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01. Inleiding  
 
Het aanbestedingsbeleidsplan welke tot nog toe gehanteerd werd dateert van juni 2004, opgesteld 
door M. van den Broek. Met voorliggende versie wordt het aanbestedingsbeleid geactualiseerd en 
vereenvoudigd. De opzet is vanwege de leesbaarheid voor de gebruikers ongeveer gelijk gebleven. 
 
Het aanbestedingsbeleidsplan is geschreven voor Woningstichting Maasdriel (WSM) als zijnde een 
niet-aanbestedende-dienst, dus als zijnde een private instelling. Dit is relevant gezien de hiervoor de 
geldende regelgeving bij aanbestedingen. 
(Onder aanbestedende dienst vallen: overheid (de Staat, een provincie, een gemeente, een 
waterschap) en publiekrechtelijke instellingen). 
 
Ondernemers krijgen wat WSM betreft een eerlijke kans op een opdracht. Het gaat WSM erom op 
transparante wijze optimaal invulling te geven aan de inkoopbehoefte van de organisatie. Door 
aanbieders te laten concurreren wordt de kans op de beste aanbiedingen uit de markt vergroot. Dat 
betekent waar voor het geld van onze huurders. 

Het aanbestedingsbeleidsplan wordt vastgelegd voor de bouwkundige prijsvorming bij de 
aanbesteding van: 
- nieuwbouw 
- renovatie en groot onderhoud 
- (onderhouds-) werkzaamheden na klachten 
- Mutatie- en planmatig onderhoud 
- service en onderhoudscontracten 
 
Het plan omschrijft de te volgen procedure bij aanbesteding en de daarbij te nemen stappen waarbij 
gelet wordt op:  
- de organisatorische borging (wie neemt welke stap) 
- (rapportage-) verplichtingen voor, tijdens en na het aanbestedingsproces de benodigde 

dossiervorming in alle processtappen. 
- een beschrijving van hoe omgegaan moet worden bij afwijkingen ten opzichte van het 

aanbestedingsbeleid. 
- benodigde dossiervorming 

 
Daarnaast wordt in het plan aandacht besteed aan de selectie en gunningscriteria voor  aannemers 
en leveranciers. 
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02. Regelgeving 
 
Voor het aanbesteden gelden Europese en nationale regels. Deze 'spelregels' zijn opgesteld om het 
vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal tussen EU-lidstaten te bevorderen en een optimale 
marktwerking te bereiken. Met welke richtlijnen of regelgevingen kunnen of/en moeten wij als 
woningcorporatie rekening houden?  
Nader omschreven worden:  
- Europese richtlijnen 
- Aanbestedingswet 2012 
- Aanbestedingsreglement Werken 2012 
- Eigen inkoopbeleid 
- Goedkeurende verklaring accountant 
 

02.1. Europese richtlijnen 
Europese richtlijnen hebben geen rechtstreekse werking, ze moeten eerst in nationale regelgeving 
worden omgezet.   

In de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn drempelwaarden (drempelbedragen) vastgesteld. De 
drempelwaarden worden elke 2 jaar opnieuw door de Europese Commissie vastgesteld. Een 
overheidsopdracht die evenveel of meer bedraagt dan het drempelbedrag moet verplicht Europees 
worden aanbesteed. Ook opdrachten voor werken (of diensten welke verband houden met werken) 
welke voor meer dan 50% gesubsidieerd worden door de overheid of publieke instellingen. Dit laatste 
zou voor een woningcorporatie relevant kunnen zijn. 
Hiervoor zijn de drempelwaarden voor 2014-2015 exclusief btw: 
- Voor meer dan 50% gesubsidieerde werken:     € 5.186.000,- 
- Voor meer dan 50% gesubsidieerde diensten die verband houden met werken: €    207.000,- 
Bedragen worden jaarlijks aangepast en zijn terug te vinden op de website van het Kennisportaal 
Europese aanbestedingen 
(www.europeseaanbestedingen.eu/europeseaanbestedingen/europese_aanbesteding/drempelbedrag
en ) 
Het is niet te verwachten dat WSM binnenkort een opdracht zal gaan verstrekken waarbij Europees 
aanbesteed dient te worden. Wanneer zich dit voordoet zal advies hierover ingewonnen worden. 

