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Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de mogelijke effecten van het veranderende
aanbestedingsbeleid van de rijksoverheid in de grond-, water- en wegenbouw-
sector (GWW), betreffende innovatief aanbesteden en publiek-private-
samenwerking, zogenaamde innovatieve contractvormen, op de positie van
advies- en ingenieursbureaus bij het realiseren van een infrastructuur project . De
doelstelling van het onderzoek is beleidsaanbevelingen formuleren voor advies- en
ingenieursbureaus en het bureau Arcadis in het bijzonder ter ondersteuning van
hun strategie ten aanzien van het behouden en/of versterken van hun concurrentie
positie .

In dit onderzoek is de overheid begrensd tot de meest dominante
opdrachtverlenende partijen op de infrastructuurmarkt te weten Rijkswaterstaat en
ProRail. Beide partijen zijn druk bezig met het veranderen van hun
aanbestedingsbeleid. Daar waar zij vroeger de markt een bestek gaven waarin
precies stond wat moest worden uitgevoerd, bedienen zij zich op dit moment van
functionele specificaties . Door middel van de specificaties definiëren zij hun
behoefte. Marktpartijen worden gevraagd om binnen de gestelde kaders zelf een
oplossing te kiezen, de oplossing technisch verder uit te werken en te realiseren .

De overheid praat hierbij over innovatief aanbesteden (IA) en publiek-private-
samenwerking (PPS) . Innovatief aanbesteden wordt in dit onderzoek gezien als het
aanbieden van een werk aan de markt middels geïntegreerde contractvormen.
Hierbij wordt geen standaard bestek geschreven, maar vraagt de opdrachtgever
middels functionele specificaties de marktpartijen om met een integrale oplossing
te komen. De term PPS wordt gezien als een samenwerking tussen de overheid en
private partijen vanuit een gemeenschappelijk belang waarbij partijen vanuit hun
eigen doelstellingen werken aan een gezamenlijk project en waarbij risico's kosten
en opbrengsten evenredig over de partijen zijn verdeeld . Met de risico's toebedeeld
aan die partijen die ze het beste kunnen dragen .

Om aan te kunnen geven wat de mogelijke effecten zijn van de veranderingen in
het aanbestedingsbeleid in de GWW-sector is eerst de huidige situatie betreffende
het aanbesteden en het krachtenspel in de sector en de rol van de overheid
onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat het aanbestedingsbeleid grotendeels
bepaald wordt door de Europese richtlijnen die zijn omgezet in nationale
wetgeving. We hebben te maken met een grote hoeveelheid mededingings- en
aanbestedingsrechterlijke regelgeving . Hierbij is de overheid een octopus in de
bouwsector. Ze heeft diverse rollen voor een groot scala van gebieden die relevant
zijn voor de bouwsector . Tevens is de overheid een van de grootste opdrachtgevers
in de gww-sector. Hoewel de overheid zeker niet dominant is worden RWS en
ProRail wel algemeen gezien als leidend. Na het analyseren van de huidige situatie
in de sector is onderzocht welke ontwikkelingen plaatsvinden in de sector ten
aanzien van het aanbesteden . Hiervoor is gebruik gemaakt van literatuur en zijn
interviews gehouden met vijftien experts . Uit de literatuur en interviews bleek dat

ISAMENVATTING Tule 1 II



I M.S . van Huizen INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUWI

er een ontwikkeling gaande is waarbij steeds vaker in plaats van een standaard
bestek gebruik wordt gemaakt van functioneel specificeren . Dit vindt plaats door

de wens naar betere prijs/kwaliteitsverhouding, innovatie en een betere
concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven . Rijkswaterstaat en ProRail zijn al
vergevorderd met het 'ombouwen' van hun organisaties en vragen beide steeds
vaker de markt te komen met totaal oplossingen. Ze proberen beide actief IA en

PPS te stimuleren .
Uit de interviews en literatuur kwamen een viertal hoofdpunten ten aanzien van
marktveranderingen naar voren .

- Contractvormen
- Keten integratie
- Prijsconcurrentie
- Intellectueel eigendom (innovaties)

Het blijkt dat om integrale oplossingen te kunnen contracteren zijn er andere
contractvormen nodig dan het standaard bestek. Deze zogenaamde geïntegreerde
contractvormen zijn nog lang niet algemeen bekend . Tevens ontbreekt een
duidelijk overzicht. Zodoende is de literatuurstudie uitgebreid en is in hoofdstuk 4
een overzicht gegeven van alle contractvormen met hun definitie, toepassing,
kenmerken, aansprakelijkheid en risico's, voordelen en nadelen, contractuele
aandachtspunten en contractstandaards. Hieruit bleek dat voor de verschillende
functies in het bouwproces verschillende contractvormen voorhanden zijn met
verschillende voor en nadelen. Naarmate ontwerp en uitvoering meer geïntegreerd
worden kunnen de risico's met betrekking tot de afstemming tussen ontwerp en
uitvoering beter worden beheerst en/of duidelijker worden afgebakend en bij
opdrachtnemende partijen worden ondergebracht . Een gevolg van deze keuze is
dat de opdrachtgever invloed verliest en zeggenschap over het ontwerp- en
uitvoeringsproces kwijt raakt .

Ten gevolge van de geïntegreerde contractvormen neemt de ketenintegratie in de
bouwketen toe. Door de toenemende verticale integratie is dit namelijk beter te
beheersen en is de kans op fouten kleiner . Er is een trend zichtbaar dat
opdrachtnemers meer verschillende disciplines in huis halen of allerlei
samenwerkingsverbanden aangaan om nieuwe disciplines van ander te benutten .

We zien de uitgebreide functioneel gespecificeerde bouwkolom met haar vele
lagen verder integreren . Concurreerde ieder eerst met bedrijven die dezelfde
functie hadden in de keten, nu zien we partijen opstaan die het gehele project op
zich nemen. We zien een kanteling van de bedrijfskolom waarbij de traditionele
posities van actoren in het bouwproces worden aangetast .

De kantelende bouwkolom laat zien dat met de kanteling een verschuiving
plaatsvindt van prijsconcurrentie naar kennisconcurrentie . Toch blijkt uit de
interviews dat de opdrachtgevers de markt nog steeds beoordelen op de prijs .

De géinterviewden zagen de bescherming van innovaties als lastig . Dit terwijl een
bedrijf wel degelijk patenten kan aanvragen, maar hier is in deze sector tot nu toe
weinig mee gedaan. Het is ook niet zo gebruikelijk als bijvoorbeeld bij het bedrijf
Philips dat honderden patenten per jaar aanvraagt .
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Uit de eerste hoofdstukken van het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de
marktposities van de verschillende actoren in de gww-sector duidelijk aan het
verschuiven zijn . Om nu na te gaan wat de invloed van de veranderingen is op de
rol van de advies- en ingenieursbureaus is eerst de traditionele positie van de
bureaus bekeken. Hieruit kwam dat de bureaus tot nu toe meestal exclusief
werden gevraagd door de opdrachtgever om deze met raad en daad bij te staan .
Het ingenieursbureau trad dus op als adviseur van de opdrachtgever. Door de
verschuiving van de marktposities zijn voor de bureaus een aantal kansen en
bedreigingen te specificeren . Meer potentiële klanten en meer te vervullen rollen
komen als kansen naar voren. Als bedreigingen zien we, meer concurrentie,
oneerlijke concurrentie van bijklussende overheidsdiensten, zwak image doordat
tot nu toe nooit marketing nodig was en regie verlies als de bureaus nu moeten
gaan werken voor de aannemers. Omdat Arcadis een grote speler is kan zij zich
richten op het vervullen van meerdere rollen zoals contract manager, partner
en/of adviseur .

Als aanbevelingen komen naar voren dat de advies- en ingenieursbureaus, om de
nieuwe concurrentie de baas te kunnen, zich beter zullen moeten profileren . Dus
uit de schaduw stappen en actief laten zien waar ze voor staan en wat ze kunnen .
Hierbij kan zelfs worden nagegaan of de term ingenieursbureau nog wel
voldoende de lading dekt. Daarnaast moeten de bureaus ander personeel gaan
aannemen. De pure ingenieur is niet meer voldoende . Brede opgeleide mensen en
mensen in andere vakgebieden, zoals de financiële wereld en marketing, zijn
nodig. De verticale integratie veroorzaakt dat bedrijven strategische allianties aan
moeten gaan of proberen regelmatig met dezelfde partijen samen te werken . Ze
zullen per opdracht moeten bekijken met welke partijen ze het beste kunnen
samenwerken of besluiten om met een interessante partij die de gewenste kennis
bezit te fuseren of deze over te nemen.
Tevens kunnen bedrijven zich meer richten op innovaties, waarbij je dit geheim
houdt en snel marktaandeel veroverd of je investeert veel meer in patenten .
Hierdoor kunnen nieuwe inkomsten worden gegenereerd uit het vermarkten van
de rechten op de patenten .

Voor Arcadis geldt dat ze de al aanwezige kennis binnen het concern beschikbaar
moet maken voor alle medewerkers. Dit zodat divisies die bijvoorbeeld al lang in
het buitenland ervaring hebben met geïntegreerde contractvormen deze kennis
kunnen delen. Ook de hier boven algemene aanbevelingen kan Arcadis gebruiken
om haar concurrentiepositie te versterken .
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( M .S . van Huizen

HOOFDSTUK

INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUWI

Inleiding

AANLEIDING VAN HET RAPPORT

In september 1997 maakte het Ministerie van Economische Zaken bekend dat de
Overheid een centrale plaats in haar innovatiebeleid geeft aan het stimuleren van
clustervormingl, strategische samenwerking en netwerkvorming tussen bedrijven onderling en met kennisinstellingen om zo de concurrentiepositie van de

Nederlandse bedrijven te versterken .
Eén van de sectoren waar kansen liggen voor clustervorming is de bouw . Hierin is
de overheid een belangrijke opdrachtgever . Zij kan hier de rol van veeleisende
marktpartij vervullen, waarbij de wijze van aanbesteding zo kan worden ingericht
dat het de marktpartijen prikkelt tot innovatieve projecten en clustervorming in de
hand werkt2. Om dit te bewerkstelligen heeft de overheid innovatief aanbesteden
(IA) en publiek-private samenwerking (PPS) geïntroduceerd3 .

Inmiddels zijn de afgelopen jaren in Nederland verschillende complexe projecten
aanbesteed op basis van innovatief aanbesteden en publiek-private samenwerking .

In het kader van het veranderende aanbestedingsbeleid van de overheid nodigt de
overheid ondernemingen uit om binnen de gestelde kaders zelf een oplossing te
kiezen en de oplossing technisch verder uit te werken en te realiseren . Hierdoor
ontstaan voor partijen nieuwe mogelijkheden .

Eén van de actoren in de Nederlandse bouwsector die te maken heeft met deze
veranderingen en marktontwikkelingen is het advies- en ingenieursbureau
ARCADIS.
Dit bureau is actief in vier deelsectoren : infrastructuur, gebouwen, milieu en
telecommunicatie. Opgericht in 1888 behoort ARCADIS thans met circa 8000
medewerkers wereldwijd tot de top 10 in haar vakgebied . Middels ARCADIS Infra
BV is ze actief in de infrastructuurmarkt met hierin tevens een positie in Nederland
in de markt van de railgebonden infrastructuur .

1 Clusters : netwerken en ketens van toeleveranciers, afnemers en/of kennisdragers gericht op

innovatieve toegevoegde-waarde-creatie (Brief van de minister van Economische Zaken aan de Tweede

Kamer, 1997, p . 3) . Het geheel van bedrijvigheid dat geconcentreerd is rond een bepaalde economische

activiteit (Oerlemans & Meeus, 1993, p . 10) .

2 Brief van de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer (1997) .

3 Ministerie van Economische Zaken (1998) .
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ARCADIS Infra BV merkt, in de markt waarop ze actief is, dat nieuwe partijen zich
aandienen die antwoord trachten te geven op de vraag van de overheid naar meer
integrale ontwikkeling en management van projecten . Tevens merkt ARCADIS dat
hierbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe contractvormen. De ontwikkelingen
trekken zowel soortgelijke als branchevreemde concurrenten aan. Een duidelijk
voorbeeld hiervan is de aanleg van de Hogesneldheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) . Het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft met het consortium Infraspeed een
nieuwe soort contract getekend voor het ontwerpen, aanleggen, financieren en
onderhouden van de spoorsystemen van de HSL-Zuid . Infraspeed bestaat uit een
vijftal bedrijven . Als eerst Fluor Daniel B.V. een branchevreemde concurrent. Fluor
Daniel was tot nu toe in Nederland vooral actief als advies- en ingenieursbureau in
de petrochemie, alwaar zij op basis van design en construct projecten uitvoert . Als
tweede Siemens, bekent als toeleverancier van onder andere elektronische
systemen voor de railbouw . Als derde het bouwbedrijf Koninklijke BAM NMB
N.V. en respectievelijk vierde en vijfde de investeerders Innisfree Limited en
Charterhouse Project Equity Investments4 .

1.2

Arcadis Infra BV wil inzicht krijgen in de mogelijke effecten van de
ontwikkelingen omtrent het aanbestedingsbeleid en de veranderende
contractvormen, zoals IA en PPS, op haar positie . De vraag die ze zich hierbij stelt
is welke mogelijke effecten het veranderende aanbestedingsbeleid van de overheid
heeft op de rol van ingenieursbureaus bij het realiseren van
infrastructuurprojecten . Hoe deze effecten de positie van ingenieursbureaus in de
infrastructuurmarkt uiteindelijk beïnvloeden kan bepalend zijn voor het
strategisch beleid van ARCADIS Infra BV . Met het inzicht in de mogelijke effecten
wil ARCADIS Infra BV haar positie in de markt beschermen of verbeteren .

ONDERZOEKSVRAAG

Uit de bovenstaande aanleiding kan de volgende doelstelling voor dit onderzoek
worden geformuleerd :

Doelstelling:
"Het formuleren van beleidsaanbevelingen voor ARCADIS Infra BV, ter
ondersteuning van haar strategie ten aanzien van het veranderende
aanbestedingsbeleid van de rijksoverheid, om zo haar concurrentie positie in de
infrastructuurmarkt te behouden of te versterken ."

Probleemstelling:
"Wat zijn de mogelijke effecten van het veranderende aanbestedingsbeleid van de
rijksoverheid in de grond,- water- en wegenbouw-sector, betreffende innovatief
aanbesteden en publiek-private samenwerking, zogenaamde innovatieve
contractvormen, op de rol van ingenieursbureaus bij het realiseren van een
infrastructuurproject?"

1.3 DEFINITIES

De termen uit de probleemstelling worden hier nader gedefinieerd :

4 www .hslzuid.nl, www.infraspeed .nl .
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- Het aanbestedingsbeleid betreft de wijze waarop de rijksoverheid de markt de
gelegenheid geeft om naar een werk mee te dingen .

De term overheid betreft hier de rijksoverheid als opdrachtgever van werken
in de grond-, water- en wegenbouw . Dit gebeurt direct door het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat of haar uitvoerende dienst Rijkswaterstaat en indirect
middels het bedrijf ProRailS .

- Onder de grond-, water- en wegenbouw (gww), wordt verstaan het uitvoeren
van grondwerken en het aanleggen en onderhouden van waterbouwwerken
en wegen. Hieronder zijn de volgende deelactiviteiten te onderscheiden6 :
∎ Baggerwerk: onderhouds- en milieubaggeren, kustsuppleties ;
∎ Kust- en oeverwerk : rijs- en stortwerk, havendammen ;
∎ Droge waterbouw : bouwen van bruggen, tunnels, viaducten en

waterzuiveringsinstallaties ;
∎ Grondwerk: het verrichten van grondverzet voor infrastructuur en

terreinen;
∎ Kabel- en buizenwerk: leggen van kabels en buizen voor energie, water en

telecommunicatie;
∎ Railbouw : bouwen van railinfrastructuur ;
∎ Straatwerk: het leggen van bestratingen, en
∎ Wegenbouw: asfaltwerk.

Voor de term Innovatief Aanbesteden (IA) zijn meerdere definities in de
literatuur te vinden . Hierbij is tussen de verschillende definities een
onderscheidt te maken naar innovatief aanbesteden als beleid voor het
inkopen en aanbesteden door de gehele overheid en innovatief aanbesteden als
aanbestedingsbeleid van de overheid gedefinieerd voor de specifieke
deelmarkt infrastructuur .
Interdepartementaal wordt door de overheid de volgende definitie gebruikt7 .
o'Bij innovatief aanbesteden daagt de publieke aanbestede de private

partijen uit om nieuwe en betere oplossingen uit te werken, waarbij de
private partijen binnen consortia komen tot een taakverdeling .' Het begrip
'innovatief' slaat hierbij op :
1 . het proces van aanbesteden: vroege betrokkenheid van private

partijen, een opdrachtgever die functioneel veel eist en de technische
realisatie overlaat aan de uitvoerders, een proces met transparantie en
competitie

2. het product : het aanbestede product moet een betere verhouding
kennen tussen prijs en prestatie dan traditionele oplossingen. Alleen
dan versterken de private partijen hun positie op de afzetmarkt. Die
verbetering kan liggen in nieuwe technologie, nieuwe
organisatievormen of beide .

Voor de term innovatief aanbesteden specifiek voor de infrastructuurmarkt
komen in de literatuur de volgende definities naar voren :
o Aanbesteding waarbij gebruik wordt gemaakt van een andere

contractvorm dan RAW of STABU (bijvoorbeeld integrale contractvorm)

5 ProRail bestaat in zijn huidige vorm pas sinds 1 januari 2003 en is samgengesteld uit drie onderdelen

van het voormalige staatsbedrijf NS. De organisatie is verantwoordelijk voor het inframanagement op

het Nederlandse spoorwegnet (www .prorail.nl) .

6 Groot, P.J .M. (2000) .
7 Werkgroep Innovatief Aanbesteden (1998).
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en een ander aanbestedingsproces of besteksvorm om op een andere wijze
met de aannemers te werken om zo een beter product te krijgen8 .

o Het ministerie van Verkeer en Waterstaat hanteert de volgende definitie :
Het in meerdere mate zoeken naar en toepassen van moderne vormen van
aanbesteding, met nadruk op het streven naar meer geïntegreerde
contractvormen (in discipline, tijd en omvang), die kunnen bijdragen aan
een betere kwaliteit en scherpere prijscalculatie van projecten9 .

- Voor de term Publiek-private samenwerking (PPS) zijn meerdere definities in
de literatuur te vinden. In ruime zin kan worden gesproken van een
samenwerking vanuit een gemeenschappelijk belang met het oog op het
realiseren van een bepaalde doelstelling10. Volgens andere studies wordt
hierbij geen rekening gehouden met een essentiële voorwaarde voor
samenwerking, namelijk risicoverdeling. Indien men rekening houdt met de
risicoverdeling zien we de volgende engere definitie naar voren komen: een
samenwerkingsproject tussen één of meer overheidspartijen enerzijds en één of
meer private partijen anderzijds waarbij alle partijen, vanuit hun eigen
doelstellingen werken aan een gezamenlijk project en waarbij risico's kosten en
opbrengsten evenredig over de partijen zijn verdeeld" . De rijksoverheid gaat
uit er vanuit dat er sprake is van pps als12:
o sprake is van niet-vrijblijvende interactie tussen overheden en bedrijven,
o via een verdeling van zeggenschap en kosten/risico's,
o gericht op synergie bij de realisatie van convergente doelen,
o met zowel maatschappelijke als commerciële kenmerken,
o onder voorwaarde van het behoud van de respectievelijke identiteit en

verantwoordelijkheid van betrokken partijen .

- Met de rol bij het realiseren van een infrastructuurproject wordt de
procesfunctie bedoeld die een bepaalde actor in het bouwproces vervult bij de
realisering van het werk.

- Ingenieursbureaus zijn bedrijven, die actief zijn in de bouwsector en waarvan
de basis wordt gevormd door het aanbieden van diensten op het gebied van
architectuur, ontwerp en technische dienstverlening. Verder worden er door
middel van het opbouwen van specifieke kennis of het combineren van
toepassingsgebieden bepaald specifieke markten bewerkt13 .

- Met een infrastructuurproject wordt een project bedoeld dat gerealiseerd
wordt op de gww-markt en dat onderdeel uitmaakt van de zogenaamd 'harde'
infrastructuur . Dit is het geheel van spoorwegen, wegen, luchthavens, havens,
bruggen, tunnels en kanalen .

$ PricewaterhouseCoopers (2002) .

9 Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1999) .

10 Vergeer (1988) .

11 Lemstra (1987).

12 Kouwenhoven (1991) .

13 Knight Wendling (2000, p . 103).
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1.4

1.5

1.6

PROBLEEMAANPAK

Aan de hand van interviews14 met medewerkers van Arcadis en ProRail en
bestaande literatuur is een beschrijving gemaakt van de aanbestedingsituatie in de

gww-sector. Hiervoor zijn vijftien medewerkers gevraagd naar de huidige situatie
in de gww-sector en de door hen verwachte toekomstige situatie met betrekking

tot aanbestedingsbeleid en innovatieve contractvormen . Hierna is aan de hand van
het nieuwe beleid van Rijkswaterstaat en ProRail uitgezocht wat de
ontwikkelingen in de sector zijn met betrekking tot aanbesteden en innovatieve

contractvormen. Aan de hand van een literatuurstudie is een overzicht gemaakt
van de verschillende contractvormen, waarbij de gecategoriseerde contractvormen
in grote lijnen besproken worden aan de hand van hun definitie en toepassing,

kenmerken, aansprakelijkheid en risico's, voordelen en nadelen, contractuele
aandachtspunten en contractstandaards. Hierbij zal tevens gekeken worden wat de
gevolgen zijn voor een advies- en ingenieursbureau bij de keuze van een bepaalde

contractvorm. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen in de sector wordt
nagegaan wat de gevolgen zijn voor de sector en specifiek de positie van advies- en

ingenieursbureaus .

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN HET ONDERZOEK

De resultaten van dit onderzoek zijn zowel van theoretisch als van praktisch
waarde. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de verbreding van het inzicht en
kennis in de huidige marktsituatie in Grond-, Water- en Wegenbouw met
betrekking tot de veranderingen in het aanbestedingsbeleid en de toepassing van
innovatieve contractvormen . Het onderzoek geeft middels de voor- en nadelen van
verschillende contractvormen een overzicht welke contractvormen beter of minder
bijdragen aan innovatie . Het levert een bijdrage aan de verbreding van de kennis
van advies- en ingenieursbureaus over, de functie(s) die ze in het bouwproces
bekleden, de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid die ze aanvaarden
indien ze kiezen voor een bepaalde contractvorm . Tevens geeft de literatuurstudie
een juridisch naslag werk dat gebruikt kan worden als studiemateriaal De
uitkomsten voor wat betreft de effecten van het veranderende aanbestedingsbeleid
van de rijksoverheid op de rol van ingenieursbureaus zijn vooral gericht op een
gebruik van deze resultaten door organisaties en personen in de bedrijfstak
ingenieursbureaus. De beleidsaanbevelingen voor ARCADIS Infra BV zijn vooral
gericht op gebruik door leidinggevende functionarissen in het bedrijf bij
strategische besluitvorming .

AFBAKENING

Tot de bouwsector in Nederland worden die bedrijfstakken gerekend die
betrokken zijn bij het bouwproces vanaf de levering van bouwmaterialen en
productiehulpmiddelen voor het ontwerp, de constructie en installatie tot het
feitelijke beheer en financiering van gebouwen en civiele infrastructuur . Echter
gezien de complexiteit en de grootte van deze sector en de tijd voor dit onderzoek
is er gekozen voor een benadering waarbij de sector in de breedte bestudeerd
wordt zonder al te zeer in de diepte van de kolom te gaan . Het accent ligt hierbij

14 Interviews zijn afgenomen in de januari 2002 .
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op de Nederlandse ingenieursbureaus in de grond, water- en wegenbouw die
betrokken zijn bij door de rijksoverheid aanbestede infrastructurele werken .

De twee hoofdsectoren in de bouwsector zijn de Burgerlijke en Utiliteitsbouw
(B&U) enerzijds en de Grond-, Water- en Wegenbouw (GWW) anderzijds . Het
bedrijf ARCADIS Infra BV is als ingenieursbureau actief in de gww-sector bij het
realiseren van infrastructurele werken. De gww-sector zal zodoende de te
onderzoeken sector zijn .

De productie in de grond-, water- en wegenbouw (gww) wordt gerealiseerd in
opdracht van verscheidene partijen . Deze zijn te verdelen in een aantal
hoofdcategorieën : rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en bedrijven .
Hierin vormen de provincies, gemeenten en waterschappen samen de lagere
overheden. Van deze hoofdcategorieën is de categorie bedrijven de belangrijkste
opdrachtgevercategorie in de gww-sector. In de periode 1995-1999 werd ruim de
helft van de totale gww-productie (nieuwbouw en herstel) in opdracht van
bedrijven gerealiseerd15. Voorbeelden van bedrijven die ~-opdrachten
verstrekken zijn vervoersbedrijven, nutsbedrijven zoals ProRail,
telecommunicatiebedrijven en zee- en luchthavens. Het rijk speelt bij grote
infrastructuurprojecten als de Betuweroute en de Hogesnelheidslijn-Zuid een
belangrijke rol als financier, maar de uitgaven van deze projecten vallen onder de
opdrachtgevercategorie bedrijven, omdat de financiering wel van het rijk komt,
maar de opdrachtverlening plaats vindt door private rechtspersonen zoals ProRail .
Dit onderzoek richt zicht uitsluitend op het aanbesteden van werken in de gww-
sector door de rijksoverheid en op werken met een aanmerkelijk maatschappelijk
belang die grotendeels of volledig worden gefinancierd met rijksmiddelen, maar
worden opgedragen door private rechtspersonen. Met private rechtspersonen
worden bedrijven bedoeld die vallen onder en verplicht zijn zich te houden aan de
Europese Richtlijn 93/37/EEG inzake de aanbesteding van werken16 . Per 1
december 2005 is deze opgevolgd door de nieuwe Richtlijn Overheidsopdrachten
voor werken, leveringen en diensten, 2004/18/EGl7. In dit rapport zal voor deze
categorie bedrijven verder de term overheidsbedrijven worden gebruikt .
Deze afbakening betekent dat de opdrachtverlening van bouwwerken door andere
overheden hier niet wordt behandeld .

15 Bakker, P.A. (2001, p. 7) .
16 Met publiekrechterlijke en privaatrechterlijke instelling wordt bedoeld elke instelling die tegelijkertijd

voldoet aan de volgende drie criteria van de Europese Richtlijn 93/37/EEG inzake de aanbesteding van

werken (Europese Commissie, 1997, p.11) :
1. is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang andere dan die

van industriële of commerciële aard,
2. en rechtspersoonlijkheid heeft,
3. en waarvan

- hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de Staat, de territoriale of andere
publiekrechterlijke instellingen worden gefinancierd,

- hetzij het beheer onderworpen is aan toezicht door deze laatste,
- hetzij de leden van de directie, de raad van bestuur of van toezicht voor meer dan de

helft door de Staat, de territoriale lichamen of andere publiekrechterlijke instellingen
zijn aangewezen .

17 Wenselaar, W.J.H . (2005, p. 3)
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1.7 LEESWIJZER

In dit rapport wordt door middel van de volgende stappen een antwoord gegeven
op de onderzoeksvraag. Om te bepalen wat de huidige situatie in de Grond-,
water- en wegenbouw is met betrekking tot het aanbestedingsbeleid en
innovatieve contracten wordt in hoofdstuk 2 de huidige situatie omtrent het
aanbesteden met het krachtenspel in de sector en de complexe rol van de overheid

onderzocht. Hierbij wordt meer specifiek ingegaan op de aanbestedingspraktijk
van Rijkswaterstaat en ProRail omdat blijkt uit bestudering van de gww-markt,
dat de invloed van het rijk als opdrachtgever van infrastructurele werken op de
gww-markt het grootst is als directe opdrachtgever bij het wegverkeer,
waterverkeer en waterbeheersing en als indirect opdrachtgever bij het railverkeer .

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de gww-markt met
betrekking tot het aanbesteden en de innovatieve contractvormen . Er zal worden

ingegaan op de gevolgen van de ontwikkelingen op de gww-markt en op welke
wijze Rijkswaterstaat en ProRail als grootste opdrachtgevers hiermee omgaan . Uit

de literatuur over contractmodellen die worden toegepast in het bouwproces blijkt
dat de modellen op vele verschillende manieren worden gecategoriseerd en

gedefinieerd. In hoofdstuk 4 is middels de bestaande literatuur een overzicht
gecreëerd waarbij de contractvormen zijn ingedeeld naar de functie(s) die advies-
en ingenieursbureaus in het bouwproces bekleden met de verantwoordelijkheid en
de aansprakelijkheid die in relatie daarmee wordt aanvaard. Hierbij is elk

contractmodel beoordeeld op definitie en toepassing, kenmerken,
aansprakelijkheid en risico's, voordelen en nadelen, contractuele aandachtspunten

en contractstandaards . In hoofdstuk 5 wordt beschreven op welke wijze de positie

van advies- en Ingenieursbureaus verandert onder invloed van de ontwikkelingen

in de sector. Hiervoor wordt als eerste de huidige situatie van de bureaus

beschreven. Daarna wordt aan de hand van het onderzoek nagegaan of de bureaus
klaar zijn voor de nieuwe ontwikkelingen en welke wijzigingen ze hiervoor
eventueel moeten doorvoeren .
In hoofdstuk 6 worden de conclusie en aanbevelingen van het onderzoek
weergegeven.
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HOOFDSTUK

INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUW I

2 Huidige situatie in
de Grond-, Water- en
Wegenbouw

2.1 INLEIDING

Om aan te kunnen geven wat het effect is van de veranderingen omtrent het
aanbestedingsbeleid van de overheid in de gww-sector zal eerst de huidige situatie
moeten worden onderzocht . Hiertoe zal in dit hoofdstuk de huidige situatie
omtrent het aanbesteden met het krachtenspel in de sector en de complexe rol van
de overheid hierbij worden onderzocht .
Bij het krachtenspel in de sector gaat het om de structuurkenmerken van de sector
en posities van de verschillende partijen in de sector .
Wat de complexe rol van de overheid betreft, gaat het om diverse rollen . Het aantal
rollen van de overheid in de gww-sector is bijna niet te overzien : directe als
ingenieursbureau en als opdrachtgever voor civiele werken, als beheerder van
infrastructuur, als wet- en regelgever, waaronder die als vergunningverlener, voor
een groot scala van gebieden die relevant zijn voor de bouwsector : van het
aanbestedings- en het mededingingsrecht tot het fiscaal- en het strafrecht, als
toezichthouder op wet- en regelgeving. Daarnaast wil de overheid nog eens de
innovatie in, en de export van de sector stimuleren.

Door deze verschillende rollen is de overheid in de sector een partij met een grote
armslag en een keur aan béinvloedingsmogelijkheden. De overheid wordt dan ook
wel aangeduid als een octopus in de bouw18 . Door al deze rollen heeft de overheid
grote invloed op de binnenlandse markten en de concurrentieposities van de
bedrijven die op deze markten opereren .

Het is dan ook van belang het krachtenspel in de gww-sector en de complexe rol
van de overheid hierbij op hoofdlijnen te schetsen om een beeld te krijgen van de
huidige aanbestedingspraktijk :
- in paragraaf 2.2 zullen de structuurkenmerken van de gww-sector en het

krachtenspel rond de markt worden geschetst met de overheid als
opdrachtgever. Tevens komen de verschillende actoren die betrokken zijn bij
het bouwproces aan de orde ;

18 Kuijper, J. (1995). De dynamiek in het bouwkuster. In: D . Jacobs & A,P. de Man (red .), (1995)
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Figuur 2 .1

De verdeling van de vraag over

de verschillende groepen van

opdrachtgevers in de GW W in

2000,

(EIB., Bedrijfseconomische

kencijfers ~-bedrijven in

2000, november 2001) .
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- in paragraaf 2.3 wordt aan de hand van de fasen in het bouwproces gekeken
naar de relevante regels en procedures die van toepassing zijn op het
bouwproces en de aanbestedingspraktijk van de overheid ;

- in paragraaf 2.4 komt de aanbestedingspraktijk van Rijkswaterstaat aan de
orde;

- in paragraaf 2.5komt de aanbestedingspraktijk van ProRail aan de orde
- in paragraaf 2.6 komt de rol van de overheid voor de stimulering van innovatie

en export aan de orde;
- in paragraaf 2.7 komt de rol van de overheid als toezichthouder op de naleving

van wet- en regelgeving aan de orde .
- In paragraaf 2.8 worden de conclusies genoemd van de huidige situatie in de

gww.

DE GWW-SECTOR EN DE ROL VAN DE OVERHEID ALS OPDRACHTGEVER

In de gww-sector is de overheid één van de belangrijkste opdrachtgevers . Dit blijkt
uit het feit dat in 2000 alle overheden tezamen verantwoordelijk waren voor 48 %
van de binnenlandse omzet, gevolgd door bedrijven . Voorbeelden van bedrijven
die ~-opdrachten verstrekken zijn vervoersbedrijven en nutsbedrijven zoals
ProRai119. Deze laatste opdrachtgevercategorie was in de periode 1995-1999 goed
voor ruim de helft van de totale gww-productie (nieuwbouw en herstel)20 .
Aangezien overheden verplicht zijn grotere opdrachten middels een
aanbestedingsprocedure te gunnen komt bijna 80 % van de opdrachten die door de
verschillende opdrachtgevers worden verstrekt via aanbesteding tot stand .

Overheid
48%

De overheid bestaat uit verscheidene partijen; rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen . De provincies, gemeenten en waterschappen vormen samen de
lagere overheden en het rijk zelf is met een aandeel van circa 11 procent in de totale
gww-productie de kleinste opdrachtgevercategorie op de gww-markt21 . Zoals
vermeld in §1 .6 richt dit onderzoek zich uitsluitend op het aanbesteden van
werken door de rijksoverheid en werken die grotendeels of volledig worden
gefinancierd met rijksmiddelen, maar worden opgedragen door private
rechtspersonen (overheidsbedrijven) .

Middels Rijkswaterstaat (RWS), de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen
(DGW&T) en de Dienst Landelijk gebied (DLG) is het Rijk direct actief als
opdrachtgever op de gww-markt.

19 Jansen, F .J . & Kok, K. (2001) .

20 Bakker, P.A. (2001, p.7) .

21 Bakker, P.A. (2001, p .7).
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Rijkswaterstaat is een dienstonderdeel van het ministerie van Verkeer- en
Waterstaat en heeft als hoofdtaken ; het behoeden van Nederland voor
overstromingen, zorgen voor kwalitatief en kwantitatief waterbeheer, aanleggen
en beheren van hoofdinfrastructuur en zorgen voor mobiliteit en
verkeersveiligheid . De Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen is een onderdeel
van het ministerie van defensie en houdt zich zodanig bezig met het onderhouden
en realiseren van gww-werken voor het leger . De Dienst Landelijke Gebied maakt
onderdeel uit van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij . De
gww-uitgaven van deze dienst betreffen voornamelijk uitgaven aan
landinrichtingswerken.

2 .2 .2

Naast het zelfstandig opdragen van werken door de verschillenden departementen
is het rijk ook indirect opdrachtgever van gww-werken . Hierbij betreft het werken
die volledig of gedeeltelijk worden gefinancierd met rijksmiddelen maar worden
opgedragen door private bedrijven . Een voorbeeld van deze bedrijven die gww-
opdrachten verstrekken is het railinfrabedrijf ProRail . Zij zorgt in opdracht en voor
rekening van de overheid voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de
railinfrastructuur in Nederland . Hierdoor is het bedrijf de belangrijkste
opdrachtgever in de spoorbouw . Andere bedrijven zijn vervoersbedrijven,
nutsbedrijven, telecommunicatiebedrijven en zee- en luchthavens .

VRAAG EN AANBOD IN DE GWW-SECTOR

Aan de vraagzijde van de gww-markt bevinden zich opdrachtgevers . Een
opdrachtgever vraagt één of meer prijsaanbiedingen voor de uitvoering van een
werk, dat hij wil realiseren . Aan de aanbodzijde bevinden zich opdrachtnemers.
Een opdrachtnemer die aan de vraag van een opdrachtgever wil voldoen, stelt
daartoe zijn aanbiedingsprijs vast . Het ruilobject op de markt is een opdracht tot
uitvoering van een werk. De transactie wordt tot stand gebracht met behulp van
een bepaalde markttechniek, de aanbesteding . Dit alles vindt plaats op een
monopsonistische markt22 . Aan de vraagzijde bevindt zich slechts één partij
namelijk de overheid . Aan de aanbodzijde van die markt bevindt zich daarentegen
een overvloed aan potentiële opdrachtnemers die zich allen hebben toegelegd op
het leveren van prestaties die enkel en alleen door die overheid worden
afgenomen. De marktsituatie, van één vrager tegenover concurrerende aanbieders,
laat een overwicht zien van de vraag op het aanbod . Deze situatie is afwijkend van
de omstandigheden waaronder vraag en aanbod elkaar op (andere) markten
ontmoeten. De keuze van de markttechniek is aan de vrager voorbehouden . In dat
verband wordt ook wel over vraag techniek gesproken . Het initiatief tot
opdrachtverlening ligt eveneens aan de zijde van de vraag . Het toewijzen van de
opdracht wordt wel gunning genoemd .

ACTOREN EN HUN ROL IN HET BOUWPROCES

De bouw kent veel participanten : opdrachtgevers, projectmanagers, aannemers,
onderaannemers, leveranciers, adviseur(s), ingenieursbureau(s) en/of architect,
enzovoort. Ieder actor in het bouwproces heeft een bepaalde rol. Met deze rol
vervult de actor een bepaalde taak bij het realiseren van een bouwwerk . In de

22 Kuijper, J . De dynamiek in het bouwcluster . In: D. Jacobs (Red), (1995, p .152) . Zie tevens C.E.C .

Jansen (2001, p . 4) .
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verschillende fasen van het bouwproces van initiatief, ontwerp tot en met
uitvoering moeten door de participanten namelijk karakteristiek taken worden
uitgevoerd . Om deze taken uit te voeren moeten in ieder bouwproces
verschillende functies worden vervuld als voorwaarde voor het tot stand komen
van een werk. De rol die een bepaalde actor bij het bouwproces speelt is daarmee
de functie die hij vervult . Deze functies zijn door Stichting Bouwresearch (SBR) en
de Organisatie van advies- en ingenieursbureaus (ONRI) gedefinieerd als de
volgende zes onafhankelijke procesfuncties :

Figuur 2.2

Functies in het

bouwproces

2 .2 .3

Fiauur 2 .3

Belangrijke marktsegmenten

in de gww', (EIB,

Uitbesteding in de grond-,

water- en wegenbouw, juni

2001, p. 12) .

Procesfuncties Toelichting

1 initiatief nemen
k l l 'P '

2 grond beschikbaar
stellen

we a sfase 1 en 2 worden samen oo rogrammeren

gedefinieerd

3 geld beschikbaar stellen financieren

4 ontwerpen
5 uitvoeren bestaat uit detailleren en uitvoeren

6 Beheren bestaat uit onderhouden en exploiteren

MARKTSEGMENTEN IN DE GWW-SECTOR

Om inzicht te krijgen in de belangrijkste marktsegmenten in de gww, waarbij niet
alleen wordt gekeken naar het rijk als directe maar tevens als indirecte
opdrachtgever, is onderstaande figuur opgesteld . Hierin zijn marktsegmenten
gedefinieerd als een combinatie van een opdrachtgever en een soort werk . Het
relatieve belang is weergegeven met een aantal kruisjes .

rijk provincies gemeenten water- nuts- vervoer- commu-
schappen bedrijven bedrijven nicatie

wegverkeer XXX X XXX
waterverkeer/-

XX X
beheersing
Railverkeer XXX
Riolering X
Nutsvoorzieningen XXX XX
Waterzuivering X
Groenvoorziening XX
bestemmings-

XX
plannen
Het aantal kruisjes geeft het belang weer in relatie tot de omvang van de totale gww-markt .

