse waardoor men meer oog
krijgt voor de functies van het systeem. Deze functionele analyse resulteert in functionele eisen die tezamen met de RAMS-eisen voldoende ontwerpvrijheid bieden. Hiermee biedt men
voldoende mogelijkheden om de meest optimale oplossing te bepalen zonder dat men de oplossing door de eisen reeds voorgeschreven is.
Het denken in systemen
Het denken in systemen draagt bij aan het oog krijgen voor de context van het werk. Door het
beschouwen van het werk en onderdelen van het werk als deelsysteem van een groter systeem verkrijgt men inzicht in de relatie tot de omgeving en de raakvlakken tussen deelsystemen.
Abstract denken
Door het opstellen van systemen is het mogelijk om op een hoog abstractieniveau het project
te benaderen. Dit abstractieniveau is noodzakelijk om complexe projecten te beheersen en
oplossingen te genereren.
Transparantie creëren
Gedurende het specificeren en ontwerpen wordt geregeld geverifieerd en gevalideerd. Dit
wordt vastgelegd in een V&V- rapport. In dit rapport wordt vastgelegd of het systeem beantwoord aan de eisen en de functie waarvoor het bestemd is. Wanneer dit niet het geval is wordt
dit vastgelegd en wordt het ontwerp aangepast. Door dergelijke zaken vast te leggen creëert
men duidelijkheid waarom de oplossingsvrijheid op dat gebied beperkt is en waarom keuzes
gemaakt zijn.
Het vergroten van de efficiency
Door het opdelen van het systeem in objecten is het mogelijk om eisen toe te wijzen aan een
object. Door deze goed te organiseren vergroot men de flexibiliteit van het personeel, en
daarmee de efficiency. Daarnaast wordt door een duidelijk bundeling de faalkosten beperkt.
Informatie organiseren en beschikbaar te stellen
Niet alleen eisen, maar ook informatie kan toegewezen worden aan objecten. Dit draagt bij
aan de efficiëntie van de medewerkers.
De vraag achter de vraag achterhalen
Met behulp van decompositie ontleedt men eisen in onderliggende eisen, dit biedt inzicht in de
redenen om een bepaalde vraag te stellen. Met het achterhalen van de vraag sluit de oplossing beter aan op de behoefte.
Achterhalen wat de gevolgen zijn van wijzigingen
Door configuratiemanagement en een duidelijke opbouw van de eisen zijn consequenties van
wijzigingen inzichtelijk. Daarmee is het tevens eenvoudig om de kosten van een wijziging te
achterhalen.
Inzicht bieden in de raakvlakken
Door de benadering van objecten als onderdelen van een systeem krijgt men een duidelijk
beeld van raakvlakken tussen objecten. Op deze raakvlakken ontstaan de meeste faalkosten.
Door de raakvlakken expliciet te maken kan men een faalkostenreductie te weeg brengen.

A. 4

Decomponeren en integreren

A.4.1

Decomponeren
Decomponeren is het opdelen van een groter geheel in onderdelen volgens een iteratief proces. Hierdoor ontstaat meer overzicht in het werk doordat de onderdelen eenvoudiger te beheersen zijn dan de grote delen. Dit wordt tevens gebruikt bij het verzamelen van de eisen.
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Wanneer men in dat geval niet zo decomponeren is het onoverkomelijk dat men vergeet eisen
op te nemen doordat men geen overzicht heeft op het project.
Het is niet de bedoeling om zoveel opdelingen te maken dat men opnieuw het overzicht verliest. Het is daarom belangrijk dat men de opdelingen slim maakt waardoor zoveel mogelijk
zaken in één onderdeel vallen. Zo zullen de eisen aan viaducten naar verwachting gelijk zijn
en is dus de opdeling „Viaducten‟ voldoende en gebruikt men geen „Viaduct I‟, „Viaduct II‟ et
cetera. De decompositie is daarmee gereed op het niveau dat onderdelen en risico‟s beheersbaar zijn.
De decompositie zoals deze in de vraagspecificatie en systeemspecificaties zijn opgenomen
zullen verder uitgewerkt worden door de opdrachtnemer. Zo kan deze de opdeling per viaduct
maken om deze toe te bedelen aan een aantal ontwerpteams. Dit vormt echter onderdeel van
de opdrachtnemer, in de systeemspecificatie en vraagspecificatie is het van belang dat men
het overzicht bewaard.
De decompositie kan op een aantal wijzen geschieden, namelijk
geografische decompositie
: het opdelen in deelprojecten naar locatie
functionele decompositie
: functies onderscheiden en daarna opdelen
chronologische decompositie : het opdelen in werken met een bepaalde start- en einddatum
disciplinegerichte decompositie : het opdelen naar discipline dat nodig is voor het systeem
A.4.2

Decompositieniveaus
Bij decompositie onderscheidt men een aantal niveaus. Over de naamgeving van de verschillende niveaus valt te discussiëren. Zo kiest de één om geen benamingen toe te kennen aan
de niveaus, de ander waaronder Rijkswaterstaat doen dat wel. Rijkswaterstaat kiest daarbij
voor de volgende naamgeving:
Beleidsniveau: beschrijving van een object op strategisch niveau;
Topniveau: beschrijving op corridorniveau;
Systeemniveau: beschrijving van het de onderdelen die deel uitmaken van de corridor;
Subsysteem: beschrijving van de belangrijkste onderdelen van het systeem;
Objectniveau: beschrijving van een de belangrijkste onderdelen waarbij bijvoorbeeld
kruisingen genummerd zijn;
Componentniveau: beschrijving van de onderdelen waaruit een object bestaat.
Dit is nog vrij onduidelijk, daarom wordt dit middels een figuur A.1 toegelicht.
regionaal wegennetwerk

N201

N202

N203

traject A

traject B

traject C

kruisingen

wegen

rotonde 1

kruising 2

bebording

bandenlijnen

omgeving

rustplaatsen

markeringen

figuur A.1 Toelichting van de verschillende niveau’s die in een boom aangebracht kunnen worden.
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A.4.3

Integreren
De decompositie zal in een later stadium weer worden geïntegreerd. Zo zal men de kruisingen
en wegen op elkaar af moeten stemmen. Wanneer men dat niet doet zullen deze niet op elkaar aansluiten, dat heeft faalkosten tot gevolg. Met name de raakvlakken spelen daarbij een
belangrijke rol. Dit maakt de noodzaak van overleg duidelijk om te voorkomen dat men faalkosten ontstaan.
Om te zien of de onderdelen op elkaar aansluiten is een integraalontwerp noodzakelijk. In dit
ontwerp zijn de ontwerpen van de verschillen onderdelen opgenomen zodat duidelijk wordt of
deze op elkaar aansluiten.

A.4.4

V-model
Waar men met het decomponeren het detailniveau vergroot, doet men dit te niet bij het integreren waarbij men weer naar het grote geheel gaat. Dit wordt ook wel het V-model genoemd,
dit model is opgenomen in figuur A.2. Het specificeren is daarbij het detailleren van eisen.
Daarbij ontstaat een decompositie. Nadat deze eisen voldoende gedetailleerd zijn zullen de
eisen geïntegreerd worden in het ontwerp en realisatie waarbij men oog heeft voor het geheel.

figuur A.2 Het V-model

A. 5

Een vijftal decomposities

A.5.1

Het vijftal
Bij het decomponeren ontstaan boomstructuren. Daarbij onderscheid met een vijftaal boomstructuren, namelijk:
System Breakdown Structure (SBS);
Work Breakdown Structure (WBS);
Organizational Breakdown Structure (OBS);
Requirements Breakdown Structure (RBS);
Functional Breakdown Structure (FBS).

A.5.2

System Breakdown Structure
Een van de decompositie is de System Breakdown Structure (SBS), hierbij wordt het systeem
opgedeeld in kleinere, overzichtelijke onderdelen. Dit resulteert in een objectenboom. Door
een SBS goed op te zetten kan het aantal raakvlakken beperkt worden. Dit beperkt het aantal
benodigde overleggen en de faalkansen. Een voorbeeld van een objectenboom is opgenomen
in figuur A.3.
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landerlijk fietsnetwerk

regionaal fietsnetwerk

Fietsverbinding 001

Wegen

pad

fietsverbinding 002

fietspad B

fietsbrug C

inrichting

waterkering

wegfundering

belijning

verharding

bebording

fietsverbinding 003

fietspad D

kern

bekleding

dijkzone

figuur A.3 Objectenboom van een fietsverbinding op een waterkering

A.5.3

Work Breakdown Structure
De Work Breakdown Structure (WBS) is een decompositie waarbij het project wordt ingedeeld
in activiteiten die verricht moeten worden om het resultaat te behalen: een activiteitenboom.
Bijvoorbeeld het ontwerpen van een fietspad bestaat uit een het inmeten van de huidige situatie, een verhardingsadvies een ontwerptekening. Een verzameling van de bij elkaar horende
activiteiten wordt een werkpakket genoemd. Een werkpakket kan vervolgens weer een onderdeel uitmaken van een bovenliggend werkpakket. Zo zal het ontwerpen van een fietspad deel
uitmaken van het werkpakket realiseren fietspad, tezamen met uitvoeren fietspad. Deze boom
wordt onder andere gebruikt voor het afprijzen van werken en het opstellen van planningen.
Een voorbeeld van een activiteitenboom is weergeven in figuur A.4.
WP 1.1.1.1. verhardingsadvies

WP1.1.1.
ontwerpen fietspad

WP1.1.1.2. ontwerptekening

WP1.1.1.3. inmeten huidige
situatie
WP1.1. realiseren
fietspad
WP1.1.2.1. realiseren cunet

WP 1.1.2. uitvoeren
fietspad

WP1.1.2.2 .aanleg wegfundatie

WP1.1.2.3. realisatie weginrichting

figuur A.4 Activiteitenboom voor het realiseren van een fietspad
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A.5.4

Organizational Breakdown Structure
De Organizational Breakdown Structure (OBS) is een decompositie van een organisatie en
staat ook wel bekend als organisatieboom. Dit is voornamelijk interessant voor de projectorganisatie van de opdrachtnemer zodat er communicatie gericht plaats kan vinden. De organisatie van de opdrachtgever is niet erg zinvol omdat alle communicatie plaats dient te vinden
via de projectorganisatie. Een voorbeeld van een organisatieboom is weergeven in figuur A.5
Combinatie Grote projecten
Combinatie wegen

Combinatie civiel

Opdrachtnemer A

Opdrachnemer C

Opdrachtnemer B

Opdrachtnemer D

figuur A.5 Een organisatieboom

A.5.5

Requirements Breakdown Structure (RBS)
De decompositie van de eisen vindt plaats in een Requirements Breakdown Structure (RBS),
dat wordt ook wel een eisen- of specificatieboom genoemd. Hierin worden de gestelde eisen
genoemd met daarbij de onderliggende eisen. Een voorbeeld daarvan is weergeven in figuur
A.6. Het is niet interessant om voor een groot werk een eisenboom samen te stellen. Daarvoor
verdwijnt het overzicht, dit doet kan men wel tekstueel doen door middel van verwijzingen.

Top eis:
Het aan te leggen grondlichaam dient waterkerend te zijn.

afgeleide eis:
de dijkbekleding dient
erosiebestendig te zijn

afgeleide eis:

afgeleide eis:

de restzetting dient
maximaal 0.20 m in 30
jaar te zijn

de dijkhoogte dient te
voldoen aan ten minste
NAP + 1.75 m

figuur A.6 Een eisenboom waarbij aan de topeis afgeleide eisen gekoppeld zijn

A.5.6

Functional Breakdown Structure (FBS)
De Functional Breakdown Structure (FBS), ook wel functieboom genoemd, is een decompositie op basis van functies. Daarbij worden de functies van de objecten benoemd, hierdoor krijgt
men meer inzicht waaraan een object dient te voldoen. Door het gebruik te analyseren kan
men de gebruikseisen benoemen. Een voorbeeld van een dergelijke functieboom is weergeven in figuur A.7.
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dragen

dragen
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geleiden
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doorgang
verlenen
ruimte bieden
voor het
fietsverkeer

onderhouden

onderhouden
bovenbouw

onderhouden
landhoofden

figuur A.7 Functieboom van een fietsbrug

A. 6

Systeemgrens en werkgrens
De systeemgrens is niet gelijk aan de werkgrens. De systeemgrens wordt gevormd door het
System of Interest. De werkgrens is een geografische grens die in het veld uitgezet kan worden waarbinnen het werk gerealiseerd dient te worden. In het geval van figuur A.3 zal bijvoorbeeld een deel van de weg binnen de werkgrens vallen om aansluitingen mogelijk te maken.
Systeemgrenzen zijn echter minder hard dan in een figuur weergeven zal worden, immer moet
men altijd rekening houden met eisen voortvloeiend uit de omgeving en aansluitende systemen. Dit zijn de zogenaamde externe raakvlakken.

A. 7

Validatie en verificatie

A.7.1

Definitie
Validatie en verificatie is gericht op het aantonen dat men voldoet aan de klantvraag en de gestelde eisen. Dit vindt expliciet plaatst gedurende het project, waarbij systematisch gecontroleerd en aangetoond wordt of men voldoet aan de eisen van het werk en men met het werk
de klant voorziet in zijn behoeften.

A.7.2

Het verschil tussen validatie en verificatie
Er is een verschil tussen validatie en verificatie: validatie is het controleren en aantonen dat
men voldoet aan de behoefte van de klant, verificatie is daarentegen het controleren en aantonen dat men voldoet aan alle eisen en normen voortvloeiend uit de contractdocumenten. Dit
zijn afgeleide eisen van de behoeften van de klant. Verificatie biedt duidelijke eisen om aan te
toetsen die objectief zijn te beoordelen, daartegen is validatie niet in alle gevallen even objectief vast te stellen.
Het verschil tussen verificatie en validatie is daarmee in het kort : “Hebben we het juist gebouwd?” (verificatie) en “Hebben we het juiste gebouwd?”(validatie).

A.7.3

Methoden voor validatie en verificatie
Veelal word middels verificatie aangetoond dat men het juist gebouwd heeft, maar ook het
juiste. De behoeften zijn in de beginfase vastgelegd in eisen. Door aan te tonen dat men voldoet aan de gestelde eisen, toont men tevens aan dat men beantwoord aan de vraag.
Om aan te tonen dat men voldoet aan de eisen zijn een aantal methoden mogelijk, namelijk:
inspectie: een visuele controle gedurende de realisatie of opname na realisatie;
documentinspectie: een controle van documenten waaronder tekeningen en berekeningen;
meting: aantonen door middel van een proef of onderzoek, bijvoorbeeld een meting
van een schuttijd of een laboratoriumonderzoek naar de kleiclassificatie;
analyse: aantonen door middel van berekeningen;
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-

referentie: aantonen met behulp van eerdere ervaringen op bijvoorbeeld andere projecten;
review: een beoordeling van een ter zake kundig persoon (expert);
prototype: aantonen middels modellering of het testen van het product;
onderliggende eisen: aantonen door onderliggende eisen te verifiëren.
is het verwijzen naar een gelijkvormig ontwerp waarbij reeds aangetoond is dat een
Niet elke methode is geschikt om aan te tonen dat men voldoet, daartoe kan men deze als op
drachtgever ook voorschrijven. Daarbij vermeldt men bij de eisen in de vraagspecificatie de
methode waarop verificatie van de eis plaats dient te vinden. Die methode dient in het keuringsplan opgenomen te worden, dat is een document dat men voorafgaand aan de werkzaamheden opstelt en waarin men vastlegt op welke wijze verificatie plaats gaat vinden.
De resultaten van deze verificaties worden opgenomen in een keuringsrapport. Deze keuringsrapporten maken deel uit van een verificatienota of op- en afleveringsdossiers.

A. 8

Werkpakketen

A.8.1

Werkpakketen en Systems Engineering
Werkpakketten zijn het resultaat van de activiteitenboom, een opdeling van activiteiten. Dit resulteert in werkpakketen die elk een afzonderlijk deel van het werk als uitkomst hebben. Door
deze opdeling zijn de onderlinge relaties van werkpakketen inzichtelijk.

A.8.2

Werkpakketbeschrijving
De werkpakketen kunnen worden toebedeeld aan het aan een persoon die daarmee verantwoordelijk is voor de uitvoering van de activiteiten die behoren bij het werkpakket. Dit wordt
inzichtelijk door een duidelijke werkpakketbeschrijving. Een dergelijke werkpakketbeschrijving
bevat ten minste de volgende onderdelen:
De identificatie van het werkpakket d.m.v. van een nummer en een titel;
Projecttitel;
Het systeem waarop het betrekking heeft
De verantwoordelijke persoon;
Het doel;
De start- en einddatum;
Het beschikbare budget;
De zaken welke aangeleverd zullen worden en door wie (input);
Het gewenste resultaat en naar wie dit moet worden toegestuurd (output);
De activiteiten die noodzakelijk zijn om het resultaat te behalen;
De kwaliteitseisen waaraan het resultaat dient te voldoen.
Normaliter wordt de WBS zo opgesteld dat er functionele eenheden ontstaan die goed te beheersen zijn. In sommige gevallen kan echter een andere WBS gewenst zijn. Dat is het geval
als de opdrachtgever in het contract vastlegt dat betaald wordt als een werkpakket volledig afgerond is. In dat geval kan deze ook eisen stellen aan de financiële omvang, de doorlooptijd
en de inhoud daarvan.
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Bijlage B. Afweging tussen de bouworganisatievormen
B. 1

Inleiding
Met de opkomst van de geïntegreerde bouworganisatievormen is er voor opdrachtgever een
groot aantal mogelijkheden om uit te kiezen. Daarmee wordt bedoelt de keuze die men maakt
ten aanzien van de fasen die men uit gaat besteden, en daarmee de verantwoordelijkheid die
men over draagt. Daarbij valt te denken aan het uitbesteden van ontwerp, uitvoering en onderhoud (Design, Build and Maintain) of elke de uitvoering (traditioneel).
Om deze keuze te maken zijn een aantal afwegingen noodzakelijk die de opdrachtgever zal
maken. Deze zijn onder te verdelen in drie kaders namelijk:
het interne kader;
het externe kader;
het projectkader.
Binnen deze kaders zijn een aantal aspecten die meespelen bij de beslissing. Deze aspecten
zijn in het volgende nader toegelicht. Daarbij wordt niet de beslissing voorgeschreven, of een
standaard methode ontwikkeld om te bepalen. Het blijft vooralsnog een afweging die door de
opdrachtgever gemaakt dient te worden. Daarbij kan echter wel geadviseerd worden aangaande de markt en het projectkader ten aanzien van de beslissing.
Deze aspecten zijn beschreven om een beeld te scheppen van de afwegingen die gemaakt
kunnen worden om te kiezen voor een bouworganisatievorm, daarbij wordt duidelijk dat dit
een bredere afweging betreft en dat een keuze voor een bouworganisatie grote consequenties
kan hebben en dat een bepaalde keuze niet eenvoudig weg genomen kan worden door een
opdrachtgever.

B. 2

Interne kader
Het aspect organisatie
Bij het aspect organisatie spelen de organisatiestructuur en –cultuur een rol. De structuur bestaat uit de beschikbare afdelingen. Wanneer men beschikt over een ontwerpafdeling ligt het
voor de hand om daar waar mogelijk zelf het ontwerp te realiseren. Wanneer deze niet aanwezig is, is het uitbesteden van het ontwerp onvermijdbaar. Tevens geldt dat wanneer men
over verschillende afdelingen beschikt, waarover het beheer, het ontwerp en de exploitatie
verdeeld zijn, de integratie van deze onderdelen beïnvloed.
De cultuur van een dergelijke organisatie heeft ook een belangrijke invloed op de bouworganisatievorm die gekozen zal worden. Wanneer men zeer conservatief ingesteld is, zal men het
graag bij de traditionele bouworganisatievormen houden. Daarbij heeft men veel invloed op
het ontwerp. Wanneer men echter zeer innovatief is, zal men daar waar mogelijk een geïntegreerde bouworganisatievorm verkiezen boven de traditionele vormen.
Het aspect financiën
Aangaande de financiën moet een opdrachtgever de wenselijkheid van een private financiering beschouwen. Dit kan voordelen hebben wanneer men niet over de benodigde financiële
middelen beschikt gedurende de uitvoering van het project. In dat geval is het een private financiering noodzakelijk om het project doorgang te laten vinden.
Ook de begrotingssystematiek die de opdrachtgever hanteert speelt een rol. Zo hanteren veel
overheden een kasverplichtingenstelsel. Hierin worden investeringen in één jaar op de begroting gezet, ongeacht of deze in meerdere jaren gebruikt worden. Er vindt dus geen afschrijving
plaats. Door deze systematiek te hanteren is het niet interessant om financiering over te dragen aan private partijen. Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt de netto contante waarde op
de begroting geplaatst. Daardoor ontstaat dus nog steeds weinig ruimte in de begroting ondanks de spreiding van de kosten.
Wanneer men een baten-lastenstelsel hanteert waarbij afschrijvingen op de begroting staan is
het gebruik van een financiering wel interessant.
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Het aspect beleid
Aangaande het beleid moeten de interne richtlijnen en beleid betrokken worden bij de keuze
van de bouworganisatievorm. Het is niet raadzaam een standaard bouworganisatievorm vast
te leggen in deze richtlijnen. Het kiezen van een optimale bouworganisatievorm is daarvoor te
specifiek. Het voorschrijven van een specifieke methode om dit te bepalen behoord hierbij wel
tot de mogelijkheden.
Daarnaast kan het beleid richtlijnen bevatten aangaande het stimuleren van innovaties. Wanneer dit het geval is hebben geïntegreerde bouworganisatievormen de voorkeur.
Tot slot dient men rekening te houden met het inkoopbeleid van de organisatie aangaande levering van diensten en producten waarbij de producten, leveranciers of adviseurs voorgeschreven kunnen zijn. Bij dat laatste zal de opdrachtgever de verantwoordelijkheid moeten
dragen aangaande de beschikbaarheid en het voldoen aan de eisen (bij een traditioneel contract UAV 2012 §5 lid 4 en §6 lid 27, bij een geïntegreerd contract: UAV-GC 2005 §3 lid 5 en
§6 lid 5). Aan het voorschrijven van een leverancier, product of onderneming gelden tevens juridische grenzen zoals weergeven in AW art. 2.76 lid 5 en 6.
Het aspect kennis, ervaring en capaciteit
Aangaande kennis, ervaring en capaciteit moet de aanbestedende dienst afwegingen maken
tussen de kennis, ervaring en capaciteit om het werk of werkzaamheden zelf uit te voeren, te
controleren en te sturen. Tevens geldt dat men kennis dient te hebben van de gewenste
bouworganisatievorm. Daarmee is het mogelijk om op een juiste wijze de specificatie vorm te
geven. Als dat niet het geval is dient men een marktpartij te betrekken voor advies of om het
uit te besteden.