02.2. Aanbestedingswet 2012 
De Aanbestedingswet 2012 is een nationale wet en regelt zaken voor aanbestedende diensten welke 
betrekking hebben op Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen of meervoudig 
onderhandse procedures voor aanbestedende diensten. Woningcorporaties zijn niet verplicht 
gehouden aan deze Aanbestedingswet 2012. 

02.3. Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012) 
De ARW is een reglement voor het aanbesteden van opdrachten voor werken en aan werken 
gerelateerde leveringen en diensten. Omdat de ARW een breed draagvlak heeft in de praktijk zal voor 
WSM bij aanbestedingen  de ARW 2012 als richtlijn gelden. Voordeel van toepassing is dat de gehele 
procedure op een heldere en bekende manier is geregeld. Het ARW 2012 biedt een praktische 
uitwerking van de Aanbestedingswet 2012 voor de aanbesteding van werken. Het ARW 2012 bevat 
procedures voor nationale en Europese aanbestedingen. Het ARW 2012 is op grond van de 
Aanbestedingswet 2012 aangewezen als richtsnoer voor nationale aanbestedingen voor werken. 

Door de ARW van toepassing te verklaren ontstaat de nodige vrijheid bij het uitzetten van een 
opdracht, maar worden de minimale eisen voortvloeiende uit de aanbestedingsbeginselen wel in acht 
genomen. Daarbij dienen bijvoorbeeld alle marktpartijen gelijk behandeld te worden. Dus voor alle 
mededingers zullen dezelfde voorwaarden moeten gelden. Daarnaast zal de aanbesteding 
transparant moeten verlopen en worden geen eisen, voorwaarden en criteria gesteld aan de 
inschrijvers die niet in redelijke verhouding staan tot de opdracht. 
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02.4. Eigen inkoopbeleid 
In het eigen beleid is bepaald bij welke bedragen het opvragen van één offerte volstaat (enkelvoudig 
onderhandse aanbesteding) en wanneer meerdere offertes moeten worden opgevraagd (meervoudig 
onderhandse aanbesteding). Aard en omvang van de opdracht bepalen wat passend is.  
Bij prijzen van: 
- < € 10.000,- kan worden volstaan met het aanvragen van een prijs bij 1 bedrijf. 
- € 10.000,- tot € 50.000,- moet bij tenminste 2 bedrijven een prijs worden opgevraagd.  
- > € 50.000,- dient er altijd aanbesteed worden en dient de procedure voor  onderhandse 

aanbesteding met selectie gevolgd te worden. 
(bedragen zijn exclusief btw.) 
 
Besluiten tot, en behorende bij, het aanbesteden van werken worden voorbereid door de 
medewerkers van de Technische Dienst en worden genomen door de Directeur-bestuurder.  
 
Opdrachtverstrekkingen en opdrachten tot betaling vinden plaats volgens de procuratiebepaling van 
WSM, zoals vastgelegd in de notitie: “Bestuursreglement & Management Team Overlegstructuur” van 
d.d. 13 januari 2014. 
Hierin is het volgende opgenomen: 
 
02.5.   Tekenbevoegdheden 
Tekenbevoegdheid inzake opdrachten c.q. verplichtingen. Dit is de bevoegdheid om namens de 
Woningstichting Maasdriel verplichtingen aan te gaan, voor zover dat past binnen de vastgestelde 
begroting en de uitoefening van de functie en het bestuursreglement: 
 
Binnen de goedgekeurde begroting: 
 
1. bij het aangaan van verplichtingen tot  

€ 5.000,-  : 
 

Manager na opdrachtcontrole  bestuurder            

2. bij het aangaan van verplichtingen tot 
 € 25.000,-  en < 1 jaar: 
 

Bestuurder + Manager 

3. bij het aangaan van verplichtingen boven  
€ 25.000,- en > 1 jaar: 
 