Uit het schema blijkt dat de volgende vier marktsegmenten de belangrijkste zijn :
- wegverkeer in opdracht van het rijk
- wegverkeer in opdracht van gemeenten
- nutsvoorzieningen in opdracht van nutsbedrijven (energie- en waterbedrijven)
- railverkeer in opdracht van vervoersbedrijven .
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Deze vier marktsegmenten vertegenwoordigden in 1999 circa 51 procent van de
gww-markt23 .

Figuur 2 .4

Procentuele verdeling van de

gww-uitgaven door het rijk

naar soorten werk, 1999, (CBS

Voortgangsstatistiek) .

Kijkt men naar de voortgangsstatistiek van het CBS dan blijkt uit de procentuele
verdeling van de gww-uitgaven in Figuur 2 .4 dat 68,8 procent van de onderhouds-
en investeringsuitgaven aan gww-werken in 1999 bestemd waren voor wegverkeer
en nog eens 27,6 procent voor waterverkeer en waterbeheersing . Op basis van
Figuur 2.4 kan worden gesteld dat 96 procent van de totale uitgaven in dat jaar
voor deze beide marktsegmenten bestemd was. De andere marktsegmenten spelen
(relatief gezien) een ondergeschikte rol. De cijfers in de tabel hebben betrekking op
de primaire processen van nieuwbouw, groot en klein onderhoud . Dit betekent dat
uitgaven aan voorbereiding, administratie en toezicht buiten beschouwing worden
gelaten .

Wegverkeer 68,8
waterverkeer/- 27,6
beheersing
Landinrichting 2,3
Groenvoorziening 0,6
Riolering 0,2
Bodemsanering 0,1
Luchtverkeer 0,1
Overige 0,4

Uit voorgaande bestudering van de gww-markt blijkt dat de invloed van het rijk
als opdrachtgever van infrastructurele werken op de gww-markt het grootst is als
directe opdrachtgever bij het wegverkeer, waterverkeer en waterbeheersing en als
indirect opdrachtgever bij het railverkeer . Gezien het belang van deze
marktsegmenten ten opzicht van de andere segmenten wordt er in dit onderzoek
voor gekozen om het aanbestedingsbeleid van het rijk globaal te beschrijven en
meer specifiek in te gaan op de wijze van aanbesteden bij de uitvoerende
organisaties Rijkswaterstaat (zie §2 .4) en ProRail (zie §2 .5). Zij worden gezien als
leidend .

2.3 REGELS EN PROCEDURES

In het geval dat de overheid besluit tot uitbesteding van activiteiten aan de markt
moet zij zich aan een aantal regels en procedures houden . Aan de hand van de
opeenvolgende fasen van het bouwproces zal, op hoofdlijnen, de rol van de
overheid als opdrachtgever met de bijbehorende regelgeving worden
gespecificeerd .

Het bouwproces is op te delen in meerdere procesfasen, waarbij de fasen worden
gebruikt als 'kapstok' voor de beschrijving van karakteristieke taken die in ieder

23 Groot, P.J.M . (2001, p.12) .

1 HUIDIGE SITUATIE IN DE GROND-, WATER- EN WEGENBOUW TU/e 1 12



I M.S. van Huizen INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUW I

project moeten worden uitgevoerd . Grofweg is het bouwproces op te delen in drie
bouwfasen24 :
- Ontwerp- en ramingsfase, waaronder begrepen de bestuurlijke

voorbereidingsfase : van het initiële ontwerp en bijbehorende raming tot aan
ontwerp met besteksraming;

- Aanbestedingsfase : de fase van het ontwerp op het niveau van besteksraming
tot aan het sluiten van het contract (inclusief aanneemsom);

- Uitvoeringfase: de fase waarin het werk wordt uitgevoerd door de
opdrachtnemende partij en toezicht en controle vanuit de opdrachtgever
plaatsvindt op de juiste uitvoering van het contract door de aannemer . Het
gaat hierbij om het toezicht op de geleverde prestaties, de beoordeling van de
facturen vanwege die prestaties, en eventuele extra vergoedingen aan de
aannemer voor opgedragen meerwerk

De drie fasen kennen elk eigen wet- en regelgeving en standaardvoorwaarden uit
de branche . In de volgende paragrafen zal, op hoofdlijnen, de rol van de
opdrachtgever hierbij nader worden gespecificeerd .

ONTWERP EN BIJBEHORENDE RAMING

Voor opdrachtgevers is het van belang dat op basis van een helder afgebakend en
vastgesteld Programma van Eisen (PvE) een technisch ontwerp en bijbehorende
raming wordt opgesteld. Aan de hand van het PvE, het eigen ontwerp en de
bijbehorende raming wordt het ontwerp en de prijs van de aannemer beoordeeld .
Ramingen opstellen en het maken van ontwerpen gebeurd of door de
opdrachtgever zelf of door de opdrachtgever ingeschakeld ingenieursbureaus .

Een raming, ook wel directiebegroting genoemd, wordt gemaakt aan de hand van
de verwachte te gebruiken hoeveelheden en kengetallen voor stukprijzen en
uurtarieven. Gebaseerd op de economische pxq-berekening (stukprijs maal de
hoeveelheid) wordt zo een inschatting gemaakt van de directe kosten . Ook kan
men ervoor kiezen gebruik te werken met marktconforme prijzen . In dat geval
wordt via een toeslag op de raming rekening gehouden met gestegen prijzen als
gevolg van krapte op de markt. Tot slot worden in de directiebegroting ook
bedragen berekend voor de winstmarge van een aannemer, uitvoeringskosten en
eventuele andere eenmalige uitgaven .

Voor het opstellen van ramingen in de GWW is nog geen standaard
ramingmethode verplicht. De meest voorkomende ramingmethode in de gww is
echter de besteksraming van het RAW-Bestek25 .

24 Afgeleidt uit de fasenindeling van Stichting Bouwresearch (SBR) (Maas, G . & Mars, G .J.M., 1997, p.

10) .

25 CROW, Standaard RAW-bepalingen, 1990,1995,2000 en 2005 . De RAW-bestekssystematiek is een

pakket bestekafspraken die de partners in het bouwproces op landelijk niveau maken voor de keuze,

voorbereiding, uitgifte en begeleiding van werken in de GW W . De afspraken komen tot stand in

overleg tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (in de Raad voor de Regelgeving) en worden

vastgelegd in :
• de Standaard RAW Bepalingen, kortweg Standaard 2005 ;
• catalogi met resultaatsbeschrijvingen voor de beschrijving van het werk ;
• het Algemeen Besteksbestand RAW met standaardbepalingen die projectafhankelijk in het bestek

kunnen worden opgenomen;
• een handleiding voor het gebruik van de systematiek .
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2.3 .2

Verschillen tussen de opeenvolgende ramingen en de ramingen en inschrijvingen
moeten steeds verklaard kunnen worden door zogenoemde "berschillennotities" .
Projectevaluaties en nacalculaties vormen het sluitstuk van het ramingsproces .

AANBESTEDINGEN

De term aanbesteden wordt gebruikt voor een bepaalde manier van inkopen door
organisaties . Bij aanbesteden maakt de opdrachtgever (inkoper) vooraf een bestek
bestaande uit specificaties van een onroerende, roerende zaak of een dienst .
Potentiële leveranciers brengen in reactie schriftelijke offerte uit op dit bestek . Na
de gunning wordt de dienst of het product door de uitverkoren ondernemer
uitgevoerd en afgeleverd aan de opdrachtgever . Door aanbesteden organiseert de
opdrachtgever in feite een markt voor een individuele opdracht . De tegenhanger
van aanbesteden is het direct opdragen van een werk/levering/dienst aan een
bepaalde leverancier .

Marktverkenning en toegesneden contracteringsstrategie
Voorafgaand aan de aanbesteding zou een opdrachtgever de markt moeten
verkennen waarin de opdracht uitgezet wordt. Dit kan worden uitgevoerd met
behulp van een marktconsultatie waarbij de aanbesteder aan marktpartijen een
aantal vragen voorlegt . Hiermee kunnen dan nieuwe en/of innovatief oplossingen
worden geïnventariseerd die meegenomen kunnen worden in het PvE of het
bestek. Daarnaast kan men een marktanalyse uitvoeren, waarbij men de markt in
kaart brengt en kijkt naar de volgende punten:
- Hoeveel opdrachten worden de komende periode in een bepaald

marktsegment aanbesteed door andere opdrachtgevers?
- Hoeveel partijen zijn er in de markt voor zijn (specifieke, moeilijke of erg grote)

opdracht? De grootte van het contract kan overigens mede bepalend zijn voor
het aantal aannemers dat de opdracht aan kan.

Op basis van de marktverkenning en de aard van de opdracht dient hij een aantal
afwegingen te maken om zijn contracteringsstrategie te bepalen . Hierbij moet
rekening gehouden worden met de volgende punten :
- de grootte van de contracten ;
- het type contracten;
- keuze van de aanbestedingswijze binnen de mogelijkheden van de

regelgeving;
- procedure voor beoordeling van de inschrijvingen ;
- Voorts moeten enige beleidsmatige uitgangspunten voor eventuele

onderhandeling met de aannemer bepaald worden . Bijvoorbeeld : worden
prijsstijgingrisico's in de uitvoeringsfase wel of niet afgekocht, welke risico's
worden van de aannemer overgenomen om de prijs te laten dalen? Deze
keuzes dienen steeds goed onderbouwd te zijn .

Keuze contractvorm
De contractvorm is de opzet van de contractuele afspraken die tussen de
opdrachtgever en de te selecteren opdrachtnemer worden overeengekomen . Met
het contractmodel worden vastgelegd de structuur, met contractuele en functionele
relaties, de verdeling van de risico's en verantwoordelijkheden en de
rechtsverhoudingen tussen partijen . Afhankelijk van de opdracht zal de
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opdrachtgever voor een type contract kiezen waarmee een goede prijsvorming en
contractbeheersing mogelijk is.

Van oudsher zien we bij de overheid de volgende twee contractvormen :
1. 'opdrachtgever-adviseur-aannemer'
2. 'opdrachtgever-aannemer' .

Bij de eerste contractvorm wordt de overheid bijgestaan door een externe partij, die
de deskundigheid bezit op het gebied van ontwerp, constructie of beheersing van
een werk. Hierbij valt te denken aan, architectenbureaus, constructieve
ingenieursbureaus, consultancy bureaus, etc .. De relatie van deze externe partij
met de overheid heeft een advieskarakter . De opdrachtgever behoudt zijn
beslissingsverantwoordelijkheid . De adviseurs krijgen een zogenaamde
behartigingverantwoordelijkheid. Zij treden op als onafhankelijke
vertrouwenslieden of gemachtigden van de opdrachtgever binnen het gebied
waarin zij deskundig zijn en regelen voor de opdrachtgever delen van het
bouwproces . De meest gehanteerde standaardvoorwaarden voor contracten met
deze externe partijen zijn de Standaardvoorwaarden 1999 Rechtsverhouding
opdrachtgever-architect (SR-1999) en de Regeling van de Verhouding tussen
Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau 2001 (RVOI-2001) . Per 1 januari
2005 is De Nieuwe Regeling (DNR) als opvolger van de SR-1999 en RVOI-2001
geïntroduceerd .
De adviseur legt de eisen waaraan het werk moet voldoen vast in een bestek . Dit
bestek is tot in detail uitgewerkt en bevat de beschrijving van het werk met de
daarbij behorende tekeningen en de voor het werk geldende voorwaarden . Over
het algemeen hanteert men in de GWW standaardbestekken van de RAW-
systematiek van de stichting CROW . Deze eerste vorm, 'opdrachtgever-adviseur-
aannemer', wordt voornamelijk aangetroffen in het geval van een organisatie of
persoon die incidenteel een opdracht tot bouwen verstrekt . Hierbij wordt ook wel
gesproken van de eenmalige opdrachtgever26, waarbij de contractvorm
'opdrachtgever-adviseur-aannemer' ook wel wordt aangeduid als de klassieke
bouwcontractvorm of het traditionele bouwproces27 . Tevens wordt ze in de

26 Projectgroep RIS~ (1999).

27 C .E.C. Jansen schrijft hierover in: De ontwerpende bouwer, 1996, p. 4. Wie enig gevoel heeft voor

historie, zal waarschijnlijk betogen dat het onderscheid tussen klassiek en modem niet geheel zuiver is .

Reeds in 1911 deed de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven een uitspraak in een zaak waarin de

bouwer zowel voor het ontwerp als voor de uitvoering van een bouwwerk zorg doet, zie RvA 1911, nr

V. Jaarverslag 1911, blz . 10 . verkort weergegeven bij M.A. van Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht,

Tjeenk Willink, Zwolle 1992, deel 14, nr . 809. Belangrijker is echter dat dergelijke 'moderne'

bouwcontractvormen reeds in de middeleeuwen zeer gebruikelijk waren. Eén bouwmeester was jegens

zijn bouwheer verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering . Deze bouwcontractvorm werd in

de 18e eeuw verdrongen door de thans als 'klassiek bekend staande bouwcontractvorm . In feite vindt

er derhalve een herwaardering van een zeer oud model plaats. Vergelijk M.A. M.C . van de Berg,

Samenwerkingsvormen in de bouw, diss . K.U. Brabant, Tilburg 1990, Stichting Instituut voor

Bouwrecht, Bouwrecht Monografieën nr . 8, Kluwer, Deventer 1990, no . 18 . zie ook L. de Boer, De

aansprakelijkheid van de ontwerpende aannemer, BR . 1994, p. 463. Vergelijk ook Sweet's historische

beschouwing over de figuur van de'master builder', aangehaald door G .W. Jones, Construction and

project management - The structure and its impact on project participants, USA - The experience and

trends, [1993] ICLR 428-429.
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literatuur aangeduid als de klassieke driehoek van het bouwrecht, vanwege de
geometrische figuur die wordt gevormd door de verschillende rechtsverhoudingen
tussen de belangrijkste participanten aan deze bouwcontractvorm~8

Bij de tweede vorm, 'opdrachtgever-aannemer', werkt de overheid het bestek
zonder externe adviseurs zelfstandig tot in het detail uit . De overheid is dus
verantwoordelijk voor het ontwerp en de aannemer voor uitvoering conform
ontwerp/bestek. Deze vorm is ontstaan door de toegenomen bemoeienis van de
overheid met het bouwen. Met haar monopoliepositie op de markt van
infrastructurele projecten heeft de overheid zich gedurende de afgelopen twee
eeuwen ontwikkeld tot een professionele aanbesteder met een hoop
deskundigheid . Ze heeft zich technische kennis en ervaring eigen gemaakt en
georganiseerd in bouwdiensten, met behulp waarvan de overheid zelf het ontwerp
vervaardigt en tot in detail uitwerkt . Voor de uitvoering daarvan zoekt de
overheid dan een aannemer . Dit model wordt ook wel het model van de (partieel-)
deskundige opdrachtgever genoemd . Hierbij wordt ook wel gesproken van
meervoudige opdrachtgever, denk hierbij aan opdrachtgevers die jaren achtereen
projecten uit laten voeren29. Kenmerkend voor deze beide contractvormen is de
strikte scheiding tussen de ontwerpfunctie en de uitvoeringsfunctie .

De laatste jaren is een ontwikkeling aan de gang die ertoe leidt dat aannemers niet
alleen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een gedetailleerd omschreven
bestek maar ook in een toenemend aantal gevallen verantwoordelijk zijn voor de
realisatie van geïntegreerde contracten waarin, afhankelijk van de aard van het
werk, ook het ontwerp, financiering, onderhoud en exploitatie is begrepen.
Afhankelijk van welke fasen in de realisatie van een werk zijn opgenomen in de
aanbesteding komen bijvoorbeeld de volgende moderne contractvormen voor :
- Design and Build/Design and Construct (D&B/D&C) - zowel het ontwerp als

de bouw zijn aanbesteed ;
- Maintain - uitsluitend het onderhoud van het werk is aanbesteed . Hierbij is als

definitie gebruikt dat het een onderhoudscontract betreft dat géén projectmatig
karakter heeft. Indien het een eenmalige onderhoudsactiviteit betreft is deze
opgenomen onder 'Build' ;

- Build, Own, Transfer - zowel de bouw als de exploitatie zijn aanbesteed en het
geheel wordt na de afgesproken periode weer eigendom van de opdrachtgever
(transfer) ;

- Design, Build, Finance and Own - zowel het ontwerp, de bouw, de exploitatie
als de financiering van het werk zijn aanbesteed .

- Design, Build and Maintain - zowel het ontwerp, de bouw als het onderhoud
zijn aanbesteed ;

In het geval van samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven bij
investeringsprojecten wordt gesproken van Publiek Private Samenwerking (PPS) .

28 . Jansen, C.E.C (1996, p. 5) .

29 Projectgroep RISMAN (1999) .

1 HUIDIGE SITUATIE IN DE GROND-,WATER- EN WEGENBOUW TU/e 1 16



I M .S . van Huizen INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUWI

Bepalen aanbestedingsprocedure
In de loop van de tijd zijn er aanbestedingsprocedures opgesteld en
gestandaardiseerd om discussies over (oneerlijke) concurrentie, leuren30 en
misbruik van informatie te voorkomen. Als resultaat is onder andere het Uniform
Aanbestedingsregelement (UAR) ontwikkeld als vervolg op initiatieven uit het
verleden .

Om na te gaan welke regelgeving al dan niet verplicht is bij de aanbesteding is de
aard van de opdrachtgever of aanbesteder essentieel .

Opdrachtgevers kunnen in twee groepen worden verdeeld :
- Private opdrachtgevers, waarvoor geen specifieke regelgeving is opgesteld
- Niet-private of publieke opdrachtgevers die, afhankelijk van soort opdracht en

wettelijk geregelde drempelbedragen, gehouden zijn aan
aanbestedingsregelgeving .

Voor private opdrachtgevers geld geen specifieke regelgeving inzake
opdrachtverstrekking. Toch wordt vaak gebruik gemaakt van het Uniform
Aanbestedingsregelement om de volgende redenen :
- Het UAR heeft een groot draagvlak in de sector .
- De aanbesteding kan effectief zijn omdat een vooraf vastgelegde

standaardprocedure kan worden gevolgd .
- Het getuigt van een professionele aanpak. De opdrachtgever kan helder

aangeven welke procedure wordt gevolg, welk product of welke dienst wordt
gevraagd. De aanpak is dus transparant en schept vertrouwen .

Voor overheidsopdrachtgevers geld dat er verschillende
aanbestedingsregelgevingen zijn opgesteld : er bestaan EU- en nationale
aanbestedingsregelementen . Een opdrachtgever doorloopt elke keer als hij een
project gaat realiseren een bepaalde keuzeproces . Schematisch kan het keuzeproces
als volgt worden weergegeven (zie figuur 2 .5). Bij iedere opdracht maakt de
overheid een afweging, zelf doen (inbesteden) of uitbesteden? Wanneer een
opdracht wordt uitbesteed, rijst de vraag op welke wijze de opdracht aan een
externe partij wordt gegund . Dit kan één op één, zonder concurrerende partijen in
de gelegenheid te stellen een offerte uit te brengen, of door middel van een
aanbesteding. Van aanbesteding is sprake als meerdere partijen in de gelegenheid
worden gesteld een offerte voor de opdracht uit te brengen . Of de aanbestedende
dienst nu voor Europees aanbesteden middels de Europese richtlijnen of een
andere procedure moet kiezen hangt af van het aan te besteden object en de
Europese drempelbedragen.

30 Onder "leuren" wordt verstaan dat de aanbesteder achtereenvolgens verschillende inschrijvers
benadert met een verzoek om een prijsopgave, waarbij de latere gegadigde wordt geïnformeerd over
de prijsaanbieding van de eerder met het doel een lagere prijs te verkrijgen 30 . Artikel 3 van het ouder
UAR-1996 verbood "leuren" . In het nieuwe UAR-2001 is deze bepaling vervangen door artikel 20 en
24 waarin wijziging van de aanbieding en keuze van de aannemer zijn geregeld (Pijnacker-Hordijk,
E.H. & Bend, G.W., van der 1999, p . 455) .
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I andere procedure

De Europese aanbestedingsregels waren tot 1 december 2005 vastgelegd in de
volgende vier richtlijnen :

- Richtlijn Werken :
- Richtlijn Leveringen:

- Richtlijn Diensten :

- Richtlijn Nutssectoren:

Lm

93/37/EEG
93/36/EE
G Gewijzigd in Richtlijn 97/52/EG van
92/50/EE 13 oktober 1997

G
93/38/EEG Gewijzigd in Richtlijn 98/4/EG van

16 februari 1998

De Richtlijn Werken is van toepassing op overheidsopdrachten in de bouw . In de
Richtlijn Werken is een "werk" gedefinieerd als "het product van bouw, dan wel
wegenbouwkundige werken in hun geheel dat ertoe bestemd is als zodanig een
economische of technische functie te vervullen" .

De Richtlijn Nutssector heeft betrekking op opdrachten voor de levering van
producten, de uitvoering van werken en het verrichten van diensten .
Overheidsopdrachten voor werken, in relatie tot de gww, worden als volgt
gedefinieerd in de tekst van de Richtlijn :
Een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel tussen een aanbestedende
dienst en een aannemer voor de uitvoering, dan wel het ontwerp en de uitvoering
tezamen, van werkzaamheden van bouwnijverheid (bijvoorbeeld algemene
bouwnijverheid, slopersbedrijven, utiliteitsbouw, water-, spoor- en wegenbouw,
baggerwerkzaamheden, installatiewerkzaamheden, bouwwerkzaamheden voor de
afwerking van gebouwen, etc .) .

Vanaf 1 december 2005 is de nieuwe Europese Richtlijn Overheidsopdrachten voor
Werken, Leveringen en Diensten, 2004/18/EG van kracht . Deze richtlijn vervangt
de vier richtlijnen over aanbestedingsregels .

Indien opdrachten voor'werken' met een geraamde waarde boven de Europese
drempel van 5 .278.000 euro komen is nieuwe EU-Richtlijn van toepassing. Voor
opdrachten van'diensten en'leveringen' zijn deze bedragen respectievelijk
137.000,- euro voor de centrale overheid en 211 .000 euro voor andere overheden .
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In Nederland waren de vier Europese richtlijnen omgezet in nationaal recht door
middel van de Raamwet EEG-voorschriften overheidsopdrachten en de daarbij
uitgevaardigde algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) .

Er waren op basis van de Raamwet de volgende twee AMvB's vastgesteld :
- Besluit Overheidsaanbestedingen.
- Besluit Aanbestedingen Nutssector.

De oude Raamwet EEG-voorschriften overheidsopdrachten zal worden vervangen
door de nieuwe Aanbestedingswet, die naar verwachting in de loop van 2008 in
werking treedt. Onder de nieuwe aanbestedingswet zullen de BOA (Besluit
aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten) en BASS (Besluit aanbestedingen
speciale sectoren) fungeren als AMvB's . Deze twee besluiten zijn de implementatie
van twee Europese aanbestedingsrichtlijnen: de 2004/18/EG en de 2004/17/EG .
De besluiten BAO en BASS zijn op 1 december 2005 in werking getreden en
vervangen in de nationale wetgeving het Besluit overheidsaanbestedingen (Boa) en
het Besluit aanbestedingen nutssector . Ook deze zijn niet langer relevant voor
nieuwe opdrachten van aanbestedende diensten .

Om een eind te maken aan de lappendeken van reglementen (UAR-EG 1991, UAR
1986, UAR 2001, ARW 2004) en meer uniformiteit te krijgen is de het
Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) opgezet. Dit is het juridische
kader waaraan moet worden voldaan bij de aanbesteding van werken door de vier
zogenoemde bouwdepartementen (ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer; Verkeer & Waterstaat; Defensie en ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit) . Overige overheden kunnen het ARW
2005 op vrijwillige basis hanteren. De verwachting is dat dit ook zal gebeuren met
als wenselijk gevolg dat ondernemers met één stelsel worden geconfronteerd .

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert de gemeenten het ARW
2005 te hanteren omdat de Europese richtlijn werken, leveringen en diensten via
het BAO op 1 december 2005 in werking is getreden, is de voorganger van het
ARW 2004, het UAR-EG 1991, niet meer actueel . Deze voorganger (UAR-EG 1991)
wordt door veel gemeenten nog wel gehanteerd . Met de toepassing van het ARW
2005 voldoen gemeenten weer aan de voorschriften van het BAO en daarmee aan
de voorschriften van de Europese richtlijn .

Het ARW 2005 dient te worden toegepast bij :
- rijksoverheid voor nationaal en Europees (verplicht)
- overige aanbestedende diensten; nationaal facultatief, Europees verplicht
- ook organisaties die voor meer dan 50% door aanbestedende dienst worden

gesubsidieerd
- gemeenten: VNG adviseert om nationaal ook ARW te gebruiken
Na invoering van de aanbestedingswet zal de ARW verplichting ook gelden voor
gemeenten, provincies, waterschappen en andere aanbestedende diensten . Dit

blijkt ook uit artikel 1 van BA031 .

31 Wenselaar, W.J.H. (2005, p. 4)
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2.3 .3

Binnen het ARW 2005 komende volgende aanbesteding vormen voor :

Europese aanbestedingsprocedures :
- openbare procedure (openbare aanbesteding)
- niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie)
- concurrentiegerichte dialoog
- onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
- onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
- gunning concessieovereenkomst
- gunning van opdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst met een

enkele ondernemer
- gunning van opdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst met meer

ondernemers
- experimenteerbepaling met enkele procedurevoorschriften opgenomen .

Nationale aanbestedingsprocedures:
- als onder Europees
- onderhandse procedure

Selectie en gunning van de inschrijving
De aanbestedingsprocedure dient transparant te zijn . Vooraf dienen selectiecriteria
en gunningcriteria bekend te zijn . Deze criteria dienen objectief, helder en
evenredig te zijn.

Om te beoordelen of een inschrijver geschikt is om het werk uit te voeren, kunnen
selectiecriteria worden gehanteerd . Selectiecriteria zijn dus bedoeld voor
kwalitatieve selectie van leveranciers . Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de
volgende aspecten van een gegadigde of inschrijver :
- uitsluitinggronden, bijv. faillissement, wanbetaler ter attentie van

belastingen/premies, strafblad ;
- inschrijving in handelsregister;
- eisen aan financiële/economische draagkracht van opdrachtnemer ;
- getuigschriften omtrent technische bekwaamheid en kwaliteit van materieel ;

Waar selectiecriteria de inschrijver beoordelen, beoordelen gunningscriteria de
inschrijving. Het belangrijkste onderscheid bij gunningcriteria is die tussen laagste
prijs en economisch meest voordelige aanbieding (EVA). Als laagste prijs het
gekozen gunningcriterium is, worden geen andere aspecten dan de prijs
meegenomen in de bepaling welke aanbieding de winnende is. Bij EVA kunnen,
naast de prijs, ook aspecten als de kwaliteit, technische waarde, esthetische en
functionele kenmerken, rafter sales-service en tijdstip voor het uitvoeren van het
werk, van een aanbieding in de beoordeling meegenomen worden . In het geval
van EVA moeten alle criteria in bestek genoemd worden .

UITVOERING BOUWCONTRACTEN

Gedurende de uitvoering ziet de opdrachtgever er op toe dat de aannemer
prestaties levert conform het contract, en dat alleen betaald wordt voor prestaties
die ook werkelijk geleverd zijn. Het type contract, en de precieze invulling van elk
contract afzonderlijk, is van invloed op de risico's die de opdrachtgever dient te
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beheersen bij de uitvoering. Het type contract dat gekozen wordt, is mede
bepalend voor de wijze waarop het toezicht vormgegeven dient te worden .

2.4

Voor de uitvoeringsfase, worden in het contract meestal standaard afspraken van
toepassing verklaard : de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken, de UAV 1989 . Voor samenwerkingsverbanden waarbij de
aannemer niet alleen verantwoordelijk is voor de uitvoering, maar ook voor het
ontwerp wordt gebruik gemaakt van het Uniform Administratieve Voorwaarden
voor geïntegreerde contractvormen, het UAV-gc 2005 . Het gaat bij deze
voorwaarden bijvoorbeeld over de voorwaarden waaronder de aannemer recht
heeft op bijbetaling voor meerwerk32, verrekening van schade, het toezicht vanuit
de opdrachtgever, en een procedure bij geschillen tussen aannemer en
opdrachtgever over de door de aannemer geleverde prestaties . Elke opdrachtgever
kan de UAV van toepassing verklaren . UAV-contracten vergen door de
gedetailleerdheid van het "traditioneel RAW- bestek" veel toezicht van de opdracht
op de prestaties van de aannemer .

Naast het traditionele toezicht kan ook gewerkt worden onder zogenoemde
externe kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging omvat zowel het intern beheersen en
bewaken van de kwaliteit bij voorbereiding en uitvoering, als het op doeltreffende
wijze aantonen van de werkelijk gerealiseerde kwaliteit door de aannemer. Dit
betekent dat niet de opdrachtgever of directie het uitgebreide toezicht houdt, maar
dat de opdrachtnemer daar voor een groot deel zelf zorg voor draagt . De
opdrachtgever steunt hierbij mede op het kwaliteitssysteem van de aannemer
waarin de aannemer zelf aantoont dat het product voldoet aan de gestelde eisen .
Het systeem van externe kwaliteitsborging wordt periodiek door een externe
controle-instantie beoordeeld. De opdrachtgever zelf dient ook door audits te
toetsen of het systeem van kwaliteitsborging goed werkt .

In de voorgaande alinea's is de algemene rol van de overheid beschreven . In de
volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de aanbestedingspraktijk bij
Rijkswaterstaat (§2.4) en ProRail (§2 .5) .

DE AANBESTEDINGSPRAKTIJK VAN RIJKSWATERSTAAT

Rijkswaterstaat (RWS) is een directoraat-generaal (DG) binnen het ministerie van
Verkeer en Waterstaat . Het is een van de grootste aanbestedende diensten in de
GWW-sector met momenteel ongeveer 10 000 medewerkers . Rijkswaterstaat is
georganiseerd in één hoofdkantoor, tien regionale directies en zes specialistische
diensten waaronder de Bouwdienst Rijkswaterstaat . RWS voert projecten uit op
het gebied van bouw en onderhoud van infrastructurele weg- en waterbouw en zet
bij de aanleg van deze infrastructurele werken verschillende marktpartijen in .
In deze paragraaf wordt de wijze waarop Rijkswaterstaat invulling heeft gegeven
aan het aanbestedingsbeleid beschreven aan de hand van het onderstaande proces
van aanbesteden. De verschillende aandachtsvelden zullen kort worden
behandeld .

32 Bij "meerwerk" kan het bijvoorbeeld gaan om extra opgedragen werk door de opdrachtgever, om een

vergoeding voor extra geleverde hoeveelheden of extra gemaakte uren .
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Figuur 2.6

Proces van aanbesteden,

(Dolmans-Budé, et . al.
,2002).
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Richtlijn en strategie
De beleidsregels aanbesteding van werken (zie §2.3.2) zijn door Rijkswaterstaat
uitgewerkt in een praktijkgericht Handboek Contractering (HACON) . HACON is
in januari 2000 gepubliceerd en is een bundeling van regelgeving die gedurende
meer dan 50 jaar is ontwikkeld . Hiermee is het aanbestedingsbeleid van RWS
gebaseerd op Europese en nationale regels. Bij Europese aanbestedingen boven de
daartoe gestelde grensbedragen (zie §2 .3.2) past RWS het ARW2005 toe. In het
geval van nationale aanbestedingen onder de Europese grensbedragen hanteerde
de dienst tot 1 decemb er 2005 het UAR 2001 . Hiervoor kan nu ook het ARW2005
worden toegepast .
Uitgangspunten van het Rijkswaterstaat Aanbestedingsbeleid zijn, in aansluiting
op onder meer het UAR, het hebben van een eenduidige marktbenadering, het
bieden van ruime inschrijvingsmogelijkheden voor marktpartijen en een
eenvoudige toetsing van inschrijvers door de aanbestedende dienst.
Voor een werk met een bedrijfseconomische raming gelijk aan of hoger dan het
grensbedrag moet een openbare aanbesteding, al dan niet met voorafgaande
selectie, worden gehouden. Bij sommige categorieën van complexe opdracht wordt
gekozen voor een openbare aanbesteding met voorafgaande selectie . In
uitzonderingsgevallen worden werken zonder aanbesteding, dus 'uit de hand'
gegund. Boven de €250 .000; is daarvoor mandaat van het hoofdkantoor nodig .
RWS hanteert zelf verschillende grensbedragen per categorie werk(wegen,
waterbouw, onderhoud, etc .). Het gemiddelde grensbedrag voor RWS ligt op een
half miljoen euro33 .
Voor een werk met een bedrijfseconomische raming lager dan het grensbedrag
wordt in principe een onderhandse aanbesteding gehouden . Bij Rijkswaterstaat
wordt doorgaans het criterium van "de economisch meest voordelige aanbieding"

33 Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2002) .
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gehanteerd . Daarbij speelt de prijs als regel de belangrijkste rol . Kwaliteitsborging
of het plan van aanpak kunnen ook meewegen.

Aanbestedingsdocumenten
Rijkswaterstaat besteedt veel werken uit in de vorm van RAW-bestekken. De
minimum kwaliteitseisen zijn daarin volledig beschreven . De omvang is meestal
verrekenbaar. Daarnaast maakt RWS gebruik van productgerichte bestekken,
waarbij de hoeveelheden bij de aanvang van het werk tussen opdrachtgever en
aannemer op basis van theoretische berekeningen worden geaccordeerd .
In het HACON zijn diverse modelcontracten opgenomen . Voorgeschreven wordt
dat indien een modelcontract beschikbaar is voor een bepaald werk, dit contract
ook gebruikt dient te worden als de geraamde opdrachtsom groter is dan € 25 .000;

Voor de contracten wordt binnen RWS gebruik gemaakt van de volgende
Algemene Voorwaarden:
• UAV 1989 .
• UAV-GC .
• UAV-TI 1992 .
• ARIV 1993 (Algemene Rijksinkoop Voorwaarden) .
• AVVD 1997 (Verlening van diensten aan RWS door middel van orderbon) .
• RVOI 2001 .

Budget
Bij de werken van RWS wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouwprojecten
en onderhoudswerken. Voor het bepalen van het budget maakt RWS gebruik van
de zogenaamde PRI-methode34. De PRI-methode is bij Rijkswaterstaat
voorgeschreven. Op basis van het eerst plan voor een nieuwbouwproject wordt in
de PRI-systematiek een raming opgesteld. Het project wordt vervolgens
opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) . Bij de
eerste opnamen wordt een globale raming van kosten uitgevoerd, voornamelijk
met behulp van kengetallen. Als na verloop van tijd het jaar van uitvoering in zicht
komt, wordt de raming geactualiseerd en nader gespecificeerd, op basis van de
dan bekende projectspecificaties . Het project wordt daarna opgenomen in de te
managen contracten, als onderdeel van het realisatieprogramma met een
taakstellend budget . De uitgaven door het ministerie van Verkeer en Waterstaat
aan de in het MIT geplande projecten worden verantwoord in het
Infrastructuurfonds35 . Dit fonds bestaat sinds 1994 om een directer verband te
leggen tussen doelstellingen en middelen36 .

Directiebegroting
De directiebegroting wordt door de aanbestedende dienst van RWS opgesteld .
Hierbij wordt gebruik gemaakt van kengetallen uit een Landelijk Kostprijsbestand
(LBK). De begroting wordt getoetst door de afdeling Contract- en Kostprijszaken .
De directiebegroting is hierbij gebaseerd op bedrijfseconomische ramingen, dus

34 PRI-project Ramingen Infrastructuur .

35 Bakker (2001) .

36 De Wet op het Infrastructuurfonds heeft tot doel het stimuleren van zowel een integrale afweging van

prioriteiten als continuïteit van middelen voor infrastructuur .
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zonder marktinvloeden. Risico's worden meegenomen door middel van een post
onvoorzien. Hiervoor wordt of een risicoanalyse uitgevoerd om de risico's te
waarderen, of een algemeen opslagpercentage gebruikt . Bij de raming voor de
directiebegroting wordt tevens gebruik gemaakt van de PRI-methode .

Marktwerking
De marktbenadering van RWS is afhankelijk van de grensbedragen . Immers bij
bedragen die hoger liggen dan het grensbedrag is sprake van openbare
aanbesteding. Bij raming onder het grensbedrag is sprake van een onderhandse
aanbesteding .
Door als hoofdregel te kiezen voor openbaar aanbesteden, werkt een breed scala
aan bedrijven voor Rijkswaterstaat . Hierdoor wordt een optimale werking van de
markt bevorderd en is er sprake van concurrentie37 . Uit onderzoek komt naar
voren dat openbaar aanbesteden soms tot spanning leidt . Inschrijvers zijn soms
bereid tot extreem lage aanbiedingen om het werk te kunnen krijgen . De kwaliteit
kan dan onder druk komen te staan . Ook stimuleert het de aannemer om fouten in
het bestek tijdens de uitvoering uit te buiten38 .

Selectie aannemer
In HACON wordt aangegeven dat selectiecriteria als minimumeisen moeten
worden gehanteerd en uiteraard alleen betrekking hebben op de inschrijver .
Voorafgaande selectie bij RAW-bestekken wordt bij RWS niet vaak toegepast . Bij
het gebruik van contracten waar een aanzienlijke ontwerpinspanning van de
gegadigde wordt gevraagd komt het meer voor39 .
De eisen en criteria die in de aankondiging worden vermeld, mogen niet worden
gewijzigd na publicatie van de aankondiging. Daarnaast moeten ze in redelijke
verhouding staan tot de uit te voeren opdracht en moeten ze voldoende
concurrentie kunnen garanderen.

Inschrijving

Inschrijvers dienen hun inschrijving in op een standaardformulier in een gesloten
envelop. Tevens kunnen ze een alternatieve aanbieding doen . Zolang ze er ook
maar een inschrijving bijvoegen die overeenkomstig de besteksvoorwaarden van
de opdrachtgever is . De inschrijver kan op deze wijze een innovatie of nieuwe
techniek presenteren. De kwaliteit moet echter wel gelijkwaardig zijn aan de
oplossing die door RWS is geformuleerd . Bedrijven schrijven meestal afzonderlijk
in, maar een gezamenlijke aanbieding is ook mogelijk. Vooral bij grotere en
complexere werken vormen marktpartijen combinaties . Hiermee brengen ze hun
capaciteit, kennis en expertise samen en spreiden ze hun risico's . Bij aanbiedingen
door combinaties wordt rekening gehouden met de mededingingswetgeving .

3' Uit de parlementaire enquête bouwfraude (2002) blijkt dat door verschillende marktpartijen de

mededingingsregels structureel zijn overtreden. Hierdoor was er geen sprake van optimale
marktwerking en concurrentie.

38 Dolmans-Budé, et. al . (2002) .

39 Dolmans-Budé, et.al. (2002) .
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Toetsing inschrijving
De aanbieding van de inschrijver wordt getoetst aan de selectie-eisen en
gunningcriteria zoals in de aankondiging vermeldt . De inschrijvingen worden bij
RWS beoordeeld door de toekomstige directie van het te realiseren werk (directie
UAV) en de afdeling Contract- en Kostprijszaken . In HACON is opgenomen dat
zowel de selectie-eisen als ook de gunningscriteria niet na de publicatie van de
aankondiging mogen worden gewijzigd . Verder moeten net als selectie-eisen ook
de gunningscriteria redelijke verhouding staan tot de uit te voeren opdracht en
moeten ze voldoende concurrentie kunnen garanderen . Bij de gunning van het
werk aan een bepaalde inschrijver wordt de criteria 'laagste prijs' of 'economisch
meest voordelige aanbieding' (EVA) gehanteerd40. Voor wat betreft de prijs
vergelijkt RWS de verschillende posten in de aanbieding met de eigen ramingen .
Een opdracht wordt alleen verleend als het verschil tussen raming en
inschrijvingssom verklaarbaar en aanvaarbaar is . Doorgaans wordt het criterium
EVA het meest toegepast, waarbij dan in de praktijk de 'laagste prijs' als regel de
belangrijkste rol speelt41 .