B. 3

Externe kader
Markt
Bij de keuze van de bouworganisatievorm dient men ook onderzoek te doen of daar wel de
benodigde kennis, ervaring en capaciteit beschikbaar is. Wanneer dat niet het geval blijkt te
zijn dient men een goed afweging te maken tussen de mogelijkheden. Zo kan men beslissen
tot het aangaan van een alliantie om de risico‟s te delen en de kennis aan beide zijde toe te laten nemen. Anderzijds kan men kiezen om de kennis zelf te ontwikkelen. Dit is gerechtvaardigd omdat de kosten voortvloeiend daaruit door de markt niet geëvenaard zullen worden. Die
partijen zullen vanwege de omvang van de risico‟s deze in de prijs verwerken.
Tevens speelt het vertrouwen in de markt een rol. Dit komt in de meeste gevallen voort uit de
heersende cultuur. Wanneer er onvoldoende vertrouwen is in de markt, maar wel voldoende
kennis, ervaring en capaciteit aanwezig is, kan men besluiten een alliantie aan te gaan. Met
als doel een omslag te weeg te brengen in de dat deel van de sector. Anderzijds kan men kiezen voor een traditionele bouworganisatievorm vanwege de eenvoud ten opzichte van de
moeilijkheden die kunnen ontstaan vanwege het onbekende van een dergelijke bouworganisatievorm.
Politiek en maatschappij
Aangaande de politiek moet men de voortgang van het project beschouwen bij wisseling van
volksvertegenwoordigers. Hetgeen kan betekenen dat een project een andere invulling krijgt
of te niet gedaan wordt. Daarom kan het raadzaam zijn om te kiezen voor een geïntegreerd
ontwerp. Daardoor worden de politieke wisseling van mindere invloed op het project. Vanwege
de vooraf vastgestelde eisen en de kosten van een ontbinding van het contract vastgesteld
door UAV-GC 2005 §16 lid 10.
Tevens dient men na te gaan welk risico de maatschappij en de politiek vormt voor het project.
Deze risico‟s dienen thuisgebracht te worden bij de partij welke deze risico‟s het beste kunnen
dragen.
Onder andere grondwerving speelt daarbij een rol, het kan raadzaam zijn om de marktpartij dit
te laten doen, omdat deze partij nauwkeuriger kan bepalen welke ruimte men nodig acht. Anderzijds kan een overheid door middel van procedures gronden onteigenen in tegenstelling tot
een marktpartij.
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Wet- en regelgeving
Geïntegreerde bouworganisatievormen zijn enkel effectief wanneer er voldoende oplossingsvrijheid aanwezig is in het ontwerp (met uitzondering van E&C). Wanneer echter als gevolg
van de benodigde detaillering voor het verkrijgen van vergunningen op het gebied van Ruimtelijke Ordening de oplossingsvrijheid zozeer is beperkt kan een traditionele bouworganisatievorm gewenst zijn.
Men kan tevens beslissen ook deze fase, waarin de ruimtelijke ordeningsprocedures doorlopen worden uit te besteden. Daarbij dient men zich er wel van te vergewissen dat na het doorlopen van deze procedures nog voldoende oplossingsvrijheid aanwezig is. Een ruimtelijke ordeningsprocedure kan er voor zorgen dat er een groot aantal eisen toegevoegd worden. Deze
eisen zijn het gevolg van de eisen die gesteld worden om tot vergunningsverlening over te
gaan. Door het groot aantal eisen kan de oplossingsruimte beperkt worden. Daardoor kan de
opdrachtnemer weinig meer inbrengen in de fase van het ontwerp.
Tevens is men gebonden aan voorwaarden aangaande het vormen van een alliantie, de
voorwaarden waar men dan aan dient te voldoen is niet voor iedere aanbestedende dienst gelijk.
Tot slot is men gebonden aan wetgeving aangaande mededinging. Daaruit volgt dat de vraagspecificatie niet zo vorm gegeven mag worden dat slechts één partij in staat is een aanbieding
te mogen doen.

B. 4

Projectkader
Het aspect geld
Voor de keuze van de bouworganisatievorm dient men na de te gaan:
Welke beloningssystematiek men wil hanteren;
De gewenste prijszekerheid;
Welke kwaliteit men wil ten opzicht van de prijs.
Bij de beloningssystematiek wordt bedoelt op welke wijze men wenst te betalen voor het geleverde product of dienst. Wanneer men bijvoorbeeld wenst te betalen voor gebruik van het
product, dus wanneer de opdrachtgever een dienst levert moet men kiezen voor een bouworganisatievorm waarbij financiering deel uit maakt van het werk (DBFMO of DBFM).
Wanneer men meer prijszekerheid wil, waarbij de prijs van te voren bekend is, zal men kiezen
voor en geïntegreerde bouworganisatievorm. Omdat verrekening van meer- of minderwerk
niet van toepassing is, deze komt voor rekening van de opdrachtnemer, met in achtneming
van de uitzonderingen.
In het geval waarbij men het onderhoud overdraagt aan de opdrachtnemer, wordt deze geprikkeld een hogere kwaliteit te leveren om de kosten voortvloeiend uit het onderhoud te beperken. Daarmee wordt een hogere prijs-kwaliteitverhouding verkregen.
Het aspect risico’s
De risico‟s van een project dienen op een juiste wijze verdeeld te worden over de betrokken
partijen. De risico‟s dienen toebedeeld te worden aan de partij welke deze het beste kan beheersen. Met andere woorden: wie het meeste invloed uit kan oefenen op het voorkomen van
het optreden en/of de omvang van eventuele schade daaruit voortvloeiend te beperken. Daarnaast zijn er ook risico‟s die niet in te delen zijn bij één partij. Deze risico‟s dienen door beide
partijen gedragen te worden volgens een risicoverdeling. Door een juiste verdeling kan het
meest efficiënt gewerkt worden. Wanneer men wenst risico‟s bij een opdrachtnemer neer te
leggen kan men beslissen om het ontwerp over te dragen, daarbij kan men in het ontwerp de
risico‟s beperken door een minder risicovolle uitvoeringswijze te hanteren. Daarmee worden
de risico‟s beperkt. Wanneer men kiest voor een traditionele bouworganisatievorm zal de opdrachtgever het ontwerp verzorgen en kan het risico door de opdrachtnemer in mindere mate
beperkt worden, dan wel te niet gedaan.
Het aspect kwaliteit
Men dient na te gaan op welke wijze men de kwaliteit wenst te waarborgen. Wanneer men dit
vast wenst te leggen in het contract en dit zelf wenst te controleren op het werk zal een traditionele bouworganisatievorm voor de hand liggen. Wanneer men de kwaliteitsborging over
wenst te laten aan de opdrachtnemer zullen geïntegreerde bouworganisatievormen voor de
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hand liggen. Met name degene waarin onderhoud opgenomen is (DBM, DBFM, DBFMO).
Daarbij verwacht men een hogere kwaliteit te verkrijgen doordat de opdrachtnemer kosten
voortvloeiend uit het onderhoud wil beperken.
Een kwaliteit die niet te meten valt middels proeven is de beeldkwaliteit. Wanneer de opdrachtgever hier invulling aan wenst te geven kan men dit doen door een ambitiedocument in
de annexen bij te voegen. Daarin staat vermeldt welke ambitie men voor ogen heeft. Om te
toetsen of deze verwerkt zijn zal één van de criteria bij de EMVI de beeldkwaliteit zijn. Daarbij
dienen de inschrijvers het ontwerp aan te laten sluiten bij de ambitie en de omgeving. Wanneer de opdrachtgever het zeer belangrijk acht en men wenst hier veel invloed op uit te oefenen dient men te kiezen voor een traditionele bouworganisatievorm of Engineering & Construct. Daarbij blijft het ontwerp in beheer van de opdrachtgever.
Het aspect invloed op het project
Bij de keuze voor de bouworganisatievorm is een belangrijke afweging de gewenste invloed
op het project. Daarbij gaat het om de invloed op het ontwerp en de invloed op de projectvoorgang. Wanneer men aan het product een zeer uitgebreid en gedetailleerd eisenpakket
koppelt is het interessant om te kiezen voor een traditionele bouworganisatievorm. Er is immers weinig oplossingsvrijheid voor de opdrachtnemer om zijn oplossing uit te werken, daarbij
is er nauwelijks verschil te maken met andere partijen. Daardoor zullen de partijen in de aanbieding met nagenoeg hetzelfde ontwerp komen. Vanwege de transactiekosten zullen hierdoor de kosten hoger zijn dan bij een uitvraag met behulp van een ontwerp en een bestek.
Wanneer er nog veel onzekerheden zijn aangaande de financiering, de behoeften, de wensen
van betrokkenen, de situatie e.d. is het verstandig om te kiezen voor een traditioneel ontwerp
waarbij de invloed groot is en de kosten voor doorvoeren van een wijzigingen beperkt. In figuur B. is de invloed van de partijen geschetst. Daarbij wordt duidelijk waar de verantwoordelijkheden liggen in de verscheidene fases van het project.

figuur B.1 De invloed van de betrokken partijen.

Het aspect tijd
Bij het aspect tijd kan men onder andere denken aan de fase waarin het project zich bevindt
op het tijdstip dat men nagaat welke bouworganisatievorm men wenst te hanteren. Wanneer
men zich in een ver gevorderd stadium van de definitiefase bevindt, waarbij de oplossingsvrijheid beperkt is, is het niet meer wenselijk om te kiezen voor een geïntegreerd contract.
Daarnaast kan men ook denken aan de gewenste contractduur. Wanneer de toekomst nog
onzeker is of wanneer nieuwe ontwikkelingen aan kunnen sluiten op het project is het niet
wenselijk om zich voor een langere tijd te verbinden aan een partij. Dan zal men kiezen voor
een kortere doorlooptijd.
Daarnaast valt te denken aan de tijdszekerheid. Dit speelt onder ander bij projecten die opgedeeld zijn in verschillende fases zoals een woningbouwproject. Wanneer men een grote wijk
zal realiseren is de start afhankelijk van de woningverkoop. Door de grote vertragingen die
dan kunnen ontstaan is het niet wenselijk het bouw- en woonrijpmaken in één geïntegreerde
bouworganisatievorm te plaatsen. Dit vanwege het feit dat de risico‟s voor de aannemer erg
groot zijn, deze worden verwerkt in de prijs. In dat geval is het raadzamer om de deelprojecten
in kleine traditionele bouworganisatievormen uit te voeren waarbij de regie in handen van de
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opdrachtgever blijft en men kan kiezen welke zaken men uitvoert en welke men nog even laat
rusten.
Tot slot speelt ook de gewenste doorlooptijd een rol. Wanneer men gebaad is bij een snelle
oplevering van een product is Design & Construct een goed optie omdat het ontwerp en de
uitvoering in dat geval deels parallel plaats kan vinden waarbij een grote tijdswinst te boeken
is.
Het aspect complexiteit
Tot slot zal men de complexiteit van het project beschouwen, daarbij gaat het om de moeilijkheidsgraad van het product en het proces en de mogelijkheden tot optimalisatie
Bij een grote moeilijkheidsgraad van het product is het raadzaam om het opdrachtnemer in
een vroeg stadium te betrekken in het proces. Dit heeft als voordeel dat de risico‟s in het
vroeg stadium ingeschat kunnen worden en beperkt. Wanneer sprake is van een product waar
marktpartijen en de opdrachtgever weinig kennis van heeft is het mogelijk om een alliantie
aan te gaan waarbij de risico‟s gespreid worden en kennis bij beide partijen ontwikkeld wordt.
Bij een grote moeilijkheidsgraad van het proces spelen onder andere zaken als het aantal actoren, grondverwerving, coördinatie van kabels en leidingen en relaties met andere project
een rol. Daarbij is de kans op ontwerpwijzigingen, wijzigingen in de werkvolgorde en vertragingen groot. Daardoor is de kwaliteitsborging lastig en de kans op vertragingen groot. In dat
geval is het raadzaam om eerst het ontwerp vast te stellen.
Om toch gebruik te maken van kennis van opdrachtnemers kan men nog wel kiezen voor een
alliantie waarbij de strijd om meerwerk als gevolg van wijzigingen naar verwachting beperkt is.
Tot slot speelt de mogelijkheid tot optimalisatie een rol. Wanneer het gaat over het realiseren
van een hoeveelheid straatwerk zullen de mogelijkheden tot optimalisatie beperkt zijn. Het
straatwerk is nagenoeg overal gelijk en weinig locatie afhankelijk echter bij het bouw- en
woonrijpmaken van een terrein zijn de mogelijkheden voor optimalisaties groter. Door slim om
te gaan met de grondbalans, goede fasering van het werk e.d. is er voldoende mogelijkheid tot
optimalisatie.
Wanneer sprake is van een niet-complex werk is het onverstandig te kiezen voor een geïntegreerde bouworganisatie. Omdat de ontwerpen nagenoeg gelijk zullen zijn en de prijsverschillen minimaal zijn. De transactiekosten zullen hoger zijn dan de winsten die behaalt worden.
Een juiste afweging van de bovenstaande aspecten in combinatie met het beleid van de opdrachtgever, wet- en regelgeving en dergelijke resulteert in een geschikte bouworganisatievorm.
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Bijlage C. Uitbesteden of eigen beheer
C. 1

Inleiding
Opdrachtgevers hebben de mogelijkheid om een opdracht in eigen beheer uit te voeren of uit
te besteden aan marktpartijen. Daartoe wordt een strategische overweging gemaakt, die wordt
in de meeste gevallen door de hogere bestuurslagen gemaakt.
Deze overwegingen worden veelal gemaakt voordat men het project concreter vorm gaat geven en partijen betrokken worden ten behoeve van het uitwerken. Dat maakt echter het kennis
nemen er van niet overbodig. Het kennis nemen van de afwegingen die de opdrachtgever
maakt kan bijdragen bij de advisering aangaande de contractvormen waarbij de opdrachtgever opnieuw geconfronteerd wordt met uitbesteden van werkzaamheden die zij voorheen zelf
verrichtten.

C. 2

De afweging
De keuze of werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren of uit te besteden wordt bij overheidsinstellingen vaak bepaald door de hogere bestuurslagen. Deze bestuurslagen bepalen
de strategie, ofwel de aanpak, van de organisatie. Die wordt bepaald door strategische overwegingen.
Een aantal onderwerpen van deze strategische overwegingen zijn:
Kerncompetentie en kennis;
Kostenbesparing;
Prijs-kwaliteitsverhouding;
Operationele flexibiliteit;
Financiële flexibiliteit en beheersing;
Organisatorische flexibiliteit;
Risicobeheersing;
Afnemende beheersbaarheid;
Toenemende afhankelijkheid en afnemende strategische flexibiliteit;
Taakverandering;
Onomkeerbaarheid.
Deze onderwerpen worden in het volgende nader toegelicht.

C. 3

De onderwerpen van de strategische overweging
Kerncompetentie en kennis
Waar is de organisatie goed in en waar heeft de organisatie weinig kennis van? Door deze
vragen te beantwoorden kan men bepalen op welke gebieden de organisatie in staat is te
concurreren met markpartijen. Wanneer een organisatie geen kennis heeft van een activiteit
dient men zich hiervoor naar een specialist te wenden. Dit resulteert in hogere kosten dan het
uitbesteden van de opdracht. Daarnaast vragen bepaalde activiteiten om kennis die actueel
gehouden dient te worden vanwege diverse ontwikkelingen. Deze kennis dient op peil gehouden te worden door onder andere cursussen.
De kosten hiervan dienen terugverdient te worden met het verrichten van deze activiteit.
Daarom is het raadzaam zich te richten op een activiteit waar men kennis van bezit en op peil
kan houden.
Door zich te richten op de kerncompetenties kan men besparen doordat de kosten van het uitvoeren lager zijn dan die van marktpartijen. Op deze wijze wordt efficiënt omgegaan met de
beschikbare financiële middelen.
Kostenbesparing
Door de concurrentie op de markt, worden marktpartijen gedwongen om efficiënt en tegen minimale kosten producten en diensten te leveren. Door deze marktwerking te benutten door uit
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te besteden kan een kostenbesparing gerealiseerd worden. Daarbij moet men echter bewust
zijn dat bij het uitbesteden van specialistische opdrachten de marktwerking beperkt is. Dit
wordt belemmerd door de minimale hoeveelheid aanbieders.
Tot slot zijn er ook kosten verbonden aan het controleren van deze marktpartijen en het aantal
benodigde overleggen. Deze kosten moet men verwerken bij de vergelijking tussen de kostenramingen van interne en externe opdrachtnemers.
Prijs-kwaliteitverhouding
Bij de beoordeling van één van de voorgaande afweging moet men tevens nagaan wat de
kwaliteit is die men kan verwachten. De prijs-kwaliteitverhouding moet in dat geval goed afgewogen worden tegen bijvoorbeeld de eigen kwaliteit in combinatie met de kosten.
Uitbesteden levert vaak een betere kwaliteit op doordat men kritischer is aangaande de beoordeling van de geleverde kwaliteit.
Operationele flexibiliteit
De flexibiliteit van arbeidskrachten is in de meeste gevallen beperkt, het aantrekken van meer
capaciteit vraagt om het aannemen van nieuwe medewerkers. Daarom dient overwogen te
worden welke capaciteit nog beschikbaar is. Wanneer er geen capaciteit meer beschikbaar is
in de organisatie is dient men opdrachten of werken uit te besteden of de capaciteit te verhogen door nieuwe medewerkers aan te trekken. Vanwege de marktfluctuaties zal uitbesteden in
de meeste gevallen de beste keuze zijn.
Financiële flexibiliteit en beheersing
Door het uitbesteden van opdrachten zijn minder productiemiddelen, zoals licenties voor benodigde software, pc‟s e.d., benodigd. Door vaste kosten te beperken en deze te vertalen naar
kosten die enkel gemaakt worden bij de daadwerkelijke realisatie van de werkzaamheden zijn
er minder constante kosten. Door uitbesteding worden de kosten daardoor beter beheersbaar.
Organisatorische complexiteit
Door uitbesteding kan de organisatie beter beheerst worden door een vereenvoudiging. De
taken veranderen van een specialist naar een allrounder. Daarbij blijft echter een beperkte
kennis noodzakelijk om op een juiste wijze de ter acceptatie aangeboden stukken te controleren.
Risicobeheersing
Bij uitbesteding worden risico‟s van projecten afgedragen aan marktpartijen. Daarbij worden
onzekere kosten, die enkel gemaakt worden bij het plaatsvinden van het risico, omgezet in
een vast en zeker bedrag. Dat bedrag wordt door de opdrachtnemer in de inschrijving verwerkt. Deze partij kan de risico‟s vaak beter beheersen door de methodes en technieken er op
aan te passen.
Afnemende beheersbaarheid
Bij het uitbesteden heeft de opdrachtgever enkel nog mogelijkheden om in te grijpen tijdens
overlegmomenten en mijlpalen. Daarbij is het proces lastiger te sturen, te meer daar men
geen zeggenschap heeft over de opdrachtnemer in zijn tijdsbesteding. Eventuele afwijkingen
van afspraken, planning, kwaliteit e.d. kunnen leiden tot onnodige activiteiten van opdrachtgevers en doen de kostenbesparing, welke gerealiseerd is met de uitbesteding en benutting van
de marktwerking, te niet.
Toenemende afhankelijkheid en afnemende strategische flexibiliteit
Door meer en meer uit te besteden en de kennis in de eigen organisatie te beperken tot een
kerncompetentie wordt men voor andere activiteiten afhankelijk van marktpartijen. Dit heeft als
gevolg dat er op een gegeven moment geen sprake meer is van een keuze, maar van een
noodzaak om uit te besteden.
Taakverandering
Door uit besteden van werkzaamheden aan marktpartijen veranderen de taken van medewerkers. Technische kennis wordt minder noodzakelijk, in tegenstelling tot kennis van contracten.
De medewerkers dienen bijgeschoold te worden om de benodigde kennis van onder andere
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procedures, vigerende wet- en regelgeving, contracten en opdrachtomschrijvingen te verzamelen. Daarnaast dient men kennis te nemen van de toetsingsmogelijkheden en de begeleiding van projecten, daarbij gaat het onder andere over projectmanagement.
Onomkeerbaarheid
Men wordt in grotere mate afhankelijk van marktpartijen. Het terughalen van deze kennis
brengt hoge kosten met zich mee. Daarvoor moet onder andere kennis weer op peil gebracht
worden met behulp van cursussen(investering) of het aantrekken van nieuwe medewerkers en
de aanschaf van benodigde software. Door deze hoge investeringen is het uitbesteden in theorie onomkeerbaar tenzij een duidelijke mogelijkheid is om deze investering terug te verdienen.
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Bijlage D. Aanbestedingswet- en regelgeving
D. 1

Inleiding
Aanbestedingen van werken, diensten en levering zijn aan wet- en regelgeving gebonden.
Deze worden op verschillende bestuurlijke niveaus opgelegd, te denken aan Europese en nationale niveau. In een aantal gevallen hebben lagere overheden zoals gemeenten een aantal
richtlijnen opgesteld aangaande aanbestedingen.
Het hanteren van wet- en regelgeving heeft voordelen voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Dit voordeel is onder andere een vergroting van de herkenbaarheid, rechtsbescherming van beide partijen en eenduidigheid.
Het bestaan van wet- en regelgeving betekent wel dat men kennis dient te nemen van deze
wet- en regelgeving om het aanbestedingsproces op een juiste wijze in te richten. Het onjuist
uitvoeren van een aanbestedingsprocedure kan leiden tot geschillen, deze zorgen onder andere voor vertragingen van het proces, imagoschade en kostenverhogingen.
Om dit te voorkomen is in het volgende een korte omschrijving gegeven van de bestaande
wet- en regelgeving op dit gebied en de onderlinge verhoudingen.

D. 2

Europese wetgeving aanbesteden

D.2.1

Richtlijn 2004/17/EG
In de richtlijn 2004/17/EG, vastgesteld op 31 maart 2004, bevat regels voor de coördinatie van
de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorzieningen, vervoer en postdiensten. Dit opdrachten van de zogenoemde speciale sector. Speciale
sectoren hebben een gesloten karakter als gevolg van bijzondere en uitsluitende rechten die
verleent worden door lidstaten om bijvoorbeeld een netwerk te exploiteren en te bevoorraden.
Door dit gesloten karakter is er beperkte concurrentiedruk. Ook reisde de verwachting dat de
inkoopbeslissingen nauwelijks transparant en niet-discriminerend zal zijn. In deze categorie
bevinden zicht ook de overheidsbedrijven. Dat zijn bedrijven:
waarvan de overheid de meerderheid van het daar thuisgebrachte kapitaal bezit;
waar de overheid meer dan de helft van de leden van het leidinggevend, bestuurlijke
of toezichthoudend orgaan kan benoemen;
waar de overheid de meerderheid van de stemmen bezit die verbonden zijn aan de
uitgegeven aandelen.
Daarom heeft men voor deze diensten de richtlijn ontworpen. Deze richtlijn is geïmplementeerd in de Aanbestedingswet.

D.2.2

Richtlijn 2004/18/EG
In de richtlijn 2004/18/EG, vastgesteld op 31 maart 2004, bevat regels voor de coördinatie
van de procedures voor het plaatsen van procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. Dit zijn opdrachten die geïnitieerd zijn door de overheidsorganisaties. Voorbeelden zijn de staat, gemeente, provincies en waterschappen. Deze
organisaties zijn gebonden aan een regelgeving die is vastgelegd in deze richtlijn. Deze heeft
als doel het evenredig verdelen van opdrachten in de markt om de meest gunstige aanbieding
te ontvangen. Op deze wijze wordt transparant gehandeld ten aanzien van ondernemers. Tevens worden de belangen van belastingbetalers op een correcte wijze ingevuld. Door te kiezen voor de meest gunstige aanbieding worden de belastinggelden op de meest efficiënte wijze gebruikt. Ook deze richtlijn is geïmplementeerd in de Aanbestedingswet.