Bestuurder + Manager, na overleg RvC 

4. bij verwerving onroerend goed c.q. huur: Bestuurder na instemming RvC 
 
 
Buiten de goedgekeurde begroting: 
 
1. bij het aangaan van verplichtingen tot  

€ 1.000,-: 
 

Manager na opdrachtcontrole bestuurder 

2. bij het aangaan van verplichtingen tot  
€ 5.000,- :   
     

Bestuurder na overleg RvC 

3. bij het aangaan van verplichtingen tot 
 € 25.000,- en < 1 jaar:  
 

Bestuurder  na  overleg RvC                                 
 

4. bij het aangaan van verplichtingen boven       € 
25.000,- en verplichtingen > 1 jaar: 
 

Bestuurder + Manager na overleg RvC 
 

5. bij verwerving onroerend goed: 
 

Bestuurder na instemming  RvC 

Indien er sprake is van investeringen die niet in de begroting zijn opgenomen gelden de volgende 
gelimiteerde bevoegdheden: 
Tekenbevoegdheid inzake betalingsverkeer 
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Dit is de procuratiebevoegdheid met betrekking tot de uitgaande betalingen zoals deze bij de bank 
bekend worden gemaakt. Hieronder worden tevens de beschikkingsbevoegdheden met betrekking tot 
aan te trekken leningen, en uit te zetten middelen gevat. 
 
1. Girale betalingen 
Betalingen via het elektronische betalingsverkeer: Bestuurder 
(automatische handtekeningenprincipe)   (of 2 managers in uitzonderingssituaties). 
 
Incidentele betalingen buiten het elektronische betalingsverkeer om: 
- betalingen tot € 10.000,-                Manager bedrijfszaken 
- betalingen vanaf € 10.000,- tot € 75.000,-  Manager bedrijfszaken + bestuurder 
- betalingen boven € 75.000,-   Bestuurder na overleg RvC 
 
2. Kasbetalingen 
 
Betalingen tot € 500,-     Manager bedrijfszaken 
Betalingen vanaf € 500,-    Bestuurder 
 
Voor het selecteren van bedrijven wordt in het eigen beleid rekening gehouden met economische, 
ideële, sociale en maatschappelijke uitgangspunten: 
- Het bedrijf dient bovenal geschikt te zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Voor alle 

werken is daarbij ervaring, deskundigheid en (bewezen) kwaliteiten een belangrijk aspect in de 
selectiekeuze.  

- De omvang en organisatie van het bedrijf moet zodanig zijn dat het werk goed voorbereid en 
uitgevoerd kan worden, liefst met voldoende eigen personeel.  

- De bruto jaaromzet van het bedrijf mag liefst niet lager zijn dan 2x de kosten van het werk en de 
financiële draagkracht dient voldoende te zijn om het werk zonder belemmering uit te kunnen 
voeren. 

- Maatschappelijk gezien geniet het de voorkeur van WSM om voor klachten en 
mutatieonderhoud voor lokale ondernemers te kiezen. Bij renovatie, groot onderhoud en 
nieuwbouw mag maximaal 2/3 van de inschrijvers voor aanbesteding uit lokale ondernemers 
bestaan. Ondernemers van buiten de regio zijn liefst gevestigd binnen een afstand van circa 
70km.  

- Aannemers voor onderhoudswerken dienen bekend te zijn met werken in een bewoonde 
situatie en liefst bekend te zijn met de lokale situatie. 

- Bedrijven moeten volledig voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet 
Ketenaansprakelijkheid worden gesteld. 
 
 

02.6. Goedkeurende verklaring accountant 
WSM moet jaarlijks beschikken over een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening. De accountant 
stelt daarin onder andere vast of de voorgeschreven aanbestedingsprocedures zijn gevolgd.  
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03. Aanbestedingsvormen 

 
Een aantal (nationale) aanbestedingsprocedures conform de ARW 2012 zijn: 

- Openbare procedure (niet gebruikt door WSM) 
- Niet-openbare procedure (niet gebruikt door WSM) 
- Meervoudig onderhandse procedure (wel gebruikt door WSM) 
- Raamovereenkomst met een enkele ondernemer (wel gebruikt door WSM) 
- Raamovereenkomst met meerdere ondernemers (niet gebruikt door WSM) 

 
03.1. Openbare procedure: 
Een aanbesteding volgens de openbare procedure is een aanbesteding die algemeen 
bekend wordt gemaakt en waarbij alle ondernemers mogen inschrijven.  
 