Contractering
Op basis van projectkarakteristieken en een risicoanalyse kiest RWS voor een
bepaalde contractvorm en een bepaalde wijze van aanbesteding. Veelgebruikt is
het RAW-bestek . Gecombineerd met de opdrachtbrief vormt dit dan het contract .
RWS is actief met introductie van innovatief aanbesteden en geïntegreerde
contractvormen, dit wordt in hoofdstuk 3 nader uitgewerkt .

Uitvoering
Het toezicht op het werk, de zogenoemde directievoering gebeurt door de directie
UAV. Dit zijn meestal RWS medewerkers, maar soms wordt capaciteit ingehuurd .
Personeel dat hiervoor wordt ingehuurd is meestal werkzaam bij een
ingenieursbureau, maar werkt in zo'n geval onder verantwoordelijkheid van de
directie UAV .
Om tijdens de uitvoering het beheersen van het contract te kunnen waarborgen
maakt RWS gebruik van interne regelgeving van contracten (Uniformering
Contracten Administratie) . Het Handboek Contractering van RWS bevat het beleid
en de voorschriften voor de omgang met veranderingen in het contract . Het gaat
dan om zaken als meer- en minderwerk (MMW), claims en geschillenbeslechting .

Evaluatie
Het proces van aanbesteden wordt bij het merendeel van de contracten van RWS
niet per project geëvalueerd, tenzij bijzondere zaken zijn voorgevallen42 . Bij
innovatieve contracten wordt wel expliciet geëvalueerd . Om het
aanbestedingsbeleid te monitoren vinden er wel periodieke evaluatie door de
regionale directies plaats en wordt managementinformatie verzameld via de
database Consys, waarin opgeslagen contract- en aanbestedingsgegevens .

40 Bij de economisch meest voordelige aanbieding doelt men op geboden kwaliteit, levertijden e .d.

41 PricewaterhouseCoopers (2002, p. 183) .

42 Dolmans-Budé, et . al . (2002).
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2.5 DE AANBESTEDINGSPRAKTIJK VAN PRORAIL

ProRail bestaat in zijn huidige vorm pas sinds 1 januari 2003 . Het is samengesteld
uit drie bedrijfsonderdelen van het voormalige staatsbedrijf NS . Vanaf 1995 bevatte
de NS drie taakorganisaties die zich respectievelijk bezighielden met het beheer, de
capaciteitsverdeling en de verkeersleiding van het Nederlandse spoornetwerk . In
2001 werden de strenge richtlijnen betreffende de verhoudingen tussen overheid,
spoorbeheer en spoorexploitatie van kracht . Deze nieuwe richtlijnen zijn vertaald
in de nieuwe Spoorwegwet van 2005 en de Concessiewet van 2002 . Deze strengere
wetgeving leidde tot het samenvoegen van de drie taakorganisaties van de NS in
een juridische organisatie, genaamd ProRail43. ProRail is de railinfrastructuur-
beheerder van Nederland . Formeel is ProRail BV een dochteronderneming van
Railinfratrust BV (RIT) . Voor de dagelijkse bedrijfsvoering wordt de handelsnaam
ProRail gevoerd . Railinfratrust BV is een zelfstandig bedrijf (eigendom van de
Nederlandse Staat) dat juridisch eigenaar is van het overgrote deel van de
spoorweginfrastructuur . Dochteronderneming ProRail BV is de economische
eigenaar van het spoorwegnet en heeft als taak dit te onderhouden, te exploiteren
en indien de rijksoverheid daartoe besluit, uit te breiden . Bovendien verdeelt
ProRail de capaciteit op het spoor onder de verschillende goederen- en
reizigersvervoerders . Ten slotte is ProRail ook verantwoordelijk voor de
verkeersleiding op het spoor. ProRail beheert 6500 kilometer spoor met 3000
overwegen, 4500 kilometer bovenleiding, 8600 wissels en 385 stations .

Railinfratrust BV is bij de verzelfstandiging van de Nederlandse Spoorwegen in
1995 opgericht als houdstermaatschappij van de drie organisaties Railinfrabeheer
(RIB), Railned en Railverkeersleiding (RVL) . Deze drie NS-organisaties zijn gaan
werken voor rekening en volgens aanwijzingen van de minister van Verkeer en
Waterstaat, met de bedoeling de taken die als overheidstaken gezien worden los te
koppelen van de commercieel opererende NS-organisatie. Pas op 1 juli 2002 is
Railinfratrust uit de NS-holding gehaald . Sinds 1 januari 2003 gebruikt
Railinfratrust BV de handelsnaam'ProRail' .

Op 1 januari 2003 fuseerden de drie Railinfratrust-dochters Railinfrabeheer BV,
Railverkeersleiding BV en Railned BV tot ProRail BV . Overigens zonder de
spoorwegveiligheidstaak van Railned, dat onderdeel ging uitmaken van de
Inspectiedienst Verkeer en Waterstaat . ProRail BV bestaat sindsdien uit de
bedrijfseenheden Capaciteitsmanagement, Verkeersleiding, Inframanagement,
Infraprojecten, Spoorontwikkeling en ICT-services44 .

43 Oudshoorn, E . & Franck, H . (2007, p. 44)
44 www .prorail .nl
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Figuur 2.7

Organigram ProRail,

(www.prorail .com) .

M.S. van Huizen INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUW I

. .. . .. . . . .. . ...m..~.............. . .~...~.., .... .. .. ...... .. ..~.. .. .... .. ., .. ..,,
~ ~

In deze paragraaf wordt de wijze waarop ProRail invulling heeft gegeven aan het
aanbestedingsbeleid beschreven.

Richtlijn en strategie
Op basis van een publieke beheerconcessie van het Ministerie van V&W is ProRail
de infrarailmanager van het Nederlandse hoofdspoorwegennet . Deze
beheersconcessie verleent ProRail het exclusieve recht en de plicht om de
hoofdspoorweginfrastructuur te beheren . Deze concessie heeft een looptijd van 10
jaar en loopt nog tot 2015 .

ProRail valt onder de Richtlijn Nutssectoren45 omdat het een aanbestedende dienst
is die als hoofdtaak een kernactiviteit die heeft valt onder deze richtlijn46. Deze
Europese Richlijn is vervangen voor de nieuwe Europese Richtlijn 2004/18/GE en
2004/17/GE. Voor de Nederlandse wetgeving is de nieuwe Europese richtlijn met
betrekking tot Nutssectoren geïmplementeerd door middel van de BASS (Besluit
Aanbestedingen Speciale Sectoren) .

Aanbestedende diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en
postdiensten, vanouds gezamenlijk aangeduid als 'de nutssectoren', zijn met
ingang van 1 december 2005 verplicht om opdrachten overeenkomstig de
bepalingen van het BASS te gunnen . ProRail is een aanbestedende dienst in de
sector vervoer en zal dus de BASS moeten toepassen .

ProRail heeft de Europese en nationale regels uitgewerkt in haar eigen
aanbestedingsreglement47 .

45 zie blz 14 hoofdstuk 2 bepalen aanbestedingswijze .

46 Ministerie van Economische zaken (1999) .

47 AKl, (2001) .
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Alle andere diensten worden aanbesteed volgens procedures uit het
aanbestedingsreglement van ProRail .

Voor alle zaken betreffende het aanbesteden heeft ProRail de afdeling
aanbestedingszaken, kostenmanagement en inkoop (AKI) .

Aanbestedingsdocumenten
ProRail publiceert haar aanbestedingen op een speciale aanbestedingswebsite .
Aanbestedingen die worden gehouden onder het erkenningsysteem categorie
'Spooraannemers' van ProRail, worden gepubliceerd op de nieuw ontwikkelde
aanbestedingswebsite TenderNed . TenderNed is het nieuwe aanbestedingsysteem
van ProRail en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ter vervanging van het
huidige. Op termijn zullen alle aanbestedingen van ProRail verlopen via
TenderNed .

Het aanbestedingsreglement nutssectoren (ARN 2006) bevat alle
aanbestedingsrichtlijnen die moeten worden toegepast . Het document bevat de
spelregels voor Europese en nationale aanbestedingen voor werken, diensten en
leveringen.

Budget
Het jaarlijksbudget van ProRail bedraagt ruim twee miljard euro en wordt betaald
door het ministerie van Verkeer en Waterstaat .

Marktwerking
Een markt voor opdrachten in de spoorbranche bestond voor 1995 niet . Alle
activiteiten, zoals ingenieursdiensten, bouw en onderhoud, werden uitgevoerd
door bedrijven die onderdeel uitmaakten van het toenmalige staatsbedrijf de
Nederlandse Spoorwegen (NS) . Vanaf 1995 werd de NS verzelfstandigd en is
ernaar gestreefd een echte markt voor de spoorbouw te laten ontstaan . Uit het
onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2001 bleek dat sinds het begin van de
verzelfstandiging in 1995 meer marktconforme verhoudingen met meer
concurrentie zijn ontstaan48 .

Selectie aannemer
Aannemers worden door ProRail de kans geboden mee te dingen naar opdrachten
indien zij voldoen aan de Europese Erkenningsregeling van ProRai12006 (EP2006) .
De werkzaamheden aan het spoor worden niet uitgevoerd door ProRail zelf . En op
dit moment heeft het bedrijf voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
grote spooraannemers als BAM Rail, VolkerRail en Strukton gecontracteerd . Voor
bouw- en vernieuwingswerk zijn een tiental aannemers gecertificeerd .

48 Algemene Rekenkamer, (2001).
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DE ROL VAN HET RIJK VOOR DE STIMULERING VAN INNOVATIE EN EXPORT

De laatste jaren heeft de overheid een centrale plaats in haar innovatiebeleid
gegeven aan het stimuleren van clustervorming, strategische samenwerking en
netwerkvorming tussen bedrijven onderling en met kennisinstellingen om zo de
concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven te versterken . De

vooronderstelling hierbij is dat clustering van bedrijven innovativiteit bevordert .

Diverse auteurs hebben dit effect in case-studies vastgesteld49 .

Bij het concreet invullen van de overheidstaak op het gebied van de innovatieve
clustervorming, kunnen drie industriepolitieke rollen worden onderscheiden50 :
- Voorwaardenscheppend: het creëren van gunstige en stabiele voorwaarden

waaronder bedrijven hun concurrentievermogen en innovatiepotentieel
kunnen vergroten .

- Makelaar en schakelaar : het identificeren en stimuleren van de mogelijkheden
van innovatieve clustervorming door strategische informatievoorziening en
het bij elkaar brengen van vragers en aanbieders .

- Veeleisende marktpartij bij het voorzien in maatschappelijke behoeften : het
voorzien in een aantal maatschappelijke behoeften met een publiek karakter en
het daarbij actief organiseren en initiëren van innovatieve clustervorming.

Eén van de sectoren waar kansen liggen voor clustervorming is de infrastructuur .
Hier is de overheid, zoals hiervoor beschreven een belangrijke opdrachtgever van
publieke werken. Zij kan hier de rol van veeleisende marktpartij vervullen, waarbij
de wijze van aanbesteding zo kan worden ingericht dat het de marktpartijen
prikkelt tot innovatieve projecten en clustervorming in de hand werkt . Om dit te
bewerkstelligen heeft de overheid Innovatief Aanbesteden (IA) en Publiek-Private
Samenwerking (PPS) geïntroduceerd . Beide richten zich op een grotere
inschakeling van private partijen bij overheidsprojecten met als doel een betere
prijs/kwaliteitsverhouding te realiseren en tegelijkertijd clustervorming te
stimuleren door een andere manier van aanbesteden bij grote, complexe projecten .
In hoofdstuk 3 zal hierop nader worden ingegaan .

DE ROL VAN HET RIJK ALS TOEZICHTHOUDER OP NALEVING VAN WET- EN
REGELGEVING

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft namens de rijksoverheid
onder meer de functie om de naleving van de Mededingingswet te waarborgen in
de zin van voldoende, transparante en eerlijke concurrentie tussen inschrijvers bij
aanbesteding.
In Nederland waren prijsafspraken tot 1992 gebruikelijk . Middels de Vereniging
van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid (SPO)51
werden in openbare bijeenkomsten afspraken gemaakt over prijsafspraken . De
Nederlandse overheid gedoogde dit met het oog op een goede marktordening,
mits er geen misbruik van werd gemaakt (zogenaamd misbruikstelsel) . In 1992
verbood de Europese Commissie de prijsafspraakmakende regelingen van de

49 Jacobs D. & Man, A .P . de (1995) .

50 Brief van de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer (1997) .

51 Jacobs, et. al ., (1992, p. 72) .
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branche in de zogenoemde SPO-beschikking omdat zij niet in overeenstemming
waren met de EU-richtlijnen. Het EU-mededingingsstelsel sluit normaal gesproken
elk vooroverleg tussen aannemers uit voordat een aanbieding aan een
opdrachtgever wordt gedaan. Hiermee wordt een knelpunt benoemd in de
Europese aanbestedingsregels ten aanzien van voorkennis van bedrijven . Hierop
zal nader worden ingegaan in hoofdstuk 352 . Daarnaast moeten binnen de EU
overigens alle openbare aanbestedingen boven de 211 .000 euro voor leveringen en
diensten en boven de 5 .278.000 euro voor werken internationaal gepubliceerd en
open 'getenderd' worden(zie ook §2.3 .2) .

Het zogenaamde misbruikstelsel werd in de nieuwe Mededingingswet, die op 1
januari 1998 van kracht is geworden, vervangen door een verbodstelsel .

In de Mededingingswet gaat het in de kern om 3 verbodsbepalingen :
- kartelverbod : mededingingsafspraken zijn verboden tenzij expliciet toegestaan

(art.6) ;
- misbruik van economische macht is verboden (art .24) ;
- het is verboden concentraties tot stand te brengen zonder voorafgaande

melding bij de NMa (art.34) .
De NMa toetst bij vermoedens van overtredingen van de Mededingingswet of het
kartelverbod op "afspraken" of "onderlinge afgestemde feitelijke gedragingen"
van toepassing is. Ook gaat zij na of er al dan niet sprake is van een merkbare
beperking van de mededinging. Vervolgens wordt gekeken of er geen sprake is
van een groepsvrijstelling (bijvoorbeeld of afspraken vallen onder de Vrijstelling
combinatieovereenkomst; zie kader), en of er redenen zijn voor een individuele
ontheffing. Bij beoordeling van misbruik van economische machtspositie en het
toelaatbaar zijn van voorgenomen concentraties zijn gegevens over marktaandelen
van belang.

Vrijstelling combinatieovereenkomsten
Het Nederlandse mededingingsrecht bevat een vrijstelling voor combinatievorming bij aanbesteding :
Besluit vrijstelling combinatieovereenkomst (Bvc)53 . Dit maakt het voor bedrijven onder bepaalde
voorwaarden mogelijk gezamenlijk in te schrijven op grotere opdrachten, risico's over meer partijen te
verdelen zonder dat zij daarmee het kartelverbod overtreden .
Er bestaat echter een risico dat deze combinaties tot ongeoorloofde beperking van de mededinging
leiden. In de toelichting bij het besluit is gewezen op dit risico (Bvc . p . 233) : "Het is niet
ondenkbeeldig dat tengevolge van deze beschikkingen (red . SPO-beschikking) combinatievorming als
alternatief zou worden ingezet om de concurrentie bij aanbestedingen te beperken" . In de evaluatie
van de Mededingingswet zou dit meegenomen worden. De bevoegdheid tot toetsing van
combinatieovereenkomsten aan het Bvc ligt bij de NMa, maar zal echter omwille van de snelheid,
volgens de literatuur, in de praktijk aan de kortgedingrechter of Raad van Arbitrage worden
voorgelegdsa

Uit de parlementair enquête bouwnijverheid blijkt nu dat de afspraken over
marktverdeling en prijsstelling na 1992 "ondergronds'zijn blijven bestaan en
systematisch hebben plaatsgevonden55 .

52 Vollaard & Witteveen (1998, p . 54) .

53 Besluit van 27 noverber 1997, Stb . (1997) 592 .

54 Brief van de tijdelijke commissie onderzoek bouwfraude aan de Tweede Kamer (2002) .
55 Parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid (2002) .
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2.8 CONCLUSIE

Zoals blijkt uit de hiervoor beschreven rol van de overheid bij het realiseren van
werken op de gww-markt, wordt het aanbestedingsbeleid voor alle departementen
bepaald door de regelgeving van de Europese Unie, het UAR-EG, het UAR 2001 en
de opvolger ARW2005 en de daarop gebaseerde jurisprudentie.
Geschiktheidseisen, uitsluitingscriteria en aanbestedingsvormen worden hierdoor
bepaald. De vrijheid om eigen keuzes te maken zijn er vooral voor wat betreft de
keuze van de aanbestedingsvorm, het gurulingsciterium en de wijze van ramen . De
overheid blijkt één van de belangrijkste opdrachtgevers in de gww-sector . Hoewel
de overheid zeker niet dominant is (RWS heeft als grote opdrachtgever slechts 11
% van de markt), worden RWS en ProRail wel algemeen gezien als leidend . RWS
en ProRail lopen eerder tegen de beperkingen van de techniek en de organisatie
aan en spelen zodoende een belangrijke rol in innovatieprogramma's en het
opstellen van aanbestedingsvoorschriften en -standaarden. Er vinden
verbeteringen plaats ten aanzien van de lappendeken van wetten en regels door de
nieuwe ARW2005 en ARN2006 .
De overheid richt zich middels Innovatief Aanbesteden en Publiek Private
Samenwerking op en grotere inschakeling van private partijen met als doel een
betere prijs/kwaliteitsverhouding te realiseren en tegelijkertijd clustervorming te
stimuleren. We hebben te maken met een van karakter veranderende overheid en
een grote hoeveelheid mededingingsrechterlijke en aanbestedingsrechterlijke
regelgeving .
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3 Ontwikkelingen in
de gww-markt

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de huidige situatie in grond-, water- en
wegenbouw te aanzien van het aanbesteden en de rol van de rijksoverheid . In dit
hoofdstuk zal worden ingegaan op de ontwikkelingen in de gww-markt ten
aanzien van het aanbestedingsbeleid . Er zal worden ingegaan op de vraag wat de
gevolgen van deze ontwikkeling zijn op de gww-markt en op welke wijze
Rijkswaterstaat en ProRail hier mee om gaan . Hierbij wordt gebruik gemaakt van
gevonden literatuur en gehouden interviews met expert .

NIEUWE STIJL VAN AANBESTEDEN

De rijksoverheid meet zich een nieuwe stijl van aanbesteden aan. Door
marktpartijen uit te dagen nieuwe en betere oplossingen uit te werken hoopt de
overheid de partijen te stimuleren om met innovatieve oplossingen te komen voor
nieuwe problemen. Hierdoor kan de prijs-kwaliteitsverhouding van publieke
goederen worden verhoogd en kan de concurrentiekracht van marktpartijen
worden versterkt. Deze nieuwe stijl van aanbesteden is als beleid onder de noemer
'innovatief aanbesteden vastgelegd56. Het begrip 'innovatief' slaat op :
- het proces van aanbesteden : vroege betrokkenheid van private partijen, een

opdrachtgever die functioneel veel eist en de technische realisatie overlaat aan
de uitvoerders, een proces met transparantie en competitie

- het product: het aanbestede product moet een betere verhouding kennen
tussen prijs en prestatie dan traditionele oplossingen . Alleen dan versterken de
private partijen hun positie op de afzetmarkt. Die verbetering kan liggen in
nieuwe technologie, nieuwe organisatievormen of beide .

Het uiteindelijke doel is het stimuleren van de ontwikkeling van innovatieve
producten en productiemethoden. Aanbestedingsprocedures zijn daarbij een
hulpmiddel.

AANBESTEDEN `OUDE STIJL' EN HAAR TEKORTKOMINGEN

Waarom is de 'oude stijl' van aanbesteden minder geschikt voor het bereiken van
kwaliteitsverbeteringen van het productieproces en het product?
Zoals uit het vorige hoofdstuk bleek zien we bij de overheid van oudsher de
volgende twee contractvormen : 'opdrachtgever-adviseur-aannemer' en
'opdrachtgever-aannemer'. Kenmerkend voor deze contractvormen is de scheiding

5s Brief van de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer (1997) .
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tussen ontwerp en uitvoering . De overheid ontwikkelt het product grotendeels
zelf, maakt een onderverdeling naar deelactiviteiten en besteedt deze activiteiten
vervolgens afzonderlijk aan . De marktpartijen voeren vervolgens het werk volgens
de specificaties van het bestek uit. De overheid speelt hier de rol van regisseur en
'superorganisator' en stuurt zo alle bij het project betrokken partijen aan . Bij deze
regiecontracten concurreren de marktpartijen op de prijs van een door de overheid
gespecificeerde activiteit . Dit traditionele kader kent een aantal beperkingen-57 . De
strikte scheiding tussen ontwerpen en uitvoeren veroorzaakt als eerste dat de
projecten een relatief lange doorlooptijd hebben met een groot beslag op de
capaciteit . Als tweede kent deze traditie een beperkte inbreng van marktpartijen en
wordt er dus slechts beperkt gebruik gemaakt van het inventieve vermogen van
het uitvoerende bedrijfsleven . Als derde is de prikkel tot technologische
vernieuwing laag, omdat de overheid het product grotendeels zelf ontwerpt . Als
vierde kan worden opgemerkt dat de samenwerking tussen de partijen niet
optimaal is omdat er geen uitwisseling plaats vindt van kennis en kunde . De
mogelijke synergie van samenwerking tussen alle partijen in de productieketen
wordt niet benut. Zo is de afstemming tussen partijen niet optimaal en kan
onvoldoende worden ingespeeld op de toenemende complexiteit en snelheid van
technologische veranderingen .

3.4 UITGANGSPUNTEN INNOVATIEF AANBESTEDEN

Innovatief aanbesteden is gebaseerd op de volgende uitgangspunten. Ten eerste
een integrale aanpak en minimale inmenging van de overheid . Ten tweede het
stellen van hoge eisen aan de marktpartijen. Middels deze uitgangspunten wordt
nagestreefd de doelstelling van innovatief aanbesteden te realiseren .

STREEF NAAR INTEGRALE AANPAK EN MINIMALE INMENGING VAN DE OVERHEID

Een integrale aanpak houdt in dat de Rijksoverheid marktpartijen eerder betrekt bij
de productontwikkeling. Hierbij worden ontwerp, realisatie en eventueel ook
latere fasen van een werk zoals onderhoud en exploitatie integraal aanbesteed58 .
Op deze wijze geeft de overheid de opdrachtnemers de ruimte een totaaloplossing
te ontwikkelen. Hierbij vertrouwt de opdrachtgever op het zelforganiserende
vermogen van de markt en mengt zich dus zo weinig mogelijk in het
productieproces . De marktpartijen worden hier dus niet alleen uitgedaagd zich te
onderscheiden op prijs, maar ook op de kwaliteit van hun activiteiten . Voor
aanbestedende partijen is het onmogelijk en inefficiënt om alle kennis zelf in huis
te hebben. In veel gevallen zal de aanbestedende partij proberen de kennis van de
verschillende partijen door samenwerking te bundelen . Er ontstaan clusters
waarbinnen partijen, met complementaire competenties, samenwerken, gericht op
innovatieve toegevoegde-waarde-creatie .
Dit uitgangspunt heeft een aantal voordelen . Als eerste kan worden opgemerkt dat
marktpartijen hun concurrentiekracht kunnen versterken, omdat zij de nieuw
ontwikkelde kennis ook kunnen gebruiken voor andere projecten. Als tweede
vindt er tussen alle partijen in de productieketen uitwisseling van kennis plaats
omdat niet langer alle activiteiten van bovenaf worden aangestuurd . Uit de

57 CROW (1997) en Vollaard & Witteveen (1998) .

58 De levenscyclus van een product bestaat uit de volgende fasen: opdrachtformulering, conceptueel

ontwerp, gedetailleerd ontwerp, realisatie, exploitatie en sloop (CROW, 1996, p . 31) .
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praktijk blijkt, dat innovaties door het combineren van kennis eerder tot stand
komen59. Deze innovaties dragen ook weer bij aan de concurrentiekracht van
bedrijven. Als derde worden beslissingen nu genomen door de partijen die
daarvoor kennis in huis hebben . Dit uit zich in minder dubbel werk, minder

3.4 .2

wijzigingen en beter op elkaar afgestemde werkwijzen .

STEL HOGE EISEN

De overheid stelt aan de marktpartijen hoge eisen waardoor zij geprikkeld worden
te zoeken naar de hoogste bereikbare prijs-kwaliteitverhouding . Historisch gezien
komt technologische vernieuwing namelijk vaak tot stand dankzij de
aanwezigheid van een veeleisende marktpartij, de rijksoverheid is in dit geval de
'launching customer'6D .
Middels dit uitgangspunt worden de marktpartijen geprikkeld tot het doen van
innovaties, waarbij clustervorming in de hand wordt gewerkt .

3.5 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

Publiek-private samenwerking (PPS) is een verzamelnaam voor verschillende
vormen van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven bij de realisatie van
publieke voorzieningen . Het kan onder andere gaan om infrastructuurprojecten,
zoals de aanleg van wegen, bruggen, tunnels of spoorwegtrajecten . Overheid en
bedrijfsleven houden hierbij ieder hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid . Ze
werken samen op basis van een heldere taak- en risicoverdeling . Er worden
afspraken gemaakt over de verdeling van kosten, opbrengsten en risico's . Elke
partij heeft een eigen inbreng, gebaseerd op de specifieke deskundigheid .
Het doel van de samenwerking is het realiseren van meerwaarde en
efficiencywinst. Hiermee hoopt men dat er voor het bedrijfsleven nieuwe kansen
ontstaan en dat het zelf kan bijdragen aan een commercieel aantrekkelijke project
en dat de overheid voor hetzelfde geld een kwalitatief beter eindproduct of
dezelfde kwaliteit voor minder geld kan realiseren .

PPS bestaat uit een veelheid van vormen61 . Dit kan zijn dienstverlening ('service
contracts'), management-contracten, leases of verdergaande
samenwerkingsvormen, zoals concessiemode11en62 .
Er zijn in principe twee hoofdvormen van PPS te onderscheiden63 : PPS bij
gebiedsontwikkeling en PPS-concessies . PPS bij gebiedsontwikkeling komt op
lokaal niveau op grote schaal voor. Lokale overheden en marktpartijen werken
hierbij bijvoorbeeld samen bij het realiseren van een nieuwe woonwijk. Ook zien
we PPS bij gebiedsontwikkeling plaatsvinden bij integrale ontwikkelingsprojecten,
waarbij Rijksinfrastructuur wordt gecombineerd met vastgoedontwikkeling .

59 M.E . Porter, (1990) .

60 M.E. Porter (1990) en Brief van de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer (1997) .

61 Jeucken, M. (2000) .

62 Bij 'service' contracten worden private partijen betrokken bij publieke taken en projecten voor een

specifieke opdracht. Bij 'management' contracten worden de verantwoordelijkheden voor exploitatie en

onderhoud van overheidsbedrijven of -projecten overgedragen aan de private sector . Onder een lease-
contract huurt een privaat bedrijf de activa van een overheidsbedrijf (veelal een nutsbedrijf) en neemt

het de verantwoordelijkheid voor de exploitatie en het onderhoud over .

63 Kenniscentrum PPS (2002) .
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Bij PPS-concessies worden de verschillende onderdelen van één investeringsobject
geïntegreerd in één aan te besteden contract. Hierbij gaat het meestal om het
ontwerp, de bouw (realiseren), het onderhoud en de financiering en eventueel
exploitatie en facility management (beheer). De private partner heeft de
verantwoordelijkheid hiervoor, terwijl het eigendom echter bij de overheid ligt . De
private partij krijgt de rechten en draagt de risico's. Alle rechten vervallen na
afloop van de concessie aan de overheid64.

PPS concessiecontract voor de HSL-Zuid.
In mei 1994 heeft het kabinet gekozen voor de aanleg van een nieuwe Hogesnelheidslijn van
Amsterdam naar de Belgische grens: de Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid). Hierdoor ontstaat
aansluiting op het Europese hogesnelheidsnet . Het totale project is opgeknipt in acht deelprojecten,
die afzonderlijk zijn aanbesteed65 . Het project 'Infraprofider (IP)' (HSL 6) betreft het ontwerpen
(Design), aanleggen (Build), financieren (Finance) en onderhouden (Maintain) van de zogeheten
spoorsystemen van de HSL-Zuid . In 2001 tekende de Projectorganisatie HSL-Zuid, van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat, het contract met het consortium Infraspeed66 . Het contract behelst, naast
de bouw van de spoorsystemen, ook het beheer van en onderhoud aan de lijn . Infraspeed bouwt zelf
onder andere de rails, de elektrische bovenleidingen, geluidsschermen, communicatiesystemen en het
beveiligingssysteem. Het contract loopt tot 2030 . Pas na oplevering van de lijn betaald de
Nederlandse Staat aan Infraspeed jaarlijks een bedrag voor het beschikbaar stellen van de HSL-Zuid .
De overheid op haar beurt krijgt inkomsten uit de verkoop van de rechten om over de lijn treinen te
laten rijden. Dit betekent dat de vervoerder straks betaalt voor het exclusieve recht om reizigers over
de HSL-Zuid te vervoeren.
In plaats van zelf te investeren in onderhoudsgevoelige delen van de HSL-Zuid vraagt de overheid het
bedrijfsleven om dienstverlening, in dit geval de beschikbaarheid van de lijn . Wat het bedrijfsleven
moet doen om deze dienst te leveren, hoort volledig tot het bedrijfsrisico . 7

UITVOERING VAN IA EN PPS DOOR AANBESTEDENDE DIENSTEN

De maatschappelijke ontwikkelingen, zoals hiervoor beschreven, en de gevolgen
daarvan voor de rolverdeling tussen bestuur, overheid en private partijen vragen
om een veranderingsproces van contract- en aanbestedingsvormen bij de
aanbestedende diensten van de Rijksoverheid . In de volgende paragrafen wordt
beschreven op welke wijze Rijkswaterstaat en ProRail vormgeven aan het beleid
omtrent innovatief aanbesteden en publiek-private samenwerking.

64 Concessies kunnen in verschillende gedaanten verschijnen, zoals : 'build-operate-transfer (BOT)

contracts, waarbij de private partij de verantwoordelijkheid (dus de kosten, baten, risico's en

verplichtingen) heeft voor de bouw en de exploitatie van een project tot en met de overdracht aan de

overheid;'design-build-maintenance-finance (DBMF) contracts', waarbij de private partij de

verantwoordelijkheid neemt voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de financiering van een

project; 'design-build-operate-finance (DBOF) contracts', waarbij de private partij de

verantwoordelijkheid neemt voor het ontwerp, de bouw, de exploitatie en de financiering van een

project.

65 De projectdelen van de HSL-Zuid zijn'A4-Noordelijke Holland' (HSL 1),'Groene Harttunnel' (HSL

2),'Zuid-Holland Midden' (HSL 3),'Zuid-Holland Zuid' (HSL 4),'A16-Brabant Noord' (HSL 5 Noord),

'A16-Brabant Zuid' (HSL 5 Zuid),'Infraprofider (II')' (HSL 6) en'Aansluitingen HSL-Zuid op Bestaande

Railinfrastructuur' (HSL 7) .

66 Het consortium Infraspeed is opgericht in februari 1999 en bestaat uit de volgende leden: Fluor Daniel

B.V., Siemens Nederland N .V ., Siemens A.G., Koninklijke BAM NBM N .V ., Innisfree Limited,

Charterhouse Project Equity Investments .

67 www .hslzuid .nl, www .infraspeed.nl .
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Figuur 3.1

Kenmerkende veranderingen

in de connectie met de markt,

(Rijkswaterstaat

Ondernemingsplan, 2004,

p .27) .
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RIJKSWATERSTAAT

Onder andere naar aanleiding van het overheidsbeleid met betrekking tot
Innovatief Aanbesteden en Publiek Private Samenwerking is Rijkswaterstaat bezig
met de implementatie van een geheel nieuwe manier van werken . Andere
oorzaken zijn de politieke wens om overheidsorganisaties goedkoper, kleiner,
efficiënter en effectiever te maken . Tevens heeft RWS de wens om voorop te lopen
in modernisering van de overheid. Ook de bouwfraude heeft volgens RWS de
noodzaak geschapen voor een andere connectie tussen RWS en haar
opdrachtnemers . Daarnaast is er bij RWS zelf de wens naar meer eenheid, meer
eenvoud en minder bureaucratie . Rijkswaterstaat maakt duidelijk de keuze om
zich te gaan richten op haar corebusiness van het management van het water- en
wegennetwerk, waarbij de focus ligt op de wensen van de eindgebruiker . RWS
geeft aan dat ze een organisatorische eenheid moet worden en dat RWS een
toonaangevende innovator moet worden68 .

RWS wil een professionele opdrachtgever worden die meer ruimte biedt voor
kennis en ervaring van de markt. Daarom gaat RWS de opdrachten ook niet meer
tot in detail vastleggen. Het gaat volgens RWS om het resultaat en in mindere mate
hoe we dat bereiken. Op deze wijze wil RWS de doelstellingen halen om de markt
te stimuleren tot innovatieve producten en werkwijzen . In figuur 3 .1 staan de
kenmerkende veranderingen voor de connectie tussen RWS en de markt zoals in
het ondernemingsplan zijn geformuleerd .

traal inkopen

1/

Er worden in het ondernemingsplan 2004 van RWS vier concrete doelen gesteld
met betrekking tot de connectie met de markt :

1. Meerjarige en geïntegreerde prestatiecontracten worden standaard voor
vast onderhoud (100% vanaf 2004)

2. Engineering & Construct wordt standaard voor variabel onderhoud en
kleine investeringen (start 2004, 100 % in 2007)

3. Design & Construct wordt standaard voor grote incidentele
investeringswerken(start 2004, 100 % in 2007)

4. Publiek private samenwerking moet meer structureel worden ingevoerd
en toegepast

68 Rijkswaterstaat Ondernemingsplan, (2004)
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3 .6 .2

Figuur

erschillen nieuwbouwmarkt

en B&O-markt, (Oudshoorn,

E. & Franck, H ., 2007, p .48).

Rijkswaterstaat heeft dus in zijn ondernemingplan concrete doelen om innovatief
aanbesteden en publiek private samenwerking te stimuleren .

PRORAIL

Ook bij ProRail zien we een steeds grotere verschuiving plaatsvinden naar
resultaatsverplichte contractvormen .
ProRail onderscheidt voor het sturen en afrekenen van projecten de volgende
contracttypes :

- Contracten op inputniveau, hierbij stuurt met het contract op middelen,
- Contracten op throughputniveau, hierbij stuurt men op activiteiten
- Contracten op outputniveau, hierbij stuurt men op resultaat

ProRail maakt onderscheidt in twee groepen opdrachtnemers, namelijk
nieuwbouwopdrachtnemers en opdrachtnemers voor beheer en onderhoud (B&O)

IironL aantai OpíiraCilt
Talloze projecten
Concurrerende markt

Vier opuárachtnezners
Beperkt aantal t racés (39)
Cïncierfi rtgtt flianki it}k......... . . .. . . . . . . ............

. Wordt gestuurd en afgerekend op t ~s ïs Wordt gestuurd op output en
van autputeisen afgerekend op werkzaamheden

3.7

In het onderzoek van Oudshoorn, E . & Franck, H . (2007) is te lezen dat
nieuwbouw-projecten momenteel veelal gestuurd en afgerekend worden op basis
van outputeisen . Voor de B&O markt schrijven zij dat ProRail nu nog een
combinatie van input-, throughput- en outputniveau gebruikt, maar dat ProRail
bezig is met het opstellen van een nieuw contract voor de B&O-markt . Zij schrijven
dat met dit nieuwe contract ook meer gestuurd en afgerekend zal worden op
resultaten.

INTERVIEWS

Om na te gaan wat de gevolgen van Innovatief Aanbesteden en Publiek Private
Samenwerking op de sector en de actoren in het bouwproces zijn in dit onderzoek
naast een uitgebreide literatuurstudie tevens interviews gehouden .

OPZET INTERVIEWS

Vijftien experts van ProRail en Arcadis zijn gekozen vanwege hun kennis van of
ervaring met de uitvoering van IA en PPS en de daarbij gebruikte zogenaamde
geïntegreerde contractvormen .

Aan de experts zijn de volgende vragen voorgelegd :
1. Wat zijn uw ervaringen met geïntegreerde contractvormen?
2. Welke criteria komen, in de praktijk, naar voren bij de keuze van een

contractvorm?
3. Welke specifieke projecten, nu of reeds gerealiseerd, maken gebruik van

geïntegreerde contractvormen?
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4. Wat is de rol van uw bedrijf bij deze contractvormen?
5. Is de rol van uw bedrijf veranderd?
6. Hoe is de situatie internationaal?
7. Bereiken de contracten/samenwerkingsovereenkomsten, dat wat beoogd

was?
Deze hoofdvragen zijn voor dit onderzoek als leidraad gebruikt voor het open
interview . Voorafgaand aan het interview is geen vragenlijst opgestuurd aan de
geïnterviewde. De gesprekken met de experts varieerden van één tot twee uur .

RESULTATEN INTERVIEWS

In de interviews is vooral aandacht geweest voor de rol die een advies- en/of
ingenieursbureau vervult bij niet traditionele contractvormen. Hierbij zijn uit de
vragen de volgende vier hoofdpunten naar voren gekomen

- Contractvormen
- Integratie van de bouwketen
- Prijsconcurrentie
- Intellectueel eigendom

CONTRACTVORMEN

Uit de literatuur en de interviews blijkt dat de kennis omtrent de verschillende
bouwcontractvormen bij veel marktpartijen ontbreekt . Eerst had men altijd te
maken met de traditionele bouwvorm met een normaal bestek . We zien nu steeds
vaker dat het normale bestek plaats maakt voor functionele specificaties en de
overheid zo vraagt naar integrale oplossingen. Om deze integrale oplossingen te
kunnen contracteren zijn andere contractvormen nodig. Het blijkt dat men de
verschillende contractvormen kent, maar weet niet precies wat de voor- en/of
nadelen zijn indien men kiest voor een bepaalde contractvorm . Meerdere
geïnterviewden gaven aan dat ze het idee hebben dat de keuze van de
opdrachtgever voor een bepaald contractmodel beslist niet altijd een rationele
keuze is, eerder soms zelfs een politiek geaarde keuze . Dit omdat er vanuit de
politiek druk uit wordt geoefend om projecten toch vooral middels innovatief
aanbesteden te realiseren. Tevens blijkt uit de bestaande literatuur dat informatie
vanuit verschillende invalshoeken wordt weergegeven dat er geen algemeen
overzicht bestaat waarin contractmodellen worden gecategoriseerd en
gedefinieerd .

INTEGRATIE IN DE BOUWKETEN

Meerdere geïnterviewden geven aan dat ze verwachten dat verticale integratie in
de bouwketen toeneemt als gevolg van geïntegreerde contractvormen .
Door de toenemende verticale integratie is de keten beter te beheersen en is de
kans op fouten kleiner. Er is een trend zichtbaar dat opdrachtnemers meer
verschillende disciplines in huis halen of allerlei samenwerkingsverbanden
aangaan om disciplines van anderen te benutten .

Door de toenemende functionele specialisatie is er in de loop der jaren een
uitgebreide bouwkolom ontstaan met veel lagen, zie figuur 3 .3. Het functioneren
voor de verschillende actoren in deze gelaagde structuur is betrekkelijk
eenvoudig. Iedereen heeft zijn eigen functionele specificatie en vormt daarmee een
schakel in het bouwproces . Het is duidelijk van wie hij zijn werk krijgt : van één
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van de lagen direct boven hem. Zo is het duidelijk wie je concurrenten zijn en
concurreer je alleen met vakgenoten. Dus onderaannemers met onderaannemers
en ingenieursbureaus met ingenieursbureaus . Iedereen concurreert dus met
aanbieders die dezelfde functie vervullen .