D.2.3

Richtlijn 2007/66/EG
De “Richtlijn 2007/66/EG van het Europees parlement en de raad van 11 december 2007 tot
wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG van de Raad met betrekking tot de
verhoging van de doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten”(Europees parlement en de raad, 2007) bevat regels aangaande het Alcatel-
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termijn en het nietig verklaren van opdrachten. Daarmee wordt het recht van de ondernemers
gewaarborgd. De wet is geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012

D. 3

Nationale wetgeving aanbesteden

D.3.1

Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)
De Algemene Wet Bestuursrecht bevat bepalingen aangaande de wijze waarop bestuursorganen hun macht uit dienen te oefenen. Daarin zijn ook een aantal beginselen van behoorlijk
bestuur opgenomen, de gecodificeerde beginselen. Deze beginselen zijn rechtsnormen
waarmee bestuursorganen rekeningen moeten houden. Daarnaast zijn er ook nietgecodificeerde beginselen van behoorlijk bestuur. Dat zijn beginselen die niet opgenomen zijn
in de AWB, dit zijn ongeschreven normen. Een aantal van deze normen zijn:
zorgvuldigheid
Bij elk besluit dient een bestuursorgaan kennis te verzamelen omtrent
feiten en af te wegen belangen (AWB artikel 3:2)
evenredigheid
Een besluit mag geen onevenredig grote gevolgen hebben voor belanghebbenden daarmee mag niet (AWB artikel 3:4)
motivering
een besluit dient berust te zijn op een deugdelijke motivering (AWB artikel 3:46)
geheimhouding
Iedereen die betrokken is bij uitvoering van taken van een bestuursorgaan dient vertrouwelijk om met zaken die een vertrouwelijk karakter
kent of redelijkerwijs doet vermoeden of een geheimhoudingsplicht
kent(AWB artikel 2:5)
transparantiebeginsel Persoonlijk belangen mogen geen invloed uitoefenen op de besluitvorming, daarbij mag men ook niet vooringenomen zijn (AWB artikel
2:4)
gelijkheid
er mag geen discriminatie plaatsvinden, dat wil zeggen dat gelijke gevallen op een gelijke wijze behandeld dienen te worden.
rechtszekerheid
Besluiten dienen duidelijk te zijn, het besluit moet duidelijk vermelden
welke maatregelen men moet nemen om aan het recht te kunnen voldoen.
vertrouwen
Men dien gewekte verwachtingen te honoreren als deze redelijkerwijs
te verwachten waren.
Deze normen zijn, al dan niet met een omhaal van woorden, verwerkt in de Aanbestedingswet
en andere regelgeving. Ook beroept men zich in jurisprudentie met enige regelmaat op de beginselen van behoorlijk bestuur wanneer er enige onduidelijkheid is. Met dien verstande zijn is
de AWB tevens van toepassing op aanbestedingen.

D.3.2

Aanbestedingswet 2012
In de aanbestedingswet 2012 worden de richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG geïmplementeerd. Dat wil zeggen dat er één wet is voor de opdrachten van de speciale sector als voor de
overheidsopdrachten. Daarnaast worden de oude aanbestedingswetten Bao, Bass en de Wira
verwerkt. De wet bestaat uit vier delen.
Deel 1: In dit deel zijn de uitgangspunten, beginselen en definities omschreven. Welke betrekking hebben op aanbestedingen van zowel boven als onder de Europese drempel. Tevens
worden hier algemene en administratieve voorschriften gegeven. Daarbij gaat het over zaken
als het samenvoegen van opdrachten en de Gedragsverklaring aanbesteding.
Deel 2: In dit deel zijn de bepaling vermeldt ten behoeve van de Europese aanbestedingen
voor overheidsopdrachten.
Deel 3: Dit deel bevat de bepalingen voor de sectoren water- en energievoorziening, vervoer
en postdiensten.
Deel 4: Dit deel bevat bepalingen aangaande de Gedragsverklaring aanbesteden, vernietigen
van de gunning, opleggen van bestuurlijke boetes en elektronische systemen ten behoeve van
het aanbesteden.
Opvallend is dat in het laatste deel tevens een evaluatiebepaling opgenomen is (artikelen 4.28
en 4.29 Aanbestedingswet 2012). Daarin wordt aangegeven dat binnen twee jaar na inwerkingtreden van de wet, de wetgever de aanbestedingswet evalueert. Ook zal nader onderzoek
gedaan worden naar aanbestedingen onder de drempelwaarde. Wanneer blijkt dat deze on-
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voldoende uniform vormgegeven worden zal besloten worden om door een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ook voor deze aanbestedingen een richtsnoer opgenomen worden.
Een Algemene Maatregel van Bestuur wil zeggen dat het een besluit van de regering is en
kan zonder medewerking van de Eerste en Tweede kamer toegepast worden. Vooralsnog zijn
enkel deel 1 en deel 4 van toepassing op de nationale aanbestedingen.
D.3.3

Aanbestedingsbesluit
Het aanbestedingsbesluit is een Algemene Maatregel van Bestuur. Hierin worden de Gids
Proportionaliteit, model Eigen Verklaring en het Aanbestedingsreglement werken 2012 opgenomen als richtsnoeren. Dat wil zeggen dat deze reglementen hiermee een officiële status
hebben gekregen. Het Aanbestedingsbesluit is circa 5 maanden later aangenomen dan de
Aanbestedingswet, maar is tegelijkertijd in werking getreden. Het bevat aanvullingen op de
Aanbestedingswet.
Gids Proportionaliteit
De Gids Proportionaliteit is onderdeel van het Aanbestedingsbesluit en bevat een duidelijk
omschrijving van het proportionaliteitsbeginsel. De gids maakt het proportionaliteitsbeginsel
door verscheidene voorschriften praktisch. De gids heeft door middel van de Aanbestedingswet, een officiële status gekregen die verplicht nageleefd dient te worden. Afwijkingen van de
Gids Proportionaliteit dienen deugdelijk gemotiveerd te worden en verstrekt te worden in de
aanbestedingsdocumenten.
Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012)
De ARW 2012 vervangt de ARW 2005. Daarbij zijn de bepalingen van de Aanbestedingswet
2012 en de Gids Proportionaliteit geïmplementeerd. Het hanteren van het reglement is verplicht voor overheidswerken onder de Europese aanbestedingsdrempel, maar ook daarboven
kan deze gehanteerd worden. Afwijkingen van de Gids Proportionaliteit dienen deugdelijk gemotiveerd te worden en verstrekte te worden in aanbestedingsdocumenten.

aanbestedingswet

Gids
Proportionaliteit

ARW 2012
figuur D.1 Implementatie van de Gidsproportionaliteit en aanbestedingswet in de ARW 2012
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Richtlijn 2004/18/EG

Richtlijn 2007/66/EG

Aanbestedingswet
2012

aanbestedingsbesluit

Gids Proportionaliteit

ARW 2012

figuur D.2 De hierarchie van de wetgeving aangaande overheidswerken

D. 4

Speciale sectorbedrijven
De speciale sector wordt gevormd door de nutssectoren, dit zijn geprivatiseerde bedrijven die
nauwelijks onderhevig zijn aan concurrentie. Ook voor deze bedrijven geldt naast de overheid
dat aanbestedingswet 2012 en de bovenliggende, daarin geïmplementeerde wetgeving.

D.4.1

Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2013 (ARN 2013)
Het aanbestedingsreglement Werken 2012 past deel 3 van de aanbestedingswet niet toe. Dat
heeft de nutssectoren doen besluiten om het Aanbestedingsreglement Nutssectoren op te
stellen. Hierin zijn bepalingen opgenomen die de Aanbestedingswet 2012 implementeert. In
afwijking tot het aanbestedingsregelement werken is de Gids Proportionaliteit niet geïmplementeerd. Ook is de ARN 2013 niet verplicht, maar facultatief. Desondanks wordt de ARN
2013 vaak gebruikt omdat het een vereenvoudiging betreft van de aanbestedingswet waar de
nutssectoren verplicht aan dient te voldoen.
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Richtlijn 2004/17/EG

Richtlijn 2007-66/EG

Aanbestedingswet 2012

Aanbestedingsreglement
Nutssectoren 2013

figuur D.3 De hierarchie van speciale sector opdrachten

D. 5

Private partijen

D.5.1

Precontractuele goede trouw
In tegenstelling tot de overheid en bedrijven uit de speciale sector zijn private partijen niet verplicht om aan te besteden. Aanbesteden kan echter voordelen met zich meebrengen. Wanneer een dergelijke private partij een aanbesteding houdt suggereert men overeen te stemmen met de officiële aanbestedingen. Uit jurisprudentie blijkt dat de marktpartijen dan ook gehouden zijn zich zo te gedragen. Dat wil zeggen dat ook voor de private partij transparant dienen te werken. Daarbij past het gelijkheidsbeginsel en andere aanbestedingsbeginselen.
Wanneer men aanbestedingsdocumenten opstelt voor een private partij dient men daarom
duidelijk te stellen wat men van beide partijen verlangt en op welke wijze de gunning plaatsvindt.

D. 6

Overige wet- en regelgeving

D.6.1

Wet BIBOB
De wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet BIBOB) voorkomt
dat de overheid indirect bijdraagt aan strafbare feiten. Dat wordt voorkomen door personen
waaraan subsidies, vergunningen of overheidsopdrachten worden verleent te controleren. In
de wet wordt het Bureau BIBOB opgericht. Deze instantie dient de aanvrager of opdrachtnemer (natuurlijke persoon of rechtspersoon) te controleren op de betrokkenheid bij strafbare
feiten. Deze strafbare feiten worden opgespoord door archieven door te zoeken van diverse
overheidsinstanties. Op grond van de wet BIBOB dient men medewerking te verlenen aan het
onderzoek. De Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) wordt verleent door Bureau BIBOB,
deze gedragsverklaring kunnen aanbestedende diensten opvragen om te controleren of men
niet betrokken is bij strafbare feiten
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Bijlage E. Checklist motiveringen
E. 1

Inleiding.
Het „pas toe of leg uit‟-principe zorgt ervoor dat de bij afwijkingen een aantal motiveringen
noodzakelijk zijn. Deze motiveringen dienen opgenomen te zijn in de aanbestedings- en/of
contractdocumenten.
In de onderstaande checklist zijn de situaties opgenomen waarin motivering noodzakelijk is,
evenals de plaats waar deze motiveringen in dat geval opgenomen dienen te zijn. Op deze
wijze is een checklist ontstaan die gebruikt kan worden om te controleren of alle noodzakelijk
motiveringen opgenomen zijn.

E. 2

Checklist motiveringen
In tabel E. zijn de situaties opgenomen die motiveringen noodzakelijk maken, evenals de locatie waar deze motiveringen opgenomen dienen te worden. Hetgeen daarmee als checklist gehanteerd kan worden om te controleren of alle noodzakelijk motiveringen in het kader van het
„pas toe of leg uit‟-principe.
tabel E.1 De situaties waarbij motiveringen noodzakelijk zijn.

Ja
Ja

Ja
Ja

Nee
Nee

Ja

Nee

Nee

Ja
Nee

Ja
Ja

Nee
Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Ne

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Contractdocumenten

De omvang van de opdracht
Er zijn opdrachten samengevoegd.
Het werk wordt niet opgedeeld in percelen.

Aanbestedingsdocumenten

Het document waarin de motivering moet zijn opgenomen
Aankondiging

Situatie waarbij het ‘leg uit’-principe moet worden toegepast.

Kwalificatiecriteria
Uitsluitingsgronden
Er worden facultatieve uitsluitingsgronden gehanteerd die
niet relevant zijn voor de werkzaamheden.
Geschiktheidseisen en selectiecriteria
Er worden eisen gesteld aan de omzet van het bedrijf.
De omzeteis is hoger dan driemaal de omvang van het
project.
Er worden geschiktheidseisen gesteld die niet relevant zijn
voor de werkzaamheden omdat deze niet in verband met
de noodzakelijke competenties zijn te brengen.
Er worden geschiktheidseisen gesteld bij een onderhandse
aanbesteding.
Er wordt meer dan één referentie vereist per kerncompetentie.
De omvang van de referentieprojecten dienen meer dan
60% van de raming van de opdracht te bedragen.
Er worden technische en beroepsbekwaamheid competenties geëist die niet in lijn zijn met de vereiste ervaring op
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essentiële onderdelen van de opdracht.
Men eist van de inschrijver een door de accountant overlegde verklaring aangaande een deel of meerdere delen
van de jaarrekening.

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee
Nee

Ja
Ja

Nee
Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Toepassing ARW
Het ARW 2012 wordt niet toegepast bij opdrachten onder
de Europese drempelwaarde.

Nee

Ja

Nee

Toepassen UAV-GC 2005
Er wordt gekozen om af te wijken van de voorschriften van
de UAV-GC 2005.

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Basisovereenkomst
Er is geen ruimte om suggesties te doen om de concept
overeenkomst te wijzigen.

Nee

Ja

Ja

Samenwerkingsverbanden
Men stelt hogere eisen aan een gezamenlijke inschrijving
dan aan een enkelvoudige inschrijver.

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Aansprakelijkheid
Er wordt ongelimiteerde aansprakelijkheid verlangt waardoor de opdrachtgever voor alle zaken wordt gevrijwaard.
De aansprakelijkheid komt niet overeen met hetgeen gebruikelijk is of de aansprakelijkheid staat niet in verhouding
tot het daadwerkelijke risico dat de opdrachtgever loopt.
Zekerheidsstelling
Er wordt een zekerheidsstelling van meer dan 5% verlangt.
Er is sprake van een dubbele zekerheidsstelling, er wordt
namelijk geld achtergehouden en men eist een zekerheidsstelling.
De zekerheidsstelling die wordt verlangt staat niet in relatie
tot de risico‟s ten aanzien van de uitvoering van het werk.
Meest begunstigingsclausule
Men verlangt, dat wanneer een andere partij van dezelfde
inschrijver een betere, lagere prijs ontvangt, men deze als
opdrachtgever ook met terugwerkende kracht ontvangt.

Aantal inschrijvers
Men is voornemens af te wijken van een minimum van drie
en maximum van vijf inschrijvers bij een meervoudig onderhandse aanbesteding.

Verzekeringen
Men eist cessie van de verzekeringspenningen, dat wil
zeggen dat men de uitkering van de verzekeringen ten
goede doet komen aan de opdrachtgever en elke recht
daarop overdraagt
Risico
Er worden risico‟s thuisgebracht bij partijen die het risico
niet kunnen beheersen of beïnvloeden
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Bijlage F. Enkele onderwerpen rondom aanbesteden nader belicht
F. 1

Inleiding
Aanbesteden bestaat uit meer dan een aantal aanbestedingsprocedures, te denken aan kwalificatiecriteria, al dan niet samenvoegen van opdrachten, inlichtingen, varianten et cetera. Het
kennisnemen van deze onderwerpen is noodzakelijk om een aanbesteding vorm te kunnen
geven. Een beheersing van deze kennis is onontbeerlijk voor een voorspoedige aanbesteding.
Daarom wordt in het volgende ingegaan op een aantal onderwerpen die van belang zijn voor
de aanbesteding. Daarbij gaat het om de volgende onderwerpen:
F. 2
F. 3
F. 4
F. 5
F. 6
F. 7
F. 8
F. 9
F. 10
F. 11
F. 12
F. 13
F. 14

De aanbestedende dienst en de aanbesteder
Kwalificatiecriteria
Splitsen en samenvoegen van opdrachten
Elektronische middelen
Aanduidingen omtrent onderwerp en locatie
Inlichtingen
Elektronische veiling
Varianten
Termijn van gestanddoening
„Pas toe of leg uit‟-principe
Aanbestedingsdossier
Klachtafhandeling
Ontwerpvergoeding

Met behulp van deze kennis is men in staat om de aanbesteding vorm te geven en om het inschrijvings- en beoordelingsdocument naar behoren invulling te geven.

F. 2

De aanbestedende dienst en de aanbesteder

F.2.1

Aanbestedende dienst en aanbesteder
Aanbestedende diensten zijn overheidsorganisaties of bedrijven in de speciale sector die voor
het plaatsen van opdrachten aanbestedingsplichtig zijn. Daarbij gaat het om de Staat, zijn territoiale lichamen, publiekrechterlijke instelling, overheidsbedrijven en samenwerkingsverbanden van de overheid alsmede subsidieontvanger als bedoeld in artikel 2.8 van de Aanbestedingswet.
Een aanbesteder is conform het ARW 2012 een persoon die voornemens is een opdracht te
verlenen. Daarmee zijn aanbestedende diensten tevens aanbesteders zijn. Private partijen die
een aanbesteding houden zijn daarmee enkel aanbesteder en zijn in de zin van de Aanbestedingswet geen aanbestedende dienst.

F.2.2

Aanbestedende dienst en aanbesteder in wet- en regelgeving
De wet- en regelgeving zoals deze in hoofdstuk 0 is beschreven is van toepassing op aanbestedende diensten. Een aanbesteder is niet gebonden aan de wet- en regelgeving anders dan
in paragraaf D. 5 is omschreven.
In dit kader is het opmerkelijk dat in het Aanbestedingsreglement Werken 2012 consequent
over aanbesteder wordt gesproken, dit in tegenstelling tot andere wet- en regelgeving waar
men het begrip aanbestedende dienst hanteert. De schrijvers van het ARW 2012 hebben hiervoor gekozen om aan te geven dat het reglement ook te hanteren is voor aanbesteders, dit is
opgenomen in de leeswijzer van dit reglement. Daar is tevens vermeldt dat de wetgeving ten
diepste bedoelt is voor de aanbestedende diensten en dat „pas toe of leg uit‟- principe niet
geldt voor de aanbesteder in tegenstelling tot de aanbestedende diensten.
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F. 3

Kwalificatiecriteria

F.3.1

Doel van kwalificatiecriteria
Kwalificatiecriteria hebben als doel om het aantal potentiële inschrijvers te reduceren door enkel de geschikte inschrijvers de mogelijkheid te bieden om een inschrijving te doen.
Daartoe gebruikt men uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en/of selectiecriteria.

F.3.2

Uitsluitingsgronden
Uitsluitingsgronden zijn eisen die de opdrachtgever stelt aan de omstandigheden waarin de
gegadigden of inschrijvers zich bevinden. Wanneer men niet voldoet aan deze eisen zal men
de gegadigde of inschrijver uitsluiten van deelname. Er zijn tweeërlei uitsluitingsgronden bij
Europese aanbestedingen, namelijk facultatieve en verplichte. Onder de drempelwaarden zijn
alle uitsluitingsgronden facultatief.
Verplichte uitsluitingsgronden
De verplichte uitsluitingsgronden zijn onder andere opgenomen in het ARW 2012 en de Aanbestedingswet 2012 artikel 2.86. Daar is opgenomen dat een aanbestedende dienst een gegadigde of inschrijver uitsluit van deelname als er een onherroepelijk geworden rechterlijke
uitspraak op hem van toepassing is in zake:
Deelneming aan criminele organisatie
Omkoping
Fraude
Witwassen van geld
Facultatieve uitsluitingsgronden
De facultatieve uitsluitingsgronden zijn opgenomen in artikel 2.87 van de Aanbestedingswet
2012. Deze gronden zijn:
De gegadigde of inschrijver verkeert in staat van liquidatie of faillissement.
op de gegadigde of inschrijver is een onherroepelijk rechterlijke uitspraak van toepassing inzake het overtreden van een beroepsgedragsregel.
De inschrijver of gegadigde heeft bij het uitoefenen van zijn beroep een ernstige fout
begaan.
De inschrijver of gegadigden heeft niet voldaan aan de betalingen met betrekking tot
sociale zekerheidspremies of belastingen.
De inschrijver of gegadigden maakte zich in ernstige mate schuldig aan het verstrekken van valse verklaringen die door een aanbestedende dienst van hem verlangd
werden.
De verjaring van uitsluitingsgronden
Voor overtredingen geldt dat de aanbestedende dienst niet verder terug mag gaan dan vier
jaar. Men kan afstand doen van bovengenoemde uitsluitingsgronden en het verjaringstermijn
indien:
er sprake is van dwingende redenen met algemeen belang
de gegadigde of inschrijver naar mening van de aanbestede dienst voldoende maatregelen heeft genomen om het vertrouwen te kunnen herstellen.
het naar de mening van de aanbestedende dienst disproportioneel zal zijn om de uitsluitingsgronden te hanteren in relatie tot de opdracht
Bewijsmiddelen
Aantonen dat men niet in aanmerking komt voor één van bovenstaande uitsluitingsgronden is
mogelijk met behulp van:
Een gedragsverklaring aanbesteden die niet ouder is dan 2 jaar;
Een uittreksel uit het handelsregister dat niet ouder is dan 6 maanden;
Verklaring van de belastingdienst dat niet ouder is dan 6 maanden.

