
1. Inleiding 
Op 19 september 2016 is door het MT de notitie "Onderhouds- en aanbestedingsbeleid WBVR" besproken 
De RvC heeft hier op 11 oktober 2016 kennis van genomen. Onderdeel hiervan was het 
Aanbestedingsbeleid versie 7 september 2012 en het Leveranciersbeleid versie 26 juni 2012. 
Het aanbestedingsbeleid en het leveranciersbeleid zoals dat in 2012 is vastgesteld geeft handvatten voor 
bouworganisatievormen en stelt voorwaarden aan onze leveranciers en de samenwerking. 
Het aanbestedingsplan zoals dat jaarlijks aan het MT wordt voorgesteld (verdeling van het planmatig 
onderhouds jaarbudget over de onderscheiden bouworganisatievormen) geeft transparant aan op welke 
wijze het budget (goedgekeurde onderhouds jaarplan) wordt aanbesteedt. 
Tactisch/operationeel is het inkoopproces hiermee geborgd. Onvoldoende vastgelegd is de professionele 
en transparante bedrijfsvoering rondom het inkoopproces. Deze lacune wordt met bijgaande 
documenten ingevuld. De documenten zijn niet bedoeld als een eenmalige exercitie: net als het 
ondernemingsplan is het een levend document dat "meeloopt" met dezelfde periode als het 
ondernemingsplan. 

Onder andere vanuit de aspecten 
Ondernemingsplan 2017-2020 
Goede bedrijfsvoering en goed opdrachtgeverschap (professioneel en betrouwbaar) 
Reductie risico's 
Kostenbewustzijn en transparantie (duidelijkheid over aanbestedingen) 

zijn de bovengenoemde beleidsinstrumenten geactualiseerd en vervat in de volgende documenten: 

1.1 Inkoopstrategie en -beleid 2018-2020. 
1.2 Aanbestedings- en leveranciersbeleid (waarin opgenomen de leveranciersvoorwaarden). 

Beide documenten treft u als bijlagen aan. De bijlage leveranciersvoorwaarden is een actualisatie van het 
Leveranciersbeleid van 2012. 



2. Waarom 2 onderscheiden documenten? 
Voor een goede bedrijfsvoering is het belangrijk risico's te reduceren en bedrijfslasten en beheerskosten te 
optimaliseren. Ook de maatschappij vraagt steeds meer om transparantie en kostenbewustzijn. Inkoop 
speelt daarbij een belangrijke rol. Vanuit de organisatie is daarom vraag naar een strategie en beleid voor 
inkoop. Het inkoopstrategie en -beleid is een document wat de 'hoe' vraag beantwoordt als het gaat om 
het inschakelen van leveranciers die tegen gunstige voorwaarden en condities nodig zijn om de eigen 
bedrijfsdoelstellingen te realiseren. 

Het aanbestedings- en leveranciersbeleid is een verlengde van het inkoopstrategie en -beleid en moet 
bijdragen aan zowel interne als externe duidelijkheid over de wijze waarop aanbestedingen verlopen 
(transparantie). Het draagt bij aan de wens een goede professionele en betrouwbare opdrachtgever te zijn. 
Het doelmatig en integer aanbesteden van onze gelden en professioneel omgaan met onze leveranciers 
zijn daarvoor het uitgangspunt. 
Vanuit die professionaliteit en om de dienstverlening aan onze huurders te waarborgen, stellen wij 
voorwaarden aan onze leveranciers en de samenwerking. Deze voorwaarden zijn vervat in het document 
leveringsvoorwaarden dat als bijlage bij het document aanbestedings- en leveranciersbeleid is bijgevoegd. 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen. 

3. "Levend document'': inkoopstrategie en -beleid 2018-2020 
Als bijlage bij het document is een planning gevoegd voor inkoopactiviteiten. 
Hierin zijn reeds 2 deelprojecten opgenomen. 

4. Relatie Aanbestedings- en leveranciersbeleid tot Aanbestedingsbeleid 2012, Leveranciersbeleid 
2012 en Aanbestedingsplan 

In dit document zijn de bouworganisatievormen (hoofdstuk 3) opgenomen die ook in het document uit 
2012 waren vermeld. Het is bijvoorbeeld door de organisatievorm DBM geactualiseerd. 
Onder hoofdstuk 4 is schematisch in een beslisboom weergegeven de relatie tot het drempelbedrag en de 
voorgestelde organisatievorm. 
Onder hoofdstuk 5 tref je criteria aan voor het opstellen van het aanbestedingsplan c.q. de keuze die je 
maakt voor de aanbestedingsvorm. Onder hetzelfde hoofdstuk is ook aangeven de rolverdeling bij de 
onderscheiden bouworganisatievormen. 
Onder hoofdstuk 6 is het managen gedurende de uitvoeringsfase/contractperiode omschreven. 
De taken en rollen zijn binnen dat proces benoemd. 

5. Leveranciervoorwaarden 
Hierin opgenomen zijn o.a. de gedragsregels waar een leverancier zich aan moet houden, alsook o.a. regels 
omtrent het betaalgedrag, kredietbeoordeling. Hiernaar dient bij contractering naar verwezen te worden. 
Het document moet dan ook op de website te worden geplaatst. 

6. Is de corporatie conform Europees Aanbesteden aanbestedingsplichtig )1? 
Nee, dat is nog niet het geval; het inkoopbeleid en aanbestedingsbeleid is dan ook niet ingericht voor 
Europees Aanbesteden. Er wordt dan meer gewerkt met drempelbedragen en één-op-één gunnen is 
dan vaak niet mogelijk. De huidige status is dat er een inbreukprocedure loopt van de Europese 
Commissie tegen Nederland met betrekking tot de aanbestedingsplicht van Nederlandse 
woningcorporaties. De EC vindt dat Nederlandse wel aanbestedingsplichtig zijn. De minister van 
Binnenlandse zaken is het er niet mee eens en gaat dit terugkoppelen naar de Europese Commissie. 

)
1 Indien corporaties te maken zouden krijgen met een aanbestedingsplicht, dan worden zij verplicht opdrachten boven het Europese 
drempelbedrag van €5.548.000 (2018) voor zogenaamde werken (zoals nieuwbouw of herstructurering) en €221.000 (2018) voor 
leveringen en diensten, in ieder geval openbaar aan te kondigen in het Publicatieblad van de EU (al dan niet via TenderNed). Het 
achterwege laten van een aanbesteding (het zogenaamde één op één gunnen van een opdracht) dan wel een onderhandse aanbesteding 
('3 offertes regel') kan worden toegepast onder de Europese drempelbedragen. Voorts dienen corporaties in hun aanbestedingsprocedures 
verplicht bepaalde termijnen in acht te nemen en geobjectiveerde selectie- en gunningseisen te hanteren. De Europese richtlijnen zijn in 
Nederland omgezet in de Aanbestedingswet 2012. De Aanbestedingswet 2012 kent echter ook specifieke regels voor opdrachten onder de 
drempel, waaraan aanbestedende diensten moeten voldoen. Ook hierbij dienen geobjectiveerde selectie- en gunningseisen gehanteerd te 
worden, zodat deze op verzoek van een inschrijver schriftelijk gemotiveerd kunnen worden. 
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1.1 INLEIDING 

Dit document heeft betrekking op het inkoopstrategie en -beleid van Woningbouwvereniging 
Reeuwijk. Een heldere strategie en een goed, transparant inkoopbeleid leveren, samen met het 
aanbestedings- en leveranciersbeleid, een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de 
organisatiedoelstellingen. 

De definitie van inkoop die gehanteerd wordt, is: het van externe bronnen betrekken van goederen, 
diensten en werken, tegen gunstige voorwaarden en condities, die nodig zijn om de eigen 
bedrijfsdoelstelling te realiseren, ofwel alle handelingen waar een inkoopfactuur tegenover staat. 