 
03.2. Niet-openbare procedure: 
Een aanbesteding volgens de niet-openbare procedure is een aanbesteding die 
algemeen bekend wordt gemaakt, waaraan alle ondernemers mogen verzoeken deel 
te nemen, maar waarbij alleen de door de aanbesteder uitgenodigde ondernemers 
mogen inschrijven. 
 
03.3. Meervoudig onderhandse procedure: 
Een aanbesteding volgens de meervoudig onderhandse procedure is een 
aanbesteding waarvoor een beperkt aantal van ten minste drie ondernemers tot 
inschrijving wordt uitgenodigd, met dien verstande dat het uit te nodigen aantal in de 
regel niet meer bedraagt dan vijf. 
 
 
03.4. Raamovereenkomst met een enkele ondernemer: 
Een raamovereenkomst met een enkele ondernemer is een overeenkomst tussen een 
of meer aanbesteders en een ondernemer met het doel gedurende een bepaalde 
periode de voorwaarden inzake te verlenen opdrachten vast te leggen. 
 
 
03.5 Raamovereenkomst met meerdere ondernemers 
Een raamovereenkomst met meerdere ondernemers is een overeenkomst tussen een 
of meer aanbesteders en meerdere ondernemers met het doel gedurende een 
bepaalde periode de voorwaarden inzake te verlenen opdrachten vast te leggen. 
Een raamovereenkomst met meerdere ondernemers wordt gesloten met ten minste 
drie ondernemers, voor zover het aantal ondernemers dat aan de geschiktheidseisen 
voldoet, of het aantal inschrijvingen dat aan de gunningscriteria voldoet, voldoende groot is. 
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04. Beleidsdoelstellingen  
 
Vanuit onze verantwoordelijkheid is het van belang om de volgende beleidsdoelstellingen na te 
streven: 
- Doelmatige besteding van de middelen 
- Kopen van kwaliteit 
- Beheersen van de kosten 
- Beperken van contractrisico’s 
- Integriteitbewaking 
- Non-discriminatie 
 
04.1 Doelmatige besteding van middelen 
Bij aanbesteden is de kans op een scherpe prijs het grootst. Door voor een gedeelte ook 
‘werkhongerige’ bedrijven te selecteren wordt de kans hierop groter. Wel dient de kwaliteit in relatie tot 
de kosten altijd gewogen te worden. Daarbij dient tevens rekening gehouden te worden met de 
uiteindelijke totaalprijs, dus inclusief bijvoorbeeld meerwerk en dergelijke, de apparaatskosten en 
soms zelfs de ‘total cost of ownership’ (TCO = is een filosofie gebaseerd op het volledig inzichtelijk 
maken van alle kosten gerelateerd aan de aanschaf en gebruik gedurende de levenscyclus van 
ingekochte goederen en diensten). 
 
04.2 Kopen van kwaliteit 
Doordat aannemers geselecteerd worden op o.a. specifieke eigenschappen passend bij of benodigd 
voor het werk, heeft het kopen van kwaliteit aan zekerheid gewonnen. Hierdoor is er sprake van een 
zekere continuïteit in de relatie met de aannemer (OPH-relatie, Over het Project Heen). De aannemer  
is dan meer bereid om goede kwaliteit te leveren. De kwaliteit van de bestekgegevens moet zodanig 
zijn, dat verkeerde interpretatie is uitgesloten. Bij specialistische werken is het belangrijk om kennis in 
te huren, als die niet in huis is. 
 