F.3.3

Geschiktheidseisen
Geschiktheidseisen hebben betrekking tot:
De financiële en economische draagkracht;
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De technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid;
De beroepsbevoegdheid.
De invulling van deze geschiktheidseisen dienen een direct verband te houden met de risico‟s
die gepaard gaan met de opdracht overeenkomstig voorschrift 3.5B van de Gids Proportionaliteit. Bij meervoudig onderhands mogen ze conform voorschrift 3.5 C (Gids Proportionaliteit)
enkel toegepast worden wanneer onbekend is of een van de partijen voldoet.
In het volgende worden deze drie zaken waarop de geschiktheidseisen betrekking kunnen
hebben nader toegelicht.
Financiële en economische draagkracht.
Het stellen van eisen aan de financiële en economische draagkracht heeft als doel het verifiëren dat de inschrijver in staat is de opdracht te volbrengen. Daartoe kan men, indien met
zwaarwegende motieven daartoe heeft, eisen stellen aan de totale omzet of omzet van een
beroepsactiviteit. De omvang is beperkt in de Aanbestedingswet 2012 artikel 2.90. Daarbij
geldt dat de omvang maximaal 3 maal de waarde is van de opdracht of deelopdrachten die
gelijkertijd in uitvoering zijn. Omdat niet iedere partij aan deze eisen zal kunnen voldoen kunnen ondernemers zich verenigen en in verband een inschrijving doen, tevens kan men zich
beroepen op een andere natuurlijke personen of rechtspersonen. Mits men aan kan tonen dat
men daadwerkelijk over de benodigde middelen kan beschikken.
Het aantonen dat men voldoet kan middels:
Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico‟s;
Een passende bankverklaring;
Overlegging van balansen of balansuittreksels;
Een verklaring betreffende de omzet over ten hoogste de laatste drie boekjaren.
De wijze waarop men aan kan tonen dat men voldoet wordt voorafgaand kenbaar gemaakt.
Wanneer men niet in staat is het bewijsmiddel te overleggen kan men een ander bewijsmiddel
overleggen. Dit is enkel toegestaan na goedkeuring van de aanbestedende dienst.
Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
Met behulp van geschiktheidseisen betreffende de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid toetst men of de inschrijver of gegadigde voldoende kennis van het voorwerp van
de opdracht heeft. En daarnaast of hij de complexiteit van de opdracht aankan om het werk tot
een goed einde te volbrengen. Welke zaken men aan dient te tonen hangt van de omvang,
aard, en het doel af. Deze dienen evenredig te zijn met de geschiktheidseisen.
Aantonen van de geschiktheid kan geschieden middels:
beroeps- en studiediploma‟s van de ondernemers en kaderpersoneel;
een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toe kan
passen;
een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting en de omvang van het kader personeel van de afgelopen drie jaren;
een verklaring omtrent de outillage, het materieel en de technische uitrusting waarover
men beschikt;
een lijst van verrichtte werkzaamheden gedurende de laatste vijf jaar, inclusief certificaten/verklaringen waarbij de opdrachtgever bevestigd dat het werk deskundig is uitgevoerd;
een lijst met personen of instanties die de kwaliteit van de aannemer controleert.
Het is niet toegestaan om te eisen dat een gegadigde of inschrijver aangaande omvang, aard
of hoeveelheid gelijke opdrachten heeft afgerond. Wel mag men eisen dat het vergelijkbare
opdrachten zijn.
De Gids Proportionaliteit 2013 heeft voorschriften (3.5 F en G) opgenomen in zake het verlangen van referenties. Daarin is opgenomen dat een aanbestedende dienst kerncompetities behorende bij het project op dient te nemen. Dat wil zeggen dat wanneer men een reconstructie
aan wil besteden men referenties kan eisen voor rioleringen, straatwerk en asfaltwerkzaamheden. De maximale waarde die men mag eisen bedraagt 60% van de omvang van het project, maar aanbevolen wordt een percentage tot 30% aan te houden.
Daarnaast kan men ook eisen stellen aan de certificaten waarover een gegadigde of inschrijver beschikt. Daarbij verwijst men naar een Europese nomenreeksen voor certificering aangaande bijvoorbeeld milieubeheer of kwaliteitssystemen.
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Beroepsbevoegdheid
Bij de beroepsbevoegdheid wordt getoetst of de gegadigde of inschrijver gerechtigd is om zijn
beroep uit te oefen. Dit wordt aangetoond de volgende bewijsmiddelen:
Een inschrijving in een beroepsregister;
Een inschrijving in het handelsregister;
Een verklaring onder ede;
Het aantonen dat men beschikt over een bijzondere vergunning (indien van toepassing).
F.3.4

Selectiecriteria
Selectiecriteria worden enkel toegepast bij de onderhandelingsprocedure met aankondiging
en niet-openbare procedure waarbij selectie plaats kan vinden. Voorafgaand aan de periode
waarin het verzoek tot deelname gedaan kan worden, wordt in de aankondiging reeds vermeldt hoeveel gegadigden men voornemens is om uit te nodigen. Wanneer blijkt dat na het
toetsen aan de uitsluitingsgronden en geschiktheids eisen meer gegadigden overblijven dan
men voornemens was, vindt een selectie plaats. De selectiecriteria dienen vooraf bekend te
zijn gemaakt inclusief een weging. Daarnaast is er nog een objectieve manier beschikbaar die
minder tijd in beslag neemt, namelijk loting. Op deze wijze wordt het aantal gegadigden teruggebracht naar het voorgenomen aantal.
Selectiecriteria zorgen ervoor dat de meest geschikte ondernemingen worden geselecteerd
om een aanbieding te doen. De mogelijkheden voor selectiecriteria zijn talrijk, veelal worden
referenties verlangt van vergelijkbare werken. Een nieuw fenomeen is dat resultaten van eerdere prestatiemetingen verlangt worden. Aangezien prestatiemeten of past performance nog
beperkt toegepast wordt, wordt dit nog nauwelijks gehanteerd.
uitsluitingsgronden

geschiktheidseisen

selectiecriteria

gunningscriteria
figuur F.1 Het trechtermodel waarbij het aantal gegadigden en/of inschrijvers worden beperkt.

F.3.5

De Eigen Verklaring
Omdat het overleggen van de bewijsstukken zoals in het voorgaande beschreven onnodig
veel inspanning vergt van zowel de gegadigde of inschrijver als van de opdrachtgever. Daarom is de Eigen Verklaring ingevoerd. In deze verklaring verklaart de gegadigde of inschrijver
dat hij voldoet aan de eisen en daarmee gerechtigd is om een inschrijving te kunnen doen. Bij
twijfel of wanneer men voornemens is om te gunnen zal men de bewijsstukken overleggen
zodat verificatie plaats kan vinden. Op deze wijze wordt tijd bespaard met het controleren van
de bewijsstukken. Gegadigden en inschrijvers zullen de Eigen Verklaring niet ten onrechte invullen, immers riskeren ze dan om voor alle andere inschrijvingen uitgesloten te worden. Één
van de uitsluitingsgronden is immers het verstrekken van valse verklaringen die door aanbestedende diensten van hem werden verlangd.

F. 4

Splitsen en samenvoegen van opdrachten

F.4.1

Aanbesteden in percelen
In een aantal gevallen is het mogelijk om werken op te splitsen in kleinere, deelopdrachten. Dit
wordt opdelen in percelen genoemd. Dit is niet gekoppeld aan een geografisch afgebakend
terrein, maar aan een deel van een grotere opdracht. Het opsplitsen heeft als doel om te zor-
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gen voor een doelmatige marktbenadering. En daarentegen niet om onder de Europese
drempelbedrag te blijven. Om te voorkomen dat het daartoe gebruikt zal worden zijn er regels
opgenomen in Aanbestedingswet artikel 2.18.
Bij het splitsen zijn de volgende overwegingen van belang:
Schaalgrootte: De markt kan door splitsen zelf kiezen op welke schaalgrootte men
opereren kan. Op deze wijze kunnen ook kleinere ondernemingen deelnemen aan
een (deel)opdracht als hoofdaannemer. Hierbij wordt een bredere markt benaderd.
Specialisme: Wanneer men er voor kiest een specialisme in te delen in een perceel
kan een specialistisch bedrijf hierin meedingen. Wanneer men niet kiest voor een opdeling in percelen zal dit bedrijf enkel deelnemen als onderaannemer omdat men niet
beschikt over de vereisten voor de gehele opdracht en hier onvoldoende kennis van
heeft om in zijn geheel aan te sturen.
Beschikbare capaciteit: Uit marktverkenning kan blijken dat grotere ondernemingen
die geschikt voor een opdracht die men uit wil besteden weinig capaciteit ter beschikking hebben. Dit zorgt voor een prijsopdrijving, het is ten slotte een markt van vraag
en aanbod. Desondanks kunnen kleinere bedrijven wel capaciteit ter beschikking hebben. Deze bedrijven voldoen vaak niet aan de gestelde geschiktheidseisen en het
gunnen van een dergelijke opdracht zal onevenredig veel risico‟s met zich meebrengen. Daarop kan een aanbestedende dienst besluiten het werk op te delen om het geschikt te maken voor de kleinere ondernemingen.
Beperken van transactiekosten: Aan een aanbesteding zijn kosten verbonden, zowel
bij de aanbesteder als bij de inschrijvers. Deze kosten bestaan uit het opstellen van
contractdocumenten, overleggen, ramingen maken, afspraken maken met onderaannemers e.d. Om deze kosten te beperken is aanbesteden in percelen geschikt. Men
heeft immer maar één opdracht, één aanbestedingen en indien toegestaan kunnen
ondernemingen zich richten op één onderdeel. Dit brengt een kostenreductie met zich
mee.
Afstemming contracten: Door het opdelen in percelen ontstaan risico‟s ten aanzien
van de afstemming van de verschillende partijen, te meer wanneer deze op één geografische punt gevestigd zijn. Dit resulteert tevens in meer administratieve taken en
communicatie met betrokken partijen wat voor de opdrachtgever in hogere kosten kan
resulteren.
F.4.2

Clusteren van opdrachten
De laatste overweging: het afstemmen van contracten, kan een reden zijn voor het samenvoegen van opdrachten. Het samenvoegen van opdrachten heeft echter het nadeel dat midden- en kleinbedrijven (MKB) niet in de gelegenheid zijn om in te schrijven. Zij kunnen niet
voldoen aan de vereisten voor opdrachten met een dergelijke omvang, ondanks dat deze partijen beschikken over voldoende kennis en ervaring met deze opdrachten. Daarom is in de
Aanbestedingswet 2012 artikel 1.5 opgenomen. Dit artikel bevat een verbod op het clusteren
van opdrachten. Er zijn een aantal verschillende opdrachten welke samengevoegd kunnen
worden, namelijk:
Gelijksoortige opdrachten door één aanbestedende dienst: opdrachten met één en
hetzelfde onderwerp met één en dezelfde opdrachtgever.
Gelijksoortige opdrachten door verschillende diensten: opdrachten met één en hetzelfde onderwerp, met meerdere (deel)opdrachtgevers.
Ongelijksoortige opdrachten volgtijdelijk: opdrachten met betrekking tot één en hetzelfde werk welke elkaar opvolgen zoals ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.
Ongelijksoortige opdrachten tegelijkertijd: opdrachten met verschillende onderwerpen
die tegelijkertijd uitgevoerd worden.
Het samenvoegen van opdrachten kan enkel gerechtvaardigd worden:
Als het gaat om logisch samenhangende, onlosmakelijk verbonden werkzaamheden;
Als de positie van het midden- en kleinbedrijf in de samenvoeging zorgvuldig is geanalyseerd en afgewogen
Als gemotiveerd kan worden dat het samenvoegen van opdrachten noodzakelijk is.
Als advies wordt door PIANOo aanbevolen enkel opdrachten samen te voegen die als
één technisch of economisch geheel beschouwd kunnen worden.
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F. 5

Elektronische middelen
De definitie van een elektronisch middel is: “Een middel waarbij gebruik wordt gemaakt van
elektronische apparatuur voor gegevensverwerking (met inbegrip van digitale compressie) en
gegevensopslag, alsmede van verspreiding, overbrenging en ontvangst door middel van draden, straalverbindingen, optische middelen of andere elektromagnetische
middelen”(Begripsbepalingen, 2012). Het kan verscheidene middelen betreffen, bijvoorbeeld
e-mail, aanbestedingskalender.nl, tenderned.nl, fax, telefoon en dergelijke. Artikel 42 van de
richtlijn 2004/18/EG stelt eisen aan deze middelen, namelijk:
het middel dient algemeen beschikbaar te zijn en mag de toegankelijkheid van de opdracht voor ondernemers niet beperken;
de uitwisselingen en opslag van informatie, als mede de mededelingen, vindt zodanig
plaats dat de integriteit, vertrouwelijkheid van de documenten als de inschrijving en
verzoek tot deelname gewaarborgd is;
de technische kenmerken van de informatie moeten niet-discriminerend en algemeen
beschikbaar zijn. Dat wil zeggen dat de software die gebruikt wordt algemeen gebruikt
moet worden, en tevens op een juiste wijze dient te functioneren.
Tevens worden er eisen gesteld aan de functies van het elektronisch middel. Het dient
ten minste te waarborgen dat:
de elektronische handtekeningen voldoen aan de wetgeving;
het exacte tijdstip en de exacte datum van ontvangt precies kunnen worden bepaald;
men redelijkerwijs kan vaststellen dat niemand toegang heeft gehad voor het verstrekken van het termijn tot de informatie;
inbreuk vastgesteld kan worden en worden opgespoord;
alleen gemachtigden de data kunnen vaststellenen en rectificeren;
de informatie met betrekking tot deelneming en inschrijving enkel toegankelijk is voor
de daartoe gemachtigde personen;
dat enkel gelijktijdig optreden van twee gemachtigden het mogelijk maakt om gegevens te wijzigen, in te zien of aan te vullen gedurende de gunningprocedure en na indienen van inschrijvingen.
Hieruit blijkt dat het niet mogelijk is om via de e-mail de verzoeken tot deelname en inschrijvingen
te ontvangen zijn. Dit middel biedt namelijk niet de mogelijkheid dat enkel wanneer twee gemachtigden gelijktijdig optreden de informatie inzichtelijk is en te wijzigen is. Daarom zijn speciale
websites hiervoor ter beschikking gesteld waarvan TenderNed.nl er één van is. Deze verstuurt
tevens de informatie naar de Europese gemeenschap indien men te maken heeft met een Europese aanbesteding. Wel is het mogelijk om enkel elektronische middelen te gebruiken bij het toezenden van stukken en aankondigingen, maar waarbij de inschrijving en het verzoek tot deelname per post plaatsvindt. Een groot aantal opdrachtgevers geven hier de voorkeur aan omdat op
een duidelijke wijze te achterhalen is wie de afzender is.

F. 6

Aanduidingen omtrent onderwerp en locatie

F.6.1

NUTS-code
Bij een aantal aanbestedingen, onder andere wanneer deze gepubliceerd worden met behulp
van middelen als Tenderned worden NUTS-codes (Nomenclature of Territorial Units for Statistics code) vermeldt. Dit is de Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek. Hiermee is Europa opgedeeld in gebieden met een code, op die wijze is het mogelijk om met behulp van de code te bepalen in welk gebied het werk plaatsvindt. Deze code bestaat uit twee
letters en drie cijfers. De letters staan voor het land. Het eerste cijfer voor het gewest, het
tweede cijfer voor de provincie en het laatste cijfer voor de regio. Deze regio wordt tegen de
klok in genummerd.
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tabel F.1 De NUTS-code voor Zuid-Holland (Systeme d'Information pour les Marchés Publics)

NL
NL3
NL33
NL331
NL332
NL333
NL334
NL336
F.6.2

NEDERLAND
WEST-NEDERLAND
Zuid-Holland
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Agglomeratie ‟s-Gravenhage
Delft en Westland
Oost-Zuid-Nederland
Zuidoost-Zuid-Holland

CPV-code
Bij een Europese aanbesteding krijgt men te maken met Common Procurement Vocabulary,
de Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten. Met behulp van de CPV-code
wordt het onderwerp van de opdracht aangeduid. Het gebruik van de CPV-code wordt voorgeschreven in de verordening EG 213/2008. De CPV-code heeft als doel het vergroten van de
concurrentie doordat men eenvoudig gericht kan zoeken naar opdrachten met behulp van de
code. Deze code beschrijft zeer nauwkeurig het onderwerp van de opdracht. Naast nauwkeurig zijn ze ook zeer uitgebreid, van aardappels tot het plaatsen van verkeersborden. Vanwege
de hoge nauwkeurigheid kan het nodig zijn meerdere codes te hanteren of te kiezen voor een
algemenere code bijvoorbeeld aanleggen van snelwegen en wegen. De CPV-code bestaat uit
9 cijfers: 8 cijfers een koppelstreep en nog 1 cijfer.
Dit cijfer is opgebouwd uit:
(aa000000-b)
de afdeling
(aaa00000-b)
de groep
(aaaa0000-b)
de klasse
(aaaaa000-b)
de categorieën
De laatste drie cijfers vormen een gedetailleerdere beschrijving binnen de categorie.
Het laatste cijfer na de koppelstreep, hier aangeduid met de letter b, is het controlegetal. Dit is
de verificatie van voorgaande getallen.
In de civiele techniek heeft men vrijwel enkel met afdeling 45: Bouwwerkzaamheden te maken. Deze afdeling is als volgt ingericht, waarbij enkel de zaken met betrekking tot de civieltechnische sector zijn overgenomen:
45.1
45.11
45.12
45.2
45.22
45.23
45.24
45.25
45.5
45.51
45.52

Het bouwrijp maken van terreinen
Slopen en ontmantelen van gebouwen en grondverzet
Uitvoeren van proefboringen
Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen, stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
Waterbouwwerkzaamheden
Bouwwerkzaamheden voor krachtcentrale, mijnbouw en industrie, en voor gebouwen in verband met olie- en gasindustrie
Verhuur van bouw- en civieltechnische installaties en uitrusting met bedieningspersoneel
Verhuur van kranen met bedieningspersoneel
Verhuur van grondverzetmachines met bedieningspersoneel

F. 7

Inlichtingen

F.7.1

Aanwijzingen op locatie
In een aantal gevallen kiest een opdrachtgever ervoor om een aanwijzing te geven. Deze
aanwijzing vindt plaats op de locatie op een vooraf vastgesteld tijdstip waarvan alle gegadigden op de hoogte gebracht zijn middels een datum genoemd in de documenten of een uitnodigingsbrief. Daarbij zal men samen op de locatie rond lopen en aanwijzingen geven ter ver-
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duidelijking van de opdracht. Dit biedt voor de gegadigden de mogelijkheid om kennis op te
doen van het project en de situatie waarin dit gerealiseerd moet worden.
Van hetgeen door de opdrachtgever is aangewezen zal een proces-verbaal van aanwijzing
opgesteld worden. Deze zal deel uitmaken van de contractdocumenten. Dat houdt in dat op
hetgeen gezegd terug gekomen kan worden in het geval geschillen ontstaan.
F.7.2

Nadere inlichtingen ten behoeve van de inschrijving
Ondernemers hebben het recht om vragen te kunnen stellen (Aanbestedingswet 2012
art.2.53). Deze vragen zullen ontstaan als gevolg van onduidelijkheden en andere tekortkomingen. Ondernemers kunnen deze vragen aanleveren bij de dienst zoals genoemd in de
contractdocumenten. Deze zullen in de Nota van Inlichtingen opgenomen worden, die uiterlijk
6 dagen voor sluiting van het inschrijftermijn wordt, mits deze tijdig aangeleverd is. Het eerder
verstrekken van een voorgaande nota kan gewenst zijn aangezien inlichtingen gevolgen kunnen hebben op de kosten en inhoud van de documenten. Deze dienst kan ook uit eigen beweging nadere inlichtingen verstrekken. Dit kan wanneer blijkt dat verduidelijking, aanvulling of
wijziging van de contractdocumenten en relevante stukken voor de inschrijving noodzakelijk is.
Het wijzigen van het contract mag niet leiden tot een ander werk, ook mogen gunningcriteria
en selectiecriteria niet meer gewijzigd worden. Dit zal in strijd zijn met de nondiscriminatieregels waaruit ook het transparantiebeginsel voortvloeit. Het wijzigen van deze is
toegestaan tot het moment dat men in kennis neemt van de partijen die wensen deel te nemen. Op deze wijze wordt voorkomen dat men bedrijven kan uitsluiten door zaken aan te passen zodat men weet dat deze ondernemer niet deel kan nemen. Het wijzigen van het aantal
deelnemers, selectiecriteria en selectiemethode is enkel mogelijk wanneer men de aanbesteding stopzet en afbreekt en een nieuwe procedure start.
De Nota van Inlichtingen, het document waarin alle inlichtingen zijn opgenomen, wordt gelijktijdig aan alle ondernemers kenbaar gemaakt. Het gelijktijdig aan alle ondernemers toezenden
van de nota voorkomt discriminatie van één van de partijen.

F.7.3

Nadere inlichtingen in geval van rechtmatig commercieel belang
Het is tevens mogelijk om als ondernemer „exclusieve‟ inlichtingen te verkrijgen. Dit is mogelijk
wanneer men een gemotiveerd verzoek met de vragen toestuurt aan de aanbestedende
dienst. Wanneer de aanbestedende dienst van mening is dat dergelijke inlichtingen niet leidt
tot discriminatie en bekendmaking van de inlichtingen de commerciële belangen van de betreffende ondernemer schaadt. De verstrekte inlichtingen dienen enkel ter verduidelijking van
eisen uit de Nota van Inlichtingen of andere contractdocumenten. Wijzigingen of aanvullingen
worden wel opgenomen in de Nota van Inlichtingen om de commerciële belangen van de overige ondernemers niet te schaden.
De nadere inlichtingen in geval van rechtmatig commercieel belang worden opgenomen in
een proces-verbaal die aan de opdrachtgever worden toegezonden. Wanneer blijkt dat deze
inlichtingen strijdig zijn met overige contractdocumenten prevaleren de contractdocumenten.

F. 8

Elektronische veiling
Elektronische veiling is een nog relatief nieuw instrument om de meest voordelige aanbieding
te kunnen bepalen. Daarbij wordt allereerst een „gewone‟ procedure doorlopen waarbij de opdrachtgever de inschrijvingen ontvangt. Deze beoordeelt de opdrachtgever. De rangorde na
deze beoordeling wordt bekend gemaakt, in combinatie voor met de wiskundige formule zodat
de ondernemers kunnen berekenen wat de nieuwe waarde wordt wanneer hij een bieding
doet. Na de beoordeling vindt elektronische veiling plaats. Dit is een elektronisch proces
waarbij de ondernemers de mogelijkheid hebben om een lagere prijs in te dienen of de waarden te vernieuwen voor elementen van de inschrijving. Sluiting vindt plaats:
Indien de datum en tijd zoals vermeldt verstrijkt.
Indien geen nieuwe prijzen of waarden meer geboden worden die beantwoorden aan
de minimumverschillen na een termijn zoals eerder kenbaar gemaakt.
Indien alle fasen zoals vermeldt in de uitnodiging om deel te nemen aan de veiling
doorlopen zijn.
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Omdat het mogelijk moet zijn om voortdurend te bieden moet voortdurende de laatste prijzen
en waarden op het elektronische middel vermeldt zijn. Dit laat het niet toe om waarden te veranderen door een gewijzigd plan van aanpak in te dienen, dit vergt immers tijd om te beoordelen. Dat betekent dat enkel gebonden kan worden op kwantificeerbare zaken, zoals prijzen en
opleverdatums. Door ondernemers hier herhalend en anoniem op te laten bieden wordt bereikt dat de meest gunstige aanbieding wordt geselecteerd.

F. 9

Varianten

F.9.1

Varianten van de aanbesteder
Een opdrachtgever kan, indien deze nog geen keuze gemaakt heeft, een aantal varianten op
de markt zetten. Dit kan als doel hebben om de meest gunstige variant te kiezen voor zover
hier op basis van ramingen nog geen duidelijkheid in is verkregen. Het is aan de ondernemers
om in te schrijven op één of meer varianten, tenzij duidelijk omschreven is dat inschrijving op
alle documenten verplicht is.

F.9.2

Varianten van de inschrijver
Indien een aanbestedende dienst in de aanbestedingsdocumenten vermeldt dat varianten
toegestaan zijn omschrijft de aanbestedende dienst duidelijk de wijze waaraan de variant minimaal dient te voldoen en hoe deze variant aangeleverd dient te worden. Het is aan de inschrijver om een andere wijze te bepalen hoe het werk aan dezelfde minimumeisen kan voldoen. Het toestaan van varianten is enkel mogelijk wanneer het gunningcriterium de economisch meest voordelig inschrijving betreft, conform Aanbestedingswet 2012 art. 2.83 lid 1.

F. 10 Termijn van gestanddoening
Het termijn van gestanddoening is het termijn waarbinnen de inschrijver zijn prijs dient te
handhaven, ongeacht prijswijzigingen. Binnen deze periode heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om te beslissen om tot gunning over te gaan. De omvang van het termijn is beschreven in het ARW 2012. Men kan eventueel dit termijn verlengen door in de aanbestedingsdocumenten nadrukkelijk een ander termijn van gestanddoening te vermelden. Het termijn gaat
in na sluiting van het inschrijftermijn, onderhandeling of veiling.
In het geval dat een kort geding aanhangig wordt gemaakt voordat het termijn ten einde komt
zal het termijn van gestanddoening niet eerder verstrijken dan 8 dagen nadat vonnis is gewezen.