1.2. AANLEIDING INKOOPSTRATEGIE EN -BELEID 

Woningbouwvereniging Reeuwijk is een maatschappelijke onderneming, die zich inzet voor goed en 
betaalbaar wonen voor mensen die (nog) niet in staat zijn op de vrije markt een woning te huren of 
te kopen. Een goed functionerende inkoopfunctie heeft steeds nadrukkelijker de aandacht van de 
toezichthouders (accountant, RvC) omdat dit domein in 2015 in de Governance Code is opgenomen: 
corporaties dienen vanuit Goed Opdrachtgeverschap te handelen. Daarnaast is het belangrijk voor 
een goede bedrijfsvoering risico's te reduceren en bedrijfslasten en beheerskosten te 
optimaliseren. Ook de maatschappij vraagt steeds meer om transparantie en kostenbewustzijn. 
Inkoop speelt daarbij een belangrijke rol. Vanuit de organisatie is daarom vraag naar een strategie 
en beleid voor inkoop. 

Het inkoopstrategie en -beleid is een document wat de 'hoe' vraag beantwoordt als het gaat om het 
inschakelen van leveranciers en de kosten die het oplevert. Het inkoopbeleid dient hierdoor direct 
bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van onze dienstverlening en 
geeft invulling aan onze maatschappelijke rol tegen de laagste integrale kosten. Als inkoop de 
doelen behaalt van dit inkoopstrategie en -beleid heeft dit direct invloed op de beheersing van 
bedrijfslasten en de financiële continuïteit (verbetering kasstromen) van de organisatie. 

Als positief effect kunnen middelen worden ingezet om gewenste maatschappelijke doelen, als 
huurkorting, duurzaamheid en leefbaarheid, te bereiken. 

1.3. EVALUATIE, EIGENAARSCHAP EN WERKING 

Het inkoopstrategie en -beleidsplan is van toepassing op alle aankopen binnen 
Woningbouwvereniging Reeuwijk waar een inkoopfactuur tegenover staat, verdeeld in drie 
inkoopsegmenten. 

1 ) Nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud 
2) Onderhoud 
3) Interne bedrijfsvoering, inhuur en overige aankopen 

Gezien de relevantie zal met name aandacht zijn voor het inkoopsegment Nieuwbouw, renovatie en 
groot onderhoud, en het segment Onderhoud. 

Dit inkoopstrategie en -beleid betreft een (langere termijn) plan tot en met 2020 en zal elke twee 
jaar (of zo vaak als nodig) worden geëvalueerd, herijkt en vastgesteld aan de hand van het 
ondernemingsplan in combinatie met interne en externe ontwikkelingen en actuele wet- en 
regelgeving. 

Het inkoopstrategie en -beleid is nauw verbonden met het aanbestedings- en leveranciersbeleid. 
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Het beheer van het inkoopstrategie en -beleid is in handen van de Coördinator Technische Dienst 
en het wordt vastgesteld door de Directeur-bestuurder en de RvC. 

De ontwikkeling van de inkoopfunctie begint bij de visie van de organisatie. De visie vormt het 
fundament van de strategie en beschrijft de organisatie, de bestaansreden en een toekomstbeeld. 
De strategie concretiseert dit toekomstbeeld in termen van doelstellingen die in de gewenste 
situatie bereikt worden. Het inkoopbeleid is een set van afspraken en uitgangspunten met als doel 
om praktische invulling te geven aan het realiseren van de visie en strategie. We geven uitvoering 
aan het inkoopbeleid door processen in te richten zoals het aanbestedingsproces en processen rond 
contractbeheer en leveranciersmanagement. We realiseren dit door standaardisatie, 
vereenvoudiging waar dat kan en inzicht in marktconformiteit (vergelijking, benchmarken, 
evaluatie). De opbouw en inhoud van dit document zijn gebaseerd op dit algemeen besturingsmodel 
voor organisaties. 

Visie 

Strategie 

ProcHsen 

Rollen & Wffk lnatructlea 

Figuur 1: Besturingsmodel organisatie inrichting 
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In het ondernemingsplan wordt de missie, visie en kernwaarden voor de organisatie vastgelegd 
alsmede de strategie en de doelstellingen. In dit hoofdstuk wordt dit vertaald naar de inkoop. 

2.1. MISSIE EN VISIE 

De missie van Woningbouwvereniging Reeuwijk is vastgelegd in het Ondernemingsplan '(Ver)bouwen 
aan plezierig wonen 2017-2020' en luidt: 

Wij maken plezierig wonen in de kernen van Reeuwijk, Driebruggen en Waarder blijvend 
mogelijk. Wij hebben speciaal aandacht voor mensen die daar niet zelfstandig in kunnen 
voorzien: de sociale doelgroep. 

Als we dit vertalen naar inkoop dan heeft inkoop de volgende missie: 
Inkoop binnen Woningbouwvereniging Reeuwijk wordt op een professionele en integere 
wijze uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met de betaalbaarheid van onze 
huurders. 

De visie van Woningbouwvereniging Reeuwijk is: 
We streven ernaar dat huurders uit iedere doelgroep plezierig kunnen wonen in hun woning 
en de wijk. Daarom dragen we zorg voor een goede en persoonlijke dienstverlening en 
voldoen onze woningen in ieder geval aan de basiskwaliteit en energieafspraken. 
De huurprijs past bij de kwaliteit van de woning en is in verhouding met het inkomen van 
de huurders. Woningbouwvereniging Reeuwijk werkt efficiënt en is trots op wat zij doet. 

De inkoopvisie luidt als volgt: 
Woningbouwvereniging Reeuwijk is als inkoper een professionele en betrouwbare partner 
die een goede integrale kostprijs nastreeft en risico's minimaliseert op basis van 
transparantie, efficiëntie en goed opdrachtgeverschap. L 

2.2. KERNWAARDEN 
Onze huurders, belanghouders en medewerkers herkennen ons aan de volgende kernwaarden: 
· maatschappelijk betrokken: onze bewoners staan centraal. Voor zorg en welzijn werken we samen 
met partners; 

· transparant: we zetten ons in voor de volkshuisvesting en zijn transparant in de wijze waarop we 
dat invullen; 

· betrouwbaar: we zijn integer en komen onze afspraken na; 
· professioneel: we zijn expert op het terrein van huren. Goede dienstverlening staat voor ons 
centraal. 

De inkoopfunctie acteert ook vanuit deze kernwaarden, onder andere door bij inkopen altijd het 
belang van de huurder voorop te stellen, beslissingen af te wegen en vast te leggen, ethisch te 
handelen als Goed Opdrachtgever volgens vastgelegde processen. 

2.3. STRATEGIE INKOOP 

De strategie beschrijft de plannen, de te bereiken doelen en succesvoorwaarden voor de 
inkoopfunctie van Woningbouwvereniging Reeuwijk tot en met 2020 om zo bij te dragen aan de 
organisatiedoelstellingen. 

De strategie van de inkoopfunctie is gericht op het verder professionaliseren van de inkoopfunctie 
en het realiseren van lage integrale kosten. 
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Het verder professionaliseren van de inkoopfunctie wordt bereikt door het invoeren van standaard 
inkooppro cessen en templates, die expliciete besluitvorming en vastlegging daarvan tot stand 
brengt. Hiermee wordt tevens meer transparantie, objectiviteit en marktconfo rmiteit geborgd. 

Een integrale kosten benadering gaat uit van de laagste kosten in de keten en niet van de laagste 
prijs van het product of de dienst. Het realiseren van lage integrale kosten wordt bereikt door een 
deel van het inkoopvolume te bundelen in raamcontracten. Daarnaast wordt meervoudig 
aanbesteed, waarbij Woningbouwv ereniging Reeuw ijk zal innoveren door niet uitsluitend aan te 
besteden op de laagste prijs, maar ook op kwaliteit én meer waarde te creëren met concepten als 
Design, Build (and Maintenance), aanbesteden op waarde en waar mogelijk inkoopvoordelen te 
zoeken door het aangaan van (inkoop)samenwerkingsverbanden. Voor overige (energetische) 
projecten of (gro tere) aankopen wordt (tevens) kostendeskundigheid ingezet voor de toetsing van 
de (integrale) kosten. 