Figuur 3 .3

Bouwkolom met vele lagen

Nu hebben we gezien dat de markt integrale oplossingen vraag. Een totaal
oplossing met alles erin. De sterk gelaagd georganiseerde bouwkolom past slecht
bij deze ontwikkeling. We zien partijen opstaan die het gehele project op zich
nemen. Aangezien de klant de baas is past de aanbodzijde zich aan . Bovenin de
kolom ziet men zich min of meer genoodzaakt achterwaarts te integreren . Onderin
de kolom schrijft men de kans om voorwaarts te integreren . Op deze manier
ontstaat een nieuwe ordening van integrale aanbieders die het totale probleem van
de klant overnemen . De bouwkolom kantelt dus, zie figuur 3 .4 .

Pr oje c t onts.iUce1a;u' s

INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUWI
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Gekantelde bouwkolom
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We zien nu een gekantelde kolom waarbij één partij de gehele opdracht
aanneemt. De traditionele posities van de actoren in het bouwproces worden zo
aangetast . Bedrijven zullen hun strategisch moeten heroriënteren op de markt .
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Deze kanteling van de bedrijfskolom veroorzaakt tevens dat uiteenlopende
integrale oplossingen worden gekozen . Hiervoor bestaat een scala aan
contractvormen. De noodzaak om integrale oplossingen aan te beiden dwingt de
bedrijven tot zeer expliciete keuzes . Bedrijven zullen zich grondig op hun rol,
positie, toegevoegde waarde, onderscheidende voordelen moeten bezinnen.

PRIJSCONCURRENTIE

De hiervoor beschreven gekantelde bouwkolom laat zien dat met de kanteling een
verschuiving plaats vindt van prijsconcurrentie naar kennisconcurrentie . Toch
blijkt uit de interviews dat prijsconcurrentie dominant blijft . Pas bij projecten waar
heel specifieke competenties nodig zijn zien we een verschuiving waarbij niet
alleen de prijs het hoogste is .

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Uit de interviews blijkt dat het afschermen van innovaties lastig is . Voor innovatie
zijn investeringen nodig voor onderzoek en ontwikkeling . Deze kosten wil een
bedrijf natuurlijk graag terug verdienen . Daarnaast wordt het patenteren van
nieuwe producten en technieken als beperkt gezien . Tevens blijkt uit de interviews
dat de voorsprong door een patent meestal niet langer dan een half jaar is .
Om een eigen innovatie te beschermen en zelf te kunnen vermarkten zonder dat de
concurrentie het product ook aan biedt kan een bedrijf twee kanten op . Als eerste
kan een bedrijf er voor kiezen om kennis af te schermen middels patenten . Het
gepatenteerd krijgen van een innovatie kost echter heel veel geld en een patent is
maar een beperkte tijd geldig. Een tweede mogelijkheid is om een innovatie niet te
beschermen. Dus geen patent aanvragen, maar de innovatie juist geheim houden .
Door zo snel mogelijk met de geheime innovatie een zo groot mogelijk
marktaandeel te veroveren kan het bedrijf de concurrentie voor zijn.

AANBESTEDEN EN INNOVATIE

Interessant is of datgene dat de overheid probeert te bewerkstelligen, innovatie in
de sector, ook daadwerkelijk gebeurt. Hierbij is dan dus de vraag of innovatieve
contracten dus ook leiden tot innovatie. Uitgangspunt hierbij is dat er van uit
wordt gegaan dat er een relatie bestaat tussen de wijze van uit- en aanbesteden en
innovatie van de sector en marktdynamiek . Een substantiële verandering van de
wijze van uitbesteden zal leiden tot een even substantiële verandering in de manier
waarop de sector haar aanbod zal realiseren.
Deze vraag valt buiten dit onderzoek, maar uit de literatuurstudie kwam naar
voren dat in 2005 PSIBouw hier onderzoek naar heeft gedaan . PSIBouw heeft zich
de vraag gesteld hoe innovatief zijn innovatieve contracten . Deze relatie, van
vraag, aanbod en innovatie, is door PSIBouw69 onderzocht met behulp van macro-
economische literatuur . Hiervoor is het diamantmodel van Porter gebruikt,
aangevuld met relevantie literatuur over innovatie . Vervolgens heeft PSIBouw met
deze literatuur de relatie tussen vraag, aanbod en innovatie in de GWW
beschreven. Hierbij heeft men zich de vraag gesteld welke factoren de beoogde
effecten van de veranderingen in de uitvraag, meer marktdynamiek en innovatie,
in de gww belemmeren.

69 Weck, J . E.A ., (2005)
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Uit de analyse van de gww-sector met Porter's diamant komen drie
belemmeringen naar voren :

1 . Er is onvoldoende integrale aanpak over de bouwketen heen om radicale
innovatie te bewerkstelligen

2. Innovatie biedt met name de uitvoerende bouw onvoldoende
concurrentievoordeel

3. Innovaties worden onvoldoende beschermd, al zijn er wel voorzichtige
verschuivingen richting erkenning van het intellectuele eigendom van de
ontwerpers zichtbaar .

Deze drie factoren komen overeen met hetgeen uit de door mij afgenomen
interviews als hoofdthema's naar voren kwam . Tevens geeft PSIBouw in hun
onderzoek aan dat de bestaande belemmeringen voor innovatie in de GWW niet
worden opgelost met geïntegreerde contractvormen.

3.9 CONCLUSIE

Uit de wens naar betere prijs/kwaliteit verhouding, innovatie en een betere
concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven zien we een ontwikkeling
plaatsvinden waarbij in plaats van het standaard bestek steeds vaker gebruik
wordt gemaakt van functioneel specificeren .
Rijkswaterstaat en ProRail zijn al ver gevorderd met het 'ombouwen` van hun
organisaties naar resultaatmanagement. De markt is veranderd . Rijkswaterstaat en
ProRail vragen de markt te komen met totaaloplossingen .

- Het bieden van complete, klantgeoriënteerde oplossingen .
- Er vindt een verschuiving plaats van de projectgerichte benadering van

het bouwen naar een procesgericht invalshoek.

Innovatief aanbesteden en publiek-private samenwerking leiden tot een toename
van de uitbesteding en veranderingen in de wijze van aanbesteding en
samenwerking. De vraagzijde van de markt verandert . Het kunnen leveren van
bouw- of ontwerpcapaciteit is niet meer voldoende voor situaties waarin om
additionele diensten (onderhoud, exploitatie, advies) gevraagd wordt .

Traditionele posities in de bouwketen worden door deze veranderingen aan het
wankelen gebracht en geven aanleiding tot het herformuleren van de
ondernemingsstrategieën .

De verticale integratie veroorzaakt dat bedrijven strategische allianties aangaan of
proberen regelmatig met dezelfde partijen samen te werken . Ze zullen per
opdracht bekijken met welke partijen ze het beste kunnen samenwerken of
besluiten om met een interessante partij die de gewenste kennis bezit te fuseren of
deze over te nemen . Het wordt voor bedrijven belangrijk om bepaalde capaciteiten
in huis te hebben of makkelijk te kunnen krijgen om het werk te organiseren en het
werk van anderen te kunnen beoordelen.

Uit de resultaten van de interviews komt naar voren dat de parate kennis over de
verschillende contractvormen niet groot is . Daarom is ervoor gekozen om alle
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literatuur over contractvormen te bundelen tot een nieuw duidelijk handboek .
Deze literatuurstudie zal hoofdstuk 4 vormen .

De prijsconcurrentie is nog steeds het belangrijkste mechanisme in de
marktbenadering van publieke opdrachtgevers .

De bescherming van intellectueel eigendom blijft een lastig punt in de gww-sector .
De beperkte bescherming die een octrooi biedt in combinatie met opdrachtgevers
die niet blij zijn met beschermde ideeën veroorzaakt dat opdrachtnemers liever
niet al hun kaarten op tafel leggen .

Uit bovenstaande conclusie lijkt voor als nog dat bedrijven zich heroriënteren op
hun positie in de bouwkolom. Ze zoeken samenwerkingsverbanden indien ze
specifieke kennis nodig hebben. Uit de interviews en het onderzoek van PSIBouw
bleek dat het kennis niveau van medewerkers aan de opdrachtgevers kant niet
voldoende is. Daarnaast belemmeren beperkte verticale integratie,
prijsconcurrentie en beperkte mogelijkheden te bescherming van het intellectueel
eigendom de innovatie in de sector .
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HOOFDSTUK

INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUWI

4 Contractmodellen
voor bouwprojecten

INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt door middel van de volgende stappen een overzicht
gegeven van de belangrijkste contractvormen .
In paragraaf 4.2 wordt een overzicht gegeven van de bestaande literatuur . Aan de
hand van de literatuur wordt er een keuze gemaakt om de contractvormen naar
bepaalde categorieën te verdelen . Tevens wordt een keuze gemaakt voor de wijze
waarop de verschillende contractvormen worden beschreven . In paragraaf 4 .3
wordt de gekozen indeling nader verklaard .
In paragraaf 4.4 worden de gecategoriseerde contractvormen in grote lijnen
besproken aan de hand van hun definitie en toepassing, kenmerken,
aansprakelijkheid en risico's, voordelen en nadelen, contractuele aandachtspunten
en contractstandaards. In paragraaf 4.5 wordt een korte samenvatting gegeven van
de verschillende contractvormen .

Ter verduidelijking is in de bijlagen naast het register een viertal tabellen
opgenomen uit de relevante literatuur . Hierin zijn : de verschillende regelingen
systematisch per onderwerp weergegeven, de verdeling van de risico's in de
verschillende standaarden aangegeven en een vergelijking van de UAV 1989 en
UAV-GV 2000 opgenomen.

INDELING VAN DE CONTRACTVORMEN

Er is veel literatuur voorhanden over de samenwerking tussen de verschillende
participanten bij het realiseren van een bouwwerk . Enerzijds is er literatuur te
vinden over de bekende contractmodellen, waarbij vooral de bouwjuridische
aspecten worden belicht . Anderzijds is er projectmanagementliteratuur, waarbij de
aandacht zich vooral richt op het bouwproces en de vraag hoe dit proces zo goed
mogelijk te beheersen. Tevens zien we literatuur waarin op beide aspecten, het
organiseren en contracteren, wordt ingegaan (zie Koning & Sproncken, 2001) .
Hieronder worden de verschillende literatuur kort aangehaald en daarna wordt
een keuze gemaakt aan de hand van welke indeling de verschillende
contractvormen zullen worden gecategoriseerd .
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4 .2 .1 OVERZICHT VAN DE LITERATUUR

In de literatuur worden contractvormen op verschillende wijze beschreven . Een
aantal publicaties beschrijven de contractvormen op zichzelf staand, aan de hand
van hun definitie en plaatsbepaling, kenmerken, aansprakelijkheid en risico's,
voor- en nadelen en aandachtspunten (Chao-Duivis & Weijnen, 1999 en Chao-
Duivis & Koning & Sproncken, 2001) . Tevens is er literatuur te vinden die specifiek
een bepaalde contractvorm behandeld, zoals in C .E.C. Jansen (2001) over design &
construct-contracten en M .A.M.C. van den Berg en C.E.C. Jansen (1996) over
turnkey- en design & build-contracten .

Een meer geordend overzicht van de verschillende contractvormen is te vinden in
een vijftal publicaties .

SBR (Stichting Bouwresearch)
Stichting Bouwresearch hanteert in hun publicatie over langetermijn-
onderhoudscontracten (Scholte, et . al., 1997) een indeling op basis van de wijze
waarop de gemaakte kosten betaald worden :

L_ ( -alle gemaakte kosten : , ien op basis van nacalcula tie verrekend .

2 . Vaste prijs contraffind
1 ' ' ' r~u:iaGrz~

∎combinatie van regie- en vaste prijs contracten, met éénrichtingsverkeer van regie-overeenkomst naar vaste ~
prijs-contract of omgekeerd. ~

G. Maas en G.J.M. Mars hebben voor Stichting Bouwresearch in 1997de
verschillende contractvormen ingedeeld op basis van een drietal typen, waarbij de
verschillende vormen worden beschreven aan de hand van hun karakteristieken en
de mogelijke voor- en nadelen:

1 . Delegatiemodellen :
- het traditionele bouwproces,
∎ management contracting ;
- general contracting .

2 . onderhandelingsmodellen:
• bouwteam; _
-design & build.

• turnkey ;
- brochureplan.

4. Nieu Akedfn :
∎ Build Operate Transfer (BOT) ;
- Build Transfer Maintain
• Prestatieconcept (functioneel specificeren)

Berenschot Osborne
J .S.C.M. de Koning en N.W.M.G. Sproncken (2001) deelden, voor consultancy
bureaus Berenschot Osborne, de verschillende contractvormen in naar
organisatiemodellen . Zij definieerden aan de hand van een aantal strategische
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overwegingen van de opdrachtgever de volgende vier organisatiemodellen
waarbinnen de verschillende contractvormen vallen, hierna worden de
verschillende vormen besproken aan de hand van hun toepassing, kenmerken,
contractuele aandachtspunten en contractstandaards :

[-1,C ontractmodellen voor ontwerp en uitvoering : ;
∎ Traditionele model ;
B ouwteam;_

∎ Design & Build ;
∎ Management Contracting ;
• Engineering Contracting ;
∎ Construction Management

3. Contractmodellen voor totaalont wikl
∎ BOT (Build Operate Transfer) ;
∎ PFI (Private Finance Initiative).

:(ing; .'

--Contractmodellen voor strategische samenwerking :
∎ PPS (Publiek-Private Samenwerking);
∎Alliantie;

CROW
De CROW (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-,
Water-, en Wegenbouw en de Verkeersstechniek) (2001) hanteert de volgende
indelin

∎ Regie; _ _
∎ Werken onder directie (UAV '89 verwijst dan naar RAW en STABU)
∎ Bouwteam.

. .• . . . •,
I ∎Raamcontract.

3 . Geïntegreerd samenwerkingsconcept:
}∎ Design, Build, Finance, Maintenance, Operate, contract vormen

__i ∎Tumkey.

1 CONTRACTMODELLEN VOOR BOUWPROJECTEN Ttl/e 1 45



I M .S . van Huizen INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUWI

ONRI
In de meeste van deze literatuur wordt het contractmodel beschreven vanuit de
positie van de opdrachtgever . De ONRI (Organisatie van advies- en
ingenieursbureaus) (2000) doet dit niet en categoriseert de verschillende
contractvormen op de volgende wijze in een vijftal categorieën naar de functie(s)
die advies- en ingenieursbureaus in het bouwproces bekleden en door de
verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid die in relatie daarmee wordt
aanvaard, hierbij worden kort de karakteristieken van de verschillende vormen
besproken :

ngineerings•=en consultancycontracten op basis van ínspanningsverplicht~

4 .2 .2

∎ total en qineerinE -__
• management contracting ;
∎ target fee contracting;

I . ∎ PCC (Professional Construction Con sultant) en GMP (Guarantee d Maximum Price) .~_ ._._--__------------ -- - -
2. Contracten op basis van resulta~htk~

∎general con tracting ;
_ ∎partnering;

-trade contracti ng,
E ∎ subcontracting .

3 . Geïntegreerde contracten voor ontwerp en uitvoeringl
F ∎maincontracting ;~ . - --_ __ __
~ ~tumkey;

∎design & construct;
- EPC (Engineering Procurement Contracting) .

4 .Contracten voor totaaloplossingen, inclusief onderhoud, exploitatie enlaf financierifiW7
• BFMO (Build Finance Maintenance Operate) ;
•DBFMO Desi n B uild Finan ce Mainten ance Operate)__
∎ FBOMT (Finance Build Operate Maintenance Transfer) ;
- BOOMT (Build Own Operate Maintenance Transfer) ;

__ ∎_FBOOMT ( Finance Build Own Ppeqte Mai ntenance Tra nsfe r ;
∎alliancing; -
∎ comakership .

5 . Contracten voor `management diensten' : '
∎ project- of proces management (PM) ;
•programma management;
∎design managementPM___ _
∎ construction management (CM) ;
-target fee contracting met trade contractors ;
• le cili mana~ement JFacM).

I

KEUZE VOOR DE INDELING EN BESCHRIJVING VAN DE CONTRACTEN

Uit het overzicht van de literatuur blijkt reeds de verscheidenheid aan indelingen
en beschrijvingen van contractvormen in de bouwnijverheid . Omdat dit rapport als
doel heeft het informeren van advies- en ingenieursbureau ARCADIS Infra over de
verschillende contractvormen in de markt is er gekozen voor de indeling van de
ONRI (ONRI, 2000). Deze indeling gaat namelijk specifiek uit van een indeling
naar de functie(s) die advies- en ingenieursbureaus in het bouwproces bekleden en
door de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid die in relatie daarmee
wordt aanvaard. Wel is ervoor gekozen om de indeling aan te vullen met nog
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ontbrekende contractvormen hiervoor is gebruik gemaakt van de publicaties van
SBR en Berenschot Osborne.

4.3

In de indeling van de ONRI worden van de verschillende contractvormen slechts
een korte karakteristiek gegeven . Om een meer uitgebreid overzicht te geven van
de verschillende vormen is er gebruik gemaakt van de teksten van de publicaties
van SBR (Maas, 1997 en Chao-Duivis, 1999) en Berenschot Osborne (Koning &
Sproncken, 2001). Voor het beschrijven van de specifieke vormen is gekozen voor
de volgende punten uit deze publicaties :

∎ definitie en toepassing ;
∎ kenmerken;
∎ aansprakelijkheid en risico's ;
∎ voordelennadelen;
∎ contractuele aandachtspunten ;
∎ contractstandaards .

CONTRACTVORMEN

In de volgende paragrafen worden de verschillende contractvormen beschreven .

Hiervoor zijn de contractvormen eerst gecategoriseerd naar de functie(s) die
advies- en ingenieursbureaus in het bouwproces bekleden en de
verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid die in relatie daarmee worden
aanvaard. Op basis van dat onderscheid zijn globaal vijf categorieën
contractvormen onderscheiden . Per categorie is een lijst met contractvormen
weergegeven, waarbij de contractvormen worden beschreven aan de hand van hun
definitie en toepassing, kenmerken, aansprakelijkheid en risico's, voordelen en
nadelen, contractuele aandachtspunten en contractstandaards. Ter verduidelijking
worden hier aansprakelijkheid en de functies in het bouwproces nader verklaard .
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AANSPRAKELIJKHEID

Verplichtingen waarvoor contracten worden afgesloten zijn in twee groepen te
verdelen; inspanningsverplichtingen voor de eigen bijdrage in een project en
resultaatsverplichtingen voor het volledige eindresultaat eventueel inclusief het
exploitatieresultaat .

_ s llïchting (Reasonable care and duty) ;
∎ Bij contracten met inspanningsverplichting heeft de opdrachtnemer slechts de verplichting zich naar

vermogen in te spannen . Het resultaat kan niet worden gegarandeerd en is vooraf niet eenduidig te
definiëren . Indien het resultaat niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan opdrachtnemer slechts worden
aangesproken op het feit dat hij zich onvoldoende zou hebben ingespannen om dat resultaat te bereiken of
indien er sprake is van verwijtbaar handelen en nalatigheid.

• Inspanningsverplichtingen worden doorgaans aangegaan op basis van bestede tijd ; honoraria, regie .

§MWv*[iehtíng (fitness-for-purpose) :
• Bij resultaatverplichtingen wordt het gewenste eindresultaat gespecificeerd, zonder de daarbij te verrichten

handelingen voor de opdrachtnemer aan te geven . De werkzaamheden worden verricht op basis van
specificaties, waaruit het gewenste resultaat dient te volgen . Indien het resultaat niet aan de gestelde eisen
voldoet, kan de opdrachtnemer hierop worden aangesproken ; hij kan zich er echter niet op beroepen zich
voldoende te hebben ingespannen om het eindresultaat te bereiken .

• Resultaatsverbindingen worden doorgaans aangegaan op basis van vaste prijs ; 'lump sum', al dan niet met
bonus-malusregels.
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In figuur 4.1 is de as van 'inspanningsverplichting' tot 'resultaatsverplichting
tegenover 'wel ontwerpaansprakelijkheid' en 'geen ontwerpaansprakelijkheid'
uitgezet . In de vier kwadranten zijn globaal de rollen aangegeven die denkbaar
zijn bij de verschillende combinaties (de gebruikt termen worden verder in
hoofdstuk 4.4 verklaard) .

Figuur 4.1

Rollen in relatie tot

verplichtingen en

aansprakelijkheden

(ONRI, 2000)

Figuur 4.2
`Aansprakelijkheidsladder' voor

advies- en ingenieursbureaus

(ONRI, 2000) .

wel ontwerpaansprakelijkheid

resultaatverplichting

inspanningsverplichting

INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUWI

geen ontwerpaansprakelijkheid

(2) Prestatie -regisseur

• General contracting

• Contract management

In de onderstaande lijst worden in volgorde van oplopende zwaarte de
verschillende typen verplichtingen opgesomd .

Inspanningsverplichting voor specialistische ingenieursdiensten (de beproefde RVOI-
opdrachten)

Inspanningsverplichting voor het totale ontwerp- en engineeringstraject ('all engineerings'-
contracten)

3! inspanningsverplichting voor de sturing, cotirdinatie en bewaking van het ontwerp- en
; cngineeringsproces

n .̀; Inspanningsverplichting voor de sturing, coSrdinatie en bewaking van het totale ontwerp-,
" angineerings- en uitvoeringsproces

5_ Resultaatverplichting voor de eigen inbreng in een project

Resultaatverplichtingvoor het totale ontwerp- en engineeringstraject

7 1 Resultaatverplichting voor het totale ontwerp- en engineeringstraject met een zekere
garantstelling voor het aanbestedingsresultaat (bijvoorbeeld een bonus-malus-regeling bij
onder-, respectievelijk overschrijdingen van het beschikbare budget)

Resultaatverplichting voor het eindproduct van het ontwerp-, engineerings- en
uitvoeringsproces

Resultaatverplichting voor zowel het eindproduct van het ontwerp-, engineerings- en
uitvoeringsproces, als voor het exploitatieresultaat .
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Figuur 4 .3

Functies in het bouwproces en

deelname van partijen,

(Koning & Sproncken, 2001 en

ONRI, 2000).

I M.S. van Huizen INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUW

FUNCTIES IN HET BOUWPROCES

Onderstaande figuur geeft aan welke 'functies in het bouwproces' de verschillende
partijen vaak vervullen .

4.4 BESCHRIJVING VAN DE CONTRACTVORMEN

De categorieën kunnen als volgt worden ingedeeld :

1 . Engineerings- en consultancycontracten (§ 4 .4 .1) .
2. Contracten op basis van resultaatverplichtingen (§ 4 .4 .2) .
3. Geïntegreerde contracten voor ontwerp en uitvoering (§ 4 .4 .3) .
4. Contracten voor totaaloplossingen, inclusief onderhoud, exploitatie en/of

financiering (§ 4 .4 .4) .

5. Contracten voor 'management diensten (§ 4 .4 .5) .

Per categorie zijn de betreffende contractvormen weergegeven .
De contractvormen worden beschreven volgens de indeling van de ONRI met
aanvulling van de ontbrekende vormen uit de literatuur van SBR en Berenschot . Er
wordt aandacht gegeven aan de volgende aspecten :

∎ definitie en toepassing ;
∎ kenmerken;
∎ aansprakelijkheid en risico's ;
∎ voordelennadelen;
∎ contractuele aandachtspunten;
∎ contractstandaards .
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4 .4.1 ENGINEERINGS-EN CONSULTANCYCONTRACTEN OP BASIS VAN
INSPANNINGSVERPLICHTINGEN f11

Deze contractvormen worden gekenmerkt door gescheiden
verantwoordelijkheden voor opdrachtgeven, ontwerpen en uitvoeren .

4.4.1.1. ADVIESCONTRACTEN BIJ TRADITIONELE CONTRACVORM EN BOUWTEAM

Conform de regels van de SR of de RVOI treedt het advies- of ingenieursbureau op
als adviseur .

HET TRADITIONELE MODEL

Definitie en toepassing
Principiële en UAV-conforme scheiding tussen de functies ontwerpen en
uitvoeren, en tussen de bijbehorende verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden, waarbij de opdrachtgever voor het ontwerp en voor de
feitelijke uitvoering daarvan aparte overeenkomsten met een architect en een
bouwer sluit . In relatie opdrachtgever-uitvoerder rust de verantwoordelijkheid
voor het ontwerp op de opdrachtgever en die voor de uitvoering op de aannemer .
In de relatie opdrachtgever-ontwerper rust de aansprakelijkheid voor het ontwerp
in principe op de ontwerper (Chao-Duivis & Weijnen, 1999) .

Het belangrijkste kenmerk van dit contractmodel is dus de strikte en volgtijdelijke
scheiding tussen ontwerp en uitvoering.
Dit model wordt vaak in de literatuur beschreven volgens de 'klassieke driehoek'
van het Nederlandse bouwrecht, die wordt gevormd door de verschillende
rechtsverhoudingen tussen de belangrijkste partijen . Zo ontstaat er een
contractuele relatie tussen opdrachtgever en ontwerper of adviseur . Een tweede
contractuele relatie ontstaat tussen de opdrachtgever en bouwer . Ten aanzien van
de derde en laatste relatie, die ontstaat tussen de ontwerper en de bouwer, wordt
verondersteld dat deze weliswaar niet contractueel van aard is, maar daaraan
juridische betekenis moet worden toegekend . Er is veel jurisprudentie over de
functionele verhouding tussen ontwerper en aannemer voorhanden .

Het ontwerp wordt conform de eisen en wensen van de opdrachtgever
(Programma van Eisen) in stappen uitgewerkt voor de uitvoering . Nadat het
ontwerp is goedgekeurd, worden bestek en tekeningen gemaakt . Vervolgens
wordt een prijsopgave gevraagd aan een of meer uitvoerende partijen, zoals
bouwkundige aannemers en installatiebedrijven. De architect of het
ingenieursbureau vertegenwoordigt hierbij de klant en voert de directie over de
uitvoering .

We zien steeds vaker dat de opdrachtgever voor het vervaardigen van een
ontwerp naast de architect ook een advies- en/ of ingenieursbureau inschakelen .
Tevens zien we dat er bureaus zijn die beiden posities kunnen leveren, waardoor
de opdrachtgever maar één partij nodig heeft voor ontwerp en de technische
facetten . Aan de advies- en/of ingenieursbureaus worden met name de technische
facetten van een ontwerp uitbesteed . Naast de architect wordt ook de raadgevend
ingenieurs, voor zover zijn betrokkenheid zich uitstrekt, gezien als een
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vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en hij kan eveneens gemachtigde van
de opdrachtgever zijn .

Figuur 4.4

Contractprincipes

Traditioneel

(Koning & Sproncken, 2001) .

De bouwkundige aannemer wordt meestal ook de co~rdinator van onder meer de
installatieaannemers en leveranciers. Een andere mogelijkheid is een
hoofdaannemer die ook verantwoordelijk is voor de nevenaannemers, en die
feitelijk in die situatie als onderaannemers fungeren.
(Chao-Duivis & Weijnen, 1999 en Koning & Sproncken, 2001) .

Contractuele relaties

O.G .= opdrachtgever

H .A .= hoofdaannemer

N .A .= nevenaannemer(s)

O.A = onderaannemer(s)

Lev. = leveranciers

Adv.= adviseur(s), ingenieursbureau(s) en/ of architect

Functionele verhoudingen

Specifieke kenmerken

Kwaliteit
∎ De uitvoeringsverantwoordelijkheid ligt bij de hoofdaannemer, maar de

controle geschiedt door de adviseurs/directievoerders .
∎ Duidelijk herkenbare rolverdeling tussen de contractpartijen en hierdoor

duidelijke gescheiden verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden voor de
diverse ontwerp- en uitvoeringsdisciplines .

∎ Opdrachtgever heeft veel invloed op procesverloop en ontwerp .
∎ Een optimale prijs-kwaliteitverhouding kan negatief beïnvloed worden,

doordat gespecialiseerde uitvoeringskennis niet direct in en tijdens het
ontwerpproces kan worden ingebracht . Een en ander afhankelijk van de
complexiteit van het project.

(Koning & Sproncken, 2001) .

Prijs
∎ Goede mogelijkheden voor concurrentie omdat alle partijen aanbieden op

hetzelfde, uitgewerkte ontwerp . Goede kans tot het bereiken van de laagst
mogelijke prijs. Pas na de gunning is er zekerheid over de totale kosten van het
bouwproject .

∎ Door duidelijkheid van de verplichtingen in de diverse fasen zijn de
budgetten goed controleerbaar.
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∎ Opdrachtgever gaat verplichtingen aan per fase . Bij lange
besluitvormingsprocessen kunnen hierdoor de financiële risico's voor de
opdrachtgever worden beperkt .

∎ Verrekening van wijzigingen of meer- en minderwerk gebeurt meestal op
basis van gedetailleerde staten van hoeveelheden, vaste eenheidsprijzen en
vaste opslagpercentages .

(Koning & Sproncken, 2001) .

Tijd
∎ Door een strenge scheiding tussen ontwerp en uitvoering kent dit proces een

relatief lange doorlooptijd .
(Koning & Sproncken, 2001) .

Aansprakelijkheid en risico's

Architect
De ontwerpfunctie van de architect wordt binnen de traditionele rolverdeling
nogal een als inspanningsverbintenis gekwalificeerd .
Hierbij is de architect alleen aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever
leidt, als deze rechtstreeks gevolg is van een verwijtbare fout door de architect
begaan (Art . 13, lid 1, SR 1997) .
De aansprakelijkheid van de architect wordt hier dus op twee manieren beperkt :
de schade moet het rechtstreeks gevolg zijn van de fout en deze fout moet een
verwijtbare fout zijn .
Een verwijtbare fout wordt in de SR omschreven als een fout die een goed en
zorgvuldig architect onder de betreffende opstandigheden, met inachtneming van
normale oplettendheid en bij een normale wijze van vak uitoefening, behoort te
vermijden (Art, 13, lid 4, SR 1997) .
Verder is in de SR 1997 nog een aantal beperkingen van de aansprakelijkheid van
de architect opgenomen, waarvan de meest opvallende, die van het maximum
bedrag van de aansprakelijkheid is (Art . 18, SR 1997) .

Adviesbureau
Het adviesbureau is alleen aansprakelijk voor fouten die een goed met normale
vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelend bureau had kunnen en moeten
vermijden (Art. 16 RVOI 1998) . De aansprakelijkheid is beperkt tot rechtstreekse
schade en de omgeving van de aansprakelijkheid is beperkt. Daarnaast kent de
RVOI nog een aantal beperkingen van de aansprakelijkheid .

Aannemer
Voor de regeling van de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering
wordt gewezen op paragraaf 12 van de UAV :
(Chao-Duivis & Weijnen, 1999) .
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Risicoprofiel
Figuur 4.5

Risicoprofiel
Traditioneel

(Koning & Sproncken, 2001).
Integratie van ontwerp
en uitvoering

Mogelijkheid om tussentijdse
wijzigingen aan te brengen

De zekerheid dat "harde" overeengekomen contractuele
remedies zijn te effectueren

Verkorting van doodooptijd van
voorbereiding en uitvoering

Prijszekerheid in een vroeg stadium

Minder
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Mate van geschiktheid

Meer

Voordelen
∎ Biedt mogelijkheid van open prijsconcurrentie .
∎ Relatief eenvoudig en voor alle partijen vertrouwd model, door de duidelijke

scheiding van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden .
∎ Een duidelijk stramien: de opdrachtgever heeft in het ontwerpproces één

aanspreekbare verantwoordelijke tegenover zich (architect/adviesbureau) .
∎ Opdrachtgever heeft grote mogelijkheid voor controle .

Nadelen
∎ Vertragend effect op het bouwproces door de strikte scheiding van functies

(zie ook bij 'kenmerken-tijd) .
∎ De mogelijkheden voor integratie van ontwerp- en uitvoeringskennis zijn

beperkt .
∎ De mogelijkheid ontbreekt om uitvoeringservaring en -deskundigheid tijdig

in het ontwerp in te brengen, dit kan lijden tot een grotere kans op meerwerk
door de onvoldoende afstemming van ontwerp en uitvoering .

Contractuele aandachtspunten
∎ Afstemming diverse niveaus van verantwoordelijkheden en

aansprakelijkheden tussen adviseurs en uitvoerende partijen en uitvoerende
partijen onderling door het afsluiten van co~rdinatieovereenkomsten .

∎ De architect/raadgevend ingenieurs is de vertrouwenspersoon van de
opdrachtgever; dit kan een taakverzwaring betekenen.

∎ Doordat er mogelijk veel verschillende contracten moeten worden afgesloten
kan het zijn dat de verschillende standaardregelingen niet goed op elkaar
aansluiten. Hierdoor kan een onduidelijke verantwoordelijkheid- en
aansprakelijkheidsverdeling ontstaan .

∎ Bij eventuele geschillen is een ruime jurisprudentie voorhanden .
∎ Vrijwaring voor de opdrachtgever ; d.w.z. voorkoming van verwijten of

claims naar opdrachtgever indien er problemen ontstaan tussen partijen
onderling .

I CONTRACTMODELLEN VOOR BOUWPROJECTEN TU/e 1 54



( M .S . van Huizen INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUWI

(Chao-Duivis & Weijnen, 1999 en Koning & Sproncken, 2001) .

Contractstandaards/documenten
In Nederland zijn er voor het traditionele contractmodel verschillende standaards
per ontwerp-, advies- of uitvoeringsdiscipline ontwikkeld . De belangrijkste zijn

weergegeven in bijlage 1 .

BOUWTEAM

Definitie en toepassing
Tijdelijke vorm van samenwerking op voet van gelijkheid tussen
vertegenwoordigers van de bouwprocesfuncties initiatief nemen, ontwerpen en
uitvoeren, waarbij de deelnemers in geco~rdineerd verband de werkzaamheden
verrichten die uit de eigen functie voortkomen, en daarnaast, waar mogelijk, door
het geven van advies meewerken aan de taakverdeling van collega-deelnemers
(Chao-Duivis & Weijnen, 1999) .

Het bouwteammodel is in feite een variant op het traditionele model . De aannemer
wordt reeds bij de uitwerking van het ontwerp betrokken om zijn
uitvoeringsdeskundigheid in te brengen en om bijvoorbeeld alternatieven en
bezuinigingsvoorstellen in overleg met de andere leden van het bouwteam
(opdrachtgever, architect en adviseurs) verder te ontwikkelen. Er is op het moment
van toetreding van de aannemer tot het bouwteam meestal geen mogelijkheid om
afspraken te maken over een vaste aanneemsom ; vaak worden in dat geval
eenheidsprijzen overeengekomen voor veelgebruikte materialen en lonen en
worden afspraken gemaakt over opslagpercentages voor winst, risico en algemene
kosten (staartkosten) . Deze afspraken worden vaak vastgelegd in een
raamovereenkomst . Soms worden er ook prijsplafondgaranties afgesproken .
De rol van de bouwteamaannemer is in de ontwerpfase is in de ontwerpfase
slechts adviserend . Het staat immers nog geenszins vast of hij het werk, gebaseerd
op het aan de hand van zijn advies vervaardigde werk, daadwerkelijk zal
uitvoeren. De bouwteamaannemer en de uiteindelijke uitvoerder van het werk zijn
dus niet noodzakelijkerwijs een en dezelfde persoon .

Dit bouwteamverband duurt voort tot en met de uitwerking van het bestek of de
detaileningeering en een voor alle partijen bevredigend akkoord betreffende
inhoud, kwaliteit en prijs. Vanaf dat moment is er weer sprake van verhoudingen
conform het traditionele model . Het traditionele model wordt dan weer toegepast
voor de uitvoeringsfase .

Vaak ontbreekt het de opdrachtgever aan bouwkundige kennis, in dit geval kan hij
zich in het bouwteam laten bijstaan of vertegenwoordigen door een deelnemer
(architect/adviesbureau) of door een derde (adviesbureau) .
(Chao-Duivis & Weijnen, 1999 en Koning & Sproncken, 2001) .

Bouwteams kunnen, afhankelijk van projectgebonden omstandigheden, in allerlei
variaties en samenstellingen voorkomen. Het tijdstip waarop de aannemer wordt
ingeschakeld, kan bijvoorbeeld verschillend .

I CONTRACTMODELLEN VOOR BOUWPROJECTEN
T41e 1 55



M.S . van Huizen

Soms worden zij vanaf het initiatief bij een project betrokken, maar soms ook pas
in de besteksfase .
Naast een bouwbedrijf kunnen ook gespecialiseerde toeleveranciers deel uitmaken
van een bouwteam .

Figuur 4 .6

Contractprincipes

Bouwteam

(Koning & Sproncken, 2001) .

Contractuele relaties

O.G .
Bouwteam-

overeen komst

Adv. N, A, H .A. i ; Adv .

~

O.A. O.A.

Z

Lev.

O.G .= opdrachtgever

H.A .= hoofdaannemer

N.A .= nevenaannemer(s)

O.A = onderaannemer(s)

Lev . = leveranciers

Adv.= adviseur(s), inQenieursbureau(s) en/ of architect

Specifieke kenmerken

1

INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUW

Functionele verhoudingen

Kwaliteit
∎ De aannemer is medeverantwoordelijk en heeft zijn inbreng in detailleringen

van het ontwerp; dit kan conflicteren met esthetische aspecten, omdat de
aannemer meer gericht is op een efficiënte productie en gebruik van
standaardmaterialen.

(Koning & Sproncken, 2001) .

Prijs
∎ Een voordeel van het bouwteammodel is dat ieder partij in het bouwteam

zich concentreert zich op de directe kosten, zonder dat over de toeslagen en
marges nog onderhandeld wordt .

∎ Inbreng uitvoeringskennis en kostendeskundigheid van de aannemer,
waardoor er tevens sneller zekerheid over de uiteindelijke hoogte van de
uitvoeringskosten ontstaat .

∎ Aannemer kan in een vroeg stadium slechts op staartkosten worden
geselecteerd; een en ander betekent dat er voor concurrentie- of
aanbestedingsvoordelen minder ruimte is .

∎ Risico van beperkte prijszekerheid in een vroeg stadium . Bij aanvang worden
alleen de staartkosten opgegeven en wordt nog geen indicatie gegeven van de
hoogte van de directe bouwkosten. In geval dat een definitieve prijsafspraak
niet wordt bereikt, zal alsnog een andere aannemer met een nieuwe
prijsvorming voor de uitvoering moeten worden gecontracteerd; meestal leidt
een dergelijk scenario alleen maar tot extra vertraging en hogere kosten.

(Koning & Sproncken, 2001) .
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Tijd
∎ De aannemer wordt al bij het ontwerp betrokken, met als gevolg dat dit een

gunstig effect kan hebben op de efficiency en doorlooptijden van zowel
ontwerp- als de uitvoeringsfase.

∎ De voordelen van dit model komen het beste tot hun recht als de aannemer(s)
vanuit de ontwerpfase doorgaat (doorgaan) in de uitvoeringsfase .

∎ Het bouwteammodel biedt mogelijkheden voor een kortere doorlooptijd voor
ontwerp en voorbereiding.

∎ Het tijdstip waarop de aannemer(s) in het ontwerp- of uitvoeringstraject
wordt (worden) betrokken is projectafhankelijk . Doorgaans gebeurt dit bij de
uitwerking van het ontwerp .

(Koning & Sproncken, 2001) .

Aansprakelijkheid en risico's
In principe draagt elke deelnemer aan het bouwteam een individuele
verantwoordelijkheid voor de eigen bijdrage, welke bijdrage deel uitmaakt van de
werkzaamheden van het bouwteam als totaal . Iedere deelnemer wordt in de eerste
plaats dus aangesproken op de kwaliteit van zijn eigen werk . Daarnaast hebben de
deelnemers medeverantwoordelijkheid . Samengevat leidt dit tot het volgende
beeld :
∎ het bouwteam in zijn totaliteit is verantwoordelijk voor het ontwerp ;
∎ ieder lid van het bouwteam is verantwoordelijk voor de individueel

geleverde bijdrage ;
∎ daarnaast dient iedere deelnemer het werk van collega's kritisch te

beoordelen en de opdrachtgever te waarschuwen voor eventueel daaraan
klevende risico's .