F. 11 ‘Pas toe of leg uit’-principe
Projecten kennen onderling een uiteenlopende karakters, het ene project is erg risicovol terwijl
het andere project nagenoeg een standaardwerk betreft. Dit vraagt telkens om maatwerk aanbestedingen. De Aanbestedingwet 2012 en het Aanbestedingsbesluit houden rekening met
maatwerkoplossingen, daartoe bieden een aantal „ontsnappingsmogelijkheden‟. Met deze
„ontsnappingsmogelijkheden is het mogelijk om af te wijken van hetgeen in deze wetgeving is
opgenomen. Deze afwijkingen kunnen niet zonder meer toegepast worden, deze dienen degelijk gemotiveerd te worden in de documenten. Dit wordt het „pas toe of leg uit‟- principe genoemd. Dit principe past in het transparantiebeginsel waarbij gemaakte keuzes inzichtelijk
dienen te zijn.
Omdat het belangrijk is om deze motiveringen vast te leggen om discussies die het aanbestedingsproces kunnen vertragen te voorkomen is in 0 een checklist opgenomen met de situaties
waarbij motiveringen noodzakelijk zijn. Daarnaast is aangegeven in welke documenten deze
opgenomen dienen te worden.
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F. 12 Aanbestedingsdossier
De aanbestedingswetgeving vereist ook een degelijke motivering van gemaakte keuzes, onafhankelijk of men daarbij afwijkt van beschikbare wet- of regelgeving. Deze motiveringen behoeven niet in de aanbestedings- of contractdocumenten opgenomen te worden. Wanneer
een gegadigde of inschrijver echter vraagt om de motivering dient men ten minste de volgende zaken te onderbouwen:
de gekozen aanbestedingsprocedure;
de wijze waarop men de ondernemer(s) heeft bepaald;
de redenen van afwijzing van gegadigden of inschrijvers.
Om deze zaken degelijk te kunnen motiveren kan een aanbestedingsdossier een handig
hulpmiddel zijn. In het aanbestedingsdossier zijn alle gegevens rondom de aanbestedingsprocedure verzameld. Dit dossier brengt de volgende voordelen met zich mee:
De gemaakte keuzes worden vastgelegd evenals de beweegredenen waardoor men
zich op een later tijdstip eenvoudig kan verantwoorden;
Het biedt houvast voor een toekomstige, vergelijkbare aanbestedingsprocedure;
Alle informatie is geordend en compleet op het moment dat er een kort geding wordt
aangespannen naar aanleiding van de gevolgde aanbestedingsprocedures.

F. 13 Klachtafhandeling
Wanneer men zich niet kan verenigen met de keuzes die de opdrachtgever gemaakt heeft in
het kader van de aanbestedingsprocedure kan men overwegen om een kort geding aanhankelijk te maken na gunning. Deze procedures gaan gepaard met de nodige vertragingen en
kosten en dienen daarom zoveel als mogelijk voorkomen te worden. Daarom bestaat er behoeft aan een klachtenafhandeling bij de aanbestedingsprocedure
Doordat klachten vroegtijdig geuit worden kunnen misstanden of onvolkomenheden naar behoren hersteld worden. Om dit te bevorderen is het nodig dat het indienen van een klacht een
laagdrempelig karakter heeft. Het kan daarom raadzaam zijn om de klachtenprocedure inzichtelijk te maken in de aanbestedingsdocumenten, daarmee kan men zich er van overtuigen dat
er op gepaste wijze mee om gegaan wordt. Daarbij is het raadzaam om een standaardregeling in te stellen. Het instellen van een dergelijke regeling is niet verplicht, maar wordt vanuit
het proportionaliteitsbeginsel wel aanbevolen.
Wanneer een aanbestedende dienst geen klachtenregeling heeft en klachten niet in behandeling neemt heeft een ondernemer de mogelijkheid om te klagen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze onafhankelijke, onpartijdige organisatie is ingesteld door de minister
van Economische Zaken. Ze heeft tot taak het bemiddelen tussen partijen bij klachten bij aanbestedingen. De adviezen die deze commissie uitbrengt zijn niet-bindend. Deze adviezen zijn
niet vervangend voor tussenkomst van een rechter. Wanneer men geen acht neemt op de adviezen van de commissie is het mogelijk om de Raad van Arbitrage of een burgerlijke rechter
te betrekken.

F. 14 Ontwerpvergoeding
Naar aanleiding van artikel 1.10 van de Aanbestedingswet 2012 is de aanbestedende dienst
verplicht acht te slaan op een vergoeding voor hoge kosten van een inschrijving. Dit vloeit
voort uit de eis dat eisen, voorwaarden en criteria in verhouding moeten staan tot het voorwerp van de opdracht. Hierop komt de Gids Proportionaliteit terug. In deze gids is voorschrift
3.8 opgenomen. Dat voorschrift luidt: “De aanbestedende dienst biedt een vergoeding aan
wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving
in te kunnen dienen.” Daarmee is zal een opdrachtgever verplicht een vergoeding te geven
voor de kosten die gepaard gaan met de inschrijving zoals kosten voor berekeningen, ontwerpwerkzaamheden, modellen en schetsen. Dit is niet een vergoeding die gelijk is aan de
kosten, een tegemoetkoming is in deze een gepastere formulering. Daarmee voorkomt men
dat bedrijven enkel participeren om de ontwerpvergoeding te innen. Om de kosten voor de
aanbesteding te beperken is het daarom raadzaam om zoveel mogelijk informatie collectief
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aan te bieden zodat deze kosten eenmalig gemaakt worden. Ook is het raadzaam om bij een
ontwerpvergoeding te kiezen voor een niet-openbare of onderhandse procedure om het aantal
ontwerpvergoedingen te beperken.
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Bijlage G. Past performance en prestatiemeten
G. 1

Inleiding
Past performance en prestatiemeten zijn twee fenomenen die in toenemende mate toegepast
worden op projecten. Deze fenomenen worden gebruikt om eerdere ervaringen met een opdrachtnemer mee te laten wegen bij de uitbesteding van opdrachten.
In het volgende wordt nader ingegaan op de wijze waarop de prestatie gemeten worden, het
gebruik als criterium, de twijfels hierover en tot slot de toekomstige mogelijkheden in het kader
van wet- en regelgeving. Op deze wijze is men in staat om opdrachtgevers te informeren over
het gebruik van past performance en prestatiemeten.

G. 2

Past performance en prestatiemeten
De ideeën achter past performance en prestatiemeten zijn identiek, past performance is het
woord dat vanaf het begin vaak gebruikt werd en ook leeft bij gemeenten, prestatiemeten is
daarentegen geïntroduceerd door Rijkswaterstaat. Beide beoordelen dat opdrachtnemer op de
geleverde prestaties en vormen een selectiecriterium om te hanteren bij volgende werken.
Doordat ondernemers worden afgerekend bij wanprestaties zullen zij een extra stimulans ondervinden om samen te gaan werken met opdrachtgevers. Dit vereist een nauwere samenwerking met de opdrachtgever, om tot een beter resultaat te komen. De kwaliteit van het proces en het product zal daarmee verbeteren.
De doelen van past performance kunnen als volgt beschreven worden:
Het verbeteren van de relaties tussen opdrachtgevers en –nemers, het verminderen
van de vechtcultuur en plaats maken voor het samenwerken.
Het reduceren van faalkosten.
Bieden van een hulpmiddel om te bepalen welke ondernemers uitgenodigd worden bij
een onderhandse aanbesteding.
Het ontwikkelen/versterken van de klantgerichte opstelling van opdrachtnemers.
Het verduidelijken van de wederzijdse verwachtingen.

G. 3

Het beoordelen van de prestatie
Het beoordelen van de prestaties wordt verricht door één of meer beoordelaars die ter zake
bekwaam zijn. Deze beoordelaars zijn werkzaam voor of namens de opdrachtgever. Na de
beoordeling is er voor een opdrachtnemer gelegenheid om op het formulier aantekeningen te
maken. Na deze beoordeling wordt het voorgelegd aan een gemandateerd ambtenaar die het
eindoordeel vaststelt en eventueel rectificeert. Daarna wordt de beoordeling toegezonden aan
de ondernemer, die krijgt de gelegenheid om binnen twee weken een reactie kenbaar te maken. Wanneer dat gebeurd volgt nog een gesprek aangegaan om de beoordeling te verduidelijken. Daarna gaat men over tot het vaststellen van de beoordeling en wordt deze opgenomen
in een database.

G.3.1

De te beoordelen onderwerpen
Bij het beoordelen van de ondernemers wordt gekeken naar:
planmatig werken
pro-activiteit en samenwerking
deskundigheid en kwaliteit
veiligheid en gezondheid
omgevingsmanagement
oplevering en revisie
Deze zaken zijn voornamelijk gericht op het proces van de opdrachtnemer, het richten daarop
sluit aan bij de professionalisering van de opdrachtnemers.
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G. 4

Past performance als criterium
Vooralsnog dient het de aanbeveling om past performance en prestatiemeten niet te gebruiken als criterium. Doordat deze methodes nog te lokaal of regionaal worden toegepast kan
men de markt afschermen, hetgeen in strijd is met het non-discriminatiebeginsel.
Ook dient men na te denken over het type werk waarbij de prestatie gemeten is. Niet alle werken zijn te vergelijken, wel is de prestatie aan het werk gebonden. Daardoor ontstaat een ongelijk beeld.
Doordat prestatiemeten en past performance nog niet zeer breed gebruikt wordt dient het de
aanbeveling om de mogelijkheid open te houden om op een andere wijze aan te tonen dat
men de verwachte prestatie kan leveren. Bijvoorbeeld door het opdragen van referenties
waarin de opdrachtgever een aantal zaken beoordeeld.

G. 5

Nieuwe, subjectieve beoordeling?
Branchevereniging MKB INFRA heeft zijn bezorgdheid geuit over de betrouwbaarheid van een
dergelijke prestatiemeting. Wanneer een opdrachtgever en opdrachtnemer het goed kunnen
vinden hoeft dit niets over de kwaliteit van het werk te zeggen, zo suggereert men. Dit is het
grote gevaar bij een dergelijke beoordeling. Om dit risico te beperken hebben een aantal gemeenten de handen in één geslagen om één uniform beoordelingsformulier te ontwikkelen
zodat elke aannemer op dezelfde zaken wordt beoordeeld. Ook organiseren zijn trainingen,
daarbij beoordeeld men een case om te kijken of alle deelnemers tot dezelfde waarde komen.
Afwijkende waarden worden daarna besproken. Op deze wijze streeft men naar één uniforme
methode.
Deze uniforme methode wordt nog in de weg gestaan omdat er niet één algemeen formulier
is. Rijkswaterstaat beoordeeld bij prestatiemeten niet de eerder genoemde aspecten maar laat
bijvoorbeeld oplevering en revisie weg. Dit staat het vergelijken van ondernemers in de weg.
Vaak worden methoden lokaal of regionaal ontwikkeld waardoor inmiddels verschillende methoden in gebruik zijn.

G. 6

Toekomst
In de nieuwe richtlijn van het Europese parlement voor werken, die binnen vier jaar geïmplementeerd dient te worden in de landelijke regelgeving is het hanteren van eerdere prestaties
als directe uitsluitinggrond toegestaan. Daarin gaat het niet om een bepaald cijfer, maar om
een wanprestatie die men geleverd heeft die tot ontbinding, schadevergoeding of vergelijkbare
sancties heeft geleid.

Pagina 172 van 202

Van improvisatie naar compositie
Handreiking
definitief
02-06-2014

Bijlage H. Rekenen met EMVI
H. 1

Inleiding
Bij het gunningscriterium EMVI wordt de opdrachtnemer gekozen op basis van kwaliteit en
prijs. Daarbij stelt de inschrijver een inschrijfstaat op en diverse kwaliteitsdocumenten waaruit
blijkt dat hij meerwaarde levert ten opzichte van hetgeen is geëist in de aanbestedingsdocumenten. Deze documenten worden beoordeeld en voorzien van een waardering.
Bij het bepalen van de beste inschrijvingen dienen deze twee zaken vergeleken te worden zodat de beste inschrijving bepaald kan worden. De wijze waarop deze vergelijking plaats kan
vinden in is in het volgende beschreven.

H. 2

Vergelijkingsmethodes
EMVI is gericht op het verkrijgen van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Dat houdt in dat niet
per definitie de inschrijver met de hoogste kwaliteit de winnende inschrijving is. Daarom dient
er een wijze te worden bepaald waarbij de prijs en de kwaliteit van de inschrijver vertaald worden naar één waarde die vergelijkbaar is. Daarvoor zijn drie methodes ontwikkeld, namelijk:
Monetariseren;
Prijs/kwaliteitverhouding;
Puntenmethode.
Deze worden in het volgende nader toegelicht.

H.2.1

Monetariseren
Het monetariseren houdt in dat men de kwaliteit vertaalt naar een geldwaarde. Daarvoor gebruikt men de beoordelingen van de beoordelingscommissie, de waardering wordt al dan niet
omgezet naar een fictieve korting. Deze korting kan bepaald worden door vooraf, in de aanbestedingsdocumenten, een maximale kwaliteitswaarde toe te kennen aan een subcriterium. Dat
is de korting die men ontvangt wanneer men de hoogst mogelijke waardering behaald en men
dus uitmuntend beantwoord aan de doelstellingen van de opdrachtgever. Als men daar in
mindere mate aan voldoet zal men een percentage van de maximale kwaliteitswaarde ontvangen. De wijze waarop dat percentage bepaald wordt is vooraf vastgelegd in de aanbestedingsdocumenten. Aan prestatiecriteria wordt per prestatie-eenheid een waarde toegekend.
Daarmee is de korting van een prestatiecriteria eenvoudig te bepalen.
Door alle kortingen in mindering te brengen bij de inschrijfsom ontstaat de fictieve inschrijfsom. Met behulp van deze fictieve inschrijfsommen is het mogelijk om een rangorde vast te
stellen. Daarbij is de inschrijving met de laagste fictieve inschrijfsom de beste inschrijving,
daaraan zal de opdracht worden opgedragen, mits hij voldoet aan alle vereisten.
Om de werking van het monetariseren te verduidelijken is het rekenblad EMVI opgenomen
zoals weergeven is in tabel H.
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tabel H.1 Rekenblad EMVI met invulling ter verduidelijking

Criterium

subcriterium

Maximale kwaliteitswaarde

Beoordelingscijfer

Behaalde
kwaliteitswaarde
€30.000,€100.000,€52.500,€0,€182.500,€22.500,€205.000,-

Geluidshinder
€ 40.000,9
Verkeershinder €100.000,10
Trillingen
€ 70.000,9
lichthinder
€ 40.000,6
Som kwaliteitscriteria
Extra bergingscapaciteit max. 300m³ (€75 / m³)
300 m³
Totale meerwaarde
Inschrijfprijs
Fictieve inschrijfprijs (inschrijfprijs verminderd met de totale kwaliteitswaarde)
Omgevingshinder

Beoordelingscijfer
10
9
8
7
≤6

totaal

€205.000
€375.000,€170.000,-

Percentage van de kwaliteitswaarde
100%
75%
50%
25%
0%

H.2.2

Prijs/kwaliteitverhouding
Een andere methode is het vergelijken van de prijs/kwaliteitsverhouding, dat wil zeggen de
kosten per eenheid kwaliteit. In dat geval bepaald men de kwaliteitswaarde van een inschrijving door de stukken te becijferen. Het beoordelingscijfer kan al dan niet vermenigvuldigd
worden met een weging. Aan prestatiecriteria kan per prestatie-eenheid een punt gekoppeld
worden. De inschrijfprijs kan vervolgens gedeeld worden door het totaal van de punten te delen, op deze wijze worden de kosten per kwaliteitspunt bepaald. Deze verhoudingen zijn onderling goed vergelijkbaar.
Het dient de aanbeveling om de kwaliteitswaarde tussen bepaalde waarden te houden. Wanneer men waarden tussen 10 en 50 (of een veelvoud) toestaat betekent dat, dat de volgende
situatie kan ontstaan.
Inschrijver
Inschrijfprijs
Punten
Prijs/kwaliteit
Rangorde
Inschrijver A
€ 250.000,10
25.000
2
Inschrijver B
€1.249.500,50
24.999
1
Dat betekent dat men bereid is om 400% meer te betalen dan de laagste inschrijver, deze
meerwaarde is enkel merkbaar in de kwaliteit van de ene inschrijver ten opzichte van de ander, het werk daarentegen zal gelijk zijn. Omdat deze situatie naar verwachting ongewenst is
dient het de aanbeveling om de spreiding te beperken en de waarden tussen een veelvoud
van 80-100 te houden waardoor maximaal 25% meer wordt betaald dan de laagste inschrijving
Inschrijver
Inschrijfprijs
Punten
Prijs/kwaliteit
Rangorde
Inschrijver A
€ 250.000,80
3125
2
Inschrijver B
€312.499,100
3124.99
1

Dit kan gerealiseerd worden door de volgende formule te hanteren
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𝐼
𝐼
=
𝐾 80 + (100 − 80) 𝑆
𝑆𝑚𝑎𝑥
Waarin:
I
inschrijfprijs
S
score
Smax
maximale score
K
kwaliteit
De daarbij behorende Rekenblad-EMVI is weergeven in tabel H.2.
tabel H.2 Rekenblad-EMVI behorend bij de prijs/kwaliteitsverhouding

Criterium

Subcriterium

Maximale kwaliteitswaarde

Beoordelingscijfer

Omgevingshinder

Geluidshinder
400
Verkeershinder
1000
Trillingen
700
lichthinder
400
Som kwaliteitscriteria
Extra bergingscapaciteit max. 300m³ (1pt / m³)
Totale meerwaarde(S)
Inschrijfprijs (I)
Prijs/kwaliteitsverhouding
𝑰
𝟖𝟎 + (𝟏𝟎𝟎 − 𝟖𝟎)
beoordelingscijfer
10
9
8
7
≤6
H.2.3

9
10
9
6
300 m³

Behaalde
kwaliteitswaarde
300
1000
525
0
1825
300
2125

totaal

€375.000,€3865.98/punt
𝑺
𝑺𝒎𝒂𝒙

Percentage van de kwaliteitswaarde
100%
75%
50%
25%
0%

Puntenmethode
De puntenmethode kent aan zowel de prijs als de kwaliteit punten toe. De punten toekenning
vindt plaats met behulp van de waarderingen van de beoordelingscommissie. Evenals bij monetariseren en de prijs/kwaliteitverhouding krijgt men een de maximale kwaliteitswaarde bij de
beoordeling uitmuntend. Voldoet men in mindere mate aan de doelstelling van de opdrachtgever zal deze inschrijving een percentage van de maximale kwaliteitswaarde ontvangen. De
som van de toegekende punten vormt de score voor het onderdeel kwaliteit.
Ook de prijs wordt omgezet naar een score, de wijze waarop dit gebeurd hangt af van de door
de opdrachtgever bepaalde methode. Daarbij ontvangt de laagste inschrijving de maximale
waarde, de daaropvolgende is afhankelijk van de methode. Deze methodes zijn beschreven
in publicatie 253 van het CROW bladzijdes 61-64. De som van de prijs en kwaliteit tezamen
bepalen de rangorde van de inschrijvingen, waarbij de inschrijving met de meeste punten de
winnende inschrijving is. In tabel H.3 is een voorbeeld van een rekenblad EMVI weergeven.
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tabel H.3 Rekenblad EMVI uitgaande dat de inschrijving de laagste inschrijving is geweest.

Criterium

Subcriterium

Maximale kwaliteitswaarde

Beoordelingscijfer

Omgevingshinder

Geluidshinder
5
Verkeershinder
15
Trillingen
10
Lichthinder
5
Som kwaliteitscriteria
Extra bergingscapaciteit max. 200m³ (0.025pt / m³)
Totale meerwaarde (max. 40
Inschrijfprijs (max. 60 punten)
Totale punten waardering
beoordelingscijfer
10
9
8
7
≤6

9
10
9
6
200 m³

Behaalde
kwaliteitswaarde
3.75
15
7.5
0
26.25
5
31.25

totaal

31.25
60
91.25

Percentage van de kwaliteitswaarde
100%
75%
50%
25%
0%

Bij de bepaling van de punten voor de het onderdeel prijs dient men voorzichtig te werk te
gaan. Een aantal formules zoals deze zijn opgenomen in de CROW-publicatie 253 zijn gebaseerd op de laagste of gemiddelde prijs. Daarmee zijn deze afhankelijk van andere inschrijvingen en is het mogelijk om de uitslag te manipuleren. Een andere methode is het toe kennen van punten op basis van een rangorde van de inschrijfsommen. Ook dit stuit tegen verzet
omdat deze geen rechtdoen aan het onderlinge verschil, een verschil van één euro kan in
sommige gevallen circa 10 punten kosten. Uit jurisprudentie blijkt dat een dergelijke puntentelling ondeugdelijk is((ECLI:NL:RBLEE:2005:AS3521, 2005).
De nadelen van deze methode zijn daarmee:
De mogelijkheid door manipulatie door extreem hoge of lage inschrijving in te dienen
wanneer er met een gemiddelde gewerkt wordt;
Rangordeparadox; wanneer een inschrijving ongeldig verklaard wordt kan de volledige
rangorde wijzigen;
De beschikbare waarde voor een criterium wordt bepaald door de markt. Daardoor is
geen afweging te bepalen tussen de kosten en de waarde om aan de doelstelling te
beantwoorden.
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Bijlage I. De vraagspecificatie eisen
I. 1

Inleiding
Eén van de meest interessante contractdocumenten wordt gevormd door de vraagspecificatie
eisen. Dit document bevat eisen die gesteld worden aan het tot stand te brengen werk, daarom zal dit document veelal het eerste document zijn dat opengeslagen wordt. Met name het
eerste gedeelte van het document dat een beschrijving geeft van de bestaande en de te realiseren situatie biedt veel inzicht om te bepalen wat het werk inhoudt. De exacte indeling van de
vraagspecificatie eisen ligt niet vast, hiervoor wordt echter een standaard documentstructuur
gehanteerd welke er op gericht is om de herkenbaarheid te vergroten.
Deze indeling wordt in dit deel nader toegelicht zodat men in staat is om een dergelijke vraagspecificatie eisen invulling te geven en gericht te zoeken naar informatie.