2.4 . DOELSTELLINGEN WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK 

Het Ondernemingsplan is het kompas voor vier jaar (2017-2020). Het plan kent 12 belangrijke 
doelen, die wij wil len realiseren: 

1. blijvend zorgen voor een goede dienstverlening (de klant stellen wij centraal) met 
beheersing van onze bedri jfslasten, 

2. versterken van de (directe)woonomgeving in samenwerking met de gemeente/andere 
partners en bewoners, 

3. de digitale dienstverlening en onze zichtbaarheid en nabijheid in overleg met de 
Huurdersvereniging Reeuwijk versterken, 

4. een project starten i.s.m . de gemeente om eenzaamheid te voorkomen en een thuishuis 
voor ouderen te realiseren, 

5. vern ieuwi ng sluit aan op planologische toekomstbeeld, dat door de gemeente, in nauwe 
samenwerking met ons, wordt opgesteld, 

6. uitvoeren van onze vern ieuwingsplannen van onze woningen, op basis van een helder 
toekomstbee ld van Reeuw ijk, 

7. waar mogelijk uitbreiding van het aantal woningen, 
8. voortzetten van de verduurzaming van onze woningen, 
9. bevorderen van doorstroming op basis van wensen van de huurders, 
10. behoefte onderzoeken huisvesting bijzondere doelgroep, 
11. voldoen aan alle wetten en regels zoals o.a. die op gebied van de privacyw et, 
12. zorgen dat wij onze financiële positie op orde blijven houden. 

Voor een verdere toelichting verw ijzen wij naar het ondernemingsplan dat te vinden is op de 
webpagina in de volgende link: publicatie WQOingbouwverenlging Reeuw j 

2.5. DE INKOOPDOELSTELLINGEN VAN WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK 

Met het inkoopstrategie en -beleid realiseert Woningbouwvereniging Reeuwijk, in aansluiting op het 
ondernemingsplan 2017-2020, de volgende inkoop doelstellingen: 

1. Woningbouwvereniging Reeuwijk is een professionele opdrachtgever, en borgt transparante 
en objectieve besluitvorming en vastlegging ervan, waarbij waar nodig (externe) kennis en 
expertise wordt ingeroepen en risico's worden beheerst. 
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2. Woningbouwvereniging Reeuwijk koopt in tegen de meest optimale (integrale) 
prijs/kwaliteitverhouding door marktwerking en selectie van voorkeursleverancier. Tevens 
borgen wij marktconformiteit voor minimaal 80% van haar uitgaven door 1) het laten 
toetsen van offertes door kostendeskundigen; 2) meervoudige onderhandse aanbestedingen 
en 3) bundelen van volume, kennis en (prijs)afspraken in raamcontracten. Hiermee is er grip 
op de uitgaven. 

3. Contracten worden geregistreerd, beheerd, geëvalueerd en eenvoudig toegankelijk gemaakt 
voor relevante medewerkers in ons Document Management Systeem (M-files). Kennis en 
expertise van leveranciers en dienstverleners worden optimaal benut, hetgeen innovatie en 
vernieuwing borgt. 

4. Het leveranciersbestand wordt geoptimaliseerd en de wederzijdse afhankelijkheid beperkt. 
Hierdoor kunnen schaalvoordelen worden gerealiseerd, risico's worden afgebouwd en de 
kwaliteit van de dienstverlening geoptimaliseerd. 

Als met inkoop deze doelen worden behaald, heeft dit direct invloed op de beheersing van 
bedrijfslasten en de financiële continuïteit (verbetering kasstromen) van de organisatie. 

2.6 PLANNING 

Het uitrollen van de strategie om de gestelde doelen te kunnen realiseren wordt projectmatig en in 
stappen uitgevoerd. Omdat de te nemen stappen een onderlinge afhankelijkheid hebben en soms 
een opeenvolgend karakter, is een goede planning noodzakelijk. De verschillende deelprojecten (zie 
bijlage 1) worden jaarlijks opgenomen in het inkoopjaarplan. 
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Woningbouwvereniging Reeuwijk is een kleine organisatie, waar inkoop onderdeel is van de functie 
van meerdere personen. 

Het strategische inkoopniveau heeft betrekking op de langere termijn (bij voorkeur dezelfde 
termijn als het ondernemingsplan) en richt zich op de besturing van de inkoopprocessen en het 
borgen van de randvoorwaarden. Deze aspecten zijn belegd bij de Directeur-bestuurder en vertaald 
naar een inkoopjaarplan. Dit omvat onder andere: 

1. Vaststellen van de speerpunten komende jaren 
2. In- en uitbestedingsvraagstukken van organisatieonderdelen 
3. Organisatie inrichting en bemensing 
4. Inzet van ICT technologie ter ondersteuning van het inkoopproces 

Op het tactische niveau wordt de inkoopkalender van generieke (terugkerende) inkopen, planmatige 
aankopen en investeringen gemaakt. Deze is gekoppeld aan de Meerjarige Onderhoudsbegroting. De 
Coördinator Technische Dienst is hiervoor verantwoordelijk. Verder worden de werkelijke aankopen 
(enkelvoudige en meervoudige aanbestedingen) op dit niveau gedaan, inclusief leveranciersselectie 
en uitvoeren van leveranciersbeleid. Daarnaast is het contract- en leveranciersmanagementproces 
onderdeel van het tactische niveau. Deze tactische inkooptaken zijn belegd bij de Coördinator 
Technische Dienst en de opzichter. Zij zijn zowel budgethouder als contractmanager voor de 
inkoopprojecten dan wel afgesloten contracten / opdrachten, conform de procuratieregeling. 

Op het operationele niveau is het operationeel inkoopproces van toepassing. Iedere medewerker die 
volgens de procuratieregeling mag inkopen, is actief op het operationele niveau. 
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4.1. DUURZAAM INKOPEN 

Duurzaamheid in haar brede zin is voor Woningbouwvereniging Reeuwijk belangrijk bij het 
selecteren van leveranciers. Duurzaamheid in bedrijfsvoering en het proactief vertalen naar 
producten en/of werkzaamheden die relevant zijn voor Woningbouwvereniging Reeuwijk is een 
speerpunt in de offerteaanvraag of aanbesteding. 

4.2. INTEGRITEIT 

In het kader van integriteit volgen we de beginselen van het aanbestedingsrecht met het 
gelijkheids-, proportionaliteits-, objectiviteits- en transparantiebeginsel en gaan we integer om met 
elke vorm van informatieverstrekking richting leveranciers. Hiermee vermijden we elke vorm van 
belangenverstrengeling en/of wederkerigheid, oneigenlijke beïnvloeding, vriendjespolitiek en de 
schijn daarvan. 

Woningbouwvereniging Reeuwijk past functiescheiding toe ten aanzien van het inkopen van 
producten, diensten en werken en het accorderen en betaalbaar stellen van de factuur. Dit om elke 
vorm van belangen verstrengeling en niet integer gedrag te voorkomen. 

Te allen tijde is de procuratieregeling van toepassing. 

4.3. GOED OPDRACHTGEVERSCHAP 

Als (semi) publieke opdrachtgever streeft Woningbouwvereniging Reeuwijk met goed 
opdrachtgeverschap het volgende na: 

1) Helderheid te geven over de specifieke (inkoop)doelstellingen van Woningbouwvereniging 
Reeuwijk. 

2) Een betrouwbare en integere opdrachtgever te zijn, met respect voor de rol en positie van de 
(potentiële) leverancier. 
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5.1. WET- EN REGELGEVING 

Woningbouwvereniging Reeuwijk leeft alle relevante wet- en regelgeving die betrekking heeft op 
woningcorporaties strikt na. Hierbij valt onder andere te denken aan; het Burgerlijk Wetboek, ARBO 
wetgeving en de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA). Alle wijzigingen in deze wet- en regelgeving 
verwerkt Woningbouwvereniging Reeuwijk in haar inkoopstrategie en -beleidsplan. 