04.3 Beheersen van de kosten 
Voor bepaling van de kosten worden vooraf vaak ervaringsgetallen gebruikt. Bij grote werken kan ook 
vooraf een calculatie door een onafhankelijke en deskundige partij opgesteld worden om de 
aanneemsom inzichtelijk te maken (bij benadering).  
Bij nieuwbouw-, renovatie- en groot onderhoud projecten wordt vooraf een totale kostenraming 
gemaakt waarin de bouw- en bijkomende kosten en de eventuele grondkosten  zijn begroot.  
Bijkomende kosten zijn bijvoorbeeld advies- en personeelskosten, leges etc.  
Concurrentie is van belang in verband met de prijsvorming. Een grotere concurrentie leidt in het 
algemeen tot een lagere prijs.  
Bij gunnen uit de hand en werken op regiebasis is het zaak regelmatig de kosten voor de geleverde 
prestatie te toetsen.  
 
04.4 Beperken van contractrisico’s 
Voor het sluiten van het contract ten behoeve van een opdracht boven € 50.000,- wordt door WSM 
van de opdrachtnemer een kredietinformatierapport (bij Graydon) opgevraagd. Dit geeft inzicht in de 
algemene bedrijfsgegevens, omzet- en liquiditeitsontwikkeling, kredietadvies en betaalgedrag. Soms 
is het raadzaam de kredietinformatie van de aannemers vóór een eventuele uitnodiging voor 
onderhandse aanbesteding met selectie op te vragen, en deze informatie mee te laten wegen in de 
selectie. 
 
Van de laagste inschrijver wordt een aantal gegevens gevraagd ter beoordeling: 
- Een open begroting van het werk 
- Recente verklaring betreffende betalingsgedrag van de belastingdienst  
- Een bereidverklaring van de bank tot afgifte van de benodigde bankgarantie 
- Kopie CAR verzekering met betalingsbewijs 
Uit de verkregen informatie kunnen risico’s naar voren komen zodat deze door WSM gericht ingeperkt 
of uitgesloten kunnen worden. 
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Daarnaast wordt met de laagste inschrijver een afstandsovereenkomst gesloten waarbij aanbesteder 
niet verplicht is het werk te gunnen. Wanneer het voornemen ontstaat om het werk niet aan de laagste 
aanbieder te gunnen zal hiervoor juridisch advies ingewonnen worden. Daarna kan de procedure met 
de 2e laagste inschrijver opnieuw doorlopen worden. Een rede kan bijvoorbeeld zijn dat de inschrijving 
niet juist/volledig is of dat de inschrijving (veel) te hoog is ten opzichte van het budget. 

Door de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken, momenteel versie 2012) van toepassing te verklaren bij contract of 
aanneemovereenkomst worden contractrisico’s beperkt. De UAV regelt de contractverhoudingen 
tussen opdrachtgever en aannemer en is algemeen bekend en gebruikelijk bij bouwprojecten. De UAV 
2012 is het resultaat van samenwerking tussen de bouwsector en de overheid. 

Met het van toepassing verklaren van de UAV wordt een bestek of aannemingsovereenkomst 
vereenvoudigd doordat veel administratieve zaken in de bestektekst kunnen worden weggelaten. 
Bestekken en overeenkomsten zijn bij toepassing van de UAV meer uniform. De bepalingen in de 
UAV kunnen wel zo nodig in het bestek worden gewijzigd. Dit kan zijn om de positie van de 
opdrachtgever te versterken of om de bepalingen aan te passen aan de projectsituatie. 

De UAV 2012 valt onder het privaatrecht. Geschillen worden beslecht bij de Raad van Arbitrage voor 
de Bouw. Zaken die buiten de bepalingen van de UAV vallen kunnen aan de rechter worden 
voorgelegd.  
 
Door verder gebruik te maken van (standaard) modelovereenkomsten etc. is het risico in de 
contractuele sfeer gering.  

 
04.5 Integriteitbewaking  
Integriteit en alle aspecten daaromtrent zijn opgenomen in het “Integriteitsbeleid 2015” zoals dat is 
behandeld in de TVC vergadering van 18 mei 2015 en definitief is vastgesteld in de vergadering van 
11 juni 2015. De voorwaarden die daarin worden gesteld zijn onverkort van toepassing in dit 
aanbestedingsbeleid. 
 