I. 2

Indeling VSE
De gehanteerde documentstructuur kent de volgende indeling:
1.
Inleiding
2.
Systeemdefinitie
2.1.
Aanvangsituatie
2.2.
Realisatiefase
2.3.
Gebruiksfase
2.4.
Contextbeschrijving
2.4.1. Positionering in het bovenliggende systeem
2.4.2. Contexttabel met raakvlakken
3.
Systeemgrenzen
3.1.
Functiebeschrijvingen
4.
Documenten waaraan wordt gerefereerd
5.
Object 1
5.1.
Eisen uit de functieanalyse
5.2.
Eisen uit de aspectenanalyse
5.3.
Eisen uit de raakvlakanalyse
6.
Object 2
6.1.
Eisen uit de functieanalyse
6.2.
Eisen uit de aspectenanalyse
6.3.
Eisen uit de raakvlakanalyse
7.
Randvoorwaarden
Bijlage A Stakeholders
Bijlage B Contextdiagram
Bijlage C Systeemdecompositie
Bijlage D Begrippen en afkortingen
Bijlage E Eisen index

I. 3

Toelichting op de onderdelen

I.3.1 Systeemdefinitie
Aanvangsituatie
In de paragraaf aanvangsituatie wordt een duidelijke beschrijving gegeven van het systeem
zoals die in de huidige situatie aanwezig is. Daarbij wordt onder andere melding gemaakt van
de aanwezig infrastructuur, kabels en leidingen, begroeiingen e.d. Met behulp van deze paragraaf is het voor de opdrachtnemer mogelijk om een inschatting te maken van de huidige situatie en de daarbij behorende mogelijkheden en bedreigingen. Tevens worden hier de docu-
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menten opgesomd die als bijlage bij het contract opgenomen zijn met betrekking tot de huidige situatie. Deze documenten kunnen de beschreven zaken nader toelichten.
Realisatiefase
In de daaropvolgende paragraaf, de realisatiefase, wordt een beschrijving gegeven van de
werkzaamheden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om benodigde werkmethodes, grenzen, beschikbare gebieden, archeologie, bereikbaarheid e.d. Hierbij moet opgelet worden dat de eisen niet in dit gedeelte opgenomen worden, deze komen in een ander deel van de VSE. De
beschrijving geeft een duidelijk beeld van de inrichting van de uitvoeringswerkzaamheden en
wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Ook hier is een opsomming weergeven van de documenten die betrekking hebben op deze fase en deel uitmaken van het bijlagen bij het contract.
Gebruiksfase
In de laatste paragraaf, de gebruiksfase, wordt een beschrijving van het systeem opgenomen
in de gebruiksfase. Na het lezen van deze paragraaf weet men hoe de opdrachtgever verwacht dat het project eruit ziet op het moment dat het door de opdrachtnemer overgedragen
wordt aan de opdrachtgever. Tot slot is een opsomming van documenten weergeven die betrekking hebben op de gebruiksfase.
I.3.2 Contextbeschrijving
Positionering in het bovenliggende systeem
In de paragraaf positionering in het bovenliggende systeem wordt het systeem beschreven
waarvan het werk deel uitmaakt middels een objectenboom. Hierin wordt verduidelijkt op welk
deel van de objectenboom het werk betrekking heeft en worden relaties met de omgeving duidelijk.
Contexttabel met raakvlakken
In de daaropvolgende paragraaf wordt het systeem in zijn omgeving geplaatst. Daarbij ontstaan een aantal raakvlakken. Dat wil zeggen dat het systeem een relatie heeft tot een ander
systeem, betrokkene of functie. Hieruit worden de belangen van verschillende partijen bij het
project duidelijk. Deze belangen worden beschreven in een contexttabel zoals weergeven in
tabel I..
tabel I.1 Voorbeeld Contexttabel met raakvlakken

Contextobject
Profiel watergang

Geboden functie
Afvoeren water

Profiel watergang

Scheepvaart mogelijk maken

Raakvlakbeschrijving
Gedurende de uitvoering dient de afvoer
gewaarborgd te worden.
Gedurende de uitvoering dient voldoende
ruimte geboden te worden zodat de rondvaartboot doorgang heeft.

Systeemgrenzen
Bij de systeemgrenzen wordt aangeduid waar het systeem begrenst wordt. Dit kan onder andere door een scopebeschrijving zoals weergeven in tabel 2.1. Deze beschrijft hetgeen binnen
de scope van het project valt en hetgeen buiten de scope valt. Daarnaast wordt hier ook wel
de werkgrens aangegeven. Dat is een geografische begrenzing van het werk.
Functiebeschrijvingen
In de laatste paragraaf, functiebeschrijvingen wordt een beschrijving gegeven van de functies
waarover het systeem dient beschikken. Deze functies kunnen de input vormen voor de functionele eisen in de volgende hoofdstukken. Door het beschrijven van de functies krijgt men inzicht in de functies die het systeem moet kunnen vervullen.
I.3.3 Documenten waaraan wordt gerefereerd
In het daaropvolgende hoofdstuk, documenten waaraan wordt gerefereerd, wordt, zoals de
naam al aangeeft, een opsomming geplaatst van de documenten waaraan gerefereerd wordt.
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Het opnemen van deze documenten is van groot belang. Door hier voldoende aandacht aan
te besteden voorkomt men dat men gebruik maakt van twee verschillende versies waarin de
eisen kunnen verschillen vanwege veranderende inzichten. Door duidelijk de uitgever, versie,
datum en andere kenmerken aan te geven wordt dit voorkomen.
Bij het gebruik van documenten moet men zich er van gewisse dat deze documenten vrij toegankelijk zijn. Verwijzingen naar documenten die enkel intern inzichtelijk zijn, of wanneer men
lid is van een bepaalde vereniging zijn niet toegestaan. In dat geval zal de mededinging beperkt zijn. Dit kan men voorkomen door deze documenten in de bijlage op te nemen. Ook dat
moet men in dit hoofdstuk aangeven.
I.3.4 Object 1
In dit onderdeel staan de eisen vermeldt Deze zijn in gedeeld in de volgende paragrafen:
eisen uit de functionele analyse;
eisen uit de aspect analyse;
eisen uit de raakvlakanalyse.
I.3.5 Randvoorwaarden
In het voorgaande mist men de randvoorwaarden, die worden gezamenlijk opgenomen in één
hoofdstuk zodat een duidelijk beeld ontstaat van de beperkingen van de ontwerpvrijheid.
Daarnaast kennen de randvoorwaarden een groot detailniveau waardoor ze niet passen tussen de voorgaande eisen.
I.3.6 Bijlagen
Bijlage A: Stakeholders
In de eerste bijlage wordt een opsomming gegeven van de stakeholders, de belangen van deze partijen en de gevolgen zoals hinder en schade voor deze stakeholders. Deze informatie
wordt bijgevoegd ten behoeve van de bewustwording van de stakeholders. Een voorbeeld van
de tabel die hier thuis hoort is weergeven in tabel I.2
tabel I.2 Een voorbeeld van de stakeholders zoals weergeven kan worden in bijlage A

Stakeholder
Opdrachtgever

Omwonenden

Gebruikers

Belang
Het binnen budget en tijd realiseren van het project
Beperken hinder
Beperken hinder
Snelle doorlooptijd

Peilbeheerder

Snelle doorlooptijd
Beperken hinder
Veilige verbinding
Aan- en afvoer van water

Nutsbeheerders

Continue levering

Gevolgen schade of hinder
Meer kosten
Imagoschade
Klachten
Geluidshinder
Trillingschade
Tijdsverlies door omrijden
Hinder
Tijdverlies door omrijden
Peilverhoging of verdroging
Klachten
Onderbreking levering, schade
aan kabel of leiding.

Bijlage B: Contextdiagram
In de tweede bijlage worden contextdiagrammen opgenomen van het systeem, daarin staat
aangegeven met welke objecten er raakvlakken ontstaan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen realisatie- en gebruiksfase. Gedurende de uitvoering ontstaan er raakvlakken omdat de
werkzaamheden gevolgen kunnen hebben. Wanneer het werk is gerealiseerd is dat raakvlak
niet langer aanwezig omdat er geen risico‟s meer zijn gedurende de gebruiksfase.
Bijlage C: Systeemdecompositie
In de derde bijlage wordt een systeemdecompositie weergeven, dat is een opdeling van het
project. Dit kan eenvoudig door een tabel waarbij met behulp van inspringingen het verschil in
niveaus wordt aangeduid. Het System of Interest kan worden benadrukt door deze cellen te
voorzien van een arcering.
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Bijlage D: Begrippen en afkortingen
In de vierde bijlage worden de begrippen en afkortingen toegelicht. Dit zorgt voor een eenduidige taal gedurende de uitvoering en voorkomt discussies. Deze discussies ontstaan doordat
de opdrachtgever en -nemer een andere definitie hanteren. Door andere interpretaties ontstaan grote verschillen in de calculaties. Dit veroorzaakt daardoor naast discussies ook voor
onnodige verschillen in de aanbiedingen van aannemers waardoor de duurste aannemer misschien wel de goedkoopste had kunnen zijn als alle partijen dezelfde definitie gehanteerd
hadden.
Bijlage E: Eisen-index
Tot slot worden in de vijfde bijlage de eisen opgesomd. Daarbij worden de identificatiecodes,
het onderwerp en de paginanummers weergeven. Dit maakt het voor de opdrachtgever mogelijk om op een snelle en eenvoudige wijze een eis op te zoeken
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Bijlage J. De vraagspecificatie proces
J. 1

Inleiding
Er worden niet alleen eisen gesteld aan datgene wat tot stand gebracht dient te worden, maar
ook aan het proces waarmee het werk tot stand gebracht wordt. Dat is vastgelegd in de
vraagspecificatie proces (VSP). Dit document bevat eisen die gesteld worden aan het proces
van het tot stand te brengen werk, waarbij men onder andere moet denken aan de communicatie met belanghebbenden, het bewaken van de planning en het verifiëren en valideren.
De indeling van de vraagspecificatie proces ligt niet vast, hiervoor wordt echter een standaard
documentstructuur gehanteerd welke er op gericht is om de herkenbaarheid te vergroten.
Deze indeling wordt in dit deel nader toegelicht zodat men in staat is om een dergelijke vraagspecificatie proces invulling te geven en gericht te zoeken naar informatie.

J. 2

Indeling van het VSP
De indeling conform de standaard documentstructuur van de vraagspecificatie proces is als
volgt:
Inleiding
Projectmanagement
o
Projectmanagementplan
o
Kwaliteitsmanagement
o
Interactie opdrachtgever en -nemer
Projectbeheersing
o
Scopemanagement
o
Planningsmanagement
o
Financieel management
o
Risicomanagement
o
Integraal veiligheidsmanagement
Omgevingsmanagement
o
Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen
o
Kabels en leidingen
o
Communicatie derden
o
Verkeersmanagement
o
Archeologische waarden
o
Conventionele Explosieven
Technisch management
o
Ontwerpen
o
Uitvoeren
o
Verifiëren en valideren
o
Opstellen aflever- en opleverdossiers
Inkoopmanagement
o
Zelfstandige hulppersonen

J. 3

Toelichting op de onderdelen
In het volgende worden de onderdelen die in paragraaf J. 2 genoemd zijn nader toegelicht.
Daarmee zal duidelijk worden wat men waar mag verwachten daarmee zorgt men voor een
herkenbare opbouw zodat men gericht kan zoeken naar eisen.

J.3.1

Projectmanagement
Bij projectmanagement wordt zeker gesteld dat het project op een correcte wijze gemanaged
wordt. Dit valt uiteen in kwaliteit, projectmanagement en relatie opdrachtgever en –nemer.
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Projectmanagementplan
Hoe het projectmanagement daadwerkelijk vorm krijgt binnen het project zal vastgelegd worden in het projectmanagementplan. Aan dit plan worden een aantal eisen gesteld welke in de
subparagraaf projectmanagementplan zijn opgenomen. In dit plan beschrijft men onder andere de wijze waarop de opdrachtnemer het kwaliteitsmanagement toepast, de gemachtigde
personen en een beschrijving van de processen die conform het kwaliteitsmanagement op het
project worden toegepast.
Kwaliteitsmanagement
Het genoemde kwaliteitsmanagementsysteem wordt nader omschreven, hierbij wordt de eis
gesteld dat het systeem dient NEN-EN-ISO 9001:2008 (of gelijkwaardig) gecertificeerd te zijn.
Daarbij worden tevens eisen gesteld aan de wijze waarop de opdrachtnemer dit toe dient te
passen en op welke wijze men met afwijkingen dient om te gaan.
Interactie opdrachtgever en –nemer
De aansturing van het project vindt plaats door zowel de opdrachtnemer als door de opdrachtgever (controlerende rol). Daarom is overleg tussen deze partijen omtrent de voortgang
van het project onontbeerlijk. Met die reden worden eisen gesteld aan de overlegstructuur tussen deze partijen en de documenten waaruit de voortgang dient te blijken: de voortgangsrapportage.
J.3.2

Projectbeheersing
Bij projectbeheersing stelt men eisen aan de wijze waarop de beheersaspecten (tijd, geld, risico, informatie, veiligheid en milieu, kwaliteit, organisatie en scope) beheerst.
Scopemanagement
Door de opdrachtnemer scopemanagement uit te laten voeren zorgt men dat de opdrachtnemer op de hoogte is van de zaken die wel en niet tot de overeenkomst behoren. Dit kan men
vorm geven door de opdrachtnemer een objectenboom en een WBS op te laten stellen. Dit
draagt tevens bij aan de structuur die binnen het project gehanteerd wordt.
Planningsmanagement
Ook aan de beheersing van het beheersaspect tijd worden eisen gesteld. Door eisen te stellen
aan de beheersing van de tijd door middel van planning zorgt men voor een bewustwording
van de opdrachtnemer aangaande beschikbare tijd. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om
stop- en bijwoonpunten toe te voegen. Tot slot kan deze planning ook van belang zijn bij de
betaling aangezien hier betalingsschema‟s aan gekoppeld kunnen worden.
Financieel management
Hierdoor kan een koppeling ontstaan met het financiële management dat gericht is op een
rechtmatige betaling, dat wil zeggen dat de betalingen en de kosten in verhouding staan.
Daarbij worden onder andere de betaalposten ingedeeld en kan ter onderbouwing hiervan een
detailplanning opgesteld worden. De eisen die daaraan gesteld worden en de wijze van betaling zijn in deze paragraaf vermeldt.
Risicomanagement
Ook de risico‟s zijn onderdeel van de beheersaspecten, hierbij zal men de opdrachtnemer
verplichten op risicomanagement uit te voeren. Dat is er op gericht om de kans en de negatieve gevolgen van ongewenste gebeurtenissen te minimaliseren.
Daarnaast draagt dit bij aan de bewustwording van de aanwezige risico‟s, hierdoor wordt men
alert op dergelijke risico‟s en zal men hier op verantwoordelijke wijze mee omgaan.
Integraal veiligheidsmanagement
Tot slot zal de veiligheid ook gewaarborgd worden, daarbij gaat om de veiligheid gedurende
de gehele levenscyclus. Integraal veiligheidsmanagement is er op gericht om de veiligheid te
waarborgen in zowel de realisatiefase als de gebruiks- en sloopfase. Daarmee wordt de veiligheid in een breder kader te staan. Daarbij zal men eisen dat men aantoonbaar maakt veiligheid verwerkt is in het ontwerp.
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J.3.3

Omgevingsmanagement
Omgevingsmanagement is gericht op een minimalisatie van de hinder voor de omgeving en
draagt zorg voor een goede inpassing in de omgeving. Omgevingsmanagement bestaat uit
een aantal deelgebieden, namelijk: vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, kabels en leidingen, communicatie met derden, verkeersmanagement, archeologische waarden, conventionele explosieven en flora en fauna.
Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen
Doordat de opdrachtnemer het ontwerp realiseert is het in veel gevallen niet mogelijk om de
benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen aan te vragen. Met
die reden dient de opdrachtnemer deze aan te vragen. Daarbij kan men onder andere eisen
stellen aan de uiterste datum waarop deze binnen dienen te zijn en op wiens naam een vergunning, ontheffing, beschikking en toestemming dient te worden aangevraagd.
Kabels en leidingen
Ook is het niet in alle gevallen mogelijk om de knelpunten met kabels een leidingen vast te
stellen. Daarom zal de opdrachtnemer de verleggingen en afstemmingen dienen te verrichten.
Dat de opdrachtnemer de afstemming dient te verrichten en de opdracht dient te geven om
kabels en leidingen te verleggen wordt vastgelegd in de vraagspecificatie proces. Daarbij
wordt tevens de te volgen procedure beschreven.
Communicatie derden
Bij het onderdeel communicatie met derden worden eisen gesteld aan de informatievoorzieningen aan belanghebbenden, omwonenden, de pers et cetera. Deze zaken worden vastgelegd om de overlast voor de omgeving te beperken en draagvlak te creëren voor de uitvoering
van de werkzaamheden. Onzorgvuldige communicatie kan leiden tot belemmeringen van het
project. Dit maakt duidelijk dat afspraken aangaande communicatie daarmee zeer belangrijk
zijn.
Verkeersmanagement
Bij het onderdeel verkeersmanagement worden eisen gesteld aan de wijze waarop afsluitingen en omleidingen toegepast worden. Waaronder de afstemming met belanghebbende
(vaar)wegbeheerders, als mede de informatievoorziening voorafgaand aan de gebruiker.
Archeologische waarden
Bij het onderdeel archeologische waarden worden eisen gesteld op welke wijze men moet
handelen bij het aantreffen van archeologische waarden in de bodem. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om eisen aangaande het inlichten van de opdrachtgever en de verplichting om het
opsporen van archeologische waarden mogelijk te maken.
Conventionele explosieven
Bij het onderdeel conventionele explosieven worden eisen gesteld aan de wijze waarop men
om moet gaan met conventionele explosieven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om eisen waarop
men de opdrachtgever inlicht en welke ruimte men moet bieden om de explosieven op te sporen.
Flora en Fauna
Bij het onderdeel flora en fauna kunnen eisen worden gesteld aan de wijze waarop de opdrachtnemer zorg draagt voor de aanwezige flora en fauna. Daarbij kan men bijvoorbeeld eisen stellen dat voordat een boom geveld mag worden deze eerst door een deskundige wordt
onderzocht op de aanwezigheid van beschermde diersoorten en op welke wijze men met
planten om moet gaan als deze aangetroffen worden op het plaats waar het werk gerealiseerd
dient te worden.

J.3.4

Technisch management
Bij het technische management gaat om het kunnen aantonen dat hetgeen gerealiseerd wordt
voldoet aan de eisen. Aantoonbaarheid en traceerbaarheid is daarbij van belang.
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Ontwerpen
Bij het onderdeel ontwerpen stelt men eisen aangaande de ontwerpactiviteiten. Daarbij komen
zaken aan de orde als het ontwerpen met behulp van de risico-inventarisatie. Het genereren
van verschillende varianten e.d. Op deze wijze wordt aangestuurd op het bewust ontwerpen
en het aantoonbaar maken dat eisen opgenomen zijn in het werk.
Uitvoeren
Bij het onderdeel uitvoeren stelt men eisen aangaande de uitvoeringswerkzaamheden. Daarbij
vindt men bijvoorbeeld zaken als veiligheid gedurende de uitvoering en de omgang met vrijkomende materialen.
Verifiëren en valideren
Bij het onderdeel verifiëren en valideren komen eisen aangaande de bewijsvoering aan de orde. Hierin staat beschreven welke eisen men stelt aan de wijze waarop aangetoond wordt dat
de eisen behaalt zijn.
Opstellen aflever- en opleverdossiers
Bij het onderdeel opstellen aflever- en opleverdossiers worden eisen gesteld aan de dossiers
waarin onder andere resultaten van validatie en verificatie opgenomen zijn. Ook de wijze van
aanleveren en wat men aan moet leveren wordt hier vermeldt.
J.3.5

Inkoopmanagement
Bij inkoopmanagement gaat het om het management dat gericht is op het inkopen van diensten en producten. Bijvoorbeeld het inschakelen van onderaannemers.
Zelfstandige hulppersonen
Om te zorgen dat onderaannemers zich ook houden aan de eisen gesteld in de overeenkomst
stelt men eisen aan degene die aan het project meewerken. Daarbij kan zelfs gelden dat het
personen moet zijn die door de opdrachtgever goedgekeurd dienen te worden en moeten voldoen aan een aantal selectievoorwaarden.
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Bijlage K. De Basisovereenkomst
K. 1

Inleiding
De basisovereenkomst is een contractdocument waarin diverse administratieve bepalingen en
rechtsverhoudingen zijn vastgelegd. Dit document is gebaseerd op het model basisovereenkomst, zoals deze opgenomen is in de UAV-GC 2005. Dit document verbindt de opdrachtnemer en de opdrachtgever aan elkaar en zal na gunning worden ondertekend.
Om een dergelijke overeenkomst op te kunnen stellen is het noodzakelijk om kennis te nemen
van de inhoud. Daarom wordt in het volgende de inhoud kort toegelicht per artikel. Op deze
wijze verkrijgt men de inzicht in de relatie van de basisovereenkomst met de andere contractdocumenten. Tevens verkrijgt men inzicht in de gegevens die in de basisovereenkomst zijn
opgenomen.

K. 2

Indeling van de basisovereenkomst
Het model basisovereenkomst zoals deze is bijgevoegd bij de UAV-GC 2005 bevat 18 artikelen waarin administratieve bepalingen zijn opgenomen en rechtsverhoudingen zijn vastgelegd.
Dit betreft de volgende artikelen:
artikel 1: rechtskarakter van de overeenkomst, toepasselijke voorwaarden;
artikel 2: opdracht, werk, meerjarig onderhoud, prijs en datum van oplevering;
artikel 3: contractdocumenten;
artikel 4: betekenis van het begrip „dag‟;
artikel 5: ontwerpwerkzaamheden;
artikel 6: vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, en toestemmingen;
artikel 7: informatie en goederen die aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld;
artikel 8: vrijkomende materialen;
artikel 9: verband met andere werken;
artikel 10: Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;
artikel 11: toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden;
artikel 12: acceptatieplan;
artikel 13: bewijslast in geval van gebreken of tekortkomingen;
artikel 14: betalingsregeling;
artikel 15: stelposten;
artikel 16: zekerheidsstelling;
artikel 18: raad van deskundigen.