Tevens verwacht Woningbouwvereniging Reeuwijk van haar leveranciers dat zij zich ook aan de voor 
hen geldende wet- en regelgeving houden. Woningbouwvereniging Reeuwijk neemt hiertoe 
standaard een eis op in haar criteria bij de selectie van leveranciers en verklaart de 
"Leveranciersvoorwaarden werken voor Woningbouwvereniging Reeuwijk" van toepassing op haar 
opdrachten. 

Indien Woningbouwvereniging Reeuwijk aanbestedingsplichtig is (bijv. bij doorlegverplichting of 
maatschappelijk vastgoed) of wordt, door wetswijzigingen of jurisprudentie, volgt 
Woningbouwvereniging Reeuwijk de richtlijnen van de laatste Aanbestedingswet en bijpassende 
richtlijnen. 

5.2. ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET AANBESTEDINGSRECHT 

Woningbouwvereniging Reeuwijk is conform de Europese wet- en regelgeving (nog) geen 
aanbestedende dienst, maar kiest er voor in het kader van risicomanagement en professioneel 
opdrachtgeverschap, het aanbestedingsbeleid zo in te richten dat de algemene beginselen van het 
aanbestedingsrecht voldoende gewaarborgd zijn. Deze beginselen zijn: 

1) Gelijke behandeling: gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden behandeld, tenzij 
dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte discriminatie is verboden. 

2) Non-discriminatie: discriminatie op bijvoorbeeld grond van nationaliteit mag niet. 
3) Transparantie: het inkoopproces dient navolgbaar (en dus controleerbaar) te zijn. Dit is een 

logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Hieruit vloeit vastlegging van 
besluiten. 

4) Proportionaliteit (evenredigheid): de gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan leveranciers 
mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de opdracht. Woningbouwvereniging Reeuwijk 
past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te stellen eisen, voorwaarden en criteria aan 
leveranciers. 

5.3. INKOOPVOORWAARDEN 

Het van toepassing zijn van algemene wet- en regelgeving geniet de voorkeur boven het accepteren 
van Algemene Verkoopvoorwaarden van leveranciers. De "Leveranciersvoorwaarden werken voor 
Woningbouwvereniging Reeuwijk" worden op elke opdracht van toepassing verklaard. 

5.4. VEILIGHEID, GEZONDHEID, WELZIJN EN MILIEU 

Bij aanbestedingen nemen wij, indien van toepassing VCA-certificering op in onze 
aanbestedingsdocumenten. Of worden slechts bedrijven welke in bezit zijn van een VCA 
certificering uitgenodigd deel te nemen aan een inschrijving. 

.. 
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Prioriteit Deelproject Activiteiten Start Oplevering 

1 Zie aanbestedings- en Het proces binnen het 
leveranciersbeleid inkoopsegment 
hoofdstuk 4 § 4.3 nieuwbouw verhelderen 

Lid 4.3.1 

Het Nieuwbouwproces in O.a. obv interviews 
April 2018 Juli 2018 

beeld brengen vastleggen in Sensus 

2 Zie aanbestedings- en Leveranciersevaluaties 
leveranciersbeleid 
hoofdstuk 6 § 6.4 

Leveranciersevaluaties 
Toetsingscriteria Juli 2018 December 
leveranciers opstellen 2018 

3 Zie aanbestedings- en Leveranciersbeleid 
leveranciersbeleid 
hoofdstuk 6 § 6.3 

T.b.v. Aanbestedingsplan 
Shortlist leveranciers Juli 2018 December 
opstellen 2018 

4 Zie aanbestedings- en Taken contract en 
leveranciersbeleid leveranciersmanagement 
hoofdstuk 6 § 6.2 Genoemde taak- en 
Contract- en rolverdeling toewijzen 

Juli 2018 December 

leveranciersmanagement 2018 
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Dit document heeft betrekking op het aanbestedings- en leveranciersbeleid van 
Woningbouwv ereniging Reeuw ijk. Het is een verlengde van het inkoopstrategie en -beleid. Het 
draagt bij aan de wens een goede professionele en betro uwbare opdrachtgever te zijn. Het 
doelmatig en integer aanbesteden van onze gelden en pro fessioneel omgaan met onze leveranciers 
zijn daarvoor het uitgangspunt. 

1. 1. DOEL 

Het aanbestedings- en leveranciersbeleid moet bijdragen aan zowel intern e als extern e 
duidelijkheid over de w ijze waaro p aanbestedingen verlopen (transparantie). Daarn aast moe t het 
bijdragen aan de integriteit, objectiviteit en marktconfo rmiteit. Een eenvoudige, pragmatische 
aanpak realiseert tevens kostenbesparingen op basis van lage integrale kosten. Intern e 
kostenbesparingen worden gerealiseerd door standaardisatie en unifo rmering van het pro ces. Dit 
leidt tot snellere bedri jfsvoering, vereenvoudigde besluitvorming en goede contro leerbaarheid. 
Extern e kostenbesparingen gaan om het bewerkstell igen van een gunstige prijs-kwaliteitverhouding, 
door gebruik te maken van competitie , kostendeskundigheid en de juiste organisatie- en 
contractvorm . 

Tevens geeft het richting over hoe Woningsbouwv ereniging Reeuwi jk om wil gaan met haar 
leveranciers en in de relatie w il zorgen dat de doelstell ingen van de organisatie en de samenwerking 
worden geborgd. 

1.2. SCOPE 

Dit aanbestedings- en leveranciersbeleid heeft betrekking op alle afdelingen van 
Woningbouwvereniging Reeuwijk en alle activiteiten waarvoor de inkoop wordt georganiseerd. Het 
aanbestedings- en leveranciersbeleid is daarmee van toepassing op aankopen in de drie 
inkoopsegmenten: 

1) Nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud 
2) Onderhoud 
3) Interne bedrijfsvoering, inhuur en overige aankopen. 

Gezien de relevantie zal met name aandacht zijn voor het inkoopsegment Nieuwbouw, renovatie en 
groot onderhoud, en het segment Onderhoud. 

Onder aanbesteding wordt verstaan de procedure waarbij Woningbouwvereniging Reeuwijk 
leveranciers vraagt met een offerte op de opdracht in te schrijven om zo de beste leverancier(s) te 
selecteren op basis van prijs, kwaliteit, ervaring, service en dienstverlening. 
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2.1. BEGINSELEN AANBESTEDINGSRECHT 

Woningbouwvereniging Reeuwijk is conform de Europese wet- en regelgeving (nog) geen 
aanbestedende dienst, maar kiest er voor in het kader van risicomanagement en professioneel 
opdrachtgeverschap, het aanbestedings- en leveranciersbeleid zo in te richten dat de algemene 
beginselen van het aanbestedingsrecht voldoende gewaarborgd zijn. Deze beginselen zijn: 

1) Gelijke behandeling: gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden behandeld, tenzij 
dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte discriminatie is verboden. 

2) Non-discriminatie: discriminatie op bijvoorbeeld grond van nationaliteit mag niet. 
3) Transparantie: het inkoopproces dient navolgbaar (en dus controleerbaar) te zijn. Dit is een 

logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Hieruit vloeit vastlegging van 
besluiten. 

4) Proportionaliteit (evenredigheid): de gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan leveranciers 
mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de opdracht. Woningbouwvereniging Reeuwijk 
past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te stellen eisen, voorwaarden en criteria aan 
leveranciers. 

2.2. BESLUITVORMING 

De volgende organisatie van het aanbestedingsproces is de basis voor alle aanbestedingen en 
inkopen: 

1. Middels de goedgekeurde begroting worden werkzaamheden ondergebracht onder de 
inkoopsegmenten. 

2. Het aanbestedings- en leveranciersbeleid schrijft voor de verschillende inkoopsegmenten de 
mogelijke bouworganisatie- en aanbestedingsvormen voor, welke worden toegevoegd aan de 
goedgekeurde begroting (taakstellend jaarplan). 