04.6 Non-discriminatie 
Dit betekent dat alle bedrijven, die aan een inschrijving meedoen, gelijk dienen te worden behandeld. 
Dit betekent, dat voor alle bedrijven dezelfde eisen tellen, dat zij aan dezelfde voorwaarden moeten 
voldoen en dat zij over dezelfde informatie beschikken.  
De selectie- en gunningcriteria zijn duidelijk, objectief en eenduidig. 
Duidelijke communicatie naar betrokken partijen over de selectiecriteria,  zoals bijvoorbeeld 
maatschappelijke of praktische voorkeur, draagt bij aan transparantie. Voorafgaand aan een 
aanbesteding of gunning worden de gunningscriteria schriftelijk aan partijen vastgelegd.  
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05. Aanbesteding nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud 
 
De voorkeur van WSM gaat uit naar prijsvorming door onderhandse aanbesteding na selectie met als 
gunningscriterium ‘de laagste prijs’. Het is daarbij wel belangrijk dat er aanbesteed kan worden op 
basis van een degelijk bestek,  degelijke tekeningen etc. Er dient te worden aanbesteed conform de 
ARW.  
 
Selectie van bedrijven/ inschrijvers vindt plaats volgens het eigen inkoop beleid met oog op de 
doelstellingen en goedgekeurd te worden door de directeur/bestuurder. 
 
In het bestek voor het aan te besteden werk, opgesteld conform de Stabu systematiek, dient te 
worden verwezen naar de UAV. 
 
De door de aannemer ingediende gegevens (open begroting, verklaring betalingsgedrag, bereidheid 
tot bankgarantie, kopie CAR verzekering), dienen te worden gecontroleerd voordat een tot 
opdrachtverstrekking overgegaan wordt.  
 
Modelovereenkomsten dienen te worden gehanteerd bij opdrachtverstrekking. 
 
 

06. Aanbesteding onderhoudswerkzaamheden  
 
06.1. Aanbestedingsbeginselen 
Bij aanbesteding van mutatie-, planmatige onderhoudswerken en service- of onderhoudscontracten 
gelden de algemene aanbestedingsbeginselen waarbij alle marktpartijen gelijk behandeld dienen te 
worden. Voor alle mededingers zullen dezelfde voorwaarden gelden. Daarnaast zal de aanbesteding 
transparant verlopen en worden geen eisen, voorwaarden en criteria gesteld aan de inschrijvers die 
niet in redelijke verhouding staan tot de opdracht. 
 
06.2. Werkzaamheden na klachten 
Het uitvoeren van werkzaamheden na klachten vindt hoofdzakelijk plaats door gunning uit de hand of 
door opdracht voor werken op regiebasis. In een aantal gevallen is een service- of 
onderhoudscontract afgesloten.  
Deze vormen van opdrachtverstrekking zijn nodig om na het binnenkomen van een klacht snel actie te 
kunnen ondernemen. Werkzaamheden aan bijvoorbeeld bewoonde huurwoningen dienen vaak snel 
en degelijk uitgevoerd te worden waarbij de overlast tot een minimum beperkt moet worden. Toetsing 
op prijs, kwaliteit en nakoming van afspraken is een blijvend aandachtspunt bij regiewerken en 
onderhoudscontracten. 
Met een aantal aannemers is hiervoor een vast uurloon afgesproken. Een en ander is vastgelegd in 
de bij WSM gebezigde Raamovereenkomst. In het kader van functiescheiding worden de jaarlijkse 
prijsafspraken door de Hoofd Technische Dienst gemaakt en door de Directeur-bestuurder 
goedgekeurd.  
 