K. 3

Toelichting op de onderdelen
Deze artikelen kennen een vaste inhoud en bevat enkele keuzes en invullingen. Zonder deze
toe te lichten wordt in het volgende per artikel aangegeven welke gegevens de artikelen bevatten.
Artikel 1: Rechtskarakter van de overeenkomst, toepasselijke voorwaarden
In het eerste artikel verklaren beide partijen de overeenkomst te beschouwen als “een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek”. Dat wil zeggen:
“Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de
andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke
aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in
geld”(BW: B7 artikel 750 lid 1).
Daarnaast verklaren beide partijen kennis te hebben van de UAV-GC 2005 en deze van toepassing te verklaren.
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Artikel 2: Opdracht, werk, meerjarig onderhoud, prijs en datum van oplevering
In het tweede artikel wordt een beschrijving van de opdracht ogpgenomen, inclusief het eventuele meerjarig onderhoud dat in dit artikel van toepassing verklaard kan worden in combinatie
met het aantal jaren. Hieraan wordt de aanbiedingsprijs verbonden en indien van toepassing
ontleed. Tot slot komen beide partijen overeen dat het werk op een door de opdrachtgever
bepaalde datum, vastgelegd in de basisovereenkomst, conform de overige contractdocumenten wordt opgeleverd.
Artikel 3: Contractdocumenten
In het derde artikel worden de contractdocumenten nader gespecificeerd, daarbij worden de
bij behorende documenten opgesomd en in een rangorde geplaatst. Die rangorde wordt gebruikt wanneer documenten onderling tegenstrijdig blijken te zijn. Het document met de hoogste rang in de rangorde is bij strijdigheden leidend. Daarop is echter één uitzondering: wanneer blijkt dat de aangeboden kwaliteit van de opdrachtgever boven die van de voorgaande
contractstukken uitgaat, dan gaan deze voor op de andere documenten met uitzondering van
de Basisovereenkomst. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een EMVI-belofte die de aannemer
gedaan heeft, deze kwaliteit gaat dan uit boven hetgeen verreist is.
Daarnaast wordt er afgesproken wie verantwoordelijk is voor eventuele strijdigheden in dezelfde rangorde. Dat wil zeggen dat deze partij dient te betalen voor de kosten van een daaruit
voortvloeiende wijziging.
Artikel 4: Betekenis van het begrip ‘dag’
In artikel vier wordt vastgesteld wat de partijen verstaan onder het begrip dag. Daar zijn namelijk verschillende opvattingen over bijvoorbeeld werkdagen of kalenderdagen. Dit wordt vastgesteld ten einde verwarring te voorkomen.
Artikel 5: Ontwerpwerkzaamheden
In het vijfde artikel wordt vastgesteld welke zaken de opdrachtnemer nog dient uit te werken.
Dat kan zijn:
Het uitwerken van het programma van eisen tot een voorlopig ontwerp (VO), definitief
ontwerp (DO) en een uitvoeringsontwerp (UO);
Het uitwerken van het programma van eisen en het VO tot een DO en een UO;
Het uitwerken van het programma van eisen, VO en DO tot een UO;
Dit is afhankelijk van de uitwerking van de opdrachtgever en de vrijheid die hij wenst mee te
geven aan de opdrachtnemer.
Artikel 6: Vergunningen, Ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen
In artikel zes staat een verwijzing naar Annex I, daarin staat vermeldt welke vergunningen,
ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen benodigd voor het realiseren en gebruik van
het werk door de opdrachtgever verkregen worden. De overige vergunningen, ontheffingen en
toestemmingen dienen door de opdrachtnemer verkregen te worden. Die dienen uiterlijk op
het in dit artikel omschreven tijdstip verkregen te zijn.
Artikel 7: Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden
gesteld.
Conform UAV-GC § 3 lid 1 is de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer te voorzien van alle voor het werk benodigde informatie waarover de opdrachtgever beschikt. Niet alle informatie wordt verstrekt bij de aanbesteding, sommige informatie wordt verstrekt na de aanbesteding, deze informatie wordt opgesomd in het zevende artikel. De opdrachtgever kan ook goederen ter beschikking stellen na aanbesteding, deze goederen worden naast de informatie in
het volgende lid opgenomen in dit artikel.
Door dit op te nemen in de basisovereenkomst verplicht de opdrachtgever zich tot het overdragen van deze informatie en goederen en handelt hij in overeenstemming met de bepalingen zoals opgenomen in de UAV-GC 2005.
Artikel 8: Vrijkomende materialen
In het achtste artikel wordt afgesproken op welke wijze men met de vrijkomende materialen
om dient te gaan. Dat geldt voor de materialen waarvan men van te voren op de hoogte is, dit
wordt opgenomen in annex V. Materialen waarvan van tevoren niet bekend is dat ze vrijkomen
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uit het werk kunnen niet opgenomen worden in de lijst. Hiervoor wordt een werkwijze bepaald.
Deze komen veelal voor rekening van de opdrachtgever, en wordt de wijze vermeldt waarop
deze gevallen gemeld dienen te worden en binnen welk tijdbestek de opdrachtgever zal bepalen hoe men dient te handelen. Hierbij wordt een vermelding gemaakt naar annex V waarin de
lijst met materialen en andere bepalingen worden opgenomen.
Artikel 9: Verband met andere werken.
In het negende artikel wordt verwezen naar annex VI waarin een opsomming is opgenomen
van de werkzaamheden van nevenopdrachtnemers die werkzaamheden uitvoeren in de omgeving van het werk gedurende de contractduur. Deze zaken invloed hebben op de uitvoering
en planning van het project en vragen extra coördinatie. Een onzorgvuldige coördinatie van
deze werkzaamheden zorgt voor vertragingen van het werk en kostenverhogingen. De coördinatie kan door de opdrachtgever, de opdrachtnemer of door een nevenopdrachtnemer uitgevoerd worden. Om te zorgen voor een goed coördinatie dient dit door één partij verricht te
worden, die partij wordt vastgelegd in de basisovereenkomst.
Artikel 10: Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en
vrachten.
Bij een omvangrijke contractduur vormen de stijgingen van lonen en prijzen voor een groot risico voor de aannemer, dat komt voornamelijk naar voren bij projecten waarbij meerjarig onderhoud onderdeel vormt van het contract. Het is daarom proportioneel om verrekenmethodes
op te nemen. Deze verrekenmethodes stelt men vooraf vast en zal opgenomen worden in annex VII. Een verwijzing naar deze annex is opgenomen in het tiende artikel. Daarin wordt tevens opgenomen of de verrekening al dan niet plaatsvindt.
Artikel 11: Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden
Een opdrachtgever wenst veelal inzicht te hebben in de ontwerpwerkzaamheden, zodoende is
het mogelijk om bij te sturen middels een wijziging of de opdrachtnemer te wijzen op een tekortkoming. Dit vindt plaats middels toetsing van de ontwerpwerkzaamheden. Om tijdig deze
toetsing uit te voeren zal in het elfde artikel van de basisovereenkomst vastgelegd worden op
welk moment deze toetsing plaats vindt.
Echter niet elk document aangaande de toetsing zal de opdrachtgever wensen in te zien, en
sommige documenten wenst de opdrachtgever daarentegen wel in te zien. Daarom wordt een
toetsingsplan opgesteld waarin niet alleen het tijdstip, maar ook de documenten zijn opgenomen. Dit is opgenomen in annex IV, daartoe bevindt zich in dit artikel een verwijzing naar de
desbetreffende annex.
Artikel 12: Acceptatieplan
Sommige documenten wenst men niet alleen te toetsen, maar ook te accepteren, dat kent een
minder vrijblijvend karakter, dit dient door de opdrachtgever geaccordeerd te worden. Hiervoor
geldt in overeenstemming met artikel elf ook een acceptatieplan waarbij het tijdstip van aanleveren, het document, de criteria en het tijdsbestek waarbinnen beoordeeld wordt is opgenomen. Dit acceptatieplan is opgenomen in annex III, waarna in het twaalfde artikel een verwijzing wordt gemaakt.
Artikel 13: Bewijslast in geval van gebreken of tekortkomingen
Na afloop van de werkzaamheden kunnen er verscheidene gebreken en tekortkomingen ontstaan met verschillende oorzaken. In geval dat de oorzaak te vinden is een nalatigheid van de
opdrachtnemer zal die verantwoordelijk gehouden worden voor de ontstane schade. Om de
kosten ten gevolge van de schade te verhalen op de opdrachtnemer dient bewijs aangedragen te worden waaruit blijkt dat de schade ontstaan is uit nalatigheid. In de basisovereenkomst kan echter het tegengestelde worden toegepast namelijk: de opdrachtnemer dient te
bewijzen dat de schade niet ontstaan is uit zijn nalatigheid. Door het opnemen die methode
wijkt men af van de UAV-GC § 28 lid 1 en UAV-GC § 32 lid 1. Daaruit blijkt dat wanneer men
niets opneemt de opdrachtgever dient te bewijzen dat schade ontstaan is uit nalatigheid van
de opdrachtnemer. In het artikel worden de onderdelen benoemt waarbij de opdrachtnemer
het bewijs dient te leveren, vaak wordt hier de worden: „het gehele werk‟ opgenomen. Daarbij
dient de opdrachtnemer het bewijs te nemen bij elke vorm van schade aan het werk.

Pagina 187 van 202

Van improvisatie naar compositie
Handreiking
definitief
02-06-2014

Artikel 14: Betalingsregeling
In de UAV-GC § 33 lid 6 staat een verwijzing naar de basisovereenkomst. Daarbij gaat het
om het adres voor de facturatie en de benodigde gegevens die met de verzending van het factuur gepaard dienen te gaan. Dit adres en de benodigde gegevens wordt in artikel 14 vermeldt.
Artikel 15: Stelposten
In een aantal gevallen worden stelposten opgenomen, daarbij gaat het om werkzaamheden
waarvan de omvang vooraf nog niet bekend is. Een stelpost vormt een post waarop de gemaakte kosten verrekend worden. In artikel vijftien komt dit ter sprake middels een verwijzing
naar annex VIII waarin de stelposten opgenomen zijn.
Artikel 16: Boetebeding en bonus
Om opdrachtnemers te beboeten voor een te late oplevering of te belonen voor een vervroegde oplevering worden boete- en bonusbedragen opgenomen in artikel zestien van de basisovereenkomst. Deze bedragen worden verbeurd wanneer dit niet in strijd is met UAV-GC
2005 §36 lid 4. Daarnaast geldt dat deze alleen verbeurd worden wanneer er bedragen zijn
opgenomen in artikel 16 van de basisovereenkomst. In tegenstelling tot de UAV 2012 §42 lid
2 is in de UAV-GC 2005 geen standaard bedrag opgenomen als hier in het bestek geen melding van wordt gemaakt. In dit artikel worden bedragen opgenomen per dag en kan een
maximum opgenomen worden. Wanneer er geen maximum opgenomen is, is dit bedrag ongelimiteerd.
Artikel 17: Zekerheidsstelling
Een opdrachtgever wenst veelal een zekerheidsstelling om zicht te verzekeren dat de opdrachtnemer het werk naar behoren uitvoert, daartoe stelt men een zekerheidsstelling in. Die
zekerheidstelling vindt in de meeste gevallen plaats middels een bankgarantie, dat is een
overeenkomst die de borg afsluit met de opdrachtnemer. De borg zal het vastgestelde bedrag
onvoorwaardelijk ter beschikking stellen aan de opdrachtgever wanneer deze daar aanspraak
opmaakt. De zekerheidsstelling wordt gehanteerd om de opdrachtnemer te kunnen dwingen
het werk te voltooien en opleverpunten te herstellen. Deze bankgarantie kan enkel opgeroepen met in achtneming van UAV-GC 2005 §38 lid 2-6. Daar staat onder andere vermeldt dat
men geen zekerheidsstelling mag verlangen wanneer er geen sprake is van inhouding van
een gedeelte of het gehele overeengekomen bedrag. Conform de Gids Proportionaliteit bedraagt de maximale omvang van de zekerheidsstelling 5% van de aanneemsom. Een hoger
percentage is in uitzonderlijke situaties toegestaan, mits dit degelijk onderbouwd wordt door
de aanbestedende dienst.
Artikel 18: Raad van deskundigen
In het laatste artikel, artikel achttien, wordt overeengekomen op welke wijze geschillen worden
beslecht. Daarbij wordt conform UAV-GC 2005 §47 lid 1 afstand gedaan van een gewone
rechter. Daarbij bestaan nog twee mogelijkheden om geschillen te beslechten, namelijk bij de
Raad van Arbitrage en bij de Raad van Deskundigen. Wanneer hieromtrent niets contractueel
vastgelegd is worden geschillen zonder meer bij de Raad van Arbitrage ter beslechting neergelegd.

K. 4

Het model in relatie tot de definitieve basisovereenkomst
Het model basisovereenkomst bevat een aantal keuze mogelijkheden, daarbij gaat het om
bepaalde zinnen waaruit een keuze gemaakt dient te worden. Dit bepaald de inhoud en de
omvang van de opdracht. Daarnaast bevat het een aantal open plaatsen waarin gegevens ingevuld dienen te worden, zoals kenmerken van de contractdocumenten, data en prijzen.
Daarmee is het model redelijk uniform en daardoor herkenbaar bij opdrachtnemers. Dit laat
echter nog ruimte over om artikelen toe te voegen of naar eigen inzicht in te vullen.
Het dient de aanbeveling om na te gaan wat de noodzaak is van deze toevoeging of wijziging.
Bij voorkeur blijft men zo dicht mogelijk bij het model om de herkenbaarheid te vergroten.

Pagina 188 van 202

Van improvisatie naar compositie
Handreiking
definitief
02-06-2014

Bijlage L. De annexen
L. 1

Inleiding
Eén van de onderdelen van de contractdocumenten worden gevormd door de annexen. Deze
bevatten een nadere uitwerking van de artikelen in de basisovereenkomst. Hierin zijn onder
andere de bankgarantie, het acceptatie- en toetsplan opgenomen. Daarmee voegt het informatie toe aan de basisovereenkomst, daarom wordt in de basisovereenkomst ook verwezen
naar een aantal annexen, elf in totaal. Daarmee is de inhoud van de eerste elf artikelen vastgelegd.
Om deze naar behoren invulling te kunnen geven is het noodzakelijk om kennis te nemen van
de inhoud van deze annexen. Daarom wordt in het volgende de inhoud van de annexen kort
toegelicht. Op deze wijze verkrijgt men inzicht in de relatie met de basisovereenkomst een andere documenten. Tevens verkrijgt men inzicht in de informatie die de annexen dienen te bevatten zodat gericht naar informatie gezocht kan worden.

L. 2

Indeling van de annexen
De annexen die tot het contract behoren bevatten ten minste de volgende annexen:
I.
de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de
opdrachtgever moeten worden verkregen;
II.
de planning;
III.
het acceptatieplan;
IV.
het toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden;
V.
de vrijkomende materialen;
VI.
het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstip alsmede de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd;
VII.
de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;
VIII.
de stelposten;
IX.
de bankgarantie;
X.
de verzekeringen;
XI.
de geschillenregeling Raad van Deskundigen.

L. 3

Toelichting op de onderdelen
Annex I: Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de
opdrachtgever moeten worden verkregen
In annex I worden de vergunningen die de opdrachtgever aangevraagd zijn of aangevraagd
worden opgesomd conform artikel 6 van de basisovereenkomst. Tevens wordt hierbij vermeldt
welke partij het bevoegd gezag is en de tijdstippen dat deze ter beschikking gesteld worden.
Daarmee vallen deze vergunning niet onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
Annex II: Planning
In de tweede annex staan de mijlpaaldata van de verscheidene fases van het project alsmede
de tijdstippen waarop deze de werkzaamheden aan kunnen vangen. Het betreft hier geen
strokenplanning, maar een tabel met een omschrijving en een begin- en einddatum. De data
uit de planning van de opdrachtnemer dient overeen te komen met de genoemde mijlpaaldata.
Annex III: Acceptatieplan
In het annex III acceptatieplan staat vermeldt op welk moment de opdrachtgever de stukken
van de opdrachtnemer verlangt. Deze documenten dienen door de opdrachtnemer geaccepteerd te worden voordat men verdere stappen mag ondernemen. Om deze documenten helder in kaart te brengen wordt in het acceptatieplan het document, het moment van indienen,
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het aantal exemplaar, het acceptatietermijn en de eisen die er aan gesteld worden vermeldt.
Het document komt overeen met de naam in de vraagspecificatie.
Het moment van indien behoeft echter geen datum te zijn, hier kan men ook kiezen voor een
periode voor aanvang van bepaalde werkzaamheden. Hierdoor laat men de opdrachtnemer
vrij in zijn planning waardoor deze makkelijker kan schuiven en beter kan aansluiten op zijn
ontwerp.
Annex IV: Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden
In het toetsingsplan vindt men de documenten die de opdrachtgever van de opdrachtnemer
verlangt. Deze documenten worden getoetst aan de daaraan gestelde eisen. In tegenstelling
tot acceptatie is toetsing geen beslismoment in de zin van „go‟ of „no go‟ beslissing. De gegevens die vastgelegd dienen te worden in deze annex zijn:
De documenten ter toetsing;
Moment van indienen;
Aantal exemplaren die ingediend dienen te worden;
De onderdelen waarop het document getoetst wordt, dit kan door een verwijzing op te
nemen naar de eisen die gesteld worden aan dat document.
Annex V: Vrijkomende materialen
In de vijfde annex is de omgang met de vrijkomende materialen geregeld. Hierin staat onder
andere beschreven welke goederen bij het verlaten van het werkterrein wel en geen eigendom
worden van de opdrachtnemer. Tevens staat beschreven wat de opdrachtnemer met de vrijkomende goederen moet doen wanneer deze niet in het werk hergebruikt kunnen worden.
Daarbij moet men denken aan een voorschrift dat het afgevoerd dient worden naar een wettelijk erkende bewerkings- of verwerkingsinstallatie en dat het vervoer door een erkende afvalvervoerder dient te geschieden.
Annex VI: Overzicht werkzaamheden uitgevoerd door nevenopdrachtnemers, alsmede
de tijdstippen waarop deze uitgevoerd worden
In de zesde annex worden alle werkzaamheden die voorzien zijn in en rondom de projectlocatie beschreven. Deze werkzaamheden kunnen hinder opleveren voor de voortgang van de
opdrachtnemer. Tevens kan hier degene aangegeven worden welke de coördinatie verricht.
Dat houdt in dat de werkzaamheden op elkaar afgestemd worden zodat beide werkzaamheden doorgang kunnen vinden. Om de coördinatie over te dragen zal een coördinatieovereenkomst opgesteld worden. Hierin wordt één van de opdrachtnemers belast met de afstemming
van de werkzaamheden tussen de verschillende partijen op een zodanige wijze dat conflicten
worden vermeden.
Annex VII: Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en
vrachten
In annex VII wordt aangegeven op welke wijze verrekening plaatsvindt. Deze verrekening
vindt omdat de waardering van het valuta met de tijd variabel is. Om risico‟s te beperken kan
men er voor kiezen om deze als opdrachtgever te dragen. Dit kan zowel kostenverhogend als
–verlagend zijn. Dit is echter niet vooraf te bepalen.
Wanneer men verrekening toepast dient men hier vast te leggen op welke wijze verrekening
plaatsvindt. Tevens dient men vast te leggen op welke cijfers men de verrekening vast stelt.
Door dit goed vast te leggen kunnen er geen geschillen ontstaan over de verrekeningsmethode.
Annex VIII: Stelposten
In de annex stelposten neemt men vooraf vastgestelde bedragen op die op de datum van de
overeenkomst nog onduidelijk zijn op. Met dit bedrag wordt de opdrachtnemer betaalt als hij
werkzaamheden verricht waarvoor de stelpost bedoeld is. Daarop heeft men enkel recht als
de opdrachtgever daartoe opdracht verleent. Het verschil tussen het bedrag genoemd in de
stelpost en de werkelijk bedrag wordt verrekend.
Om de stelpost op te nemen in de bijlage dient op een duidelijke wijze vermeldt te worden
voor welke werkzaamheden de stelpost bedoeld is en dient het bedrag exclusief omzetbelasting vastgesteld te worden.
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Annex IX: Bankgarantie
In de annex bankgarantie is een formulier opgenomen waarin de borg verklaard voor de opdrachtnemer in gebreke blijft. Om zeker te zijn dat deze de gebreken zal herstellen kan men in
dat geval de bankgarantie in roepen bij de borg.
Annex X: Verzekeringen
In de tiende annex worden de van de opdrachtnemer verlangde verzekeringen opgenomen.
Daar kan ook een condities van de verzekeren, aangegaan door de opdrachtgever, opgenomen worden conform UAV-GC 2005 §39 lid 2. Wanneer geen verzekering, welke verlangd
wordt van de opdrachtnemer, opgenomen is zal de opdrachtgever zich moeten verzekeren
conform UAV-GC 2005 §39 lid 1. Dat wil zeggen dat de opdrachtnemer een opdrachtnemer
een verzekering aan moet gaan na aard en omvang voor zover dat nodig en gebruikelijk is.
Tevens is het mogelijk om hier de polis van de verzekering van de opdrachtnemer op te nemen indien deze zich wenst te verzekeren en dit niet over laat aan marktpartijen.
Annex XI: Geschillenregeling Raad van Deskundigen
In annex XI worden zaken weergeven als de deskundigen die deel uit gaan maken van de
Raad van Deskundigen. Deze deskundigen zullen periodiek op het werk te vinden zijn waar zij
informatie ontvangen over alle zaken omtrent het werk. Deze deskundigen beschikken over alle stukken en correspondentie van het project. Door deze kennis kunnen zij ad hoc problemen
oplossen. Ze nemen beslissingen op basis van de verworven kennis. Daarmee worden discussies voorkomen. Dit waarborgt de voortgang van het project. De instelling van een Raad
van Deskundigen komt in infrastructurele projecten beperkt voor. In de meeste gevallen wordt
het geschil beslecht bij de Raad van Arbitrage voor de bouw. Wanneer men beslist geschillen
niet voor te leggen aan de Raad van Deskundigen zal automatisch gekozen worden om geschillen aldaar te beslechten conform UAV-GC 2005 §47.

L. 4

Een annex die niet van toepassing is
In een aantal gevallen zal een annex geen invulling behoeven, bijvoorbeeld wanneer de opdrachtnemer in de verzekering voorziet. In dat geval wordt de annex niet verwijderd! In dat geval wordt de tekst „niet van toepassing‟ opgenomen. Het vermelden van geen informatie is in
dit geval ook informatie, dit verschaft duidelijkheid. Tevens voorkomt men dat de structuur van
de basisovereenkomst aangetast wordt.

L. 5

Eigen annexen
Men is vrij om extra annexen op te nemen, daarbij dient deze echter wel te vermelden in artikel 3 van de basisovereenkomst zodat deze de status „contractdocument‟ ontvangen. Voorbeelden van deze annexen kunnen bijvoorbeeld zijn informatie die verstrekt wordt na gunning,
wijzigingen van de UAV-GC 2005 of garanties.
Bij het opnemen van annexen dient men zich wel af te vragen of deze informatie niet behoort
tot de vraagspecificatie of andere documenten. De informatie dient opgenomen te worden op
de locatie waar men ze mag verwachten. Daarmee wordt informatie niet „verstopt‟ met als gevolg dat inschrijver de kosten voortvloeiend uit deze informatie niet opnemen in de inschrijfsom. Wanneer dat het geval is zal de opdrachtnemer trachten dit verschil te minimaliseren
door meer werk te verkrijgen middels een wijziging. Waardoor alsnog een vechtcultuur ontstaat.
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Bijlage M. Het inschrijvings- en beoordelingsdocument
M. 1

Inleiding
Een inschrijver is met het ontvangen van de contractdocumenten nog onvoldoende voorzien
van informatie om een inschrijving te kunnen doen. In deze documenten is geen informatie
vastgelegd aangaande data, de beoordeling, het gunningscriterium en de documenten die bij
aanbesteding overhandigd dienen te worden.
Deze informatie is opgenomen in het inschrijvings- en beoordelingsdocument. In dat document is allerlei informatie opgenomen aangaande de aanbestedingsprocedure en daartoe behorende onderwerpen. Dit document bevat enkel informatie tot aan de gunning en heeft daarna geen betekenis meer, daartoe behoort het niet tot de contractdocumenten.
In dit deel wordt een mogelijke opbouw van het inschrijvings- en beoordelingsdocument beschreven met de daarbij behorende inhoud. Afwijken van deze opbouw is mogelijk. Van belang is dat deze aanpassing niet leiden tot het verlies van belangrijke informatie om een inschrijving te kunnen doen.