3. De voorselectie van partijen gaat op basis van een vastgestelde shortlist die opgenomen 
worden op de goedgekeurde begroting. 

4. Voor 80% van de geplande uitgaven wordt de marktconformiteit getoetst door meervoudige 
aanbesteding, dan wel toetsen door een kostendeskundige. 

5. Dit taakstellende jaarplan wordt goedgekeurd door het MT. 
6. Afwijkingen op de voorgeschreven procedures zijn mogelijk. Echter, deze keuze dient goed 

onderbouwd te worden en er dient goedkeuring te worden verkregen door het MT. 
7. De opdrachtomschrijving, algemene bepalingen, procedure van aanbesteding en technische 

voorschriften worden vastgelegd in een programma van eisen. 
8. De beoordeling van de inschrijvingen wordt vastgelegd in een officieel document, waar voor 

opdrachtverstrekking en overeenkomstig de procuratieregeling een besluit op genomen 
dient te worden. 

2.2. PROCURATIEREGELING 

Vanuit de procuratieregeling volgt wie bevoegd zijn tot handelen uit naam van 
Woningbouwvereniging Reeuwijk. Deze bevoegdheid is verleend door de Directeur-bestuurder en is 
vastgelegd in de procuratietabel. Deze procuratie heeft onder andere betrekking op het aangaan en 
goedkeuren van financiële verplichtingen met inbegrip van contracten richting derden. 
Budgethouders (en overige door het bestuur gemandateerden) passen deze regeling toe bij het 
aangaan van verplichtingen. 

2.3. WEDERKERIGHEID 
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Vanuit zakelijk handelen en goed opdrachtgeverschap is een wederzijdse uitwisseling van aan- en 
verkooptransacties voor Woningbouwvereniging Reeuwijk niet gewenst. Mocht het evenwel 
voorkomen, dan worden vanuit hetzelfde zakelijk handelen en goed opdrachtgeverschap sluitende 
afspraken contractueel vastgelegd in minimaal twee aparte contracten die transparant en eenduidig 
zijn uit te leggen en niet leiden tot integriteitvraagstukken. Deze contracten zijn juridisch getoetst. 
Bijvoorbeeld bij een gekoppelde verkoop van grond met aannemingswerkzaamheden. 

2.4. LEVERANCIERSSELECTIE 

Bij voorkeur wordt gewerkt met leveranciers waar al een goede ervaring mee is, en die voldoen aan 
de leveranciersvoorwaarden en de uitgangspunten en voorwaarden van het leveranciersbeleid (zie 
4.2). 

Woningbouwvereniging Reeuwijk hecht waarde aan innovatie (product/dienst, dan wel proces), 
vernieuwing en marktconformiteit. Daarom wordt indien uit vooronderzoek blijkt dat een nieuwe 
leverancier toegevoegde waarde kan leveren op deze punten, ook gewerkt met nieuwe leveranciers, 
mits deze voldoen aan de leveranciersvoorwaarden en de uitgangspunten en voorwaarden van het 
leveranciersbeleid. 

In het kader van het proportionaliteitsbeginsel stelt Woningbouwvereniging Reeuwijk uitsluitend 
eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en de inschrijvingen die in een redelijke 
verhouding zijn aan de opdracht. 

2.5. LOKALE ECONOMIE 

Bij een aanbesteding of een aankoop, houdt Woningbouwvereniging Reeuwijk, waar het binnen de 
kaders van geldende wet- en regelgeving mogelijk is, rekening met de lokale economie en lokale 
ondernemers. Woningbouwvereniging Reeuwijk vindt het belangrijk, om waar mogelijk, 
werkgelegenheid te bieden in de regio waar wij zelf werkzaam zijn. De keuze voor lokaal en 
regionaal werkzame bedrijven draagt dan ook bij aan de gewenste lokale verankering. 

2.6. VERGOEDINGEN 

Als Woningbouwvereniging Reeuwijk meerdere partijen vraagt om een inschrijving te doen en een 
geheel vrijblijvende offerte en plan van aanpak aan te leveren, zal Woningbouwvereniging Reeuwijk 
de partij welke het werk niet gegund wordt in principe geen (reken)vergoeding doen toekomen. 
Alleen in specifieke gevallen kan hiervan afgeweken worden in verband met de werkzaamheden die 
gevraagd worden om uit te voeren voordat een inschrijving kan worden gedaan. Het kan dan gaan 
om een vergoeding voor bij nieuwbouw het voorontwerp en bij de onderhoudsprojecten de opnames 
van het bezit. Woningbouwvereniging Reeuwijk betaalt geen vergoeding voor het maken van een 
inschrijving. 

2. 7. GUNNINGSWIJZE 

Bij het gunnen van een opdracht aan de markt is het uitgangspunt het criterium Beste PKV (Beste 
prijs-kwaliteitverhouding) waarbij ook kwaliteit wordt beoordeeld. Het criterium Laagste prijs 
wordt alleen dan gebruikt indien de werkbeschrijving vooraf goed bekend is en gewerkt wordt met 
bekende leveranciers. 

Bij Beste PKV wordt gekeken naar de prijs en kwalitatieve aspecten. Het stimuleert 
Woningbouwvereniging Reeuwijk om vooraf na te denken over wat wij willen realiseren en wat wij 
daarbij belangrijk vinden. We willen tevens de markt uitdagen zoveel mogelijk waarde te leveren 
voor de prijs. Toepassing van Beste PKV kan ook een manier zijn om beter, transparanter en met 
meer oog voor de kwaliteit van de ander, met elkaar om te gaan. 



7 

Binnen de Beste PKV systematiek gelden er 2 soorten criteria: (1) Selectiecriteria: criteria waaraan 
een leverancier moet voldoen. Wanneer dit niet het geval is, en dit ook op korte termijn niet te 
verwachten is, valt een leverancier altijd af. (2) Gunningscriteria: criteria waarop een leverancier 
zich kan onderscheiden en wordt beoordeeld d.m.v. een waardeoordeel. De gunningscriteria en 
wegingsfactoren worden vooraf bepaald en gedeeld met leveranciers (transparantie). Beoordelingen 
worden gedaan aan de hand van deze criteria en vertaald naar een score. 

Voor het opstellen van de gunningscriteria bij Beste PKV geldt als algemene richtlijn dat de prijs 
kwaliteitverhouding 60%-40% is. Afwijking hiervan dient vooraf te worden goedgekeurd door de 
Directeur-bestuurder. 

2.8. INFORMEREN LEVERANCIERS 

Om toegankelijk te zijn voor alle ondernemers en iedereen gelijke kansen te geven, werkt 
Woningbouwvereniging Reeuwijk op een uniforme wijze bij het informeren, uitnodigen en 
kennisdelen met (potentiële) leveranciers. 

2. 9. FINANCIEEL BELANG 

Er moet gewaakt worden voor een al te groot (meer dan 30%) belang in de totale omzet van de 
leverancier, zodat bij een eventueel besluit van Woningbouwvereniging Reeuwijk om na de 
contractperiode te kiezen voor een andere leverancier, de huidige leverancier geen gevaar loopt in 
de continuïteit van zijn onderneming. Indien er in de totale omzet van de leverancier een belang is 
van meer dan 30% wordt hier melding van gemaakt richting de leverancier en intern vastgelegd. De 
leverancier is hiermee zelf verantwoordelijk voor het risico wat hij hiermee loopt. 

2.10. CONTRACTEN EN CONTRACTBEHEER 

Woningbouwvereniging Reeuwijk streeft naar een duurzame samenwerking met haar leveranciers. 

Naast een duurzame samenwerking streeft Woningbouwvereniging Reeuwijk naar maximaal voordeel 
door opdrachten, op basis van marktwerking, zo concreet en realistisch mogelijk aan de markt over 
te dragen (zie paragraaf 6.3 voor de diverse wijzen van inkopen). Een eventuele marktconsultatie 
en een inschatting van kosten en risico's geven aan welke contractvorm daar het beste bij past. 