Fi ugu r4 .7

Risicoprofiel

Bouwteam

(Koning & Sproncken, 2001).

Risicoprofiel

Integratie van ontwerp
en uitvoering

Mogelijkheid om tussentijdse
wijzigingen aan te brengen

De zekerheid dat "harde" overeengekomen contractuele
remedies zijn te effectueren

Verkorting van doorlooptijd van
voorbereiding en uitvoering

Prijszekerheid in een vroeg stadium

Minder Meer

Voordelen
∎ Betere afstemming van ontwerp en uitvoering door reeds inbreng van

ervaring en kennis van aannemers in de ontwerpfase . Zo ontstaat er tevens
minder kans op meerwerk .

∎ De kennis van alle belangrijke partners kan optimaal worden benut .
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∎ De tijdrovende aanbesteding komt te vervallen ; de aannemer kan in principe
al in een vroeg stadium beginnen met de werkvoorbereiding .

• Soms is het mogelijk om een project gefaseerd in delen te ontwerpen en uit te
voeren. De totale doorlooptijd kan zo relatief kort zijn ('fast tracking') .

∎ Door actieve participatie in het bouwproces kan de opdrachtgever veel grip
houden op het proces .

(Chao-Duivis & Weijnen, 1999 en Maas & Mars, 1997) .

Nadelen
• Er ontstaat een complexe aansprakelijkheidsverdeling vanwege het feit dat de

opdrachtgever diverse contracten met de verschillende partijen sluit en de
bijbehorende standaardregelingen niet op elkaar aansluiten .

∎ Er is geen volledige concurrentie . Dit nadeel kan (gedeeltelijk) worden
ondervangen door een stelsel van basisprijsafspraken en een
afstandsverklaring. Tevens is het belangrijk dat een andere participant in het
bouwteam, de architect of het adviesbureau over voldoende
bouwkostendeskundigheid beschikt .

∎ Er is geen volledige concurrentie ; uit praktisch en economische oogpunt is het
bijna niet mogelijk de uitvoering van het ontwerp aan een andere aannemer
dan de bouwteamaannemer te gunnen, dit in verband met het wegvallen van
de voordelen die verbonden zijn aan de bouwteammethode.

∎ Soms verdwijnt in de prijsvormingsfase een deel van de transparantie
waardoor deze fase veel tijd en overleg vergt .

(Chao-Duivis & Weijnen, 1999 en Maas & Mars, 1997) .

Contractuele aandachtspunten
• Het vastleggen van vaste prijsopslagen, afstandsverklaring ingeval niet

bereiken van een prijsovereenstemming en (veelal) een
bouwteamovereenkomst in combinatie met een co~rdinatieovereenkomst voor
de uitvoering.

• Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de coárdinatie en uitwerking
van het bestek en werktekeningen voor de uitvoering : bij architect/adviseur of
aannemer?

• Wijzigingen in prijsopslagen indien zich grote ontwerpwijzigingen voordoen
en waardoor de omvang in grote mate afwijkt van de originele opgave .

∎ Verificatie en/of controle van de open begrotingen . Begeleiding door
bouwkostendeskundige is meestal aan de orde .

∎ Co~rdinatievergoeding en aansprakelijkheid indien leveringen worden
gedaan door derden of onderaannemers die niet door de aannemer worden
gecontracteerd, maar bijvoorbeeld door de toekomstige gebruiker of
opdrachtgever .

• Regeling indien bouwteam de gestelde opgave niet kan waarmaken (prijs,
kwaliteit) .

• De aannemer is vaak gerechtigd om als eerste en enige een prijsaanbieding te
doen voor het op te dragen werk. Dit principe van het bouwteam om te
onderhandelen met de uitvoerende partij ten einde tot contractering te komen,
is in strijd met de Europese regels (Koning en Mars, 1997) .

(Koning & Sproncken, 2001) .
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Contractstandaards/documenten
Zie bijlage 1

4.4.1 .2. ENGINEERING CONTRACTING

INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUW I

Definitie en toepassing
Engineering Contracting betekent het aannemen van een volledig ontwerp en alle
codrdinatie daaromtrent. Specialistische ontwerp- en adviesdiensten (bouwkundig,
constructief, installatie- en procestechnische) worden uitgevoerd op basis van een
inspanningsverplichting. Tijdens de uitvoering neemt de engineering contractor de
volledige cobrdinatie en het management aan, maar hij beperkt zich in het
aannemen van uitvoeringsverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid . Het
principe van Engineering Contracting wordt in de Nederlandse literatuur ook wel
eens aangeduid als Total Engineering of General Contracting, terwijl General
Contracting in de Angelsaksische literatuur (traditional general contracting) weer
met het Nederlandse traditionele contractmodel overeenkomt . Het is dus goed
oppassen wat de verschillende partijen bedoelen . Engineering Contracting wordt
soms ook uitgevoerd op basis van target fee contracten (zie § 4.4 .1.6) met een
beperkte resultaatsverplichting (Koning & Sproncken, 2001 en ONRI, 2000) .

In de meeste gevallen contracteert de engineering contractor de leveranciers en
aannemers op naam en risico van de opdrachtgever . Wel heeft de engineering
contractor vergaande verantwoordelijkheden inzake directievoering en toezicht,
waartoe ook veiligheid & gezondheid en bouwplaatscobrdinatie worden gerekend .
Deze verantwoordelijkheid is te vergelijken met hetgeen in het traditionele
contractmodel conform de RVOI is geregeld .

Engineering Contracting is een contractmodel dat veel wordt gebruikt bij
industriële projecten, omdat het ontwerp vaak een licentie is van de engineering
contractor, meestal een ingenieursbureau.

In Nederland wordt Engineering Contracting ook meestal aangeduid als EPCM,
wat staat voor Engineering Procurement & Construction Management .
(Koning & Sproncken, 2001) .
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Figuur 4 .8

Contractprincipes

Engineering Contracting
(Koning & Sproncken, 2001) .
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Functionele verhoudingen

O.G .

E.C.

Lev .

I

H.A.Adv.

O.A .

Kwaliteit
∎ Engineering Contracting is meer 'ontwerpgedreveri dan andere

contractmodellen. In feite kan de engineering contractor meer als een
ontwikkelaar dan als adviseur beschouwd worden .

O.A.

Prijs
∎ Een vergelijkbare prijsvorming als bij het traditionele contractmodel . Er

kunnen opslagen worden berekend over de door de engineering contractor te
contracteren leveringen en werken. In de petrochemische industrie kan een en
ander ook afhankelijk zijn van de markt voor het te leveren eindproduct van
de installaties, researchkosten of licentiekosten.

∎ Omdat de engineering contractor op naam en risico van de opdrachtgever
leveringen en werken contracteert, is het van belang hierover goede afspraken
te maken. De engineering contractor voert meestal de commerciële
onderhandelingen, terwijl uiteindelijk de opdrachtgever zijn handtekening
moet plaatsen. Afspraken over de samenstelling van bijvoorbeeld long- en
shortlists van geschikte partijen en aanbestedingsprocedures zijn hier van
belang .

Tijd
∎ Een beken fenomeen bij Engineering Contracting is de achterstand in de

planning van het ontwerp 'terug te winnexí in de uitvoering, omdat over de
totale doorlooptijd incentives kunnen worden afgesproken. De positie van de
engineering contractor als inkopen voor de opdrachtgever geeft mogelijkheden
hiertoe . Deze structuur vormt dan ook de basis voor conflicten in de
uitvoering, omdat de engineering contractor tevens de ontwerper is .

(Koning & Sproncken, 2001) .

Aansprakelijkheid en risico's
∎ De aansprakelijkheden bij Engineering Contracting voor het ontwerp gaan

verder dan in het traditionele contractmodel. Opdrachtgevers, met name in de
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industrie, vragen hoge garanties voor de uiteindelijk te leveren output van de
installaties. Hieraan kunnen incentives worden gekoppeld .

∎ Omdat de engineering contractor ook namens de opdrachtgever de
contractering doet van de leveranciers en aannemers, bestaat het gevaar dat hij
de kwaliteitsrisico's verlegt naar deze partijen . Een en ander kan complexe
claimsituaties tot gevolg hebben indien de aannemers of leveranciers daar later
door in problemen komen .

(Koning & Sproncken, 2001) .

Figuur 4 .9

Risicoprofiel

Engineering Contracting

(Koning & Sproncken, 2001)

Risicoprofiel

Integratie van ontwerp
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remedies zijn te effectueren -

Verkorting van doorlooptijd van
voorbereiding en uitvoering

Prijszekerheid in een vroeg stadium

Minder

Voordelen
∎ Verkorting van de doorlooptijd van voorbereiding en uitvoering .

Meer

Nadelen
∎ Engineering Contracting is gevoelig voor claims tijdens de uitvoering .

∎ Er kunnen complexe claimsituaties optreden indien de engineering contractor
kwaliteitsrisico's verlegt naar leveranciers en aannemers .

Contractuele aandachtspunten
∎ Afspraken over incentives ; incentives lijken redelijk eenvoudige afspraken in

een contract, maar kunnen verstrekkende gevolgen hebben indien niet alle
scenario's, risico's en aspecten zijn meegenomen. Ook mogen incentives nooit
een aanleiding kunnen vormen tot manipulaties of concessies ten aanzien van
de kwaliteit ten gunste van de doorlooptijd bijvoorbeeld .

∎ Aansprakelijkheden en garanties van enerzijds de engineering contractor
(systeemgaranties) en anderzijds de leveranciers van diverse apparaten en
onderdelen bij industriële projecten omdat deze nauw samenhangen en samen
veel invloed hebben op de totale performance van de installatie . Garanties van
leveranciers dienen opgenomen te worden in de totaalgarantie van de
engineering contractor, die meestal verder reikt dan de standaardgaranties van
leveranciers (5 tot 10 jaar) .

∎ Geschillenregelingen met betrekking tot claims . Engineering Contracting is
gevoelig voor claims tijdens de uitvoering, omdat de engineering contractor
primair gericht is op het management van de engineering (kernactiviteit),

( CONTRACTMODELLEN VOOR BOUWPROJECTEN TU1e 1 61



M.S . van Huizen INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUWI

terwijl de uitvoering uiteindelijk toch de grootste risico's oplevert . Bij
afwijkingen in de uitvoering zal ook de engineering contractor worden
aangesproken, wat consequenties kan hebben voor de eerder besproken
incentives.

∎ Overdracht van eventuele auteursrechten bij specifieke ontwerpen ten
behoeve van de opdrachtgever .

(Koning & Sproncken, 2001) .

Contractstandaards/documenten
Er zijn geen contractstandaards voor Engineering Contracting. Een reden daarvoor
is dat de grote engineering contractors (Fluor/John Brown/ABB Lumus etc .) en
opdrachtgevers in de industrie hun eigen werk en leveringsvoorwaarden hebben
ontwikkeld. Ofschoon ontwikkeld als standaard voor turnkey (zie § 4 .4 .3.2), wordt
de standaard van ENAA (The Engineering Advancement Association of Japan) ook
wel als referentie gebruikt voor engineering contracting (Koning& Sproncken,
2001) .

4.4.1.3. TOTAL ENGINEERING

Definitie en toepassing
Een adviesbureau aanvaardt verantwoordelijkheid voor het volledige ontwerp- en
engineeringstraject op basis van inspanningsverplichtingen (met daarin een
beperkte resultaatsverplichting), zie tevens § 4 .4 .1.2 Engineering Contracting
(ONRI, 2000) .

4.4.1 .4. MANAGEMENT CONTRACTING

Definitie en toepassing
Bij Management Contracting wordt in een vroeg stadium een bouwmanager
aangesteld voor het geven van ontwerpadviezen en het totale management van de
uitvoering . Hij voert dus zelf geen werken uit, maar is uitsluitend actief als
bouwmanager, directievoerder en toezichthouder .
Management Contracting is een contractmodel zonder hoofdaanneming .
Uitvoerende partijen ('nevenaannemers') werken naast elkaar, elk met een eigen
contractuele relatie met de opdrachtgever . De opdrachtgever contracteert zelf
adviseurs voor het ontwerp en de management contractor contracteert zelf namens
de opdrachtgever de uitvoerende bouwpartners ('nevenaannemers') zonder risico-
opslagen voor de uitvoering, het komt ook voor dat de management contractor
tevens de ontwerpende bouwpartners contracteert (Koning & Sproncken, 2001 en
ONRI, 2000) .

De gedachte achter Management Contracting is dat een en ander goedkoper
uitvalt, omdat winst- en risico-opslagen op de uitvoering wegvallen en de
aansprakelijkheid van de management contractor gelijkgesteld is met die van de
andere adviseurs. Daarbij heeft men tijdens de ontwerpfase al de beschikking over
gedegen uitvoeringskennis . Management Contracting is een contractmodel
ontstaan in de jaren tachtig, dat veel werd toegepast in de commerciële
projectontwikkeling van kantoren en woningen toe de vraag naar snel bouwen
groot was. Management Contracting wordt dan ook een geschikt contractmodel
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Contractprincipes

Management Contracting

(Koning & Sproncken, 2001) .
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geacht voor 'fast tracking', dat wil zeggen op basis van een ruw bestek het werk
opsplitsen in vele onderdelen, die dan apart worden aanbesteed om zodoende tijd
te winnen. Om met een scherpe prijs op tafel te komen, zal een nevenaannemer of
leverancier altijd constructies voor stellen die tijd en materiaal sparen. Bovendien
kan de uitvoering onder leiding van de management contractor van start gaan
terwijl architecten en adviseurs op andere onderdelen nog tekenen en rekenen .
Door tijdsbesparingen kunnen eerder huurinkomsten worden gegenereerd en
tijdgerelateerde bouwplaatskosten verminderen . Het systeem van 'fast tracking'
drijft op een strakke cotirdinatie en kostenbewaking. De aanstelling van ieder
volgende nevenaannemer moet nauwkeurig passen bij het werk van zijn
voorgangers .

Management contractors zijn meestal bouwmanagementbureaus, aannemers of
ingenieursbureaus . Hun vergoeding is meestal een combinatie van regie, een
management fee (inspanningsverplichting) en andere incentives gerelateerd aan
uitgangspunten van de opdrachtgever inzake prijs, tijd en kwaliteit . Van belang is
dat een management contractor uitgebreide ervaring heeft met het managen van
de uitvoering, toezicht en bouwplaatsco~rdinatie .
(Koning & Sproncken, 2001) .
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Z
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Kwaliteit
∎ Een goed model voor projecten die technisch minder complex zijn, met

duidelijke risicoprofielen voor ontwerp en uitvoering .
∎ Productiegericht, dat wil zeggen ideaal voor projecten waarin in hoge mate

sprake is van een standaardmaatvoering, bekende systemen en materialen
waar nevenaannemers reeds veel ervaring mee hebben opgedaan .

∎ Minder geschikt voor projecten waarin sprake is van hoogwaardige
ontwerpen met toepassing van nieuwe en/of afwijkende systemen,
constructies en materialen.
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∎ Coordinatie van nevenaannemers vraagt veel aandacht; schade als gevolg van
problemen met nevenaannemers kan onmiddellijk een schade inhouden voor
de opdrachtgever .

Prijs
∎ Risico-opslagen die een hoofdaannemer normaal gesproken in zijn

prijsvorming zou doorrekenen, worden nu 'verdeeld' door de opdrachtgever
en de management contractor; afhankelijk van de specifieke
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden die de management contractor
neemt .

∎ Management Contracting kan voor een opdrachtgever goedkoper uitvallen
dan het traditionele contractmodel . Een opdrachtgever is wel aansprakelijk
voor uitvoeringsrisico's, en problemen met nevenaannemers kunnen een
directe schade (prijsrisico) betekenen voor de opdrachtgever .

∎ Management Contracting is goed toepasbaar in een opgaande conjunctuur,
wanneer nevenaannemers veel werk hebben, risico-opslagen volledig
doorgerekend kunnen worden en er meer commitment en ruimte is voor
afstemming, coárdinatie en wijzigingen . Gedurende een recessie zullen de
meeste aannemers hun risico-opslagen uit concurrentieoverwegingen
verminderen en blijft er van het eerder genoemde voordeel weinig over .

Tijd
∎ Ontstaan uit de behoeft om ontwerp en uitvoering te integreren zonder dat

het ontwerp richting aannemer en dus richting turnkey of Design & Build
verschuift .

∎ 100% nevenaanneming kan zowel prijs- als tijdsvoordelen opleveren ; de
management contractor is een specialist in de uitvoering, maar is niet
gebonden aan eigen productiecapaciteiten zoals een traditionele aannemer . Hij
heeft altijd de mogelijkheid om op enig moment het best uit de markt te halen .

∎ Nevenaanneming kan ook capaciteitsproblemen geven in een overspannen
bouwmarkt. Zeker in landen waarin traditionele (hoofd)aannemers nog
beschikken over een eigen productie, en dus een capaciteitsvoordeel hebben
ten opzichte van de management contractors .

(Koning & Sproncken, 2001)

Aansprakelijkheid en risico's
∎ De uitvoeringsrisico's worden volledig gedragen door de opdrachtgever en

de nevenaannemers.
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Figuur 4.11

Risicoprofiel

Management Contracting

(Koning & Sproncken, 2001) .
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Risicoprofiel

De zekerheid dat "harde" overeengekomen contractuele
remedies zijn te effectueren

Verkorting van doorlooptijd van
voorbereiding en uitvoering

Prijszekerheid in een vroeg stadium

Minder Meer

Voordelen
∎ Risico-opslagen in de keten van hoofdaannemers met onderaannemers,

leveraciers, etz. verminderen .
∎ Management Contracting biedt meer mogelijkheden om nevenaannemers

sneller en ook flexibeler in te schakelen omdat zij direct door de opdrachtgever
worden gecontracteerd .

∎ Tijdens de ontwerpfase heeft men al de beschikking over gedegen
uitvoeringskennis

∎ Geschikt contractmodel voor 'fast tracking', dat wil zeggen op basis van een
ruw bestek het werk opsplitsen in vele onderdelen, die dan apart worden
aanbesteed om zodoende tijd te winnen .

∎ De uitvoering onder leiding van de management contractor kan al van start
gaan terwijl architecten en adviseurs op andere onderdelen nog tekenen en
rekenen .

∎ Door tijdsbesparingen kunnen eerder huurinkomsten worden gegenereerd en
tijdgerelateerde bouwplaatskosten verminderen .

(Koning & Sproncken, 2001) .

Nadelen
∎ Management Contracting vereist een omvangrijke coárdinatie door de

management contractor.

Contractuele aandachtspunten
∎ Aansprakelijkheid voor de uitvoeringsrisico's van de management contractor .
∎ Bepaling van de vergoeding en incentives voor de management contractor .
∎ Aansprakelijkheid voor fouten in de afstemming tussen ontwerp en

uitvoering die volgens het advies van de management contractor en zijn
nevenaannemers zijn uitgevoerd .

∎ Bouwplaatscoi3rdinatie en logistiek management van de nevenaannemers en
de daarmee gepaard gaande vrijwaring voor de opdrachtgever .

(Koning & Sproncken, 2001) .
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Contractstandaards/documenten
Er zijn nog geen Nederlandse contractstandaards voor Management Contracting .
In het Verenigd Koningrijk is er van dit contractmodel een standaard, namelijk de
JCT-MC 87, die overeenkomt met de omschrijving zoals hier gegeven (Koning &
Sproncken, 2001) .

4.4.1.5. CONSTRUCTION MANAGEMENT

Definitie en toepassing
Construction Management is een variant op Management Contracting . Het heeft
evenals Management Contracting een bouwmanager die feitelijk als adviseur het
gehele ontwerp en uitvoeringsmanagement coërdineert, inclusief directievoering,
toezicht en bouwplaatscoërdinatie en zonder enige contractuele relaties met
andere adviseurs, aannemers of leveranciers .

Het verschil met Management Contracting is dat adviseurs, architecten,
nevenaannemers en leveranciers een directe contractuele relatie met de
opdrachtgever hebben. Hierbij gaat men uit van het basis-principe dat een
opdrachtgever met name bij een complex bouwproject voortdurend betrokken
moet blijven en dit kan uitsluitend met een directe contractuele relatie . Op deze
manier tracht men problemen tussen partijen onderling te voorkomen, wat prijs-
en kwaliteitsverbeteringen kan opleveren .

Bij Construction Management kunnen doorlooptijden mogelijk worden verkort
door een maximale flexibiliteit met betrekking tot de inzet van aannemers en
leveranciers . Daarnaast is Construction Management ontstaan uit het besef dat
ontwerpkennis van specialistische leveranciers en aannemers steeds belangrijker
wordt in het proces en dat directe relaties met een deskundige opdrachtgever de
inbreng van deze kennis bevorderen .

Construction Management werd vooral veel toegepast bij utiliteitsbouwprojecten
waarbij de installaties en de inrichting pas na verhuur werden gecontracteerd
(zogenaamde 'shell & core'-projecten) . Bij dit type projecten is bouwsnelheid het
belangrijkste en Construction Management is daarvoor een geëigend model . Het
niveau van complexiteit is hierbij wel aanmerkelijk lager dan bij de meeste
complexe projecten. Dit terwijl Construction Management juist met name wordt
aanbevolen bij complexe projecten . Dit lijkt tegenstrijdig, maar is eenvoudig te
verklaren, omdat met name bij complexe projecten een 'organische' werkwijze
meer gewenst is dan de strakke werkwijzen bij een hiërarchisch model .
(Koning & Sproncken, 2001) .
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Figuur 4.12
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O.G .= opdrachtgever

C.M.= construction manager

N.A = nevenaannemer(s)

Lev . = leveranciers

Adv.= adviseur(s), ingenieursbureau(s) en/ of architect

Specifieke kenmerken, voor- en nadelen

N.A. N.A.

Kwaliteit
∎ Meest flexibele contractmodel met betrekking tot kwaliteitsaspecten, omdat

de opdrachtgever maximaal invloed heeft .
∎ Omvangrijke en professionele co~rdinatie vereist teneinde de vele contracten

op elkaar af te stemmen .

Prijs
∎ Door de directe relatie met nevenaannemers en leveranciers ontstaat een

maximum aan transparantie . Ook de verhoogde zekerheid en de inschatting
van een betere betalingsmoraal kunnen prijsvoordelen opleveren .

∎ Doordat er geen overkoepelende garanties worden afgegeven, zijn er minder
risico-opslagen en kan een prijsvoordeel optreden . Prijszekerheid in een vroeg
stadium kan nooit door partijen gegarandeerd worden .

Tijd
∎ Maximale flexibiliteit met betrekking tot de inzet van partijen .

Voorloopactiviteiten kunnen direct gecontracteerd worden . Ook het principe
van `fast tracking' kan net zoals bij Management Contracting eenvoudig
gerealiseerd worden .

(Koning & Sproncken, 2001) .
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Aansprakelijkheid en risico's
∎ Met name geschikt voor projecten waarbij het belangrijk is dat de

verantwoordelijkheid voor het ontwerp gescheiden is van de
verantwoordelijkheid voor het projectmanagement .

Figuur 4.13
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Mate van geschiktheid

Meer

Contractuele aandachtspunten
∎ Uitvoeringscoárdinatie en toezicht door de construction manager in

aanvulling op de verplichtingen van de architect en aannemer.
∎ Vrijwaring van de opdrachtgever voor afstemmings- en

co~rdinatieproblemen tussen partijen.
∎ Aansprakelijkheid voor en afbakening van de ontwerpen van

gespecialiseerde leveranciers of nevenaannemers .
∎ Garanties van de nevenaannemers en leveranciers.
∎ De autoriteit van de construction manager gaat veel verder dan bij

traditionele contracten het geval is . De aannemer dient ook instructies van de
construction manager op te volgen die niet in het contract zijn vastgelegd .

(Koning & Sproncken, 2001) .

Contractstandaards/documenten
Er zijn geen Nederlandse contractstandaards voor Construction Management . Dit
contractmodel wordt voornamelijk in de industrie gebruikt, waar de geldende
voorwaarden en standaards van de betreffende eigenaar of afnemer als basis
worden gebruikt. In de Verenigde Staten zijn verschillende contractstandaards
voor Construction Management ontwikkeld, onder andere van de ACE
(Association of Consulting Engineers). Ook de Engelse JCT heeft een standaard
ontwikkeld, de JCT-CM 1995 (Koning & Sproncken, 2001) .
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4.4.1.6. TARGET FEE CONTRACTING

INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUW)

Target Fee Contracting is vaak gekoppeld aan één van de eerder genoemde
contractvormen.
Het bureau dat verantwoordelijk is voor het ontwerp- en engineeringtraject, stelt
zich op basis van een bonus-malusregeling, verantwoordelijk voor een vooraf
gestelde 'target bouwsom (bijvoorbeeld : bij onderschrijding van de 'target'
ontvangt het bureau de helft van het verschil en bij overschrijding van de target
betaald het bureau 10% van het verschil) (ONRI, 2000) .

4.4.1.7 . PCC EN GMP

Bij PCC (Professional Construction Consultant) en GMP (Guaranteed Maximum
Price) stelt een adviseur of aannemer in de eerste fase een programmadefinitie en
bijvoorbeeld een structuur ontwerp (SO) of voorlopig ontwerp (VO) op met een
daarbij behorend bouwbudget . Daarna biedt hij aan om het gebouw voor een
gegarandeerd budget te bouwen of te laten bouwen (ONRI, 2000) .
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4.4 .2 CONTRACTEN OP BASIS VAN RESULTAATVERPLICHTINGEN f21

Bij deze contracten biedt de aanbieder zijn diensten aan op basis van een
resultaatsverplichting voor de eigen inbreng in het project, voor het totale
ontwerp- en engineeringstraject en voor het totale ontwerp- en engineeringstraject
met een zekere garantstelling voor het aanbestedingsresultaat .

4.4.2.1 . GENERAL CONTRACTING

Definitie en toepassing
General Contracting wordt aangeboden door adviseurs of aannemers en is
toepasbaar binnen verschillende samenwerkingsconcepten waarbij de
opdrachtgever één of meer (deel)overeenkomsten (voor uitvoering van het
Programma van Eisen, het Ontwerp en de Uitvoering) aangaat met één partij
(general contractor) die verantwoordelijk is voor het verloop van het totale proces .
De general contractor sluit afzonderlijke overeenkomsten met de verschillende
ontwerp- en uitvoeringspartners .
Een aanbieder sluit dus per fase in het ontwerp- en uitvoeringsproces een contract
met de opdrachtgever op basis van resultaatverplichtingen; de opdrachtgever kan
per fase beslissen . Dit lijkt op de PCC/GMP als het adviseurs betreft . De term
General Contractor wordt ook wel gebruikt voor'hoofdaannemer'. (Chao-Duivis,
1999 en ONRI, 2000) .

General Contracting lijkt op de turnkey-overeenkomst . Toch is er verschil, want
waar de turnkey-aannemer werkt op basis van een door de opdrachtgever
opgesteld Programma van Eisen, assisteert de general contractor de opdrachtgever
juist in programmeringsfase en stelt hij samen met de opdrachtgever het
Programma van Eisen op. De general contractor ziet zichzelf dan ook als een echte
adviseur van de opdrachtgever .

Een tweede cruciaal verschil met de turnkey-opdrachtgever is dat de general
contractor een budgetprijs (vaste prijs) berekent, die de opdrachtgever als
taakstellend beschouwt. Dat wil zeggen dat de general contractor dit budget als de
maximale contractprijs garandeert . In dit kader wordt ook wel gesproken van een
investeringsbudget . De general contractor overlegt de gedetailleerde begrotingen
van de (onder)aannemers aan de opdrachtgever .
(Chao-Duivis en Weijnen, 1999) .
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Figuur4.14
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Specifieke kenmerken
∎ De general contractor wordt ingeschakeld in de programmafase .
∎ Programma van Eisen wordt vastgesteld door opdrachtgever en general

contractor samen .
• General contractor maakt de begroting, hiervoor heeft hij de disciplines van

architect en ingenieursbureau in zijn organisatie geïntegreerd .
∎ General contractor moet onafhankelijk zijn. Hij zal bij het voorstellen van

architecten, adviseurs en aannemers altijd, ongevraagd, uitgebreid moeten
motiveren waarom hij juist deze aannemer, architect of adviseur voorstelt. Zo
zal hij ook moeten aangeven of hij deze mensen al van eerder projecten kent .
Op die manier wordt voor de opdrachtgever de keuze van personen en
bedrijven controleerbaar .

∎ De general contractor is budgetaansprakelijk; controle op de general
contractor moet plaatsvinden, omdat economische redenen een aanleiding
kunnen vormen voor de general contractor om bezuinigingen door te voeren
of tegenvallers verhalen op de contractpartners . Dit wordt tevens voorkomen
door het jaarbudget realistische te laten zijn, zodat voor de general contractor
geen motief wordt ingebouwd om al te scherpe prijzen te willen krijgen .

(Chao-Duivis en Weijnen, 1999) .

Aansprakelijkheid en risico's
∎ Het meest in het oog springend is de budgetaansprakelijkheid van de general

contractor. Daarnaast neemt de general contractor in zuivere vorm ook de
aansprakelijkheid op zich voor het ontwerp en de uitvoering, en wel in
ongeclausuleerde vorm. In beginsel behoort dan ook te worden afgeweken van
de beperkingen die in de RVOI zijn opgenomen .

In de praktijk komt het wel voor dat de zich general contractor noemende
figuren de aansprakelijkheid juist wel beperken door zonder meer de RVOI van
toepassing te verklaren. Het gebruik van de naam general contractor is dan
verwarrend.

(Chao-Duivis en Weijnen, 1999) .
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Voordelen
∎ De opdrachtgever heeft maar met één wederpartij te maken .
∎ De opdrachtgever behoudt zijn invloed op het ontwerp .
• Er bestaat zekerheid omtrent de kosten voor de uitvoering door de vaste prijs.
∎ Er is inzicht in de prijsvorming.
∎ Door de vroege inschakeling van de general contractor kan in de ontwerpfase

uitvoeringskennis worden verwerkt .
∎ De general contractor kan al in een vroeg stadium de uitvoering

voorbereiden, waardoor tijdwinst kan ontstaan.
(Chao-Duivis en Weijnen, 1999) .

Nadelen
∎ De geringere beïnvloedingsmogelijkheden voor de opdrachtgever in de

uitvoeringsfase .
• Het gevaar dat de kwaliteit in de uitvoeringsfase wordt opgeofferd aan tijd-

en kostenbesparing, doordat de general contractor zich voor een bepaalde prijs
heeft vastgelegd .

• General contracing past minder goed in het geval van een nog in
ontwikkeling zijnde technologie, omdat de kosten dan niet kunnen worden
begroot .

∎ Een kleiner aantal bedrijven is alleen in staat een general contracting opdracht
uit te voeren .

(Chao-Duivis en Weijnen, 1999) .
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Contractuele aandachtspunten
• De opdrachtnemer garandeert de aanneemsom: bedragen de kosten van het

project minder dan gegarandeerd, dan komt het verschil ten goede aan de
opdrachtgever .

∎ De opdrachtgever wordt inzage gegeven in de detailbegrotingen .
• De opdrachtnemer zorgt voor het ontwerp en de uitvoering en trekt daarmee

alle daarbijbehorende aansprakelijkheid naar zich toe (veranderd indien RVOI
zonder meer van toepassing wordt verklaard) .

• De opdrachtnemer is een echte adviseur van de opdrachtgever .
∎ De aanbestedende dienst doet er goed aan om de verplichting tot het in acht

nemen van de Europese regels door de general contractor op te nemen in de
overeenkomst met hem (Koning & Mars, 1997) .

(Chao-Duivis en Weijnen, 1999) .

Contractstandaards/documenten
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de general contractor wordt in
beginsel beheerst door drie overeenkomsten .

∎ De eerste overeenkomst betreft het advies dat de general contractor geeft in
de programmeringsfase. Voor deze fase kan gebruik worden gemaakt van de
RVOI.

∎ De fase waarin het ontwerp zijn vorm krijgt en de definitieve prijs wordt

bepaald, vormt onderwerp van de tweede overeenkomst. Daarbij kan weer de

RVOI worden gebruikt .
∎ De fase waarin het project wordt gerealiseerd, de uitvoeringsfase, wordt in de

literatuur geadviseerd om de UAV te gebruiken.
∎ De UAV en RVOI kunnen niet zonder meer worden toegepast en er zal voor

het contract moeten worden bekeken waar aanpassingen nodig zijn .
(Chao-Duivis en Weijnen, 1999) .

4.4.2.2 . PARTNERING

Definitie en toepassing
Verschillende multidisciplinaire aanbieders vormen een joint venture of
consortium, dat met de opdrachtgever een resultaatverbinding of
inspanningsverbinding aangaat . Partnering is een horizontaal, multidisciplinair
samenwerkingsverband tussen adviseurs of aannemers om elkaar lacunes in
kennis en capaciteiten aan te vullen . Zij gaan gezamenlijk een verplichting aan
jegens derden. Partnering kan overgaan in een joint venture of consortium met
gezamenlijke of gesplitste verantwoordelijkheden (ONRI, 2000) .

De organisaties van uitbesteder, ontwerper, aannemer, leverancier en fabrikant
werken intensief met elkaar samen, en worden wat betreft ontwerpstandaards en
productie volledig met elkaar verweven door middel van jaarafspraken .
Partnering is gebaseerd op het principe van'supply chain managenemt'en is
vooral toepasbaar bij projecten waarbij een vaste keten van toeleveranciers
aanwezig is. Bekende voorbeelden van partnering komen dan ook voor bij
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meervoudige opdrachtgevers, zoals supermarkten, warenhuizen en
franchiseondernemingen.

Het principe van partnering berust op dezelfde grondslagen als PPS (Publiek-
Private Samenwerking) : een win-wincontractfilosofie doordat continuïteit in de
relatie opdrachtgever-opdrachtnemer en continuïteit van de capaciteit en ieders
toegevoegde waarde (dezelfde persoon op sleutelposities, waardoor de leercurve
maar één keer behoeft te worden doorlopen) worden gegarandeerd .

In het buitenland is veel ervaring opgedaan met partnering, maar het wordt ook
vaak in verband gebracht met kartelvorming, misbruik van langdurige
ketenafspraken en beperking van de marktcompetitie .
(Koning & Sproncken, 2001) .

Grondstoffen

A

%
Werk- en

prijsafspraken

Specifieke kenmerken
∎ Het partneringprincipe is gebaseerd op kortdurende (1 tot 2 jaar)

productieafspraken, waarin teven incentives zijn opgenomen voor
kostenbesparingen.

∎ Partnering schrijft aan alle partners dwingend de door de opdrachtgever
ontwikkelde werkmethoden, organisatieprincipes en administratieve
procedures voor .

∎ De partners van het bouwproduct profiteren van een relatief, en soms
absoluut, betere verdienste op het project door bereikte besparingen in de
samenwerking. In die zin is het succes van elke deelnemer in de keten
afhankelijk van de inspanningen van de andere deelnemers .

(Koning & Sproncken, 2001) .

Aansprakelijkheid en risico's
∎ Bij aansprakelijkheid spelen twee vragen: de aansprakelijkheid jegens derden

en die jegens elkaar .
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∎ Partnering zijn samenwerkingsverbanden tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. Deze samenwerking kan juridisch worden vormgegeven
middels een maatschap of VOF .

∎ In het geval van een VOF zijn de deelgenoten naar buiten toe aansprakelijk
voor de schulden van het verband en wel ieder voor het geheel . Over de
interne verdeling van schulden hebben de partijen vooraf afspraken gemaakt .

∎ In het geval van een maatschap geldt als hoofdregel dat de maat zichzelf
bindt.

∎ Bij een partneringovereenkomst komen beiden partijen verdeelsleutels
overeen over de onderlinge aansprakelijkheid .

∎ Over de toedeling van risico's moeten afspraken worden gemaakt . Ook al
vertrouwt men elkaar in vergaande mate, voordat er feitelijk moeilijkheden
ontstaan, moeten er afspraken klaar liggen hoe met die mogelijkheden om te
gaan. Gezien het ander uitgangspunt van de relatie, is het aan te raden niet de
risicoverdeling uit de bekende standaardvoorwaarden over te neme . Deze is
namelijk niet bedoeld voor een relatie waarin een opdrachtgever en
opdrachtnemer eigenlijk een echte samenwerkingsvorm aangaan. Hiervoor zal
dus iets nieuws moeten worden ontwikkeld .

(Chao-Duiveis & Weijnen, 1999) .

Risicoprofiel
Partnering vereist het nodige maatwerk en een succesvolle toepassing is om die
reden afhankelijk van de projectspecifieke situaties en invulling . Het geven van een
risicoprofiel zou onterechte beperkingen opleggen en afbreuk doen aan de
flexibiliteit van deze contractmodellen (Koning & Sproncken, 2001) .

Voordelen
∎ Voordelen van partnering worden gekenmerkt door schaalvoordelen als

gevolg van zekerheiden in productie en daarmee gepaard gaande leercurves
en besparingen op aanbestedingskosten .

∎ Geschillen nemen af als gevolg van het uitgebreid en open communiceren
met elkaar .

∎ De kosten dalen. Voor een deel is dit te verklaren uit het hiervoor gemelde
punt. Het aantal conflicten neemt erg af . Daarnaast is er de efficiëntere manier
van werken.

∎ Voor opdrachtnemers heeft partnering soms het voordeel dat voor een
langere periode werk is verzekerd .

(Chao-Duivis & Weijnen, 1999 en Koning & Sproncken, 2001) .

Nadelen
∎ Nadelen van partnering zijn afhankelijkheid en beperking van

marktcompetitie .
∎ Communicatie, informatie en afstemming van verschillende werkprocessen

vragen veel aandacht.
∎ Aanbestedingsrechterlijk kan de vraag worden gesteld of bij de langlopende

partneringsrelaties de aanbesteding door de Europese beugel kan, althans
wanneer er overheidsopdrachtgevers in het spel zijn .

∎ Omdat nogal wat partneringsrelaties langlopend zijn, kan de prikkel die van
concurrentie uitgaat, verloren gaan .
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∎ de openheid die moet worden betracht, waardoor de ene partij op wel heel
letterlijke manier in de boeken van de ander kan kijken, kan als nadelig
worden ervaren.

(Chao-Duivis & Weijnen, 1999 en Koning & Sproncken, 2001) .

Contractuele aandachtspunten
∎ Het belangrijkste bij partnering is het maken van afspraken over overleg .

Deze moeten uitvoerig zijn, maar voorkom oeverloos overleg .
∎ Expliciete en evenwichtige risico- en aansprakelijkheidstoedeling, eventueel

aangevuld met 'what-if-scenario's' .
∎ Geschillenbeslechting : alternatieve procedure om ontstane geschillen snel op

te lossen, zonder dat daarbij sprake is van een rechtsgang .
∎ Maak transparante prijsafspraken.
∎ Maak het aantrekkelijk voor de andere partij om bedacht te zijn op

winstmogelijkheden op welk onderdeel van het project dan ook .
∎ Controleer of de gemaakte afspraken niet strijdig zijn met de algemene

voorwaarden, zoals UAV, die naast de alliantie-afspraak tevens moeten
worden overeengekomen .

(Chao-Duiveis & Weijnen, 1999) .

Contractstandaards/documenten
Er wordt tussen de partijen een partnering-overeenkomst overeengekomen . In
deze overeenkomst moeten juridische zaken; management en coárdinatie,
toedeling risico's, alliantiefonds, incentives, wijzigingen, zekerheden en
geschillenbeslechting, in ieder geval worden geregeld . Daarnaast worden nog
andere onderwerpen zoals ; 'best praxis', constructiegericht engineering, training
betrokkenen en opzetten managementteam .
Naast dit alles gelden de algemene voorwaarden (Zie bijlage 1) (Chao-Duivis,
1999) .

4.4.2.3. TRADE CONTRACTING

Een aannemer met een sterke oriëntatie op een monodiscipline (ONRI, 2000) .