06.3. mutatie- en planmatige onderhoudswerken 
Voor het opdragen van mutatie- en planmatige onderhoudswerken gelden een aantal de 
drempelbedragen zoals genoemd onder het eigen inkoopbeleid bij punt 02.4. 
De hoogte van de bedragen kunnen vooraf bij benadering worden bepaald aan de hand van 
ervaringsgetallen of door het opstellen van een calculatie. 
In alle situaties dient de aannemer een open begroting te overhandigen, die wordt gecontroleerd 
voordat een bedrijf opdracht krijgt. 
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06.4. Service- en onderhoudscontract 
Voor het onderhoud van diverse onderdelen van het gebouw worden contracten afgesloten. Hierbij 
kan gedacht worden aan het onderhouden van cv ketels, liften, hydrofoorinstallaties, 
ventilatiesystemen etc. Om te komen tot een contract kan worden aanbesteed, maar soms worden 
vanuit praktisch oogpunt onderhouds- of servicecontracten gesloten met de (onder-) aannemer(s) van 
de nieuwbouw, aansluitend op de garantieperiode. Dit kan soms financieel voordeel met zich 
meebrengen of een verlengde garantieperiode opleveren.  
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07. Afwijkende bouworganisatievormen. 
 
07.1. Bouwteamverband  
Bij het werken in bouwteamverband wordt een aannemer al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling 
van het plan betrokken. De opdrachtgever stelt het bouwteam samen. Architect, adviseurs en 
aannemer werken daarin samen met de opdrachtgever aan het ontwerp en voorbereiding van een 
bouwproject.  
Het is aan te raden om de aannemer het model bouwteamovereenkomst VGBouw, een 
afstandsverklaring of de modelintentieovereenkomst te laten ondertekenen. Als opdrachtgever heb je 
dan op een vooraf geregelde manier de mogelijkheid om de uitvoering van het werk aan een ander op 
te dragen. In het bouwteam is de rol van de aannemer slechts adviserend. Of de bouwteamaannemer 
uiteindelijk ook het werk krijgt gegund is meestal afhankelijk van het bereiken van overeenstemming 
over de uiteindelijke bouwsom. Wanneer je gedurende de uitvoering geen financieel risico wil lopen, 
een bouwkundig zwakke architect wil compenseren, een ingewikkeld of experimenteel werk tot een 
goed einde wil brengen of zelf minder tijd hebt om plannen gedurende het proces te toetsen is dit een 
prima werkwijze om te komen tot het inkopen van betaalbare kwaliteit. Wanneer een aannemer om 
wat voor reden dan ook bouwrechten heeft voor een bepaald stuk grond en een opdrachtgever zoekt 
is dit een geschikte werkwijze om te komen tot planontwikkeling en planuitvoering. 
 
Door WSM wordt slechts zelden gewerkt in bouwteamverband.  
Mocht dit van toepassing zijn dan wordt passend advies ingewonnen en worden standaard 
modelovereenkomsten gebruikt voor de contractvorming. 
 
07.2. Turnkey constructie 
In de meest zuivere vorm is de opdrachtgever bij ‘Turnkey projecten’ na de Programma van Eisen 
fase niet meer bij de voorbereiding en uitvoering van het werk betrokken. De opdrachtgever gaat met 
één partij (ontwikkelaar of aannemer) een overeenkomst aan voor het ontwerp en de uitvoering van 
het werk. Deze werkwijze is toepasbaar als de opdrachtgever weinig tijd heeft om het project te 
begeleiden of financieel geen risico wil lopen. (De koopprijs van een bijvoorbeeld een woning is 
daarentegen wel vaak hoger dan de totaalprijs bij aanbesteding.) 
 
Het is wel belangrijk om bij deze werkwijze een kwalitatief hoogwaardig Programma van Eisen op te 
stellen, zodat je ook zeker weet dat het uiteindelijke product hetzelfde is als het gewenste product. De 
betrouwbaarheid van de partner is bij deze constructie belangrijk. 
Meestal wordt er een Turnkey overeenkomst afgesloten. 
 
WSM zal in de toekomst, gelet op het terugdringen van kosten en bedrijfslasten, steeds meer van 
deze vorm gebruik gaan maken. 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld tijdens de RVC vergadering d.d. 31 augustus 2015. 