Woningbouwvereniging Reeuwijk werkt met 'flexibele' (raam)contracten, omdat enige vorm van 
flexibiliteit wenselijk is voor zowel Woningbouwvereniging Reeuwijk als voor de leverancier. Een 
dergelijk contract heeft de flexibiliteit om mee te bewegen met de doelstellingen van de 
organisatie. 

Gedurende de looptijd van het contract vindt afstemming plaats over de meest optimale invulling. 
Woningbouwvereniging Reeuwijk doet hierbij een beroep op de kennis en expertise van 
marktpartijen en geeft ruimte aan de leverancier om innovatieve oplossingen aan te bieden. Het 
kan gaan om een volledig nieuwe innovatieve oplossing, maar ook om de verdere ontwikkeling van 
de eigenschappen van een bestaand 'product' of het aanbieden van zogenaamde 'alternatieven'. 

Woningbouwvereniging Reeuwijk monitort (tussentijds) of de afspraken uit de overeenkomst worden 
nagekomen en de benutting van het contract (nog) aansluit bij de behoefte van 
Woningbouwvereniging Reeuwijk. 

Contracten die worden aangegaan worden juridisch getoetst. Waar mogelijk wordt met 
standaardovereenkomsten gewerkt (Aedes model aannemingsovereenkomst voor 
woningcorporaties). Risico's worden zoveel mogelijk bij derden belegd. 
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Voor alle contracten, ongeacht waarde of looptijd, geldt dat deze dienen te worden geregistreerd. 
Het vormt de basis voor de ondersteuning van het contractmanagementpro ces. Het centraal 
registeren en beheren van afspraken met leveranciers is de belangrijkste toeg evoegde waarde van 
contractbeheer. Contracten worden geregistreerd, beheerd, geëvalueerd en eenvoudig toegankelijk 
gemaakt voor relevante medewerkers in ons Data Management Systeem . 
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Bij professioneel opdrachtgeverschap is het van groot belang dat Woningbouwvereniging Reeuwijk 
bij elk type opdracht afweegt wat de best passende bouworganisatievorm is. De 
bouworganisatievorm vertelt hoe de onderdelen van een opdracht over de verschillende deelnemers 
aan het proces worden verdeeld. De keuze voor een bouworganisatievorm heeft grote invloed op de 
aanbesteding. Aangezien niet elke aanbestedingsprocedure past bij elke bouworganisatievorm, is 
het goed om eerst de bouworganisatie vorm te bepalen die passend is voor de projecten van 
Woningbouwvereniging Reeuwijk. 

Er zijn meerdere organisatievormen mogelijk om tot de realisatie van een project te komen: 

• Traditioneel: hierbij is een strikte scheiding tussen ontwerp en uitvoering. 
• Bouwteam: dit is in de basis gelijk aan traditioneel, alleen schuift de uitvoerende partij al 

tijdens de ontwerpfase aan om te adviseren over ontwerp en uitvoering. 
• Design & Build: door middel van een vraagspecificatie wordt zowel het ontwerp als uitvoering 

aanbesteed. Een partij wordt voor beide onderdelen verantwoordelijk. 
• DBM (Design, Build & Maintain): dit is hetzelfde principe als Design & Build met dien 

verstande dat hier ook het meerjarig onderhoud aan de overeenkomst wordt toegevoegd. 
• Turnkey: dit lijkt op Design & Build, echter de woningcorporatie is hierbij in beginsel niet of 

nauwelijks betrokken in het ontwerp en uitvoering. 

3.1. TRADITIONEEL 

Bij de traditionele aanbesteding met een bestek laat de opdrachtgever in een werkomschrijving en 
tekeningen precies vastleggen wat de gewenste oplossing is, waarna de aannemer dit ontwerp tot 
uitvoering brengt. Nadeel is o.a. dat het opstellen van een compleet bestek veel tijd kost, de kennis 
en ervaring van de markt niet wordt gebruikt, risico van het resultaat van de uitvoering bij de 
opdrachtgever ligt 

3.2. BOUWTEAM 

Soms is het zinvol om een aannemer in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van het project te 
betrekken. Redenen voor het ontwikkelen in bouwteam zijn: de specifieke bouwwijze van het 
gebouw, de moeilijke locatie of het beperkt aantal partijen dat beschikbaar is op de markt 
(overspannen markt). Het bouwteam wordt samengesteld door de opdrachtgever die met iedere 
deelnemer afzonderlijk een contract sluit. Veelal wordt de aannemer in de fase van voorlopig of 
definitief ontwerp bij de planvorming betrokken. De aannemer wordt in het algemeen gevraagd een 
afstandsverklaring te ondertekenen, waardoor de opdrachtgever de mogelijkheid heeft om de 
uitvoering niet aan hem uit te besteden. 

De rol van de aannemer is slechts adviserend. Het staat geenszins vast of hij het werk daadwerkelijk 
zal uitvoeren. De bouwteamaannemer en de uiteindelijke uitvoerder van het project zijn niet 
noodzakelijkerwijs dezelfde persoon. Dit is vaak afhankelijk van de vraag of overeenstemming kan 
worden bereikt over de bouwsom. In de praktijk komt het weinig of niet voor dat een ander dan de 
bouwteamaannemer het werk krijgt opgedragen. De bouwteamaannemer wordt doorgaans in het 
vooruitzicht gesteld dat hij na voltooiing van het ontwerp als eerste en vooralsnog enige gegadigde 
een prijsaanbieding zal mogen doen. 

Het bijzondere van de bouwteammethode ten opzichte van de enkelvoudige methode is dat de 
gegadigde reeds als adviseur bij de ontwikkeling van het ontwerp betrokken is geweest. 
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3.3. DESIGN &: BUILD 

Doordat de uitvoerende partij zelf verantwoordelijk is voor de planvorming worden de grijze 
gebieden tussen ontwerp en uitvoering zo veel mogelijk voorkomen. Met uitzondering van 
programmatische wijzigingen is meerwerk hierdoor bijna geheel uit te sluiten, waardoor in een 
vroeg stadium zekerheid is te krijgen over de totale projectkosten. 

Het vaststellen van de vraagspecificatie (programma van eisen) is een belangrijke stap en hier zal, 
waar nodig, gebruik gemaakt worden van externe ondersteuning. Zo houden we grip op het 
eindresultaat. Belangrijkste onderdelen van het programma van eisen zijn: de opdrachtomschrijving 
en prestatie-eisen, algemene en administratieve bepalingen en de technische voorschriften. 

3.4. DESIGN, BUILD &: MAINTAIN (DBM) 

Ten aanzien van repeterende werkzaamheden is het mogelijk de werkzaamheden aan te besteden 
volgens de principes van DBM. Hierbij wordt de inschrijvende partij gevraagd een plan te 
ontwikkelen voor het uitvoeren van de initiële en repeterende werkzaamheden. Te denken valt 
hierbij aan het verbeteren en meerjarig onderhouden van woningen, maar ook het vervangen en 
onderhouden van cv-ketels. Dit betekent dat de ketenintegratie nog een stap verder gaat dan bij 
het Design &: Build contract. Door het onderhoudscomponent toe te voegen aan het contract, wordt 
de leverancier in staat gesteld om een (financiële) levenscyclusafweging (Total Cost of Ownership) 
te maken en daarnaar te handelen. De aanleg-, beheer- en onderhoudskosten worden meegenomen 
in de investeringsafweging. Doel is uiteindelijk om met een geïntegreerde en duurzame oplossing te 
komen die goed aansluit op de behoefte van de eindgebruiker. Zo kunnen de bouwkosten hoger zijn, 
bijvoorbeeld omdat er een duurzamere (duurdere) materiaal wordt gebruikt, terwijl de 
onderhoudskosten lager kunnen zijn omdat het gebruikte materiaal minder onderhoud vergt of 
energiearmer is. Belangrijk element in de afweging is de berekening van de totale levensduurkosten 
(levenscycluskosten) van het werk ofwel de Total Cost of Ownership (TCO). 