4.4.2.4. SUBCONTRACTING

Een bedrijf (adviseurs of aannemers) gaat met een aanbieder (bijvoorbeeld een
hoofdaannemer) een resultaatverbinding aan voor realisatie van een deel van het
werk (ONRI, 2000) .
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4 .4 .3
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GEÏNTEGREERDE CONTRACTEN VOOR ONTWERP EN UITVOERING (31

Deze contracten worden gekenmerkt door het feit dat er steeds één opdrachtnemer
is die een totaaloplossing (ontwerp en uitvoering geïntegreerd) biedt voor het
probleem van de opdrachtgever .

4.4.3.1. MAINCONTRACTING

Algemene term voor totaalaanbiedingen op basis van beperkte functionele
specificaties, zonder financiering (ONRI, 2000) .

4.4.3.2. TURNKEY

Definitie en toepassing
Een turnkey-overeenkomst is een overeenkomst op grond waarvan de
opdrachtnemer zich tegenover de opdrachtgever verbindt om op basis van een
door de opdrachtgever ten aanzien van het te realiseren bouwobject geformuleerd
Programma van Eisen (PvE), dit object tegen een lump-sum-vergoeding tot stand
te brengen volgens een door de opdrachtnemer of in opdracht van hem te
vervaardigen ontwerp (Chao-Duivis & Weijnen, 1999) .

De opdrachtgever maakt het programma van eisen (op basis van voornamelijk
functionele specificaties) en een turnkeyaanbieder biedt op basis daarvan een
oplossing, welke vaak is gebaseerd op bestaande en bekende componenten (state
of the art is de basis) en technische specificaties, die slechts in beperkte mate
kunnen worden aangepast aan specifieke wensen van de opdrachtgever . De
opdrachtgever heeft weinig of geen bijsturingsmogelijkheden, hij heeft een
afstandelijke toetsende rol (ONRI, 2000) .

Bij turnkey is in zijn zuivere vorm sprake van een koopovereenkomst, wat
betekend dat er bij een eenmalige levering van het project een eenmalige betaling
plaatsvindt met overdracht van eigendom en aansprakelijkheden . Opdrachtgever
en opdrachtnemer komen een bepaalde levering overeen, wat vervolgens geheel
voor eigen risico van en door de opdrachtnemer wordt uitgevoerd .
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Figuur 4 .17
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Kwaliteit
∎ Volledige uitbesteding, waardoor ontwerp en uitvoering in één hand zijn. de

opdrachtgever stelt slechts één (globaal) programma van eisen (PvE), of
perfomancespecificaties op . Dit PvE beschrijf de minimaal geëiste presstaties
en randvoorwaarden en de kwaliteitseisen die aan het eindproduct worden
gesteld .

∎ Opdrachtgever is medeverantwoordelijk voor het opstellen van PvE, maar
deze verantwoordelijkheid wordt later geheel overgenomen door de turnkey-
opdrachtnemer.

∎ Aanpassen of wijzigen van het Pve tijdens ontwerp en uitvoering dient te
worden voorkomen, omdat er vaak geen goede verrekeningsbasis is en geen
concurrentie. Daarnaast kan een en ander afbreuk doen aan de garanties van
de turnkey-opdrachtnemer .

∎ De turnkey-opdrachtnemer is volledig en eenduidig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor schade of fouten tijdens ontwerp en uitvoering van de
werken.

(Koning & Sproncken, 2001) .

Prijs
∎ Het financiële risico voor de gehele ontwikkeling ligt bij de turnkey-

organisatie (opdrachtnemer) .
∎ De commerciële risico's van het eindproduct liggen bij de afnemer .

(Koning & Sproncken, 2001) .
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Tijd
∎ De doorlooptijd van de contractering kan kort zijn . De opdrachtgever hoeft

slechts in te stemmen met een totaalpakket op basis van
prestatieomschrijvingen .

∎ Aangezien de financiering van de ontwikkeling door de turnkey-
opdrachtnemer gebeurt, zal deze er alle aan doen om de doorlooptijd te
verkorten, om zodoende de financieringslasten te drukken.

∎ Verkorting van de doorlooptijd is mogelijk doordat de verschillende fasen in
het proces elkaar kunnen overlappen en er maar één regisseur voor ontwerp
en uitvoering is.

(Koning & Sproncken, 2001) .

Fi szuur 4.18

Risicoprofiel

Turnkey

(Koning & Sproncken, 2001).

Aansprakelijkheid en risico's
∎ De opdrachtnemer is niet alleen aansprakelijk voor de uitvoering, maar ook

voor het ontwerp .
∎ De opdrachtgever die zich met het ontwerp of de uitvoering bemoeit, trekt

daarmee aansprakelijkheid naar zich toe .
∎ De omvang van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer kan onbeperkt

zijn: in principe is een geïntegreerd contract namelijk een resultaatsverbintenis .
Een beperking van de aansprakelijkheid, bijvoorbeeld zoals architecten en
raadgevend ingenieurs dat doen, moet duidelijk worden vastgelegd .

∎ Het financiële risico en aansprakelijkheidsrisico ligt bij de turnkey-
organisatie .

(Chao-Duivis en Weijnen, 1999) .

Risicoprofiel

Mogelijkheid om tussentijdse
wijzigingen aan te brengen

De zekerheid dat "harde" overeengekomen contractuele
remedies zijn te effectueren

Verkorting van doorlooptijd van
voorbereiding en uitvoering

Minder

INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUWI

Meer

Voordelen
∎ De opdrachtgever hoeft alleen maar ja of nee te zeggen tegen het totale pakket

dat hem wordt aangeboden. Het besluitvormingsproces vergt hierdoor relatief
weinig tijd .

∎ De opdrachtgever kan zich meer richten op haar eigenlijke taak (core
business/kerntaak .

∎ De opdrachtgever hoeft weinig kennis in huis te hebben .
∎ Risico's worden bij de opdrachtnemer neer gelegd .
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∎ De opdrachtgever loopt geen risico's voor wat betreft de co~rdinatie van de
vele participanten in het proces ; hij wordt als het ware ontlast van participatie
in het bouwproces .

• De randvoorwaarden voor de afstemming van ontwerp en uitvoering zijn
optimaal .

• Doordat de verschillende fasen in het bouwproces elkaar kunnen overlappen,
is een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd mogelijk .

∎ Door het integreren van ontwerp en uitvoering kan er een ontwerp worden
gemaakt dat meer uitvoeringsgericht is . Dit leidt tot minder wijzigingen, dat
tot kostenbesparingen leidt .

∎ De opdrachtnemer kan zelf zijn partners kiezen.
(Chao-Duivis & Weijnen, 1999 en Maas & Mars, 1997) .

Nadelen
Voor de opdrachtgever:
∎ de opdrachtgever raakt een deel van de controle over het werk kwijt .
∎ als de opdrachtgever kwaliteitsborging wenst, moet hij zelf ook een

gecertificeerde onderneming hebben, zodat hij de kwaliteitsborging door de
opdrachtnemer kan controleren. Dit nadeel kan overigens worden
ondervangen door de controle te laten uitvoeren door een gecertificeerde
derde .

Voor de opdrachtnemer:
∎ de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is veel groter dan bij de

traditionele contracten .
• mogelijk een financieel risico .

(Chao-Duivis & Weijnen, 1999) .

Contractuele aandachtspunten
• Integrale productgaranties gebaseerd op resultaatsverbintenis ('fitness-for-

useprincipé ) en geen inspanningsverplichting .
∎ Aansprakelijkheid en verzekeringen indien het werk op locatie van de

opdrachtgever of derden plaatsvindt .
∎ Acceptatie, keuring, inspectie en oplevering door opdrachtgever of

toekomstige eigenaar .
• Bankgaranties, waarborgen en mogelijk 'due diligence 'door opdrachtgever .
∎ Financiering en betaling bij overdracht/oplevering .
∎ Clausules bij afwijkingen van programma van eisen en/of prestaties .
∎ Volledige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor het Pve door

turnkey-opdrachtnemer in het geval het PvE door de opdrachtgever is
ontwikkeld.

∎ De aard van de overeenkomst brengt met zich dat de opdrachtgever zich
terughoudend opstelt met betrekking tot het project . Wil de opdrachtgever
toch bemoeienis met het project, dan moet hij niet voor dit contract kiezen .

∎ De opdrachtgever moet kunnen beschikken over een kwaliteitsborging om op
efficiënte wijze de naleving van de gemaakte afspraken te kunnen controleren .

∎ Spreek af het risico daar te leggen, waar het best kan worden beheerst en
beperkt (risk control) .

∎ Spreek af het risico te verdelen over opdrachtgever en opdrachtnemer als
beiden een bepalende invloed uitoefenen op het ontwerp en/of de uitvoering
(risk sharing) .
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∎ Spreek af het risico daar te leggen waar het tegen de laagste kosten kan
worden gedragen (least cost risk bearer) .

∎ Spreek af het risico dat door de aannemer niet te dragen of niet bepaalbaar is,
bij de initiatiefnemer van de bouw te leggen (buitengewoon risico) .

∎ Spreek een procedure af voor het geval de opdrachtgever zich het recht heeft
voorbehouden wijzigingen in het werk aan te brengen, en spreek daarbij af dat
dit zal leiden tot een wijziging van de risicoafspraken zoals die oorspronkelijk
luidden.

(Chao-Duivis en Weijnen, 1999 en Koning & Sproncken, 2001) .

Contractstandaards/documenten
Er zijn voor het turnkey-contractmodel enkele internationale standaards
voorhanden (zie tevens bijlage 1) .
In de JCT Standard Form of Building Contract with Contractors s Design gaat de
opdrachtnemer een inspanningsverbintenis aan . De opdrachtnemer is
aansprakelijk voor het ontwerp .
In de EIC Turnkey Contract Conditions for Design and Construct Projects 1994
gaat de opdrachtnemer tevens een inspanningsverplichting aan .
Een andere standaard is de FIDIC Conditions of Contract for Design-Build and
Turnkey 1995. Daarin is 'fitness for purpose' uitdrukkelijk tot uitgangspunt
genomen en neemt de opdrachtnemer Aldus een resultaatsverbintenis op zich
(Boer, L . (1996) . Turnkey en design & construct : concepten, aansprakelijkheid en
risico . In: Berg & Jansen (red .), De ontwerpende bouwer (p. 201) .

In Nederland waren er geen standaardvoorwaarden voor turnkey die zowel door
opdrachtgevers als opdrachtnemers worden gedragen . Er bestaat een Nederlands
standaardcontract dat de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw) in
1998 heeft geïntroduceerd: het VGBouw Model Bouwcontract voor Ontwerp en
Realisatie, met het bijbehorende Model Voorovereenkomst . Dit contract wordt
echter niet algemeen gedragen omdat de opdrachtnemers de aansprakelijkheid
voor het ontwerpgedeelte willen beperken tot een niveau dat vergelijkbaar is met
dat van adviseurs volgens de SR en RVOI (Koning & Sproncken, 2001), de
opdrachtgevers waren het hier niet mee eens .

Nu is er de Model Basisovereenkomst met bijbehorende UAV-GC 2000, die kunnen
worden toegepast als voorwaarden voor opdrachten waarin ontwerp en uitvoering
zijn geïntegreerd. De UAV-GC 2000 zijn het resultaat van gezamenlijk overleg
tussen partijen. Naar mening van alles partijen nemen de UAV-GC 2000 een
belangrijke drempel weg voor het gebruik van geïntegreerde contractvormen.
Toepassing van de UAV-GC 2000 betekent voor de praktijk een andere indeling
van risico's en aansprakelijkheden dan in de UAV 1989. Voorts zijn de procedures
die invulling geven aan de betrokkenheid van de opdrachtgever bij ontwerp- en
uitvoeringswerkzaamheden niet zonder meer vergelijkbaar met gangbare
procedures (CROW, 2000) .
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4.4.3.3 . BROCHUREPLAN

Definitie en toepassing
Vanuit standaardoplossingen levert dit plan een antwoord op vragen uit de markt .
De vragen uit de markt betreft vaak standaardbouwopgaven . Aanbieders bieden
standaardontwerpen aan die meestal ook onafhankelijk van een locatie kunnen
worden ontwikkeld voor een vaste prijs en doorlooptijd .

Toepassing van een brochureplan vinden we vooral in de woningbouw, logistiek
en industrie. Het verschil ten opzichte van turnkey is dat de opdrachtgever of
koper enkel via de opties die zijn aangegeven door de aanbieder, invloed heeft op
het ontwerp en de uitvoering. Meestal zijn er ook maar twee toetsingsmomenten,
namelijk bij de bouwvergunning en bij de oplevering (Koning & Sproncken, 2001
en Maas & Mars, 1997) .

Figuur 4 .19

Contractprincipes Contractuele relaties ~ Functionele verhoudingen
Brochureplan ~

1
(Koning & Sproncken, 2001). O.G. 5 O.G.

Lev.

~

Adv .

O.G .= opdrachtgever

H .A .= hoofdaannemer

N.A .= nevenaannemer(s)

O.A = onderaannemer(s)

Lev . = leveranciers

Adv.= adviseur(s), ingenieursbureau(s) en/ of architect

E
Adv.

Lev.

I
O.A.

Specifieke kenmerken
∎ Opdrachtgever heeft geen enkele invloed op het ontwerp- en

uitvoeringsproces anders dan de opties zoals aangegeven in de 'brochure'
∎ Een brochureplan is toegespitst op de verkoop en de grootste gemene deler

wat de vraagstelling betreft .
(Koning & Sproncken, 2001) .

Aansprakelijkheid en risico's
∎ Ontwerp- en uitvoeringsrisico's tijdens realisatie voor aanbieder .
∎ Volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de

ontwerpen ligt bij de aanbieder .
∎ Weinig of geen risico's voor kosten en doorlooptijd voor de

koper/opdrachtgever (kosten doorlooptijd zijn meestal doorberekend in de
koopprijs) .

(Koning & Sproncken, 2001) .
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Risicoprofiel
Fieuur 4 .20

Risicoprofiel

Brochureplan

(Koning & Sproncken, 2001) .
Integratie van ontwerp
en uitvoering

Mogelijkheid om tussentijdse
wijzigingen aan te brengen

De zekerheid dat "harde" overeengekomen contractuele
remedies zijn te effectueren

Verkorting van doorlooptijd van
voorbereiding en uitvoering

Prijszekerheid in een vroeg stadium

Minder

Mate van geschiktheid

Meer

Voordelen
∎ Er zijn geen ontwerprisico's, omdat gekozen wordt uit meerder kant-en-klare

ontwerpen, die hun waarde reeds bewezen hebben .
∎ De aanbieder neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van

de ontwerpen .
∎ De risico's voor de kosten en de doorlooptijd van het project zijn nihil door de

bekendheid met de geboden oplossing .
(Maas & Mars, 1997) .

Nadelen
∎ Variaties op de geboden oplossingen gaan doorgaans gepaard met hoge

kosten. Daardoor is het onverstandig deze organisatievorm toe te passen bij
unieke projecten .

∎ Het verloop van het ontwerp- en uitvoeringsproces kan door een
opdrachtgever niet meer worden beïnvloed .

∎ Een brochureplan is opgebouwd uit componenten, die voorhanden zijn en
niet toegesneden op de vraag . In geval van brochureplannen kan het daarom
moeilijk zijn om te selecteren uit de aanbiedingen .

(Maas & Mars, 1997) .

Contractuele aandachtspunten
∎ De leveringsvoorwaarden bij een brochureplan zijn veelal eenzijdig door de

aanbieder opgesteld en bieden weinig ruimte tot onderhandeling of
flexibiliteit .

∎ Brochureplancontracten kenmerken zich in de praktijk door een hoog'klein-
lettergehalté , waarin vele uitsluitingen en voorbehouden zijn opgenomen bij
afwijkende situaties. Om die reden biedt een brochureplan dan ook weinig
zekerheden bij projecten waarbij de omstandigheden en randvoorwaarden van
tevoren niet volledig bekend zijn .

∎ Grote kostenimplicaties indien door opdrachtgever varianten op de geboden
aanbieding zijn gewenst .

∎ Procedure van oplevering is een belangrijk aandachtspunt, omdat er vaak
sprake is van een driehoeksverhouding, bijvoorbeeld koper,
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projectontwikkelaar en aannemer waarbij de klant geen contractrelatie met de
aannemer heeft .

∎ Aansluitend op het hiervoor genoemde aandachtspunt, geldt de verdeling
van aansprakelijkheden en garanties tussen aannemers, klant en bijvoorbeeld
projectontwikkelaar en de nakoming hiervan bij oplevering .

∎ De financiering bij verlenging van doorlooptijd en/of oplevering .
(Koning & Sproncken, 2001) .

Contractstandaards/documenten
Er zijn diverse contractstandaards per branche of vereniging ontwikkeld . Het
betreffen koop-aannemingsovereenkomsten. Vele suggesties van bijvoorbeeld
consumentenorganisaties zijn daarin opgenomen . Vaak worden door de aanbieder
tot afwijkingen of voorbehouden opgenomen . Meestal zijn de lokale
omstandigheden van tevoren bekend en worden de risico's ingeschat en
opgenomen in de brochuretekst (Koning & Sproncken, 2001) .
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4.4.3.4 . DESIGN & BUILD

INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUW)

Definitie en toepassing
Een design and build-overeenkomst (ook wel 'design and construct-
overeenkomst'genoemd) is een overeenkomst op grond waarvan de
opdrachtnemer zich doorgaans tegenover de opdrachtgever verbindt om op basis
van een door de opdrachtgever geformuleerd Programma van Eisen en een
(voor)ontwerp, waarin meestal een keuze is gemaakt voor ten minste een
oplossingsprincipe, het object tot stand te brengen volgens een door de
opdrachtnemer of in opdracht van hem te vervaardigen ontwerp, waarbij
tussenresultaten aan de opdrachtgever ter fiattering worden voorgelegd (Chao-
Duivis & Weijnen, 1999) .

Design en build is vergelijkbaar met turnkey, met als belangrijkst verschil dat de
opdrachtgever zowel functionele als technische specificaties geeft en dat niet wordt
gestreefd naar een standaardoplossing (soms is een referentie-ontwerp wel het
uitgangspunt), maar naar het leveren van een geoptimaliseerd 'maatpak' (ONRI,
2000) . De opdrachtgever heeft dus een grotere invloed op het ontwerp en trekt als
gevolg daarvan ook aansprakelijkheden naar zich toe .

Bij de design en build-overeenkomst heeft de opdrachtgever een semi-actieve rol .
de opdachtgever toetst namelijk een aantal vooraf benoemde tussentijdse
resultaten van het proces . De opdrachtnemer mag pas verder nadat de
opdrachtgever na de uitkomst van de tussentijdse toets zijn fiat heeft gegeven .
(Chao-Duivis & Weijnen, 1999) .

Figuur 4.21
Contractprincipes Contractuele relaties

Design & Build

(Koning & Sproncken, 2001). O.G.

Adv. I I Adv.

~Z

Adv. O.A. I I O .A . I I Lev. I I Adv .

Z

O.G.= opdrachtgever O.A .

H.A . = hoofdaannemer

N.A = nevenaannemer(s)

O.A .= onderaannemer(s)

Lev . = leveranciers

Adv.= adviseur(s), in¢enieursbureau(s) en/ of architect

Adv.

O.A .

Functionele verhoudingen

O.G .

O .A .

Adv.

H .A.

_
Lev. Adv.

O.A.
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Specifieke kenmerken

INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUWI

Kwaliteit
∎ Het ontwerp is afgestemd op de uitvoeringsmogelijkheden . In de

utiliteitsbouw wordt Design & Build vaak verweten meer productie-
(standaardcomponenten met bekende uitvoeringswijze) dan ontwerpgericht te
zijn. Bij complexe projecten voor industrie en infrastructuur wordt dit laatste
weer vaak als een voordeel ervaren. Tevens kan dit laatste de doorlooptijden
verkorten.

∎ Varianten en wijzigingen genitreerd door de opdrachtgever zijn lastig . Dit is
alleen mogelijk als vooraf expliciete afspraken zijn gemaakt over tijd- en
kostenconsequenties . Daarnaast doet een en ander af aan de
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer .

∎ Design & Build betekent denken en vastleggen in prestaties en resultaten in
plaats van de directe omschrijving en specificaties .

(Koning & Sproncken, 1999) .

Prijs
∎ Design & Build impliceert een behoorlijke risicoverloop door de

opdrachtgever en is in het algemeen geen gunstig prijstechnische alternatief
ten opzichte van het traditionele model

∎ Alles inzake de leveringsomvang wat niet expliciet is opgenomen in het
contract kan leiden tot discussie over wat wel of niet tot een
prestatieomschrijving gerekend mag worden .

∎ Concurrentiewerking is beperkt; kwalitatieve en kwantitatieve vergelijkingen
van aanbiedingen zijn niet altijd even gemakkelijk en onderhandelingen
kunnen om die reden een lange doorlooptijd hebben .

(Koning & Sproncken, 1999) .

Tijd
∎ de integrale aanpak van ontwerp en uitvoering kan resulteren in een kortere

doorlooptijd hiervan.
(Koning & Sproncken, 1999) .

Aansprakelijkheid en risico's
∎ Design & Build heeft beperkingen inzake het verleggen van

aansprakelijkheden naar de opdrachtnemer . Opdrachtnemers willen voor het
ontwerp eenzelfde aansprakelijkheidsbasis als adviseurs en architecten hebben
(gemaximeerd en gebaseerd op een inspanningsverplichting die vergelijkbaar
is met de bepalingen conform de RVOI-standaard) . Voor de uitvoering kan
wel een hogere aansprakelijkheid worden verkregen, mits alle risico's
transparant in kaart zijn gebracht. Aansprakelijkheid voor zaken die niet
beïnvloedbaar of bekend zijn, zoals gevolgschade, zal meestal worden
uitgesloten. De eerste Nederlandse standaard voor geïntegreerde
contractvormen, UAV-gc 2000, maakt geen expliciet onderscheid tussen
aansprakelijkheid voor ontwerp en uitvoering . Er is bewust gekozen voor een
integrale limitering, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen gebreken
die zijn terug te voeren op een gebrekkige ontwerp- dan wel
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Risicoprofiel
Design & Build

(Koning & Sproncken, 2001) .
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uitvoeringswerkzaamheden. Daarmee worden ongewenste, kostbare en
tijdrovende discussies voorkomen.

∎ De opdrachtnemer is niet alleen aansprakelijk voor de uitvoering, maar ook
voor het ontwerp .

• De opdrachtgever die zich met het ontwerp of de uitvoering bemoeit, trekt
daarmee aansprakelijkheid naar zich toe .

• De omvang van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer kan onbeperkt
zijn: in principe is een geïntegreerd contract namelijk een resultaatsverbintenis .
Een beperking van de aansprakelijkheid, bijvoorbeeld zoals architecten en
raadgevend ingenieurs dat doen, moet duidelijk worden vastgelegd.

∎ Het financiële risico en aansprakelijkheidsrisico ligt bij de aanbieder .
(Chao-Duivis en Weijnen, 1999 en Koning & Sproncken, 2001) .

Risicoprofiel

Integratie van ontwerp
en uitvoering

Mogelijkheid om tussentijdse
wijzigingen aan te brengen

De zekerheid dat "harde" overeengekomen contractuele
remedies zijn te effectueren

Verkorting van doorlooptijd van
voorbereiding en uitvoering

Prijszekerheid in een vroeg stadium

Minder

Mate van geschiktheid

Meer

Voordelen
• Het ontwerp is volledig afgestemd op de uitvoeringsmogelijkheden . Bij

complexe bouwopgaven is dit een voorwaarde.
∎ Het design & build-consortium neemt de verantwoordelijkheid voor het

gehele project . Omdat het gaat om een complexe opgave zullen de risico's
nooit volledig afgedekt worden .

• De opdrachtgever krijgt een zekere prijsgarantie .
∎ Aanbiedingen worden vergeleken op basis van kwaliteit .
• De opdrachtgever heeft weinig risico's .
∎ Er is ruimte voor nieuwe technologie .
∎ De opdrachtgever kan zich meer richten op haar eigenlijke taak (core

business/kerntaak .
∎ De opdrachtgever hoeft weinig kennis in huis te hebben .
∎ De opdrachtgever loopt geen risico's voor wat betreft de coërdinatie van de

vele participanten in het proces ; hij wordt als het ware ontlast van participatie
in het bouwproces .

∎ De randvoorwaarden voor de afstemming van ontwerp en uitvoering zijn
optimaal .
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∎ Doordat de verschillende fasen in het bouwproces elkaar kunnen overlappen,
is een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd mogelijk .

∎ Door het integreren van ontwerp en uitvoering kan er een ontwerp worden
gemaakt dat meer uitvoeringsgericht is . Dit leidt tot minder wijzigingen, dat
tot kostenbesparingen leidt .

∎ De opdrachtnemer kan zelf zijn partners kiezen.
(Chao-Duivis & Weijnen, 1999 en Maas & Mars, 1997) .

Nadelen
∎ Bij design & Build-overeenkomsten kan een grote'papierwinkel' aan

controlemiddelen ontstaan, waardoor de winst die is geboekt met het afstoten
van activiteiten mogelijk maar schijn blijkt te zijn.

• De kwaliteit van het Programma van Eisen bepaalt in hoge mate de kwaliteit
van de aanbiedingen en de kans op storingen in het proces .

∎ Een design & build-project vereist bijzondere aandacht voor een zeer heldere
overleg- en besluitvormingsstructuur.

∎ Over de invloed, die de opdrachtgever heeft op het ontwerp moeten
bijzondere afspraken gemaakt worden .

∎ de opdrachtgever raakt een deel van de controle over het werk kwijt .
• als de opdrachtgever kwaliteitsborging wenst, moet hij zelf ook een

gecertificeerde onderneming hebben, zodat hij de kwaliteitsborging door de
opdrachtnemer kan controleren. Dit nadeel kan overigens worden
ondervangen door de controle te laten uitvoeren door een gecertificeerde
derde .

∎ de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is veel groter dan bij de
traditionele contracten .

∎ de opdrachtnemer loopt mogelijk een financieel risico .
(Chao-Duivis & Weijnen, 1999 en Maas & Mars, 1997) .

Contractuele aandachtspunten
∎ Aansprakelijkheid voor ontwerptaken indien ontwerpwerkzaamheden door

onderaannemers, leveranciers of adviseurs van de hoofdaannemer worden
uitgevoerd.

∎ Het begrip 'fitness for use' oftewel resultaatsverbintenis in combinatie met het
afgeven van langjarige garanties, inclusief die van de leveranciers en
onderaannemers.

∎ Aansprakelijkheid voor fouten in het PvE of conceptontwerp van de
opdrachtgever of diens adviseurs .

• Wijzigingen door de klant gedurende het ontwerpproces van aannemer .
(Koning & Sproncken, 1999) .

Contractstandaards/documenten
In Nederland is een standaardcontract voor Design & Build ontwikkeld, namelijk
de UAV-GC 2000 tevens bestaat het VGBouw Model (zie § 4 .4 .3 .2.Turnkey) .

In het buitenland zijn reeds enkele bekende standaards ontwikkeld :
∎ Een Engelse standaard is de JCT/CD 1981 (Joint Contracts

Tribunal/Contractors Design) kenmerkt zich door een beperkte
aansprakelijkheid voor het ontwerpgedeelte .
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∎ Internationaal is er het FIDIC Orange Book 1995 met een vergaande
aansprakelijkheid, voor zowel ontwerp als uitvoering in de vorm van een
resultaatsverbintenis. Vervolg hierop is het FIDIC Yellow Book uit 1999 .

(Koning & Sproncken, 2001) .

4.4.3.5 . EPC

Bij EPC (engineering procurement contracting) levert de opdrachtgever
functionele, technische specificaties en een basisontwerp. De aanbieder doet de
detailengineering en voert uit (ONRI, 2000) .
In de literatuur (Koning & Sproncken, 2001) wordt EPC tegelijk beschreven met
Turnkey (zie § 4.4.3 .2). Tevens wordt het FIDIC SILVER Book genoemd als
contractstandaard voor EPC Turnkey Projects .

4.4.3.6. KWALITEITSBORGING

Het geïntegreerde contract kent niet de figuur van een toezichthoudende directie .
De opdrachtnemer staat er in zekere zin alleen voor en de opdrachtgever geeft
meer uit handen dan hij traditioneel gewend was.
Dit levert voor beiden een gedragsverandering op, die tot enige onzekerheid kan
leiden. Een manier om de opdrachtgever toch te kunnen laten controleren en
hierbij efficiënt met tijd om te gaan, kan geboden worden door een'papieren
controle', de zogenaamde kwaliteitsborging .

Kwaliteitsborging omvat zowel het intern beheersen en bewaken van de kwaliteit
bij voorbereiding en uitvoering, als het op doeltreffende wijze aantonen van de
werkelijk gerealiseerde kwaliteit door de aannemer . Dit betekent dat niet de
opdrachtgever of directie het uitgebreide toezicht houdt, maar dat de
opdrachtnemer daar voor een groot deel zelf zorg voor draagt .

Kwaliteitsborging kan niet alleen van nut zijn bij geïntegreerde contractvormen .
Ook bij andere contractvormen kan het zeer zeker worden toegepast ter
vervanging van de directie, directievoering is namelijk kostbaar, of als toevoeging
om de kwaliteit van het werk nog beter te kunnen bewaken
(Chao-Duivis & Weijnen, (1999) en Chao-Duivis & Koning, 2001) .
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4 .4 .4 CONTRACTEN VOOR TOTAALOPLOSSINGEN INCLUSIEF ONDERHOUD EXPLOITATIE EN/OF
FINANCIERING (41

Deze contracten worden gekenmerkt door een tweetal punten . Ten eerst doordat
dat de opdrachtnemer een direct financieel belang heeft bij het exploitatieresultaat
van het bouwwerk; dit zijn alle soorten Publiek-Private Samenwerking (PPS)
formules (zie § 4.4 .4 .11 ) . Voorwaarde is dat er een wederzijdse vertrouwensrelatie
bestaat tussen vrager en aanbieder en dat de beoordelingen dienen plaats te vinden
op basis van Total Cost of Ownership (TCO) . Als tweede kenmerk onderscheiden
deze contracten zich van andere contracten vanwege het integraal meenemen van
de volledige financiering en exploitatie (inclusief onderhoud) voor een langere
termijn. De opdrachtgever least een bepaald eindproduct tegen een vastgesteld
tarief gedurende de gehele afgesproken exploitatieperiode (Koning & Sproncken,
2001 en ONRI, 2000) .

4.4.4.1 . BUILD. OPERATE AND TRANSFER (BOT)

De bekendste vorm van totaalontwikkeling is BOT (Build Operate Transfer) .
Daarnaast zijn er varianten, zoals BFO, DBFO, FBOT, BOO, BOOT, FBOOT,
DBOM, en BTM. Verschillen zijn gelegen in de eigendomssituatie : er is sprake van
een teruggave of overdracht na een bepaalde periode of er is sprake van volledige
privatisering. Tevens kan bij al deze varianten M (maintenance/ onderhoud) mee
gecontracteerd worden .
Hier is er voor gekozen om BOT zo volledig mogelijk te beschrijven, daarna
worden van de verschillende varianten op BOT alleen een korte karakteristiek
gegeven .

Bij BOT-constructies draait het om het ontwikkelen, financieren, beheren en
exploiteren van een (infrastructuur)voorziening .
∎ Het ontwikkelen bestaat uit het ontwerpen en het bouwen van de voorziening

wordt aangeduid als 'Build' .
∎ Het beheren en exploiteren van de voorziening noemt men'Operaté , tevens

wordt in de literatuur voor het beheren/onderhoud de term 'Maintain'
gebruikt. Dit veroorzaakt tevens verschillende contractdefinities .

∎ Het aan het einde van de periode overdragen van de voorziening aan de
opdrachtgever wordt Transfer genoemd .

∎ Het financieren van de voorziening door de opdrachtnemer wordt Finance
genoemd .

∎ Ook zien we dat de term Own wordt gebruikt, in het geval dat de aanbieder
tevens eigenaar is .

Definitie en toepassing
BOT (Build Operate Transfer) wordt ook wel omschreven als Finance Build,
Operate Transfer (FBOT) .

Met de BOT (Build Operate Tranfer) benadering contracteert de opdrachtgever een
partij (consortium van diverse marktpartijen, zoals ontwerpers, aannemers,
banken, exploitatiemaatschappijen, beleggers, leveranciers en financiers) voor de
totale ontwikkeling, ontwerp en uitvoering van een bouwproject, waarbij de
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T

betaling geschiedt uit het recht van exploitatie van het project . Hiermee verleent de
opdrachtgever aan de partij het recht om het bouwproject te bouwen, in eigendom
te hebben en te exploiteren gedurende een afgesproken periode (meestal van 10 tot
20 jaar, maar meer komt ook voor) .
In het geval overheden dit soort contracten of rechten uitgeven voor publieke
taken of investeringen, spreken we van concessies. De partij (concessionaire) uit de
private sector (de concessiehouder/concessionaris) krijgt in dat geval een concessie
voor een bepaalde periode van een partij uit de publieke sector (de
concessieverlener) om een (infrastructuur)voorziening te ontwikkelen, financieren,
beheren en exploiteren, zonder dat daar een overheidsbetaling tegenover staat. De
concessiehouder kan het geïnvesteerde vermogen terug verdienen met het recht
van exploitatie van het project .
Na afloop van de concessieperiode wordt het project zonder kosten weer
overgedragen aan de opdrachtgever of overheid, die weer eigenaar wordt en vanaf
dat moment de volledige verantwoordelijk draagt voor de exploitatie, al het
onderhoud en alle kosten, maar ook vanaf dat moment alle opbrengsten geniet .

BOT kan interessant zijn wanneer ergens een grote gebruikersbehoefte bestaat en
er tegelijkertijd weinig financiële middelen beschikbaar en/of weinig kennis
voorhanden is .
Zo wordt BOT veel toegepast in ontwikkelingslanden, waar grote behoefte is aan
infrastructuur; luchthavens, spoorwegen, bruggen en energievoorzieningen . De

financiering gebeurt in die gevallen door de Wereldbank.
Vooral de politieke stabiliteit speelt een grote rol . Als BOT-projecten vastlopen of
mislukken, is dit meestal te wijten aan politieke instabiliteit of het niet-nakomen
van indexering van tarieven en prijzen om politieke redenen .
(Chao-Duivis & Weijnen, 1999 en Koning & Sproncken, 2001).

Fiettur 4 .23

Contractrelaties BOT Overheid
(Chao-Duivis & Weijnen, 1999

en Koning & Sproncken, 2001). Concessie-
overeenkomst
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Specifieke kenmerken

∎ Het begrip 'concessie' neemt een centrale plaats in bij deze contractvorm .
Onder concessie wordt in ruime zin verstaan : een vergunning, alsook een
vergunning respectievelijk ontheffing door het bevoegde overheidsgezag
verleend tot het ondernemen van enig werk van openbaar nut ; niet zelden
tevens een overeenkomst met de concessionaris te dier zake van een gemengd
publiek- en privaatrechterlijk karakter .

De richtlijn Werken definieert een concessie-overeenkomst als een overeenkomst
tussen een aannemer en een aanbestedende dienst, betrekking hebbend op de
uitvoering van het ontwerp evenals de uitvoering, dan wel het laten uitvoeren,
van werken waarbij de tegenprestatie voor de uit te voeren werken bestaat ui
hetzij uitsluitend het recht het werk te exploiteren, hetzij uit recht gepaard
gaande met een prijs .
∎ Typerend voor de BOT-vorm is dat in principe alle fasen van het bouwproces

in de meest brede zin van het woord, van financiering, ontwikkeling en
uitvoering tot en met onderhoud en beheer, onderwerp van de relatie tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer zijn en dat daarbij aan de
opdrachtnemerszijde slechts één partij betrokken is .

∎ In principe zijn BOT-projecten te karakteriseren als een vorm van publiek-
private samenwerking (PPS), gecombineerd met een vorm van 'financial
engineering' .

∎ Belangrijk bij dit model is hoe de concessiehouder is georganiseerd . Hiervoor
moeten naast de concessieverlener en de concessiehouder nog de volgende
partijen worden betrokken:

- financiers (banken en investeerders), met wie de concessiehouder een
financieringsovereenkomst sluit;

- een exploitatiemaatschappij, met wie de concessiehouder een exploitatie- en
onderhoudscontract sluit;

- de bouwcombinatie, die via een bouwovereenkomst voor de feitelijke
uitvoering zorgt;

- de onderaannemers en leveranciers van de bouwcombinatie .
Door middel van een netwerk van contracten zijn deze partijen verbonden aan
het project (zie figuur 4 .23) .
∎ De concessiehouder kan beslissen om een Special Purpose Company (SPC) op

te richten. De hiervoor genoemde overeenkomsten lopen dan via deze SPC (zie
figuur 4.23) .

(Maas & Mars, 1997 en Chao-Duivis & Weijnen, 1999 en Koning & Sproncken,
2001) .

Prijs
In hoofdlijnen zijn er twee mogelijkheden voor betalingen aan een concessienemer :
∎ De eerste is de gebruiksvergoeding . In dit model is de betaling gerelateerd

aan het werkelijk gebruik van de aangelegde voorziening . Betrouwbare
metingen van de aantallen (verschillende) gebruikers vormen de basis van de
vergoeding. De gebruiksvergoeding kan worden gegeven in de vorm van een
directe vergoeding (tolheffing, verkoopprijs vervoersbewijs) of via een
indirecte vergoeding (schaduwtol of een vergoeding gebaseerd op het aantal
passagiers/ gebruikers) .
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∎ De tweede is de beschikbaarheidsvergoeding . Bij deze wijze van betalen is het
in principe voldoende als de gewenste voorziening beschikbaar is voor
gebruikers op het afgesproken kwaliteitsniveau; dan gaat de overheid over tot

tol betalen . Over de wijzen waarop de beschikbaarheid wordt gemeten en over
eventuele randvoorwaarden die daarbij gelden, moeten nadere afspraken
worden gemaakt tussen de contractpartijen .

∎ Vooral private partijen zullen een beschikbaarheidsvergoeding verlangen . Dit
omdat zij geen zicht hebben op de ontwikkeling van het gebruik van de
voorziening. Het is niet duidelijk in welke mate het verkeersaanbod zicht
ontwikkeld en bovendien ontberen zij de sturingsinstrumenten tot het
beïnvloeden hiervan .

∎ Gerekend wordt met de schaalvoordelen van de totaalontwikkelaar,
waardoor de prijs lager is .

(Koning & Sproncken, 2001) .

Aansprakelijkheid en risico's
∎ Met het verlenen van de concessie vindt er een risicoverschuiving plaats van

de overheid (opdrachtgever) naar de vergunninghouder/concessionaire .
Vanaf dat moment draagt laatstgenoemde het risico voor de ontwikkeling,
financiering, beheer en de exploitatie van het project .

• Naast'gewoné projectrisico's kent een BOT-project nog andere risicó s, die
door de omringende wereld worden veroorzaakt omdat het bijna per definitie
om zeer grote projecten gaat, die uit hun aard kwetsbaar zijn . De andere
risico's zijn; toestand van de (wereld)economie, politiek en milieuaspecten .

(Chao-Duivis & Weijnen, 1999) .

Figuur 4.24

Risicoprofiel BOT

(Koning & Sproncken, 2001).

Risicoprofiel
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Voordelen

∎ Aan het einde van de concessieperiode wordt het eigendom van de
voorziening mogelijk zonder bijkomende kosten of in ieder geval tegen een
lage prijs overgedragen aan de opdrachtgever (de overheid), die dus in feite
een publieke voorziening in eigendom krijgt zonder hierin zelf te hoeven
hebben geïnvesteerd .

∎ Nieuwe voorzieningen kunnen buiten de rijksbegroting om worden
gerealiseerd : de gebruiker betaalt, dit betekend minder financiële en
administratieve last .

∎ De overheid kan voorzien in een maatschappelijke behoefte zonder daarvoor
zelf de financiële lasten te hoeven dragen. Tekort aan financien en/ of kennis
vormt dus geen beletsel meer voor de overheid. Er vindt een vermindering
van budgetrestricties plaats .

∎ Door integratie van de verschillende taken in het bouwproces, verdwijnen de
traditionele afstemmingsproblemen tussen de verschillende fases van en
participanten in het bouwproces .