M. 2

Indeling van het inschrijvings- en beoordelingsdocument
Het inschrijvings- en beoordelingsdocument bevat ten minste de volgende onderdelen:
1.
Inleiding
1.1.
Algemeen
1.2.
Onvolkomenheden en waarschuwingsplicht
1.3.
Voorbehoud
1.4.
Motiveringen in het kader van de aanbestedingswet
2.
Inlichtingen en inschrijving
2.1.
Overzicht inlichtingen, inschrijvingsfase en beoordelingsfase
2.2.
Inlichtingen
2.3.
Inschrijvingsfase
2.4.
Inschrijving
3.
Uitsluitingsgronden en minimumeisen
3.1.
Uitsluitingsgronden
4.
Beoordeling en gunning
4.1.
Algemeen
4.2.
Gunningscriteria
4.3.
Identieke fictieve inschrijfsommen
5.
Overige voorwaarden en regelingen
5.1.
Ontwerpvergoeding
5.2.
Blijvend voldoen
Bijlagen:
Bijlage A: Uitwerking EMVI-criteria
Bijlage B: Eigen verklaring
Bijlage C: Verklaring omtrent rechtmatige inschrijving
Bijlage D: Inschrijvingsbiljet

M. 3

Toelichting op de onderdelen

M.3.1

Inleiding
Algemeen
Het eerste gedeelte van de inleiding, de paragraaf algemeen, wordt informatie gegeven aangaande de aanbestedingsprocedure, het werk en de opdrachtgever. Daarbij wordt aangegeven welke aanbestedingsprocedure gehanteerd wordt conform de ARW 2012, zodat men als

Pagina 193 van 202

Van improvisatie naar compositie
Handreiking
definitief
02-06-2014

inschrijver de voorwaarden die gebonden zijn aan de aanbesteding kan achterhalen en controleren met het document
Tevens kan het werk omschreven worden door een korte beschrijving te geven en een aantal
benodigde activiteiten om het resultaat te bereiken. En tot slot het adres van de aanbesteder
en eventueel een tweede adres wanneer correspondentie via een andere afdeling of partij
dient te geschieden.
Onvolkomenheden en waarschuwingsplicht
Ondanks zorgvuldige samenstelling van de documenten behorend bij de aanbesteding en het
contract is het mogelijk dat deze onvolkomenheden bevatten. Deze onvolkomenheden kunnen
aan het licht komen gedurende de inschrijvingsfase doordat de inschrijvers het document
zorgvuldig gaat lezen. In deze paragraaf wordt een waarschuwingsplicht inhoudt, dat betekent
dat wanneer zo‟n fout ontdekt hij dit dient te melden bij de aanbesteder. Tevens wordt op deze
plaats een bepaling opgenomen hoe men dient te handelen als er tussen dit document en de
contractdocumenten strijdigheden aanwezig zijn.
Voorbehoud
In de paragraaf voorbehoud wordt het voorbehoud opgenomen dat een aanbesteder het recht
houdt om de aanbesteding op te schorten of te beëindigen.
Motiveringen in het kader van de aanbestedingswet
Aanbestedingen zijn gebonden aan wetgeving, in deze wetgeving staat onder andere dat men
moet motiveren wanneer werken worden samengevoegd. Deze motivering dient in deze paragraaf opgenomen te worden, evenals motiveringen zoals vermeldt in 0.
M.3.2

Inlichtingen en inschrijving
Overzicht inlichtingen, inschrijffase en beoordelingsfase
Om het aanbestedingsproces inzichtelijk te maken is het noodzakelijk om de mijlpaaldata duidelijke en eenduidig te vermelden. Het vermelden van deze mijlpaaldata wordt vormgegeven
door een tabel op te nemen waarin de data vermeldt staan inclusief een omschrijving van de
mijlpaal.
Inlichtingen
Ten behoeve van de aanbesteding wordt in een aantal gevallen extra informatie overlegt door
met de inschrijvers en gegadigden het werk door te spreken of ter plaatse het werk toe te lichten. Daarnaast worden bij vragen die gesteld worden ter verduidelijking antwoorden gegeven
middels een nota van inlichtingen en in uitzonderlijke gevallen zaken individueel toegelicht als
opname in de nota leidt tot handelen in strijd met economische belangen. Daarbij kan bijvoorbeeld vragen worden gesteld aangaande de uitvoeringswijze en dergelijke. Gegevens aangaande de inlichtingen/informatie die verstrekt worden, worden opgenomen in het inschrijvings- en beoordelingsdocument. Daarbij onderscheidt men de volgende inlichtingen:
algemene informatiebijeenkomst
nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 7.7 van het ARW 2012
o
nota van inlichtingen
o
aanwijzing ter plaatse
nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 7.8 van het ARW 2012
ter inzage liggende documenten
Daarbij vermeldt men de van belangzijnde data, communicatiemiddel, locatie en benodigde
gegevens die met de vraag gepaard dienen te gaan.
Inschrijvingsfase
Ook de eisen aan de inschrijving worden in dit document opgesomd, daarbij gaat het om de bij
inschrijving te verstrekken documenten, prijsdocumenten en kwalitatieve documenten. Dat zijn
de documenten die bij de inschrijving gevoegd dienen te worden. Daarbij kunnen tevens eisen
gesteld worden aan de vormgeving en omvang om tot een efficiënte beoordeling te komen.
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Inschrijving
Naast eisen aan de documenten zijn er ook eisen aan de ondertekening, de gestanddoening
en varianten die de inschrijvers indienen. Deze zijn in de paragraaf inschrijving opgenomen
evenals de wijze waarop het ingediend dient te worden en de wijze waarmee het vervolgens
de beoordelingsfase in gaat.
M.3.3

Uitsluitingsgronden en minimumeisen
Uitsluitingsgronden
Niet alle onderneming mogen inschrijven, dit ter bescherming van de overheid. Daarbij gaat
het onder andere over ondernemingen die in staat van faillissement verkeren, bijdragen aan
criminele activiteiten of geen belasting afdragen. In de paragraaf uitsluitingsgronden staan de
situaties vermeldt die leiden tot uitsluiting van deelname. Tevens staan hier de bewijsmiddelen
die men moet overleggen om aan te tonen dat de uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn wanneer de opdrachtgever twijfelt aan de Eigen Verklaring die de inschrijver moet
ondertekenen in het kader van de opdracht.

M.3.4

Beoordeling en gunning
Algemeen
Om aan te tonen dat de beoordeling niet vooringenomen kan zijn, en in het kader van de
transparantie bij de aanbesteding, wordt hier de wijze beschreven waarop de beoordeling
plaats vindt. De beschrijving vindt stapsgewijs plaats.
Gunningscriteria
Hier wordt tevens het gunningscriterium vermeldt waarmee de inschrijver wordt bepaald aan
wie de opdracht gegund wordt, dit kan de economisch meest voordelige inschrijving of de
laagste prijs betreffen.
Identieke fictieve inschrijfsommen
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de scores gelijkwaardig zijn, in dat geval
dient bepaald te worden op welke wijze men de winnende inschrijving bepaald. Daarbij dient
men tevens rekening te houden met gelijkwaardige werkelijke inschrijfsommen.

M.3.5

Overige voorwaarden en regelingen
Ontwerpvergoeding
Het doen van een inschrijving gaat gepaard met kosten, deze kosten bestaan uit personeelskosten (calculator), reproductiekosten en in een aantal gevallen ontwerpkosten. De opdrachtgever kan in dergelijke gevallen tegemoet komen in de kosten en is dit conform voorschrift
3.8f verplicht om dit te overwegen. De uitkomst van de overweging dient in dit document opgenomen te worden om inzichtelijk te maken of er sprake van is.
Blijvend voldoen
Het niet van toepassing zijn van de uitsluitingsgronden is een momentopname, dit kan gedurende de aanbestedingsprocedure wijzigen. In dit artikel neemt men op dat gedurende de gehele aanbestedingsprocedure geen sprake dient te zijn van een situatie waardoor de uitsluitingsgronden van toepassing worden. Als dat het geval is kan men besluiten de inschrijving ter
zijde te leggen.

M.3.6

Bijlagen
Bijlage A Uitwerking EMVI-criteria
In bijlage A worden de EMVI-criteria nader uitgewerkt met behulp van de tabel EMVI-criteria,
Rekenblad EMVI en een toelichting EMVI-rekenblad. Daarmee wordt duidelijk op welke wijze
de EMVI-score wordt bepaald en op welke criteria men kan scoren. Door dit duidelijk en inzichtelijk te maken zorgt men voor een heldere EMVI-procedure.
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Bijlage B Eigen Verklaring
In de bijlage Eigen Verklaring wordt de Eigen Verklaring opgenomen waarmee de inschrijvers
aantonen dat de uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van een Uniforme Eigen Verklaring die bij alle aanbestedingen gebruikt worden.
Bijlage C Verklaring bestuurder omtrent rechtmatige inschrijving
In bijlage C is de verklaring bestuurder omtrent rechtmatige inschrijving vermeldt. Daarin verklaart de bestuurder van de onderneming dat zijn inschrijving niet tot stand gekomen is in strijd
met de Nederlandse mededingingswet.
Bijlage D Inschrijvingsbiljet
In bijlage D is tot slot het inschrijvingsbiljet opgenomen, dit is het biljet waarop de inschrijver
de prijs vermeldt van zijn aanbieding en verklaard het werk te willen realiseren.
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Bijlage N. Risicomanagement
N. 1

Inleiding
Projecten verlopen regelmatig anders dan van tevoren voorspeld was, dat wil zeggen dat er
ongewenste gebeurtenissen zijn opgetreden die gevolgen hebben gehad op de kosten of
planning. Deze „verrassingen‟ zijn ongewenst, met name omdat ze leiden tot wijzigingen of
winstderving. Om dergelijke verrassingen te voorkomen kan men de risico's vooraf in beeld
brengen om hier vervolgens op in te spelen door risicomanagement toe te passen. Risicomanagement is de verzameling van alle activiteiten die plaats vinden om de risico‟s behorend bij
een project te beheersen.
Risicomanagement wordt niet enkel toegepast om de ongewenste gebeurtenissen in beeld te
brengen om daar op in te spelen Daarnaast wordt risicomanagement gebruikt om invulling te
geven aan systeemgerichte contractbeheersing. Daarom is kennis van risicomanagement onontbeerlijk bij het gebruik van geïntegreerde contracten.
In het volgende wordt daarom nader ingegaan op het analyseren van de risico‟s en het risicomanagement, daarbij wordt de kwalitatieve risicoanalyse beschouwd.

N. 2

De risicoanalyse

N.2.1

Doelstelling
Bewustwording
Een risicoanalyse draagt bij aan de bewustwording van risico‟s bij projectmedewerkers. Risico‟s zijn bij alle projecten aanwezig, maar worden vaak niet in beeld gebracht. Daardoor zijn
projectmedewerkers zich niet bewust van de risico‟s die gepaard gaan met het project. Desalniettemin zal het voordoen van de ongewenste gebeurtenis gevolgen hebben op de planning,
en het budget.
Expliciet maken
Risico‟s worden ook expliciet gemaakt waardoor niet langer oppervlakkig met de risico‟s omgegaan zal worden. Door de risico‟s te kwantificeren wordt men zich bewust van de gevolgen
van risico‟s waardoor een duidelijk beeld wordt gevormd. Daarmee wordt niet langer terloops
met de risico‟s omgegaan.
Proactieve houding
Door bewustwording van de gevolgen zal men niet langer terloops omgaan met de risico‟s,
maar zal men een actieve houding aannemen om risico‟s te beheersen. Om de ongewenste
gebeurtenis te voorkomen zal men maatregelen nemen om de kans of het gevolg te minimaliseren. Dat vindt plaats door beheersmaatregelen te nemen.
Onderbouwing van beslissingen
Beslissingen kunnen middels de risicoanalyse tevens onderbouwd worden. Daarbij gaat het
onder andere om beslissingen aangaande bouworganisatievormen, ontwerpwijzigingen, uit te
voeren onderzoeken en het al dan niet in uitvoering brengen van werken. Door de risico‟s inzichtelijk te maken kan men aantonen dat de beslissing noodzakelijk was.
Rangschikking
Door het inzichtelijk maken van de gevolgen van risico‟s kunnen een aantal toprisico‟s benoemd worden. Daardoor kan het voorkomen dat wat voorheen als grootste risico gezien
werd, niet het grootste risico blijkt te zijn. Door het kwantificeren van de risico‟s kan de aandacht gelegd worden bij de toprisico‟s en niet langer bij de risico‟s die nauwelijks consequenties hebben.
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N.2.2

Kwalitatieve en kwantitatieve risicoanalyse
De kwalitatieve risicoanalyse maakt inschattingen van de kans en gevolgen middels categorieën. De inschattingen zijn veelal gebaseerd op ervaringen die de projectmedewerker opgedaan heeft in eerdere projecten. Middels deze inschattingen is het mogelijk om tot een degelijke rangorde te komen waarmee de belangrijkste risico‟s bepaald kunnen worden. Men zal de
risico‟s trachten te minimaliseren door middel van het treffen van beheersmaatregelen.
De kwantitatieve risicoanalyse is daarentegen een analyse waarbij de gevolgen in meetbare
criteria zijn gespecificeerd. Dat wil zeggen dat de kosten van de ongewenste gebeurtenis in
kaart zijn gebracht, evenals een nauwkeurigere inschatting van het kanspercentage. Met behulp van deze gegevens kan men middels de Monte Carlo-methode een goede inschatting
maken van de gevolgen met een bepaalde marge . De inschatting en marges kunnen gebruikt
worden bij de onderbouwing van de post onvoorzien en een inschatting geven van de kosten
die gemaakt zullen worden als gevolg van een ongewenste gebeurtenis.

N. 3

Het opstellen van een kwalitatieve risicoanalyse

N.3.1

Stappenplan
Bij het opstellen van een kwalitatieve risicoanalyse worden een aantal stappen doorlopen, deze zijn weergeven in figuur N.. Deze stappen zijn in de volgende nader toegelicht.
vast stellen doel

in kaart brengen
risico's

vaststellen
belangrijkste risico's

in kaart brengen
beheersmaatregelen
figuur N.1 De werkwijze om een risicoanalyse op te stellen.

N.3.2

Vast stellen doel
Voordat men zich daadwerkelijk met de risico‟s bezig gaat houden is het belangrijk dat het
doel en de scope van de risicoanalyse wordt vastgesteld. Deze kan immers met verschillende
doelen worden uitgevoerd bijvoorbeeld om de beslissing te nemen om het project al dan niet
doorgang te laten vinden of het beschouwen van de haalbaarheid van de planning. Daarnaast
zal de scope duidelijk gemaakt worden, daarmee bedoelt men het project of onderdeel van
project waarop de risicoanalyse betrekking dient te hebben. Met behulp van deze informatie
stelt men een kader waarbinnen men de risico‟s zal gaan inventariseren.

N.3.3

Risico‟s inventariseren
Risicosessies
Het inventariseren van risico‟s dient door meerdere personen plaats te vinden, bij voorkeur
met een variëteit aan achtergronden. Doordat meerdere personen het project, ieder met zijn
eigen achtergrond, bekijken verkrijgt men een compleet beeld van de aanwezige risico‟s.
Aanbevolen wordt om risicosessies te organiseren met maximaal 10 personen waarbij risico‟s
worden benoemd.
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Invalshoeken
Naast het gebruik maken van verschillende achtergronden is het van belang om het project
met verschillende invalshoeken te benaderen door alle medewerkers. Daarbij onderscheidt
men de volgende invalshoeken:
politiek/bestuurlijk
maatschappelijk/sociaal
technisch/ uitvoerend
organisatorisch
juridisch/wettelijk
ruimtelijk/geografisch
financieel/economisch
Enkel het risico
Bij het inventariseren van de risico‟s is het van belang dat men niet bij voorbaat het risico
schrapt vanwege de geringe kans of gevolgen. Dit vindt plaats bij het kwantificeren van de risico‟s. Door voortijdig risico‟s te schrappen kan het zijn dat risico‟s onderschat worden, ook
kleine risico‟s vormen immers een risico.
N.3.4

Vaststellen belangrijkste risico‟s
Rekenen aan risico’s
Met de geïnventariseerde risico‟s is het niet mogelijk om een goede rangorde vast te stellen,
daarvoor dient men het risico te bepalen. Het risico wordt gevormd door de kans te vermenigvuldigen met de gevolgen. De gevolgen kunnen op een aantal vlakken plaatsvinden, men onderscheidt:
omgeving
kosten
veiligheid
kwaliteit
tijd
Omdat bij de kwalitatieve risicoanalyse een rangorde wordt vastgesteld is hierbij een indeling
van de gevolgen in categorieën afdoende, de risicoclassificatie. Een voorbeeld van een dergelijke classificatie is weergeven in tabel N.. Met de waarden zoals in de eerste kolom weergeven is, is het mogelijk om een waarde toe te kennen aan een risico om vervolgens een rangorde vast te stellen.
Het risico wordt bepaald door de kans te vermenigvuldigen met het gevolg, dat betekent in het
geval van een splitsing in meerdere gevolgaspecten een sommatie van producten. Hiermee
kunnen de risico‟s worden gerangschikt, waardoor en belangrijkste risico‟s vastgesteld kunnen
worden.
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Kosten (percentage
van bouwkosten)

Geen
Irritatie

0%
<2%

2

5%-25%

Protesten

2-5%

3

25%50%

Imagoverlies

5-7%

4

50-75%

Verstoorde
relaties

7-10%

5

>75%

Onhaalbare
vergunningeisen

>10%

N.3.5

Geen
Lichte blessure
<1 dag verzuim
Lichte verwonding tot 5 dagen
verzuim
Zwaar verwond,
tot 3 maanden
verzuim
Zeer zware verwonding tot 0.5
jaar verzuim
Blijvend letsel,
dodelijke afloop

Tijd (percentage van
de uitvoeringsduur)

Omgeving

0%
<5%

Kwaliteit

Kans

0
1

Veiligheid

Waarde

tabel N.1 Voorbeeld risicoclassificatie

Eis wordt gehaald
Buiten toleranties, onzichtbaar aanpasbaar
Buiten toleranties, aanpassing zichtbaar

2%.

Afwijking niet reparabel, extra onderhoud noodzakelijk

8%

Afwijking niet te repareren,
functieverlies

20%

Afwijking onacceptabel, opnieuw uitvoeren

>35%

4%

In kaart brengen beheersmaatregelen
Risico’s elimineren, reduceren of afwenden
In een aantal gevallen zal een risico onaanvaardbare waarden aannemen, het risico is dan te
groot om de situatie te handhaven. In dat geval worden beheersmaatregelen opgesteld, die
beperken het risico door de kans of de gevolgen te beperken, tevens is het afwenden mogelijk
door bijvoorbeeld een verzekering aan te gaan. Tot slot is het mogelijk om een risico te elimineren door bepaalde delen van het werk niet uit te voeren, of te vermijden. Daarmee wordt het
risico dusdanig geminimaliseerd dat het restrisico aanvaardbaar is.
Kosten en baten
Zowel het optreden van de ongewenste gebeurtenis als de beheersmaatregel gaat gepaard
met kosten, die dienen dan ook tegen elkaar afgewogen te worden. Dat kan betekenen dat
bepaalde risico‟s genomen dienen te worden omdat de beheersing of afwending hogere kosten te weeg brengt dan het optreden van de ongewenste gebeurtenis.

N. 4

Risicomanagement
Risico‟s variëren als gevolg van veranderende omstandigheden en door het doorlopen van fasen. Daarom is een risicoanalyse geen stoppunt, maar het startpunt van het risicomanagement. Daarbij worden de beheersmaatregelen periodiek geëvalueerd en risico‟s geactualiseerd. Waar dit noodzakelijk blijkt te zijn zullen nieuwe beheersmaatregelen worden genomen.
Daar volgt dit het model zoals weergeven in figuur N.2, waarbij men na het afronden van de
risicoanalyse instapt bij stap 1.
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1. actualiseren
beheersmaatregelen

4. evalueren
beheersmaatrelen

2. kiezen
beheersmaatregel

3. uitvoeren
beheersmaatregel

figuur N.2 Model risicomanagement

N. 5

Risicodossier
Alle geïnventariseerde risico‟s worden gedocumenteerd in het risicodossier. Dit document bevat een aantal gegevens, waaronder:
de oorzaak van de ongewenste gebeurtenis;
de gevolgen van de ongewenste gebeurtenis in woorden;
de kans in waarden in overeenstemming met de risicoclassificatie;
de gevolgen in waarden in overeenstemming met de risicoclassificatie;
de allocatie van het risico;
de fase waarop het risico betrekking heeft;
het (sub) onderdeel waarop het risico betrekking heeft;
het identificatienummer van het risico;
de status van het risico;
de genomen beheersmaatregelen;
het restrisico dat resteert na het nemen van de beheersmaatregel.
Dit dossier biedt inzicht in de risico‟s behorend bij het project en maakt het risicomanagement
inzichtelijk. Dit dossier kan tevens als input dienen voor volgende projecten.

N. 6

Systeemgerichte contractbeheersing en risicomanagement
Systeemgerichte contractbeheersing is risicogestuurd, daarom is het gebaseerd op het risicodossier van de opdrachtgever. Daarbij gaat het niet om alle risico‟s maar enkel de risico‟s
waarop de opdrachtnemer invloed heeft of dient te beheersen en waarbij het optreden van de
ongewenste gebeurtenis gevolgen kan hebben voor de opdrachtgever. Daartoe dient zowel de
opdrachtgever als opdrachtnemer risicomanagement toe te passen die periodiek vergeleken
wordt om te komen tot een risicodossier dat geschikt is om te gebruiken bij de bepaling van de
toetsen ten behoeve van de contractbeheersing.
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(Aanbestedingsreglement Werken 2012, 2013)(PIANOo)(PIANOo)(Gemeente Zederik)(Sloots,
Keulen, Koning-van Rutte, Stuijts, & Hebly, 2013)(Systeme d'Information pour les Marchés
Publics)(Lijst van CPV codes)(Europa decentraal Kenniscentrum Europees recht en beleid voor
decentrale overheden, 2009)(Berg, Bregman, & Chao-Duivis, Communicatie voorafgaand aan de
aanbesteding, 2013)(CROW, 2001)(Berg, Bregman, & Chao-Duivis, Electronische veiling,
2013)(Jansen C. , 2009)(CROW, 2008)(PIANOo)(PIANOo, 2013)(Richtlijn 2004/18/EG van het
Europees parlement en de raad, 2004)(ECLI:NL:RBROT:2008:BD6900,
2008)(PIANOo)(Aanbestedingswet 2012, 2012)(Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
2012)(Rijksoverheid)(Kennisportal Europese aanbesteding)(Steunpunt architectuuropdrachten
ontwerpwedstrijden)(Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur,
2002)(ECLI:NL:HR2013:BZ2900, 2013)(LJN: AF2830, 2003)(Ballegooij, Barkhuysen, Ouden, & Polak,
2008)(ECLI:NL:RBZWB:2014:1007, 2014)(Algemene Wet Bestuursrecht, 1992)(BAM Infra,
2008)(Rijkswaterstaat; ProRail; Bouwend Nederland; NLingenieurs; Vereniging van Waterbouwers;
Uneto VNI, 2013)(Rijkswaterstaat, 2005)(Rijkswaterstaat, 2012) (PIANOo)(Movares Nederland B.V.,
2012)(Projectburo B.V.)(Projectgroep GOVa, 2013)(Luiten, 2012)(Vong, 2011)(Dijk, 2013) (CROW,
2001)(Provincie Zuid-Holland, 2013)(Rijkswaterstaat, 2005)(Visser & Vreman, 2011)(Witteveen+Bos
Raadgevend Ingenieurs B.V., 2012)(Projectgroep GOVa, 2013)(Spall, Eken, & Meijden,
2009)(CROW, 1997)(CROW, 2011)(Projectgroep GOVa, 2013)(BAM Infra, 2008)(Rijkswaterstaat;
ProRail; Bouwend Nederland; NLingenieurs; Vereniging van Waterbouwers; Uneto VNI,
2013)(Rijkswaterstaat, 2005)(Rijkswaterstaat, 2012)(PIANOo, 2012)(Jansen C. ,
2009)(Rijkswaterstaat)(PIANOo)(Deloiitte; ibr; Stibbe)(PIANOo)(Rijkswaterstaat) (DHV Ruimte en
Mobiliteit, 2005) (Gemeentewet, 1992)(Nielen, 2010)(Aanbestedingswet 2012, 2012)(Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken
2012 (UAV 2012), 2012)(Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contracten 2005
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