3.5. TURNKEY 

Deze organisatievorm houdt in zijn meest zuivere vorm in dat de initiatiefnemer na de fase van het 
Programma van Eisen (PvE) niet meer betrokken is bij het voorbereiden en het uitvoeren van het 
bouwproject, maar na oplevering krijgt overgedragen. De opdrachtgever gaat met één partij een 
overeenkomst aan voor het ontwerpen en uitvoeren van het bouwproject. Dat kan een ontwikkelaar 
of een bouwer zijn. 

In de turnkey-overeenkomst tussen opdrachtgever en projectontwikkelaar wordt niets geregeld over 
de wijze van aanbesteding. De ontwikkelaar draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. De selectie 
van de turnkey-bouwer is vrij en geschiedt niet conform het UAR. 



11 

4.1. INKOOPPROCEDURES 

De inkoopprocedures (aanbestedingsvormen) zijn: 

1) Aankoop onder bestaand raamcontract: indien reeds een (raam)contract is afgesloten, wordt 
afgeroepen van het desbetreffende contract. 

2) Directe orderplaatsing: zonder officiële prijsopgave kan de opdracht gegeven worden aan een 
leverancier naar keuze. 

3) Enkelvoudig onderhandse aanbesteding (gunning uit de hand) met of zonder kostendeskundige 
toets: hierbij wordt direct gegund aan 1 leverancier. Er wordt een offerte of prijsopgave 
opgevraagd. 
Geschikt voor: 

a. De opdracht is helder te omschrijven in termen van hoeveelheden en resultaat. De 
leverancierskeuze is gebaseerd op eigen ervaring en/of bekendheid met het werk. 

b. Complexe opdrachten niet helder te omschrijven in termen van hoeveelheden en 
resultaat (regie): altijd kostendeskundigheid of marktconformiteitstoets op 
(uur)tarieven. De leverancierskeuze is gebaseerd op eigen ervaring, dan wel 
innovativiteit en vernieuwing. 

c. Bouworganisatievormen (zoals Turnkey, Bouwteam, DBM en DB): altijd 
kostendeskundigheid in te schakelen. De leverancierskeuze is gebaseerd op eigen 
ervaring, dan wel innovativiteit en vernieuwing. 

4) Meervoudig onderhands aanbesteden (meerdere leveranciers): minimaal 2 en maximaal 6 
leveranciers worden tot inschrijving uitgenodigd. Bij voorkeur zijn leveranciers reeds 
geselecteerd op basis van ervaring en bekendheid met het werk, tenzij vernieuwing en 
innovatie benodigd is. Er is een heldere werkomschrijving te maken op basis waarvan offertes 
aangeboden kunnen worden. In de regel wordt de opdracht gegund aan aanbieder met de beste 
prijs-kwaliteitverhouding. Daar waar de werkomschrijving niet helder genoeg gemaakt kan 
worden (bijv. bij gebruiken innovativiteit of kennis van de markt) worden duidelijke afspraken 
gemaakt omtrent (uur)tarieven en wordt marktconformiteit getoetst (eventueel via 
kostendeskundigheid in te schakelen). 

4.2. INKOOPSEGMENTEN 

De aankopen binnen Woningbouwvereniging Reeuwijk zijn verdeeld in 3 inkoopsegmenten. 

1. Nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud 
2. Onderhoud: 

a. Planmatig onderhoud 
b. Dagelijks onderhoud (reparatieverzoeken, mutatieonderhoud, vraaggestuurd 

onderhoud) 
c. Contractonderhoud 

3. Interne bedrijfsvoering, inhuur en overige inkopen: 
d. ICT inkopen (hard- en software) 
e. Facilitaire inkopen 
f. Inhuur advies en inleen personeel 
g. Leefbaarheid gerelateerde inkopen 

De combinatie van de bouworganisatievormen, de inkoopprocedures (aanbestedingsvorm) en 
drempelbedragen leidt tot de volgende beslisboom. 
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Afwijkingen van de voorgestelde procedure dienen in het kader van rechtmatigheid vooraf ter 
goedkeuring te worden voorgelegd aan de Directeur-bestuurder. 

Controleren of de processen en procedures gevolgd worden, is opgenomen in de interne Planning & 
control cyclus. 

4.3. KENMERKEN INKOOPSEGMENTEN 

Elk inkoopsegment en subsegment heeft zijn eigen kenmerken. Hieronder worden deze toegelicht 
en de keuze van de voorkeurs inkoopprocedure (aanbestedingsvorm) nader onderbouwd. 

4.3.1. NIEUWBOUW, GROOT ONDERHOUD EN RENOVATIE 

De nieuwbouwprojecten bij de Woningbouwvereniging Reeuwijk zijn projecten die op eigen 
initiatief worden opgestart, maar ook projecten die Woningbouwvereniging Reeuwijk met een 
partner ontwikkelt voor met name: enkele woningen, appartementen complexen en incidenteel 
ander maatschappelijk vastgoed. Er is onderscheid in projecten waar Woningbouwvereniging wel of 
geen grondpositie heeft. 

Groot onderhoud betreft de aanpak van onderhoud na einde levensduur van een bouwdeel. De 
aanpak gebeurt dan veelal over meerdere woningen te gelijk en worden meerdere activiteiten 
meestal geclusterd. 

Renovatie is groot onderhoud inclusief verbeteringen om de kwaliteit van de woning(en) te 
vergroten (bv. Isolatie, vergroten badkamer, verwijderen inpandige kasten, vervangen 
zachtboardplafonds enz). De verbeteringen kunnen doorgevoerd worden in de 
woningwaarderingspunten en huur van de woning 

Dit segment leent zich goed voor het werken in een bouworganisatievorm omdat ontwerp een groot 
onderdeel uitmaakt van deze projecten. Het schrijven van een bestek is een grote en uitdagende 
klus waarvoor binnen Woningbouwvereniging Reeuwijk onvoldoende kennis en capaciteit aanwezig 
is. 

Het selecteren van de juiste leveranciers (aannemers, adviseurs e.d.) kan via een meervoudige 
aanbesteding met 2-4 partijen waar kwaliteit van de leverancier en het ontwerp belangrijke 
onderscheidingspunten zijn. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de enkelvoudige 
onderhandse aanbestedingsprocedure waar een leverancier (bij voorkeur) op basis van eerdere 
ervaringen geselecteerd wordt of op basis van expertise. Zeker als Woningbouwvereniging Reeuwijk 
geen grondposities heeft, is men veelal afhankelijk van andere partijen. Het inschakelen van een 
kostendeskundige is verplicht, o.a. voor het vaststellen van de marktconformiteit van de 
aanbieding. 

Indien er op verzoek van bewoners verbeteringen aangebracht worden moet hiervoor minimaal één 
offerte uitgebracht worden. 

Per project wordt beoordeeld of er in het spoor van de Europese aanbesteding aanbesteed moet 
worden. 

Op dit segment is tevens de laatste versie van het Investeringsstatuut van Woningbouwvereniging 
Reeuwijk van toepassing. 

4.3.2. PLANMATIG ONDERHOUD 

Planmatig onderhoud betreft het periodiek (seriematig) onderhoud van een woning / wooncomplex 
met als doelstelling het in stand houden van de woning(en). Bijvoorbeeld schilderwerk, goten 
vernieuwen, vervangen dakbedekking enz. 
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De voorkeur is om kleine kleinere standaard planmatig onderhoudsprojecten op regie basis uit te 
laten voeren. Grotere complexe I complexgewijze projecten planmatig onderhoud worden of 
meervoudig onderhands aanbesteed bij minimaal 3 partijen of zullen vooraf minimaal door 1 partij 
geoffreerd moeten worden. 