∎ Er kan kostenbesparing worden bereikt via een efficientere en effectievere
wijze van omgaan met de beschikbare middelen, wanneer het consortium
vanaf het begin bij het project wordt betrokken .

• Voor de concessieverlener (de overheid) bestaat de mogelijkheid om taken die
van oudsher bij de overheid liggen, aan de markt door te spelen .

∎ Voor de aan het BOT-project deelnemende private partijen kan het een
manier zijn om het bouwvolume op peil te houden .

∎ Het is een mogelijkheid om een totaalproduct aan te bieden .
∎ Het is mogelijk voor de deelnemende private partijen om zelf het ontwerp en

uitvoeringswijze te kiezen, dit stimuleert innovatief werken .
∎ Om ook in de toekomst bij BOT-projecten betrokken te blijven, moeten

aannemers en exploitanten steeds met nieuwe strategieën komen, dit
stimuleert innovatief gedrag .

• Flexibiliteit: in BOT-contracten worden doorgaans clausules ingebouwd die
het mogelijk maken dat de overheid als concessieverlener zich in geval van
onvoorziene omstandigheden kan bevrijden van de overeenkomst.

(Chao-Duivis & Weijnen, 1999) .

Nadelen
∎ Externe invloeden : het slagen van een BOT-project is mede afhankelijk van

omgevingsfactoren zoals economie, de politiek, het milieu en de
(maatschappelijke) omgeving, en van culturele, organisatorische en technische
factoren . De genoemde factoren zijn van grote invloed op BOT-projecten.

∎ Communicatie-problematiek: een slechte communicatie ten aanzien van de
vaststelling van risico's wil in de praktijk nogal eens leiden tot vertraging en
financiële problemen .

∎ Flexibiliteit: dezelfde flexibiliteit die voor de overheid een voordeel betekend,
kan in het nadeel van de concessiehouder werken . Immers, in contracten
wordt vaak wel gedacht aan de zogenaamde flexibiliteitclausules in geval van
onvoorziene omstandigheden, maar niet aan een afscheidsregeling voor de
aannemer .
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∎ Voor het slagen van een BOT-project zijn partijen vaak medeafhankelijk van
de medewerking van overheden. Dit brengt een politiek risico met zich .

∎ Het langdurige samenwerken tussen een overheid en een private partij kan er
mogelijk toe leiden dat de aanbestedingsrichtlijnen niet goed tot hun recht
komen.

(Chao-Duivis & Weijnen, 1999) .

Contractuele aandachtspunten
Ten aanzien van ontwerp en bouw geldt dat alle bijzondere contractuele
aandachtspunten die gelden voor contractmodellen zoals Design & Build of
Turnkey, ook gelden voor BOT. Meer specifiek zijn de volgende aandachtspunten :

∎ Afspraken over onteigening of land-lease voor de locatie van het project .
∎ Afspraken over tariefbeleid, bijvoorbeeld door deze rendementsafhankelijk te

maken met een minimum- en maximumtarief.
∎ Doorlooptijd: meestal wordt de bouwtijd in de concessietijd opgenomen om

zodoende de doorlooptijd te verkorten .
∎ Valutamangement: de investeringen in ontwikkelingslanden worden meestal

met harde valuta betaald, terwijl de opbrengsten in lokale valuta
binnenkomen.

∎ Politieke garanties, ook als er nieuwe regeringen aantreden .
∎ Garanties met betrekking tot uitgifte van andere concessies die concurrerend

kunnen zijn .
∎ Aparte wetgeving ten aanzien van het uitbesteden van publieke taken .
∎ Onderhouds- en renovatieverplichtingen gedurende exploitatie .
∎ Afspraken over aanvullende investeringen indien de service niet langer

voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen .
• Er van uitgaande dat de opdrachtgever overheid is, komen de

aanbestedingsrichtlijnen in beeld, zodra de drempelbedragen die gelden voor
de Europese aanbesteding van een werk, een dienst of een levering, worden
overschreden.

∎ Vaak wordt in BOT-contracten wel gedacht aan flexibiliteitsclausules in geval
van onvoorziene omstandigheden, maar ontbreekt er een afscheidsregeling
voor de aannemer .

(Chao-Duivis & Weijnen, 1999 en Koning & Sproncken, 2001) .

Contractstandaards/documenten
Voor BOT zijn er weinig contractstandaards voorhanden . Wel zijn er landen die

beschikken over een aparte wet- of regelgeving voor de toepassing van het BOT-

model .
Een internationale standaard voor BOT is het FIDIC Silver Book
(Koning & Sproncken, 2001) .
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Risicoprofiel
Figuur 4.25

Risicoprofiel PFI

(Koning & Sproncken, 2001) . Integratie van ontwerp
en uitvoering

Mogelijkheid om tussentijdse
wijzigingen aan te brengen

De zekerheid dat "harde" overeengekomen contractuele
remedies zijn te effectueren

Verkorting van doorlooptijd van
voorbereiding en uitvoering

Prijszekerheid in een vroeg stadium

Minder

Voordelen
∎ Overheid kan voorzieningen realiseren zonder aanspraak te maken op

investeringsbudgetten .

Nadelen
∎ De overheid kan goedkoper lenen dan de private sector .
∎ Hoge aanbestedingskosten.

Contractuele aandachtspunten
Voor PFI gelden specifieke contractuele aandachtspunten op het gebied van
kwaliteit en bedrijfsvoering, omdat de overheid een belangrijke kerntaak met
daaraan verbonden maatschappelijke verplichtingen blijf behouden, zoals bij
projecten in de gezondheidszorg .
Aandachtpunten met betrekking tot het ontwikkelingstraject zijn :

∎ Rechtsverhoudingen (eisen op het gebied van langetermijnzekerheden) .
∎ Afbakening van exploitatierechten (bijvoorbeeld winkels of horeca

voorzieningen in een ziekenhuis) .
∎ Risico's aangaande veranderende regelgeving.
∎ Afstemming private en maatschappelijke belangen en verplichtingen .
∎ Eigendomsoverdracht van vastgoed en overdracht van personeel bij het

aflopen van de concessie .
∎ Garanties of compensaties indien inkomsten tegenvallen .
∎ Afspraken over concurrerende projecten of ontwikkelingen .
∎ Transparantie en inzicht in ontwikkelingskosten en kwaliteit .

(Koning & Sproncken, 2001) .

Contractstandaards/documenten
0
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4.4.4.10. INNOVATIEF AANBESTEDEN(IA)

INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUW I

Definitie en toepassing
Bij innovatief aanbesteden daagt de publieke aanbesteder de private partijen uit
om nieuwe en betere oplossingen uit te werken, waarbij de private partijen binnen
consortia komen tot een taakverdeling.' Het begrip 'innovatief' slaat op :
∎ het proces van aanbesteden: vroege betrokkenheid van private partijen, een

opdrachtgever die functioneel veel eist en de technische realisatie overlaat aan
de uitvoerders, een proces met transparantie en competitie

∎ het proces: het aanbestede product moet een betere verhouding kennen
tussen prijs en prestatie dan traditionele oplossingen . Alleen dan versterken de
private partijen hun positie op de afzetmarkt . Die verbetering kan liggen in
nieuwe technologie, nieuwe organisatievormen of beide .

Het uiteindelijke doel is het stimuleren van de ontwikkeling van innovatieve
producten en productiemethoden . Aanbestedingsprocedures zijn daarbij een
hulpmiddel (WIA, 1999) .

Bij innovatief aanbesteden wordt voor een gespecificeerd probleem een aantal
bedrijven (of consortia) gevraagd om een totaaloplossing te bieden met een
gunstige prijs-kwaliteitsverhouding .
In de praktijk doen vooral grote bedrijven aanbiedingen in dergelijke projecten,
maar innovatief aanbesteden schept ook kansen voor het midden- en kleinbedrijf
(MKB). Zij kunnen bijvoorbeeld voor specifieke onderdelen door een
risicodragende aanbieder worden ingeschakeld of participeren in een aanbiedend
consortium. Toch hoeft innovatief aanbesteden niet per definitie te betekenen dat
alles in één keer aan één partij wordt gegund . Er kan door de afnemer namelijk ook
'getrapt innovatief' aanbesteedt worden (zie figuur 4 .26) .

Bij 'getrapt innovatief' aanbesteden besteedt de opdrachtgever eerst het ontwerp
aan op basis van een Programma van Eisen . Enkele architecten- en/of advies- en
ingenieursbureaus wordt gevraagd een voorstel te presenteren, niet alleen voor
een ontwerpoplossing, maar vooral ook voor de aanpak en de kosten van het
ontwerptraject. De opdrachtgever kiest uit de deelnemers op grond van tevoren
bekend gemaakte criteria, een bureau dat het design management gaat voeren en
eventueel zelf een deel van het ontwerp voor zijn rekening neemt. Binnen het eigen
contract huurt het betreffende bureau andere ontwerpende en adviserende
partners in voor het uitwerken van het ontwerp . Vervolgens besteed het bureau
namens de opdrachtgever de uitvoering in delen aan . Het bureau staat bij deze
werkwijze garant voor de kosten van het ontwerptraject en eventueel ook voor het
totale aanbestedingsresultaat, al dan niet in combinatie met een bonus-
malusregeleing .
De verdeling in aan te besteden delen wordt zo gekozen, dat ook gespecialiseerde
midden- en kleinbedrijven kunnen inschrijven . Door het werk op basis van
prestatie specificaties aan te besteden, krijgen deze bedrijven de mogelijkheid hun
eigen technologie en/of innovatieve oplossingen toe te passen (ONRI, 2000) .
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Figuur 4.26

`getrapt innovatief aanbesteden',

(ONRI, 2000).

( M.S. van Huizen INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUW)

Specifieke kenmerken
∎ Functioneel specificeren: Bij innovatief aanbesteden gaat men uit van een

prestatieconcept. De opdrachtgever specificeert zijn wensen als een functionele
omschrijving. De gewenste kwaliteit van het object wordt omschreven in de
vorm van prestatie-eisen: objectief meetbare en controleerbare eisen die geen
oplossingen suggereren . In een 'esthetische verklaring' kan de opdrachtgever
zijn architectonische bedoelingen uiteenzetten . De functionele omschrijving, de
prestatie-eisen en de esthetische verklaring vormen, samen met de
administratieve voorwaarden, de 'vraagspecificatie' . Dit functioneel
specificeren laat de opdrachtgever vaak uitvoeren door een adviseur (advies-
en ingenieursbureau) (Maas & Mars, 1997) .

Aansprakelijkheid en risico's
Dit hangt af van welke bouwcontractvorm wordt gekozen om innovatief
aanbesteden toe te passen, bijvoorbeeld turnkey of design & build .

Voordelen
∎ Bevordert het innovatie vermogen van de partijen .
* Verbetert de prijs/kwaliteit-verhouding
∎ Overheid kan zich meer richten op zijn kerntaken .
∎ Versterkt van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven .

Nadelen
∎'Cherry-picking' : het gebruiken van (nieuwe) kennis uit de verliezende

offertes .

∎ De nadelen van de specifieke contractvormen, turnkey en design & build .

Contractuele aandachtspunten
∎ Bescherming van nieuwe kennis die in offerte wordt opgenomen
∎ De aandachtspunten van de specifieke contractvormen, turnkye en design &

build .

Contractstandaards/documenten
Bouwcontractvormen die toegepast worden bij innovatief aanbesteden zijn
turnkey (§ 4.4 .3.2)en design & build (§ 4 .4 .3 .4) .
Zie bijlage 1, contractstandaards voor turnkey en design & build .
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4.4.4.11 . PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING (PPS)

Definitie en toepassing
Bij PPS is er sprake van een samenwerking tussen publieke en private partijen .
PPS richt zich op een grotere inschakeling van private partijen bij
overheidsprojecten met als doel een betere prijs/kwaliteits verhouding . Cruciaal
element bij PPS is een vergaande vorm van risico overdracht . Het doel is te komen
tot een optimale verdeling van taken en risico's . Elke partij gaat het risico dragen
dat die partij het beste kan beheersen .

Uitgangspunt bij PPS is het behoud van de publieke verantwoordelijkheid . Er kan
slechts sprake zijn van PPS als er sprake si van een publiek belang ; het betreffende
project moet betrekking hebben op een taak waarvoor de overheid zich
verantwoordelijk acht .

PPS kent meerder verschijningsvormen met ieder hun eigen karakteristieken . In de
praktijk blijkt dat in discussies over PPS de verschillende vormen door elkaar
worden gebruikt. Het is daarom belangrijk eerst stil te staan bij de twee
hoofdverschijningsvormen van PPS, namelijk de PPS-concessie en de
samenwerking in een apart organisatorisch samenwerkingsverband :
∎ Bij een pps-concessie worden de verschillende onderdelen van de

waardeketen van één investeringsobject geïntegreerd (verticaal) in één
contract, dat vervolgens wordt aanbesteedt . Dit betekend dat ontwerp, bouw,

onderhoud, financiering en eventueel exploitatie en faciliteitmanagement

worden geïntegreerd in één contract. Deze internationale gebruikelijke vorm
van PPS is met name geschikt voor lijninfrastructuur, investeringsprojecten in

de nutssector, scholen en overheidsgebouwen, zie §4 .4 .4 .1 .

∎ Bij een samenwerking in een apart organisatorisch samenwerkingsverband
worden verschillende projecten met elkaar geïntegreerd . Hierbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan de combinatie van de ontwikkeling van
groenprojecten met vastgoed, maar ook aan gebiedsontwikkeling
gecombineerd met infrastructuur .

Deze samenwerking tussen publieke en private partijen komt vooral tot uiting
in een gezamenlijke planvorming en eventueel ook in een gezamenlijke (grond-,
maar soms ook opstel-) exploitatie .

Bij gebiedsontwikkeling dient enerzijds het planologisch kader flexibel te zijn om
marktconforme realisatie te optimaliseren, anderzijds zal de overheid voldoende
invloed op de door haar gewenste ontwikkelingen willen hebben, dat wil zeggen
actieve betrokkenheid en niet slechts een passieve rol door het verlenen van de
benodigde vergunningen .
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Figuur 4.27

Voorbeeld van een PPS bij

gebiedsontwikkeling ; verdeling

van functies en risico's

(Koning & Sproncken, 2001) .

Figuur 4 .28

Contractprincipes PPS

(Koning & Sproncken, 2001) .

I M .S . van Huizen INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUW

Bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkeling zien we de volgende varianten van PPS :
∎ Traditionele model (overheid is grondexploitant en ontwikkelaar) .
∎ Bouwclaimmodel (overheid ontwikkelt en is grondexploitant, maar

oorspronkelijke grondeigenaar (bijvoorbeeld aannemer) heeft bouwrechten) .
∎ Joint-venturemodel (overheid richt samen met marktpartijen een

gezamenlijke onderneming en rechtspersoon op voor onder andere de
grondexploitatie) .

∎ Concessiemodel (overheid verleent concessie, zie §4 .4 .4 .1, voor
grondexploitatie aan private partijen)

(Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking, 2002 en Koning & Sproncken,
2001) .
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( CONTRACTMODELLEN VOOR BOUWPROJECTEN

N.A.

I

Lev .

X
X
X
X
X
X
X

TU/e 102



I M .S . van Huizen INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUWI

Specifieke kenmerken
∎ Ideaalbeeld van een PPS is als financiering, realisatie en exploitatie

stapsgewijs en geleidelijk worden ontwikkeld tot een voor alle partijen
acceptabel plan . Hoe meer partijen erbij betrokken zijn, hoe moeilijker het is
om het met elkaar eens te worden .

∎ De samenwerking tussen publieke en private partijen is voortdurend aan
verandering onderhevig. Het is in dit soort processen sterk aan te bevelen om
vooral in de beginfase intensief en adequaat te onderhandelen met betrokken
partijen, om zo snel mogelijk het risicoprofiel en de risicoparticipatie vast te
leggen, zodat alle betrokken partijen hetzelfde doel nastreven : de
optimalisering van het gehele proces van de ontwikkeling binnen de gestelde
randvoorwaarden . Dit vraagt tevens om een strakke regie .

∎ De overheid benadert vaak vanwege haar langetermijnbelangen het project
anders dan particuliere investeerders . De overheid zal meer exploitatiegericht
zijn daar waar de private partijen meestal uit zijn op een maximalisatie van de
ontwikkelingswinst. Overheadkosten, inzichten tijdens de bouw en
renteverliezen bij het uitlopen van projecten, zijn de terugkerende
onderwerpen . Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de rol
van de publieke en private partijen .

∎ Indien in of rond een bepaalde ontwikkeling meer dan normale investeringen
in voorzieningen zoals infrastructuur nodig zijn of anderszins
overheidsbijdragen nodig zijn ter dekking van niet-rendabele functies, zal de
overheid meer nog dan anders de zekerheid wensen van de voorgang en
kwaliteit van de ontwikkeling.

∎ Succes wordt beïnvloed door aandacht voor transparantie en vertrouwen .
∎ Succes wordt beïnvloed door rolzuiverheid en -vastheid van partijen .
∎ De overheid werkt output-gericht : de overheid bepaald aan welke functionele

eisen het eindresultaat moet voldoen, maar laat ruimte aan private partijen om
te bedenken hoe dit resultaat zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden
bereikt .

∎ Integrale aanpak : de verschillende onderdelen van de waardeketen worden
geïntegreerd in één contract (concessie). Hierdoor kunnen deze onderdelen
beter op elkaar worden afgestemd .

∎ Lange termijnsovereenkomsten (15-30 jaar) : door te kijken naar de levensduur
van het project ontstaat een prikkel voor een duurzaam en integraal
projectontwerp en uitvoering, en kunnen betere afwegingen worden gemaakt
tussen investeringskosten, onderhoudskosten en exploitatiekosten .

∎ Prestatiebeloning: betaling van de private partij door de overheid is
gebaseerd op de afgesproken dienst in plaats van op het product, en is
afhankelijk van de daadwerkelijk geleverde prestatie .

∎ Concurrentie: de pps-concessie wordt Europees aanbesteed . De concurrentie
heeft niet alleen betrekking op de prijs, maar nadrukkelijk ook op kwaliteit die
voor die prijs wordt gelever .

(Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking, 2002 en Koning & Sproncken,
2001) .
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Aansprakelijkheid en risico's
∎ Risico-allocatie: de overheid draagt de risico's over aan private partijen die zij

beter kunnen beheersen. Hierdoor kunnen aanzienlijke kostenbesparingen
worden gerealiseerd .

∎ De betrokkenheid van een financiële instelling (doorgaans een bank) betekent
extra aandacht voor het risicobeheer .

∎ De integratie van de financiering in de concessie : deze financiering maakt de
risico-overdracht en het risicobeheer hard. Het is hierdoor mogelijk de private
partij af te rekenen op basis van prestaties . Immers, de private partij financiert
de kosten voor en ontvangt alleen zijn periodieke vergoeding indien hij de
afgesproken dienst tijdig en van de geëiste kwaliteit levert. Hierdoor wordt de
private partij optimaal geprikkeld om de risico's te beheersen en te reduceren
en een optimale dienst te leveren .

(Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking, 2002) .

Voordelen

∎ Toepassing van PPS kan leiden tot een betere prijs/kwaliteitsverhouding .
∎ Budgettaire inpassing : doordat de overheid bij pps de betaling niet meer in

één keer vooraf doet, maar deze gespreid plaats vindt over de looptijd van het
contract, heeft pps het effect dat bij de realisering van de investering
aanvankelijk minder beslag wordt gelegd op de overheidsmiddelen. Dit kan
aantrekkelijk zijn indien er budgettaire tekorten zijn om de voorgenomen
investeringen te realiseren, zodat projecten dus eerder gestart kunnen worden .

∎ Blijvende aandacht voor de overheidsdoelstelling . In een PPS-contract staat
de overheidsdoelstelling centraal . Het betalingsmechanisme is gekoppeld aan
het zo goed mogelijk realiseren van de overheidsdoelstelling.

∎ De overheid kan zich op zijn kerntaken concentreren .
∎ Overheid heeft de mogelijkheid tot het uitoefen van invloed, zeggenschap en

sturing bij het project.
∎ Overheid heeft een aandeel in de eventuele winst en uiteraard ook in de

verliesparticipatie .
∎ Financiële betrokkenheid van de overheid, bijvoorbeeld in de vorm van

subsidies of bijdragen inzake infrastructuur.
∎ Doorzichtigheid proces : Een beter inzicht in de kosten- en

opbrengstenstructuur en in het verlengde daarvan in de met het project
verbonden risico's . Eventuele budgetoverschrijdingen komen bij PPS in een
eerder stadium aan het licht, nog voor de gunning van het werk, zodat de
overheid tijdig de juiste beslissing kan nemen . Naast het vermijden van
kostenoverschrijdingen als gevolg van optredende risico's, zal PPS ook de
discussies over meerwerk en de daaraan verbonden meerkosten verminderen .
PPS biedt dus langere termijn zekerheid over de kosten van
overheidsinvesteringen .

∎ Private partijen vergroten de expertise en marktkennis op het gebied van de
uitvoering van het project .

• Door de private partijen is er ruimte voor additionele financieringslasten .
∎ De private partijen brengen met zich mee, dat er meer ruimte is tot

aanvaarding van alle aan het project verbonden risico's .
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Voordelen van een samenwerking in een apart organisatorisch
samenwerkingsverband .
∎ Integrale planontwikkeling
∎ Planoptimalisatie
∎ Financiële verevening tussen de rendabele en onrendabele onderdelen van

het totale project.
(Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking, 2002 en Koning & Sproncken,
2001) .

Nadelen
∎ Samenwerking tussen partijen kan stroef lopen, dit heeft grote invloed op het

project .
∎ Als een van de betrokkenen niet overtuigt is van de meerwaarde van PPS bij

een project, dan is het gedoemd te mislukken .
∎ Procedures, wantrouwen en gebrekkige samenwerking kunnen vaak de

grootste struikelblokken zijn voor een PPS-project .
∎ Grondposities van de verschillende partijen hebben invloed op de

machtspositie van die partijen.
(Cobouw, 2001) .

Contractuele aandachtspunten
∎ PPS is, afhankelijk van de uitwerking, vaak Europees aanbestedingsplichtig .
∎ Sturingsmogelijkheden en invloed van de overheid, ten opzicht van een puur

private aanpak.
∎ Betrokkenheid en ondersteuning van de overheid wat vaak gepaard gaat met

extra financiering of subsidies .
∎ Verbetering inzicht in kosten- en opbrengstenstructuur, risico's en

maatschappelijk rendementen .
∎ Transparantie in de gehele investerings- en exploitatieopzet, om niet alleen de

risico's maar ook de residuele winsten voor alle betrokken partijen zichtbaar te
hebben.

∎ Verbreding van de knowhow inzake uitvoering .
∎ Commitment van de overheid aan de aan het proces verbonden afspraken .
∎ Betrokkenheid van meer actoren betekent vaak een langere weg naar een

gezamenlijk belang dat aansluit op ieders eigen belang .
∎ PPS vereist een commitment (inspanning) en deelname in een vroeg stadium,

wanneer vaak nog lang niet alles even duidelijk en transparant is, met als
gevolge eventuele afbreukrisico's .

∎ Beperking van de marktwerking en compensatie in een vroeg stadium .
(Koning & Sproncken, 2001) .

Contractstandaards/documenten
Zie bijlage 1, voor de standaards bij BOT-contracten .
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4.4.4.12. ALLIANCING

INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUW I

Definitie en toepassing

In het algemeen wijst de term alliantie naar een los georganiseerde verzameling
van bedrijven, waarbij geen rechtspersoon in het spel is en waar bepaalde doelen
worden nagestreefd, met als basis een win-winsituatie tussen twee of meer partijen
die onafhankelijk van elkaar kunnen profiteren van elkaars toegevoegde waarde .
Na verloop van tijd zal het feit dat de leden van de alliantie intensief hebben
gecommuniceerd, elkaars personeel vertrouwen en een gezamenlijk verleden van
goede ervaringen hebben, er aan bijdragen dat projecten succesvol verlopen . Er
zijn twee soorten allianties onderscheiden;
∎ langlopende en
∎ eenmalige .

Bij langlopende gaat het vaak om serie-achtige opdrachten . Maar het kan bij die
langlopende relaties ook gaan om contracten waarbij niet allen wordt ontworpen
en gebouwd, maar tevens het onderhoud voor een groot aantal jaren onderdeel
van de afspraken vormt .

De taakverdeling kan zoals hieronder beschreven, maar is niet verplicht .
De opdrachtgever stelt een budget en een functionele specificatie op en beheert de
kas. Dit laatste gaat volgens open boek prijsbepaling (= regie) en maakt standaard
deel uit van de contracten. De opdrachtgever kan zijn aanbieders middels een
target met een bonus-malussysteem inspireren, dit zien we voorkomen in
Engeland en is in Nederland niet normaal(ONRI, 2000) . Verder kan van de
bemoeienis van de opdrachtgever nog worden gezegd dat niet wordt nagestreefd
om via het geven van opdrachten en aanwijzingen en het houden van toezicht tot
een goed resultaat te komen, maar juist om door samenwerking tot een goed
resultaat te komen .

Bij allianties worden er altijd uitgebreide procedures voor onderling overleg
afgesproken, personeel wordt over en weer uitgeleend en risico's worden over en
weer zo gedeeld dat er sprake is van een eerlijke verdeling, waarvan beide partijen
ook daadwerkelijk het gevoel hebben dat deze verdeling eerlijk is . Ook over
eventuele te behalen voordelen worden afspraken gemaakt.
(Koning & Sproncken, 2001 en Chao-Duivis & Weijnen, 1999) .
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Figuur4.29

Contractprincipes

Alliantie
(Koning & Sproncken, 2001) .
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O.G./Alliantie

Adviseurs

O.G.= opdrachtgever
O.A. O.A.

H .A. = hoofdaannemer

N.A = nevenaannemer(s)

O.A.= onderaannemer

Lev. = leveranciers

Adv .= adviseur(s), ingenieursbureas(s) en/ of architect

INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUWI

Lev.

Specifieke kenmerken
∎ Opdrachtgever en verschillende opdrachtnemers werken nauw samen op

basis van een tussen alle deelnemers gesloten alliantieovereenkomst .
∎ Er worden naast de alliantieovereenkomst verschillende contracten (works-

contracts) gesloten tussen de opdrachtgever en de afzonderlijke
opdrachtnemers uit de alliantieovereenkomst . Deze contracten zijn met name
van belang indien de alliantieovereenkomst zou moeten worden beëindigd
(fall-backsecenario) .

∎ De som van alle opgegeven prijzen door de opdrachtnemers is de basis van
de raming van het totale project.

∎ Door de optimale samenwerking kunnen besparingen worden bereikt, die op
basis van een regeling in de alliantieovereenkomst worden verdeeld over
opdrachtgever en opdrachtnemers .

∎ Door het sluiten van een alliantiecontract zijn de belangen van alle
deelnemers gelijkgericht . Zij delen zowel de overeengekomen en ingebrachte
risico's en de hiermee gepaard gaande kosten als de te bereiken besparingen.

• Tijdens de verschillende fasen van het bouwproces kunnen andere
opdrachtnemers worden toegevoegd aan de alliantie .

• Voor het welslagen van de alliantie zijn openheid, transparantie, vertrouwen
en gelijkgerichte belangen essentieel .

(Koning & Sproncken, 2001) .

Aansprakelijkheid en risico's
∎ Er is sprake ven een expliciete risicoverdeling door bijvoorbeeld het

gezamenlijk beheren van een risicopot. Dit wordt ook wel het alliantiefonds
genoemd. Dit fonds dient enerzijds voor het financieren van risico's die
gezamenlijk zullen worden gedragen, anderzijds dient het fonds om
gezamenlijke activiteiten te financieren .

Partij A
(bijv.

investeerder)

Architect

Partij B
(bijv .

financier)

H.A .

Partij C
(bijv .

aannemer)

N.A.
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∎ Bij aansprakelijkheid spelen twee vragen : de aansprakelijkheid jegens derden
en die jegens elkaar .

∎ Allianties zijn samenwerkingsverbanden tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. Deze samenwerking kan juridisch worden vormgegeven
middels een maatschap of VOF .

∎ In het geval van een VOF zijn de deelgenoten naar buiten toe aansprakelijk
voor de schulden van het verband en wel ieder voor het geheel . Over de
interne verdeling van schulden hebben de partijen vooraf afspraken gemaakt .

∎ In het geval van een maatschap geldt als hoofdregel dat de maat zichzelf
bindt .

∎ Bij een alliantieovereenkomst komen beiden partijen verdeelsleutels overeen
over de onderlinge aansprakelijkheid .

∎ Over de toedeling van risico's moeten afspraken worden gemaakt . Ook al
vertrouwt men elkaar in vergaande mate, voordat er feitelijk moeilijkheden
ontstaan, moeten er afspraken klaar liggen hoe met die mogelijkheden om te
gaan. Gezien het ander uitgangspunt van de relatie, is het aan te raden niet de
risicoverdeling uit de bekende standaardvoorwaarden over te neme . Deze is
namelijk niet bedoeld voor een relatie waarin een opdrachtgever en
opdrachtnemer eigenlijk een echte samenwerkingsvorm aangaan. Hiervoor zal
dus iets nieuws moeten worden ontwikkeld .

(Chao-Duiveis & Weijnen, 1999) .

Risicoprofiel
Alliantie vereist het nodige maatwerk en een succesvolle toepassing is om die
reden afhankelijk van de projectspecifieke situaties en invulling . Het geven van een
risicoprofiel zou onterechte beperkingen opleggen en afbreuk doen aan de
flexibiliteit van deze contractmodellen (Koning & Sproncken, 2001) .

Voordelen
∎ Geschillen nemen af als gevolg van het uitgebreid en open communiceren

met elkaar .
∎ De kosten dalen. Dit doordat het aantal conflicten erg af neemt. Daarnaast is

er de efficiëntere manier van werken .
∎ Voor opdrachtnemers heeft alliantie soms het voordeel dat voor een langere

periode werk is verzekerd .
∎ De sfeer op de werkvloer verbetert . Medewerkers ervaren het werken met

medewerkers van de andere partner als plezierig, omdat er geen sprake is van
een tegenstelling. Daarnaast ervaart men het als plezierig dat veel dubbele
dingen verdwijnen .

(Chao-Duivis & Weijnen, 1999) .

Nadelen
∎ Communicatie, informatie en afstemming van verschillende werkprocessen

vragen veel aandacht .
∎ Aanbestedingsrechterlijk kan de vraag worden gesteld of bij de langlopende

alliantierelaties de aanbesteding door de Europese beugel kan, althans
wanneer er overheidsopdrachtgevers in het spel zijn .

∎ Omdat nogal wat alliantierelaties langlopend zijn, kan de prikkel die van
concurrentie uitgaat, verloren gaan .
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∎ de openheid die moet worden betracht, waardoor de ene partij op wel heel
letterlijke manier in de boeken van het ander kan kijken, kan als nadelig
worden ervaren .

(Chao-Duiveis & Weijnen, 1999) .

Contractuele aandachtspunten
• In allianties wordt ernaar gestreefd om de standaardcontracten zo veel

mogelijk te gebruiken, omdat elke leverancier en onderaannemer van elke
partner hiermee vertrouwd is .

∎ Het opnemen van een considerans waarin in algemene termen de
onderliggende gedachten en het gezamenlijk streven worden samengevat .

∎ Expliciete en evenwichtige risico- en aansprakelijkheidstoedeling, eventueel
aangevuld met'what-if-scenarió s' .

∎ Risicopot of alliantiefonds .
• Geschillenbeslechting : alternatieve procedure om ontstane geschillen snel op

te lossen, zonder dat daarbij sprake is van een rechtsgang .
∎ Incentives voor beter prestaties resulterend in besparingen via winstdeling of

bonussen. Belangrijk hierbij blijft het gezamenlijk streven en een transparante
win-winbasis .

∎ Maak transparante prijsafspraken .
∎ Maak het aantrekkelijk voor de andere partij om bedacht te zijn op

winstmogelijkheden op welk onderdeel van het project dan ook .
• Controleer of de gemaakte afspraken niet strijdig zijn met de algemene

voorwaarden, zoals UAV, die naast de alliantie-afspraak tevens moeten
worden overeengekomen .

(Chao-Duiveis & Weijnen, 1999) .

Contractstandaards/documenten
Er wordt tussen de partijen een alliantie-afspraak overeengekomen . In deze

overeenkomst moeten juridische zaken ; management en cobrdinatie, toedeling

risico's, alliantiefonds, incentives, wijzigingen, zekerheden en
geschillenbeslechting, in ieder geval worden geregeld . Daarnaast worden nog

andere onderwerpen zoals; 'best praxis', constructiegericht engineering, training

betrokkenen en opzetten managementteam .

Naast de alliantieovereenkomst staat de aannemingsovereenkomst en deze laatste
is een voorwaarde voor het bestaan van de eerst . Valt de aannemingsovereenkomst
weg, dan is daarmee ook het lot van de alliantieovereenkomst bezegeld .
Naast dit alles gelden de algemene voorwaarden (Zie bijlage 1) (Chao-Duivis,
1999) .

4.4.4.13. COMAKERSHIP

Definitie en toepassing
een verticale samenwerkingsvorm tussen vrager en aanbieder, waarin deze samen
ontwikkelen, ontwerpen en leveren (ONRI, 2000) .
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CONTRACTEN VOOR MANAGEMENT DIENSTEN' f51

Deze contracten vormen een bijzondere categorie ; het gaat om inspannings-
verplichtingen voor het management van verschillende functies in het
bouwproces.

Voorbeelden zijn:
∎ Project- of proces management (PM) ;
∎ programma management;
• design management (DM) ;
∎ construction management (CM) ;
∎ target fee contracting met trade contractors ;
∎ facility management (FacM) .

Deze zogenaamde C, PM, DM, CM, FacM formule kan afzonderlijk of in
onderlinge samenhang worden toegepast, als inspannings- of
resultaatsverplichting (ONRI, 2000) .
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Fieuur 4.30

Glijdende schaal van

bouwcontractvormen.

I M.S. van Huizen INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUW)

SAMENVATTING CONTRACTVORMEN

In de voorgaande paragrafen zijn de verschillende contractvormen aan de hand
van hun verschillende karakteristieken beschreven . In de navolgende paragrafen
wordt een overzicht gegeven van de verschillende contractvorm aan de hand van
de glijdende schaal van Jansen, de Koning & Sproncken en de ONRI .

GLIJDENDE SCHAAL VAN BOUWCONTRACTVORMEN

Afhankelijk van de invloed van de opdrachtgever op het totale bouwproces kan er
een glijdende schaal van bouwcontractvormen worden getekend, waarbij de twee
uitersten als het 'klassieke model' en het 'Bahama-model' zouden kunnen worden

aangeduid (C .E.C. Jansen en M.A.M.C. van den Berg, (1996). In: Jansen & Berg

(red.), De ontwerpende bouwer (p . 97) .

Klassieke-model 0 : Bahama-model

Contractvorm Traditioneel Design & Build : Turnkey

In het klassieke model kan de verdeling van taken en bevoegdheden van de
opdrachtgever en de bouwer worden vergeleken met die welke is terug te vinden
in de UAV 1989 . Kenmerkend is daarbij dat de opdrachtgever zelf in wezenlijke
mate zorg draagt voor het ontwerp, dit wil zeggen de concretisering van zijn
verwachtingspatroon .

In het Bahama-model is de invloed van de opdrachtgever op het bouwproces
gereduceerd tot de basale bekendmaking van zijn verwachtingspatroon aan de
bouwer. De concretisering en materialisering, het ontwerp en de uitvoering, van
dat verwachtingspatroon, berusten vervolgens volledig bij de bouwer .
(Jansen & van den Berg7D,1996) .

70 M.A.M.C. van den Berg en C .E .C. Jansen, Schoordijk instituut, Centrum voor aansprakelijkheidsrecht .
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Dit laatste zien we bij het meest zuivere turnkey-model . De aannemer realiseert het
werk volgens de eisen van de opdrachtgever naar eigen ontwerp . De
opdrachtgever treedt direct na het formuleren van zijn opdracht terug (gaat naar
de Bahama's) en treedt pas weer op de voorgrond als het resultaat aan hem wordt
gepresenteerd voor oplevering . De aannemer is volledig aansprakelijk voor het
project (Berg, M.A.M.C . (1996). Verdeling van aansprakelijkheden . In: Jansen &
Berg (red.), De ontwerpende bouwer (p. 62) .

De glijdende schaal van Jansen geeft een theoretisch overzicht van twee uitersten
in bouwcontractvormen. Zoals Mr . J .J . Goudsmit71 terecht opmerkt, besluit een
opdrachtgever niet een werk als een turnkey-project aan te besteden om het
verlangen naar de Bahama's, maar de gedachte, dat een economisch voordeel kan
worden behaald . Immers het uitgangspunt is, dat het ontwerpproces en de
uitvoering van het project veel meer simultaan verlopen, dan bij de traditionele
contractstructuur, waardoor tijdwinst kan worden behaald, terwijl kosten lager
zullen zijn doordat de aannemer zijn ontwerp meer zal kunnen afstemmen op zijn
eigen kennis, ervaring en het materiaal, waarover hij beschikt .
Dit betekent echter nog niet, dat de opdrachtgever nu maar passief een blanco
cheque afgeeft aan de opdrachtnemer en zich op een zalige vakantie trakteert op
de Bahama's .
Men moet dus concluderen dat het Bahama-model in de praktijk vrijwel niet
bestaat. Een opdrachtgever zal wel degelijk het ontwerp en de uitvoering van een
geïntegreerde contractvorm op de voet volgen, daarin zo nodig, bijgestaan door
deskundigen. Tevens zal de opdrachtgever mijlpalen ter inspectie en controle van
de voortgang en de deugdelijkheid van het werk onmisbaar vinden .
(Goudsmit, 1997) .

Op de glijdende schaal tussen het klassieke model en het Bahama-model kunnen
vervolgens tal van varianten van bouwcontractvormen worden afgetekend,
afhankelijk van de aard en omvang van de taken en bevoegdheden die voor de
opdrachtgever zijn weggelegd . De vraag, welke taken en bevoegdheden dat
precies zouden moeten zijn, is een vraag die niet door de wetenschap of de
rechtspraak behoort te worden beantwoord . Het is telkens aan de partijen zelf om
over die taken en bevoegdheden overeenstemming te bereiken .
(Jansen & van den Berg, 1996) .

n Voormalig stafdirecteur juridische Zaken Koninklijke Volker Stevin NV
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4.5.2

Figuur 4.31

Indeling contractmodellen vanuit

het oogpunt van opdrachtgever,

(koning & Sproncken, 2001) .

GLIJDENDE SCHAAL VAN INVLOED EN RISICO

Naarmate ontwerp en uitvoering meer geïntegreerd worden, kunnen de risico's
met betrekking tot de afstemming tussen ontwerp en uitvoering beter worden
beheerst en/of duidelijker worden afgebakend en bij opdrachtnemende partijen
worden ondergebracht. Een gevolg van deze keuze is het verlies voor de
opdrachtgever van invloed en zeggenschap over het ontwerp- en
uitvoeringsproces . Aan de hand van deze constatering hebben de Koning en
Sproncken de volgende glijdende schaal gepresenteerd (Koning & Sproncken,
2001) .
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Management
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Bouwteam

General
Contracting

Design
& Build

Management
Contracting,

Engineering
Contracting.

Turnkey

Weinig Ontwerp- en uitvoeringsrisico Veel
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4.5 .3

Figuur 4 .32

Managementvormen en functies ; - ;

in het bouwproces (ONRI, 200) . programma management (5)

i

CONTRACTVORMEN EN FUNCTIES

Onderstaande figuur van de ONRI geeft voor een aantal contractvormen aan op
welke 'functies in het bouwproces' de verschillende contractvormen betrekking
hebben, tevens is de figuur aangevuld met extra contractvormen . De getallen (1 tot
en met 5) achter de verschillende contractvormen en management vormen
verwijzen naar de vijf categorieën van contractvormen die in hoofdstuk 4 .4 zijn
beschreven .

GEISESSILIM

1 project management (5)

functies in het bouwproces

contractvormen

design management (5)

INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUWI

construction management (5)I

_

i i

i
Mfacility management (5)

u a a wil a u a ii a E u E ', u a a i a u u a

i

Engineenng contra chng (1)

+ FBOOT / (F)BOT / MO / DBOM(4)

I
DBFO (4)

800 / BOOT (4)

Í

I

f BTM (4) j

In de figuur symboliseert de onderbroker~ met'blokjes' de verschillende
specialismen binnen de betreffende functie . Aan de bovenzijde zijn,
corresponderend met het bouwproces functies, de managementvormen
(categorie 5) uitgezet. De onderzijde van de figuur bevat een overzicht van de
contractvormen uit de categorieën 1 tot en met 4 .
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HOOFDSTUK
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5 Veranderende
positie van Advies- en
Ingenieursbureaus

INLEIDING

Uit de voorgaande hoofdstukken komt duidelijk naar voren dat de marktposities

van de verschillende actoren in de gww-sector duidelijk aan het verschuiven zijn .

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de invloed van de marktontwikkelingen
met betrekking tot het veranderende aanbestedingsbeleid van de overheid, op de
positie van advies- en ingenieursbureaus. Eerst zal de traditionele positie van de

bureaus in de markt worden weergegeven. Hierna zal aan de hand van de

beschreven ontwikkelingen in de gww-sector worden nagegaan wat de effecten
van deze ontwikkelingen zijn op de bureaus hun positie. Aan de hand van de

geconstateerde veranderingen wordt een advies geformuleerd over de wijze
waarop de bureaus hun concurrentie positie in de markt kunnen beschermen en
verbeteren .

TRADITIONELE ROL ADVIES- EN INGENIEURSBUREAUS

Binnen de klassieke bouwcontractvorm treedt het advies- en ingenieursbureau op
als adviseur van de opdrachtgever . Hierbij bieden ze diensten aan op het gebied
van concepten, onderzoek, ontwerp, technische uitwerking en implementatie en de
begeleiding van de realisatie van het fysieke product . In deze rol zijn de bureaus
de rechterhand van de opdrachtgever. De bureaus worden vaak gevraagd en er
bestaat vaak een vertrouwensband. De bureaus nemen de opdrachtgever vaak aan
de hand om hem te ondersteunen tijdens een gedeelte of zelfs het hele
bouwproces .

VERANDERENDE POSITIE VAN ADVIES- EN INGENIEURSBUREAUS

We hebben eerder in dit onderzoek gezien dat de vraagzijde op de markt

veranderd. De overheid veranderd haar aanbestedingsbeleid en middels innovatief
aanbesteden en publiek private samenwerking vraagt de overheid aan de markt

integrale oplossingen. Zoals in hoofdstuk 3 naar voren komt veroorzaakt dit een
kanteling van de bedrijfskolom waarbij bestaande traditionele posities van

marktpartijen verschuiven . Advies- en ingenieursbureaus zullen zich op hun

positie moeten beraden.
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Voor de advies- en ingenieursbureaus zijn een aantal kansen en bedreigingen te
noemen waarmee ze te maken krijgt in de veranderende markt .

KANSEN

1. Meer verschillende potentiële klanten
Doordat vooral aannemers een meer leidende rol zullen gaan spelen in de
geïntegreerd contractvormen, zij hebben immers al veel meer ervaring
met risicodragend opereren, zullen zij de bureaus contracteren voor het
ontwerp .

2. Meer rollen te vervullen
Markttechnisch liggen er gigantische kansen voor de bureaus doordat ze
veel meer rollen kunnen gaan bekleden in de bouwketen . De bureaus staan
bekend om hun kennis. Juist deze kennis kunnen zij inzetten om enerzijds
opdrachtgevers en ander opdrachtnemers te adviseren . Veel bedrijven in
de keten bezitten namelijk niet de specialistische kennis, maar hebben juist
wel ervaring met risicodragend ondernemen. Samenwerking is hier dan
ook zeker een mogelijkheid .

BEDREIGINGEN

1 . Meer concurrentie

Partijen die zich eerder niet op de gww-markt lieten zien of die zich niet
inlieten met de werkzaamheden die traditioneel door de advies- en
ingenieursbureaus werden uitgevoerd laten nu wel van zich horen .
Partijen die project integraal aannemen maken zelf intern het ontwerp en
hebben de bureaus niet nodig . Marktvreemde partijen die zich normaal
niet lieten zien doen dat nu wel omdat ze in andere branches ervaring
hebben met totaal oplossingen en dit nu ook kunnen toepassen in de gww-
sector. Als voorbeeld zien we Fluor Daniel. Dit bedrijf is in Nederland
actief in de petrochemie met totaaloplossingen. Nu heeft dit bedrijf
meegedaan aan de aanbesteding van de HSL-Zuid en gewonnen .

2. Oneerlijke concurrentie van overheidsdiensten
De overheid in de gww-sector maakt met haar eigen interne afdelingen
vaak de bestekken voor de projecten . Nu zien we dat deze afdelingen in de
laatste jaren geprivatiseerd zijn waardoor ze op de markt concurrenten zijn
geworden of we zien dat de overheid zelf bij klust. In 2003 kluste de
overheid bij voor 2,5 miljard door middel van eigen
ondernemingsactiviteiten.

3. Zwak ontwikkeld imago van de ingenieur
Tot nu toe hebben de bureaus weinig aan marketing gedaan . Zij waren de
'heren in pak met de hoge hoed' die exclusief werden gevraagd om de
opdrachtgever zoals Rijkswaterstaat of gemeenten, die zelf ook niet altijd
deskundig genoeg was, bij te staan . Hierdoor is het image van de
ingenieur zwak te noemen. Ze hebben altijd stilzwijgend hun werk gedaan
zonder gelikte reclame campagnes .
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4. Regie verlies
Indien de bureaus zich niet aanpassen en daarmee een nieuwe
marktpositie veroveren bestaat de kans om de regie niet meer in eigen
hand te hebben en alleen nog maar te kunnen werken als adviseur achter
de aanbieder .

5.4 VERANDERENDE POSITIE VAN ARCADIS INFRA

ARCADIS infra is actief in bijna alle werkvelden . Het adviseren van, ontwerpen
voor en begeleiden van de opdrachtgever zijn haar hoofd competenties Hierdoor
krijgt Arcadis infra als bedrijf dat tot nu toe vooral exclusief werkte voor
Rijkswaterstaat en ProRail zeker te maken met het veranderende
aanbestedingsbeleid van de overheid . Waar Arcadis Infra tot nu toe exclusief
gevraagd werd zal zij nu moeten meedingen naar integrale opdrachten en/of
werken voor de opdrachtnemer . Hierbij zijn meerder scenario's denkbaar over
welke rol ARCADIS kan bekleden:

Scenario 1 :
ARCADIS vervult de rol van contractmanager, waarbij ARCADIS het project
risicodragend aanneemt en zorgt voor het ontwerp, de bouw, de financiering,

onderhoud en exploitatie.

Scenario 2 :
ARCADIS vervult een rol in een consortium dat het project aanneemt . Ze levert
dan een bijdrage op de gebieden waar zij expertise in heeft. Dit kan risico dragend
als volledig partner of als onderaannemer werkend voor de opdrachtnemer(s)

Scenario 3 :
ARCADIS treedt op als adviseur van de opdrachtgever voor de begeleiding van
het project of een deel van het project . Dit is dus gerelateerd aan haar traditionele
rol.

Voor Scenario 1 zal ARCADIS kennis in huis moeten hebben om een project breed
te kunnen begeleiden van haalbaarheidstudies tot en met exploitatie en
faciliteitmanagement. Om het project te kunnen realiseren kan ARCADIS via
aanbesteding "onder"aannemers vinden of kiezen voor exclusieve
samenwerkingsverbanden. Hierbij moet men denken aan allianties of partnering .

Vooral het hebben van vaste exclusieve partners kan een meerwaarde betekenen
naar de klant bij de verwerving van een nieuw project . Een aantal punten zoals een

'goede' verstandhouding met de financiële wereld, in kunnen schatten van
financiële risico's, hebben van financiële draagkracht., is nodig voor het dragen

van de risico's . Hierbij moet niet worden vergeten dat de financiële wereld grote
macht heeft. Wie betaald (financiert), bepaald immers .

Voor Scenario 2 zal ARCADIS moeten nagaan welke werkvelden zijn voldoende
beheerst en mee kan concurreren of welke ze juist actief moet opzetten en
stimuleren. Hierbij moet de vraag gesteld worden waarom het voor een
consortium interessant is om ARCADIS als partner te nemen . Indien ARCADIS
risicodragend voor haar eigen deel deelneemt, zal zijn ook de kennis moeten
hebben over risicomanagement .
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Voor Scenario 3 zal ARCADIS infra gebruik kunnen maken van de competenties
die ze reeds heeft uit haar traditionele rol

CONCLUSIES

Kijkende naar ontwikkelingen in de sector, de daaruit voorkomende kansen en
bedreigingen komt het er in het algemeen op neer dat de positie van advies- en
ingenieursbureaus aan grote verandering onderhevig is. De traditionele rol van
advies- en ingenieursbureaus in het bouwproces, waarbij zij aan de zijde van de
opdrachtgever deze ondersteunen komt voor een groot deel te vervallen. Er zal
zeker een deel van de opdrachten middels traditionele bestekken de markt
bereiken, waarbij de bureaus nog hun eerder rol kunnen blijven vervullen . Echter
voor een groot deel zal middels functionele specificaties een integrale oplossing
aan de markt worden gevraagd. De bureaus zullen keuzes moeten maken hoe zij
zich willen positioneren op de deze nieuwe markt .
Voor ARCADIS Infra geldt dat zij zeker te maken zal krijgen met de
ontwikkelingen op de aanbestedingsmarkt omdat zij werkt voor RWS en ProRail .
Omdat Arcadis een grote speler is kan zij zich richten op vervullen van meerder
rollen in het bouwproces . Hierbij zijn meer de scenario's denkbaar, waarbij Arcadis
de rol vervult van contract manager, partner en/of adviseur .
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6 Conclusies en
aanbevelingen

CONCLUSIES

De overheid blijkt een octopus te zijn in de bouw . Middels haar vele rollen heeft de
overheid grote invloed op de binnenlandse markten en de concurrentpositie van
de bedrijven op deze markten. Middels Rijkswaterstaat en ProRail is de overheid
één van de belangrijkste opdrachtgevers in de gww-sector . Deze twee
opdrachtgevers worden ook gezien als leidend in de markt . Standaard zien we een
overheid die zich bedient van de klassieke bouwcontractvorm'opdrachtgever-
adviseur-aannemer' . Maar de overheid veranderd haar aanbestedingsbeleid
drastisch. Ze vraagt de marktpartijen om met integrale oplossingen te komen om
zo de partijen te stimuleren om met innovatieve oplossingen te komen .
Uitgangspunt is hierbij een betere prijs/kwaliteitsverhouding te realiseren en
tegelijkertijd clustervorming en innovatie in de sector te stimuleren . Deze nieuwe
stijl van aanbesteden is als beleid onder de naam innovatief aanbesteden
vastgelegd . Waar aanbesteden 'oude stijl' op vier punten te kort schiet :

• De strikte scheiding tussen ontwerpen en uitvoeren veroorzaakt een
relatief lange doorlooptijd en doen een groot beslag op de capaciteit .

• een beperkte inbreng van marktpartijen en wordt er dus slechts beperkt
gebruik gemaakt van het inventieve vermogen van het uitvoerend
bedrijfsleven

• de prikkel tot technologische vernieuwing laag, omdat de overheid het
product grotendeels zelf ontwerpt

• de samenwerking tussen de partijen niet optimaal is omdat er geen
uitwisseling plaats vindt van kennis en kunde

is innovatief aanbesteden juist gebaseerd op :
• een integrale aanpak
• minimale inmenging van de overheid .
• het stellen van hoge eisen aan de marktpartijen,

om de marktpartijen juist te stimuleren om samen te werken en te komen met
inventieve oplossingen. Naast het bewerken van de markt middels innovatief
aanbesteden probeert de overheid ook publiek private samenwerking op te zetten .
Het gaat hierbij om verschillende vormen van samenwerking tussen de overheid
tussen overheid en bedrijfsleven bij het realiseren van publieke voorzieningen . Er
worden hierbij afspraken gemaakt over de verdeling van kosten, opbrengsten en
risico's. Het doel van de samenwerking is het realiseren van meerwaarde en
efficiencywinst. Hiermee hoopt men dat er voor het bedrijfsleven nieuwe kansen
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ontstaan en dat het zelf kan bijdragen aan een commercieel aantrekkelijke project
en dat de overheid voor hetzelfde geld een kwalitatief beter eindproduct of
dezelfde kwaliteit voor minder geld kan realiseren .
Rijkswaterstaat en ProRail zijn beide druk bezig het nieuwe aanbestedingsbeleid te
integreren in hun organisaties .
Middels literatuurstudie en interviews van 15 experts van ProRail en Arcadis zijn
de ontwikkelingen met betrekking tot het aanbestedingsbeleid en nieuwe
geïntegreerde contractvormen en hun invloed op de gww-markt onderzocht.
Hieruit kwamen vier hoofdpunten naar voren

• Contractvormen : De kennis omtrent de verschillende bouwmodellen en
contractvormen blijkt bij de medewerkers niet voldoende te zijn . Juist deze
kennis is nodig omdat de overheid vraagt naar integrale oplossingen die
alleen met geïntegreerde contractvormen kunnen worden gecontracteerd .

• Integratie van de bouwketen : Het wordt voor bedrijven belangrijk om
bepaalde capaciteiten in huis te hebben of makkelijk te kunnen krijgen om
het werk te organiseren en het werk van anderen te kunnen beoordelen .
Verder zien we een kanteling van de bedrijfskolom . De traditionele
posities van de actoren in het bouwproces worden zo aangetast. Bedrijven
zullen hun strategisch moeten heroriënteren op de markt. Deze kanteling
van de bedrijfskolom veroorzaakt tevens dat uiteenlopende integrale
oplossingen worden gekozen. Hiervoor bestaat een scala aan
contractvormen. De noodzaak om integrale oplossingen aan te beiden
dwingt de bedrijven tot zeer expliciete keuzes . Bedrijven zullen zich
grondig op hun rol, positie, toegevoegde waard, onderscheidende
voordelen moeten bezinnen .

• Prijsconcurrentie : De prijs blijft hierbij nog steeds het belangrijkste punt
waarop de opdrachtgevers selecteren .

• Intellectueel eigendom: Bedrijven geven aan dat ze het lastig vinden om
hun eigen innovaties te beschermen als ze dit openbaar moeten maken aan
de opdrachtgever. Dit wordt door de opdrachtnemers als een probleem
gezien. Toch is dit maar ten dele waar omdat bedrijven wel degelijk een
voorgesprek met de opdrachtgever kunnen aanvragen zonder dat de
eventuele innovatie openbaar wordt gemaakt . De opdrachtnemers geven
hierbij echter aan dat de opdrachtgever dan wel op de hoogte is van de
innovatie en deze eventueel ook zelf verder kan inzetten of ontwikkelen .

Bovenstaande vier punten blijken tevens belemmeringen op te leveren voor de
innovatie72 in de sector .

Door de ontwikkelingen in de markt ten gevolge van het veranderende
aanbestedingsbeleid blijkt dat de rol van de advies- en ingenieursbureaus
veranderd. Zij krijgen er nieuwe concurrentie bij, maar kunnen tevens meer rollen
gaan vervullen en hebben meer potentiële klanten tot hun beschikking.
Ingenieursbureaus moeten doorhebben dat zij niet langer de 'heren' zijn die
gevraagd worden door de opdrachtgevers . Opdrachtgevers vragen aan
marktpartijen totaaloplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van
prestatiecontracten. Hierdoor kunnen marktpartijen die eerder niet actief waren op
de gww-markt meedingen naar opdrachten . Er is niet langer alleen een groep

72 Weck, J& E.A . (2005) .
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ingenieursbureaus met een hek eromheen die gezamenlijk een poule creëren
waaruit opdrachtgevers advies- en ingenieursdiensten kunnen inkopen . De 'heren'
hebben concurrentie gekregen van marktvreemde partijen die hun expertise uit
andere sectoren nu ook kunnen gebruiken op de gww-markt of die als
totaalaanbieder de benodigde expertise inkopen bij de ingenieursbureaus .
Door dit laatste krijgen de bureaus er een opdrachtgever bij .

6.2

Voor welke marktpositie moet een ingenieursbureau nu kiezen? En welke
contractvormen horen daar dan bij? Een antwoord op deze vragen is niet algemeen
neer te zetten . Het is namelijk sterk afhankelijk van de keuzes die elk individueel
advies- en ingenieursbureau maakt . Kleinere bureaus zullen zich waarschijnlijk
specialiseren terwijl grotere bureaus hun dienstenpakket zullen uitbreiden.
Kennis blijft hierbij voor de advies- en ingenieursbureaus de belangrijkste factor .
Arcadis kan zich in de markt in meerdere rollen ontwikkelen . Hierbij valt te
denken aan; contractmanger, partner in een consortium of als adviseur van de
opdrachtgever .

AANBEVELINGEN

Hier worden een aantal aanbevelingen gegeven voor de advies- en
ingenieursbureaus in het algemeen en meer specifiek voor ARCADIS.

ALGEMEEN

• De verticale integratie veroorzaakt dat bedrijven strategische allianties aan
moeten gaan of proberen regelmatig met dezelfde partijen samen te
werken. Ze zullen per opdracht moeten bekijken met welke partijen ze het
beste kunnen samenwerken of besluiten om met een interessante partij die
de gewenste kennis bezit te fuseren of deze over te nemen .

• De term ingenieursbureaus is uit/out en oud . Zet jezelf veel meer neer als
kennisorganisatie . Alleen ingenieursbureau dekt niet de lading

• Kom uit de schaduw en profileer jezelf veel meer naar de buitenwereld .
• Neem andere ander personeel aan dat je nieuwe competenties kan

ondersteunen. Dus niet alleen de ingenieur, maar ook de jurist en
financieel deskundige of deskundige op het gebied van risicomanagement .

• Initiatief nemen, als eerste met een plan komen en zich binden aan de
opdrachtgever

• Richt je veel meer op innovaties, waarbij je deze geheim houdt en snel
marktaandeel veroverd of investeer veel meer in patenten. Hierdoor
kunnen nieuwe inkomsten worden gegenereerd uit het vermarkten van de
rechten op de patenten.

• lobbyen, het bereiken van invloed via 'lobbyen' bij opdrachtgevers en in de
politiek, waarbij vooral ook moet worden gedacht aan Brussel omdat
steeds meer van de beslissingen op Europees niveau worden genomen .

Hierdoor kan je zorgen dan je vroeg aan tafel zit en je eigen werk kan
sturen .

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN TU/e 1 121



6 .2.2

I M.S . van Huizen INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUW I

ARCADIS

• De keuze om gebruik te maken van geïntegreerde contractvormen moet
een rationele keuze zijn van de opdrachtgever . Hiermee bedoel ik dat het
uitvoeren van projecten middels innovatief aanbesteden en publiek-
private samenwerking geen doel op zich moet worden . Het ontwikkelen
van een adequaat contractkeuze model door ARCADIS zou kunnen
bijdragen aan een meer afgewogen contractkeuze door de opdrachtgever .

• Binnen de ARCADIS NV is veel kennis aanwezig omtrent het werken met
geïntegreerde contractvormen bij competenties die niet actief zijn op de
Nederlandse gww-markt . Competenties die zich bezig houden met de
utiliteitsbouw en de internationale aanleg van vliegvelden en havens
houden zich al veel langer bezig met geïntegreerde contractvormen . Deze
kennis is alleen niet ARCADIS breed toegankelijk. Maak deze kennis
toegankelijk voor alle medewerkers .

• Doe veel meer aan innovatie. Door nieuwe innovaties en de patenten
daarop kan ARCADIS een partij vormen/zijn waar andere spelers op de
markt niet omheen kunnen .
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TRANSPONERINGSTABEL UAV 1989, UAV-GC 2000, FIDIC YELLOW BOOK/FIDIC SILVER
BOOK EN VGBOUW MODEL BOUWCONTRACT VOOR ONTWERP EN REALISATIE 1998

OVERPEN

Aanduidingen,

begripsbepalingen

Van toepassing zijnde

voorschriften, tegenstrijdige

bepalingen

Vertegenwoordiging van

p.p. . de directe

(opdrachtgever)

Vertegenwoordiging van de

aannemer/de

gevolmachtigde

Verplichtingen van de

opdrachtgever

Verplichtingen van de

aannemer

Datum van aanvang

Uitvoedngsduur, uitstel van

oplevering

Opneming en goedkeuring

Oplevering

Onderhoudstermi/n

Ud )kJ

§1

§2

§3

§4

§5

§6

§7

§8

§9

§10

§11

§1

§48 (slechts Ned. recht

is van toepassing)

§1 .4

§2 (2.1-2.6) 1 §3

§2(27-28)

§3

§4

§4 .3

§2

§41

§91

WGEM3tJW I~NTRACT VOOR
Ms>'•.'.~ LISATIE 1998

Art. 22 (slechts Ned . recht is van toepassing)

Art.1

§81

i §8 2-11

§24 en §25 ; §9

§24 ; §10

§27
§
1 .1 .3.7en§11 .1---

Art.1

Art 14

Art 6_(tijdsbp van oplevering), art 15

Aansprakelijkheid van de §12 §28 ~§9.1 Art 15 (oplevenng .overgang van het risico)

aannemer na de oplevering ~
---- ----- ------------i-~--~~ --
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Dagboek, lijsten, rapporten

Afbakeningen, peilingen en 1 §28

opmetingen

Verschillen in afmetingen of

in toestand van bestaande

werkterreinen

Voorziening in waterkering, j §30

waterdoorlaat en verkeer

Verband met andere werken §3

Gevonden voorwerpen 1 §32
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FIDIC YE:LLO _ W BOUvy~tv~

®
BOOKIFIDIC ' RP.,ENR ALI5~.1~`i

r : aiwtr< tsvvn

§4 21 en §5.6

Art 18 (niet over schorsing, afrekening i .g.v

beëindiging van het werk in onvoltooide staat) art 20

(opzegging door opdrachtgever)

Art. 5 (Ter beschikking stelten bouwterrein)
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§36

. .TA . " `1

§37

ik~
Vermoeden van I §33

onvoldoende wer I1k

Wijzigingen in de uitvoering §34 §14 (opdrachtgever) §3 .3

(door de directie) §15 (opdrachOnemer

Verrekening van meer en §35

minderwerk

Bestekswqzigmgen

Stelposten

Hoeveelheden, afwijkingen

van verrekenbare

hoeveelheden

Betaling

Omzetbelasting

Kortingen

Verpanding of cessie door

de aannemer aan derden

Zekerheidstelling

Verzekering

Schade aan het werk

In gebreken blijven,

onvermogen of overlijden

opdrachtgever

§38, §39

§40
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§14 (wijzigingen §13

opgedragen door de

opdrachtgever)

§34 §135 Art . 9

§33 §14 Art. 3

§41

§42

§43

§43a

§43b

§44

§45

§35

§36 (bonus- en 1 §8 .9

boetebeding) Í

§14 1

§37

§38

§18 Nt. 11 (CAR-verzekeringj

Art. 17

§4 .2 Art.4

§39

§41

§42 §16

In gebreke blijven, §46 §43 §15.1 Art 19

onvermogen of overlijden

van de aannemer/

', opd rachtnemer

1

I
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Kostenverhogende

omstandigheden

§47

Vastleggen van de toestand §48

Beslechting van geschillen §49

Voortzetting van het werk

Contractoverneming

Zelfstandige hulppersonen

(PP)

§50

§6 lid 25

§6fid26

Vergunningen, ontheffingen,

beschikkingen en toestem-

mingen van de

opdrachtgever

Vergunningen, ontheffingen,

beschikkingen en toestem-

mingen van de

opdrachtnemer

Wettelijke voorschriften en

beschikkingen

Veiligheid en gezondheid

Bodemaspecten

Kwaliteitsbeheersing en

kwaliteitsplan

Toetsing van ont-

werpwerkzaamheden

Toetsing van uitvoe-

nngswerkzaamheden en

onderhoudswerkzaamheden

Acceptatieprocedure,

uitgangspunten en

procedureverloop

§5 lid 1

sub a

§6 lid 10

§6 lid 11/12

§6 lid 16

Geen aparte

bepaling .

Zie wel §6

lid 6en§5

lid 2

§44

§46

§47

§5

§6

§9

§10

§11

§12

§13

§19

§20

§21

§22 en §23

P FIDIC YEÍ M
~$00KÍFIDIC
9,~$~1300K
§19

§20.6

§8.12

§101 en §10 .2

§4.4 en §4.5

§2 2

§1 .13

INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUW

Art 23

AA. 7

Art. 7

:•
. "
. 77 ' 1

~qq

§6.7

§4.10en§4 .12

§4 .9

§5 .2

§9

§9

i

I
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• rt : .1, 4 2"J1

Meerjarig onderhoud

Aanvaarding van het

gerealiseerde meeryang

onderhoud

Herkeuring en aanvaarding

na weigering van het

gerealiseerde meerjarig

onderhoud

Aansprakelijkheid voor

tekortkomingen in de

gerealiseerde meerjarige

onderhoudsperiode

Intellectuele eigen-

domsrechten

§29

§30

§31

§32

§40

(© Chao-Duivis en Koning, 2001) .

I Bijlage 2

FIDIG`YELLO
BOOKIFIDIC
SILVER B041

§17.5
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VGBOUW BOU NTJIACT VQ
ONTWERP EN; (SATIE 19

Art, 21 (auteursrecht)

TU/e 1 134



BIJLAGE 3

I M .S. van Huizen

RISICOANALYSE

~,1JAV 1989 "'~,L-UAV-GQ .20 MODEL
~1TRRAGi

R ONTWER ~
ISATIE 19&~

Geen regelingProjectfinancier 1 Geen regeling 1 Geen regeling

ing

Voldoende

beschikbaarhei

d bouwend

personeel

Vergunningen

en toestem-

mingen

Wordt afgeleid Valt af te leiden van Valt af te leiden uit

uit par 6.5 ten par. 4 .1 : ten laste van arL 5 .1 . Voorovereenkomst en

laste van de de opdrachtnemer art 1 .2 Bouwcontract

aannemer

Par 51 Par. 9 en par . 10:

sub a, opzet: verwijzen naar de

opdrachtgever verdeling in de annex

Par. 6.10 en (wordt aan partijen

6 .11, overige : gelaten en is

aannemer afhankelijk van de

Art 7 .1 en 7 .2 Bouwcontract,

opzet en uitvoering . ten lasten

van de aannemer

Art. 7 4 Bouwcontract, gebruik :

ten laste van de opdrachtgever

mate van ontwerpver-

plich6ng en van de

aannemer, ar . 6

MBO)

Beschikbaar-

heid terrein

ontwerp

aansprake-

lijkheid

van de opdracht-

gever

Par 5.1 Par. 17.1 : ten laste

sub b: ten laste van de opdrachtgever

Par . 5.2: ten Par 41 : ten laste van

laste van de de opdrachtnemer,

opdrachtgever; met 'waar-

met correctie schuwingsplichr van

par. 6.14 par. 20.4 en par.

21 .10: ten laste van

de opdrachtgever;

waarschuwingsplicht

opdrachtnemer

betreffende

documenten e.d .

afkomstig van de

opdrachtgever

Art. 5 Bouwcontract. ten laste

van de opdrachtgever

Art. 16.3 A en B: beperkte

ontwerp-aansprakelijkheid

aannemer

Art 16 .3 C . aansprakelijkheid

van aannemer algemeen

beperkt

INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUWI

" 10NS OF
CT FORs
D EPC TUR
Q FROJEC'
OK) BOOK) ;

Geen regeling Geen regeling

Clause 6.1 ; ten laste van de I Clause 6.1 ; ten laste van de

aannemer i aannemer

Clause 113: Clause 1 .13:

aansprakelijkheid ten laste aansprakelijkheid ten laste

van de aannemer, met van de aannemer, met

medewerkingsverplich6ng medewerkingsverplichting

van de opdrachtgever, van de opdrachtgever,

Clause 2 2 Clause 2.2

Clause 2.1 • ten laste van de 1 Clause 2.1 • ten laste van de

opdrachtgever 1 opdrachtgever

Clause 5.1 . ten laste van de Clause 5.1,

aannemer en verplichting aansprakelijkheid voor

grondig controleren ontwerp en

'Employer's Requirements' 'Employer's Requirements' :

ten laste van de aannemer
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Aansprake-

lijkheid na

oplevering voor

tekortkomingen

in het werk

Onderschatting

van de

aanneemsom

Doorde

opdachtgever

ter beschikking

gestelde bouw-

stoffen en hulp-

middelen

Doorde

aannemer

geleverde en

ter beschikking

gestelde hulp-

middelen

Constructies en

werkwijze

Par . 12.1 : ten

laste van de

opdrachtgever ;

par. 12 2 uit-

zonderingen: art .

7A•1645 BW en

verborgen

gebreken, ten
laste van de

aannemer

Par 61 : ten

laste van de

aannemer

Par 5 .3 en par.

5 4: ten laste van

de opdracht-

gever, m .u .v .

niet functionele

ongeschiktheid

en indien keuze-

mogelijkheid

voor aannemer

Par. 6 .1, aan-

wending

bouwstoffen, ten

laste van de

aannemer;

par. 6 .3, levering

bouwstoffen etc .,

ten laste van de

aannemer

Par. 5 2, ten

laste van de

opdrachtgever,

met correctie

par . 6.14

INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUWI

ti-

Par . 28 : in beginsel Art. 16.2 Bouwcontract na

ten laste van de oplevenng is aannemer niet

opdrachtgever, tenzij meer aansprakelijk, uit-

'verborgen gebreken' zondering verborgen

gebreken'

Art 21id 4 MBo jo Art. 2.3 Bouwcontract, ten laste

par.4.4: ten laste van van de aannemer

de aannemer

Par. 3.5: ten laste van 1 Geen regeling

Par. 4 .4 en 4 .5 . ten Geen regeling

laste van de

opdrachtnemer

Clause 11 .10 , na oplevering

beide nog aansprakelijk op

grond van contract .

Er wordt verwezen naar

nationale wetgeving

Clause 14.1, Lump sum* ten

laste van de aannemer Met

mogelijkheid van aanpassing:

ten laste van de

opdrachtgever

Clause 4 20: in beginsel ten

laste van de opdrachtgever,

vanaf het moment dat met de

materialen gewerkt wordt: ten

laste van de aannemer

Clause 7 : zorg voor

aannemer

5

Clause 11 .10 , na oplevering

beide nog aansprakelijk op

grond van contract .

Er wordt verwezen naar

nationale wetgeving

Clause 14.1, Lump sum : ten

laste van de aannemer Met ,

mogelqkheid van il

aanpassing, ten laste van de li

opdrachtgever '
-------~

Clause 4 .20 : in beginsel ten '',

laste van de opdrachtgever, '

vanaf het moment dat met

de materialen gewerkt wordt . ',

ten laste van de aannemer ',

Clause 7: zorg voor

aannemer

Afhankelijk van de Art 1 .2 Bouwcontract: ten laste ',

vraagspecificatie, van de aannemer

bepalend is welke

partij kiest (par 3 2)

~1 -f j !, ,J
~.

Clause 4. ten laste van de 1 Clause 4 . ten laste van de

aannemer aannemer
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Par . 13.1 : in beginsel

ten laste van de

opdrachtnemer, met

uitzondering van par .

qt&ILD PROJ"1§161tE
( 'LOW BOOK), B00~„;:

Bodem-

gesteldheid

Veiligheid en

gezondheid

Wet- en

regelgeving

Weersom-

standigheden

Acts of God

(Onvoorziene

omstandig-

heden

Par. 5 .2, invloed

door bodemge-

steldheid op

constructies en

werkwijze: ten

laste van de

opdrachtgever.

Invloed bodem-

gesteldheid op

uitvoering. ten

laste van de

aannemer

Par. 6 .16: ten

laste van de

aannemer

Par . 6 .11 en

6.12, na dag van

aanbesteding in

beginsel: ten

laste van de

aannemer

Par. 8 .1 jo . 8A.

in beginsel ten

laste van de

aannemer, met

mogelijkheid van

verlenging

Par. 47.2: ten

laste van de

opdrachtgever

132

Par. 111 : vanaf dag

van aanbieding in

beginsel, ten laste

van de

opdrachtnemer

Geen regeling, wel regeling

onderzoek naar

grondgesteldheid in art 4 van

de Voorovereenkomst. Kosten

onderzoek ten laste van de

opdrachtgever

INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUWI

Clause 4.10, informatie over

de bodemgesteldheid:

opdrachtgever moet zijn

informatie ter beschikking

stellen, aannemer is

aansprakelijk voor de

interpretatie daarvan; de

aannemer dient het terrein te

onderzoeken etc .

Clause 4 12 onvoorziene

'physical conditions' : Clause

3.5, de Engineer bepaalt

gevolgen (mogelijk ten laste

van de opdrachtgever of

beide)

Clause 4 .10, informatie over

de bodemgesteldheid .

opdrachtgever moet zijn

informatie ter beschikking

stellen, aannemer moet

verifiëren en interpreteren ; in

beginsel opdrachtgever niet

aansprakelijk. Clause 4.12,

onvoorzien'physical

conditions' : in beginsel ten

laste van de aannemer

Clause 6 .7 ; ten laste van de ( Clause 6 .7; ten laste van de

aannemer

Art. 7.3 Bouwcontract : ten laste 1 Clause 1 .13 : ten laste van de 1 Clause 1 .13 : ten laste van

Art. 2 lid 5 Mbo : ten 1 Geen regeling

laste van de

opdrachtnemer met

correctie par. 44.1

Par. 441 sub c : ten Art 13.1 Bouwcontract, ten

laste van de laste van de opdrachtgever

opdrachtgever

Meer en Hoofdstuk X. is Par.14.1 jo.14 .16 1 geen regeling

minde werk verdeeld tsn laste van de

_ opdrachtgqever

(© Chao-Duivis en Koning, 2001) .
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aannemer

aannemer

do aannemer

Clause 82 : ten laste van de 1 Clause 82: ten laste van de

aannemer i aannemer

Clause 19: in beginsel ten Clause 19: in beginsel ten

laste van de opdrachtgever, laste van de opdrachtgever,

met mogelijkheid van met mogelijkheid van

vaststellen gevolgend door de vaststellen gevolgend door

'Engineer, Clause 3 5 de'Engineer', Clause 3 5

Zie'onderschatting van de 1 Zie'onderschatting van de

aanneemsom' aanneemsom'
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BIJLAGE 4 TRANSPONERINGSTABEL UAV 1989 EN UAV-GC 2000

Overzicht van bepalingen uit de UAV-GC 2000 die sterke gelijkenis vertonen met
bepalingen uit de UAV 1989

Vertegenwoordiging van partijen

Vertegenwoordiging van partijen

Vertegenwoordiging van partijen

Verplichtingen van de Opdrachtgever

Verplichtingen van de Opdrachtgever

Verplichtingen van de Opdrachtgever

Verplichtingen van de Opdrachtgever

Verplichtingen van de Opdrachtgever

Verplichtingen van de Opdrachtgever

Verplichtingen van de Opdrachtgever

Verplichtingen van de Opdrachtgever

Verplichtingen van de Opdrachtgever

Verplichtingen van de Opdrachtgever

Verplichtingen van de Opdrachtgever

Verplichtingen van de Opdrachtgever

Contractoverneming

Zelfstandige hulppersonen

Zelfstandige hulppersonen

Verband met andere werken

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen :

verplichtingen van de Opdrachtnemer

Wettelijke voorschriften en beschikkingen

Wettelijke voorschriften en beschikkingen

Wettelijke voorschriften en beschikkingen

Veiligheid en gezondheid

Bodemaspecten

Schorsing, ontbinding en opzegging

Schorsing, ontbinding en opzegging

Schorsing, ontbinding en opzegging

Schorsing, ontbinding en opzegging

Schorsing, ontbinding en opzegging

Schorsing, ontbinding en opzegging

Schorsing, ontbinding en opzegging

Werkterrein

Werkterrein

Werkterrein

Reclame

Reclame

§ 2 lid 1

§ 2 lid 3

§ 2 lid 5

§ 3 lid 1 (a)

§ 3 lid 1 (b)

§ 31id 1(c)

§31id2,3,4

§31id5,6

§ 3 lid 9

§41id4,5

§ 4 lid 6

§41id7,8

§41id10

§41id11

§41id12

§5

§31id6,§61id5

§61id7

§8

§ 10 lid 2

§31id1

§31id3

§ 14 lid 2

§ 51id 1 (c)

§ 5 lid 1 (b)

§ 5 lid 1 (d)

§51id2,3

§ 51id 4

§ 5 lid 7; § 40 lid 1

§61id1

§61id6

§61id14

§ 6 lid 8

§ 6 lid 9

§61id30

§ 61id 25

§ 6 lid 27

§ 6 lid 28

§ 31

§61id10

§111id1

§ 11 lid 2

§ 11 lid 3

§ 12 lid 1

§ 13 lid 7

§161id1

§ 16 lid 2

§ 16 lid 3

§ 16 lid 4

§ 16 lid 5

§16hd7

§ 16 lid 9

§ 17 lid I

§ 17 lid 2

§171id3,4

§ 18 lid 1

§ 18 lid 2

§ 6 lid 11

§ 6 lid 12

§ 61id 13

§61id16

§ 32

§ 14 lid 1

§14hd3

§141id4

§ 14 lid 5

§14hd6

§ 14 lid 8

§ 14 lid 9

§ 15 lid 1

§ 15 lid 2

§ 15 lid 4

§ 16 lid 4

§ 16 lid 3
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Onderwerp

Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk

Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk

Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk

Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk

Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk

Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk

Herkeuring en aanvaarding na weigering van het Werk

Herkeuring en aanvaarding na weigering van het Werk

Vervroegde ingebruikneming van het Werk door de Opdrachtgever

Onderhoudstermijn

Onderhoudstermijn

Onderhoudstermijn

Onderhoudstermijn

Onderhoudstermijn

Onderhoudstermijn

Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum van

oplevering

Betaling

Stelposten

Stelposten

Omzetbelasting

Boetebeding en bonus

Boetebeding en bonus

Boetebeding en bonus

Verpanding en cessie

Zekerheidsstelling

Zekerheidastelling

Zekerheidsstelling

Zekerheidsstalling

Zekerheidsstalling

Verzekering

Schade aan het werk

Schade aan het werk

Schade aan het werk

Schade aan het werk

Schade aan het werk

Schade aan het werk

I Bijlage 4

UAV-GC 2000

§241id1

§ 24 lid 2

§ 24 lid 4

§241id5,6

§ 24 lid 7

§ 24 lid 8

§ 24 lid 9

§ 25 lid 2

§ 26

§271id2

§ 27 lid 3

§ 27 lid 4

§ 27 lid 5

§271id6

§271id7,8

§ 28 lid 4

I

§ 33 lid 9

§341id2

§341id4

I § 35

§ 36 lid 4

§ 36 lid 5

§ 36 lid 6

§ 37

§ 38 lid 2

§ 38 lid 3

§ 38 lid 4

§ 38 lid 6

§381id7

§ 39
i
~ §411id2

§411id3

§411id4

§411id5

§411id6

§411id7

INNOVATIEVE CONTRACTEN IN DE BOUW)

UAV 19$0

§ 9 lid 1

§911d2

§ 91id 3

§91id5,6

§91u17

§ 1 lid 3

§ 10 lid 2

§9hd8

§ 10 lid 3

§111id1

§111id2

§111id3

§111id4

§111id5

§111id6

§ 12 lid 5

§ 40 lid 13

§ 37 lid 2

§ 37 lid 7,12

§41

§ 42 lid 4

§ 42 lid 5

§421id6

§ 43 lid 1

§ 43a lid 4

§ 43a lid 5

§ 43a lid 6

§ 43a lid 7

§ 43e lid 8

§ 43b

§441id1

§ 44 lid 2

§441id3

§ 44 lid 4

§44kd5

§ 42 lid 6
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