4.3.3. DAGELIJKS ONDERHOUD 

Dagelijks onderhoud (reparatieverzoeken en mutaties) kenmerkt zich door een korte doorlooptijd. 
De huurders willen dat het gebrek snel en vakkundig verholpen wordt en dat de nieuwe huurwoning 
snel betrokken kan worden. Dit vraagt om goede (basis) afspraken met de aannemers. 

Voor het reparatieverzoeken onderhoud is een langdurig meerjarencontract afgesloten met 
MainPlus. Een strategische samenwerking is vormgegeven in een Dienst Verlenings Overeenkomst en 
wordt in de uitvoering ervan geborgd door periodieke leveranciersgesprekken en evaluaties. 

Voor mutatie onderhoud wordt bij voorkeur gewerkt met leveranciers die op basis van eerder 
ervaringen zich hebben bewezen. Op basis van kleine meervoudige onderhandse aanbestedingen 
(mogelijk op basis van bestek en laagste prijs), of bij specifieke expertise via een onderhandse 
aanbesteding op basis van regie, wordt de leveranciersselectie gedaan. 

Leveranciers worden regelmatig beoordeeld op hun kwaliteit en dienstverlening. 

4.3.4. CONTRACTONDERHOUD 

Contractonderhoud is het onderhoud dat met vaste regelmaat wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld lift, 
cv, schoonmaak, tuinonderhoud. Aandachtspunt is dat bij sommige onderhoudscontracten niet 
(makkelijk) veranderd kan worden van leverancier (bijv. liftonderhoud). 

4.3.5 INTERNE BEDRIJFSVOERING 

De inkoop ten behoeve van de interne bedrijfsvoering kenmerkt zich vaak door een repeterend 
karakter. Het zijn veelal herhalingsaankopen die bij voorkeur in een raamovereenkomst zijn 
vastgelegd voor een bepaalde periode zodat de organisatie op simpele en doeltreffende wijze kan 
afroepen/bestellen binnen de procuratieregeling zonder hiervoor elke keer offertes te moeten 
aanvragen. Om te komen tot een raamcontract wordt gebruik gemaakt van een meervoudige 
onderhandse aanbesteding. 
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Het inkoopproces bestaat uit een aantal vaste stappen, te weten Inventariseren en specificeren, 
selecteren en contracteren. Afhankelijk van de inkoopprocedure zal een stap intensiever uitgevoerd 
worden. 

Het inkoopproces 'Procedure Aanbesteden Planmatig Onderhoud' opgenomen in Sensus is volledig 
van toepassing op de aankopen van Planmatig onderhoud. Voor de overige categorieën, met 
uitzondering waar directe orderplaatsing van toepassing is, is het inkoopproces van toepassing vanaf 
stap 5 (Aanbestedingsvorm kiezen). Waar in het proces gesproken wordt van aannemer, geldt ook 
leverancier. 

5.1. INVENTARISEREN EN SPECIFICEREN 

Bij het inventariseren en specificeren gaat het om het helder krijgen van de behoefte, de 
doelstellingen van de aankoop, inventarisatie van de huidige situatie en afspraken, de eisen en 
wensen voor de toekomst, en de leveranciers- en marktmogelijkheden. 

Alle (enkelvoudige en meervoudige onderhandse) aanbestedingen worden vastgelegd in een 
aanbestedingsplan. Het aanbestedingsplan kent minimaal de volgende onderwerpen: 

• Korte omschrijving van het project 
• De financiële kaders van het project (Kosten, huurstelling, verkoopprijzen, rendement) 
• Beargumenteerde keuzes voor de aanbestedingsvorm 
• Beargumenteerde uitkomst van de voorselectie van de aannemers 1 

• Beargumenteerde uitkomst van de aanbesteding die voor dit project toegepast worden, deze 
worden gedurende het jaar opgenomen in het aanbestedingsplan. 

Het aanbestedingsplan wordt in het MT besproken waarna deze door de directie middels een paraaf 
wordt goedgekeurd. 

5.2. SELECTEREN 

Bij het selecteren gaat het om de beste leverancier te selecteren tegen de meest gunstige 
voorwaarden en condities. Voor elke aanbesteding wordt gekeken naar een aantal standaard 
voorselectie criteria (o.a. grootte van het bedrijf, financiële situatie). Ook zijn er project specifieke 
criteria (o.a. ervaring). 

De volgende criteria kunnen deel uitmaken van de selectie; 

• Financiële / economische situatie (verklaring accountant, omzetgegevens (half jaarlijks)) 
• Voldoen aan verplichtingen (belastingdienst, sociale lasten (half jaarlijks)) 
• Financiële positie (voor elk groot project) 
• Omvang 
• Welke disciplines in eigen huis 
• Betrouwbaarheid / stiptheid 
• Ervaringen op basis van samenwerking in voorgaande projecten 
• Kwaliteit 
• Kwaliteitswaarborg (iso-certificering e.d.) 
• Prijs 
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• Referentieprojecten 
• Service en nazorg 
• Welke onderaannemers 

Verder moeten leveranciers voldoen aan de eisen die gesteld worden in het leveranciersbeleid (zie 
6.3). 

In het kader van transparantie en objectiviteit worden de selectiecriteria, de weging per criterium 
en de beoordelingsmethodiek vooraf bepaald en kenbaar gemaakt aan de aanbieders. Bij de weging 
van de criteria kan het ene criterium zwaarder wegen dan andere criteria. 

Aannemers dienen zich te houden aan de geldende eisen van het vigerende Bouwbesluit, de 
gestelde milieueisen en de ARBO-eisen. 

De offerteaanvragen worden op hetzelfde moment gestuurd aan de aanbieders. Ontvangen offertes, 
en gemaakte beoordelingen en keuzes, worden vastgelegd. 

5.3. CONTRACTEREN 

Voor het opstellen van de contracten maakt Woningbouwvereniging Reeuwijk zoveel mogelijk 
gebruik van het Aedes model aannemingsovereenkomst voor woningcorporaties. (zie bijlage 3) 

5.4. WERKBESCHRIJVINGEN 

Per aanbestedingsvorm is hieronder een stapsgewijze werkbeschrijving opgenomen. 

5.4.1. MEERVOUDIGE ONDERHANDSE AANBESTEDEN (NIEUWBOUW EN ANDERS DAN 
NIEUWBOUW) 
1. De projectleider heeft de stichtingskosten vastgesteld en ze zijn goedgekeurd door het 

bestuursbesluit / directeur-bestuurder en de begroting. 
2. Naast het bestuursbesluit besluit de RvC middels fasedocumenten over 

nieuwbouwprojecten en over importante groot-onderhouds- of renovatieprojecten. 
3. De projectleider bereidt de contractstukken voor, op basis waarvan de prijsvorming tot 

stand komt. 
4. De projectleider stelt namens de directeur bestuurder de aanbestedingsvorm voor. De 

directeur-bestuurder besluit welke vorm van aanbesteden voor dit project wordt toegepast. 
5. De projectleider stelt het aanbestedingsplan op, en legt dit ter goedkeuring voor aan de 

directeur-bestuurder. 
6. De projectleider selecteert de aannemers en draagt deze ter goedkeuring voor aan de voor 

directeur-bestuurder. 
7. De projectleider nodigt de aannemers uit voor inschrijving van dit werk. 
8. De projectleider verzamelt de vragen van de aannemer en stelt een "nota van inlichtingen" 

op. 
9. De projectleider bepaalt de datum waarop de offertes uiterlijk binnen moeten zijn. 

Ingediende stukken moeten worden aangeleverd in daarvoor meegestuurde enveloppe met 
daarop herkenbaar het aan te besteden werk. Na sluitingsdatum worden de enveloppen door 
twee personen geopend. 

10. Na sluitingsdatum worden de enveloppen door twee personen geopend en stelt de 
projectleider het proces verbaal van aanbesteding op. 
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11. De projectleider beoordeelt de ingediende stukken, of laat ze extern beoordelen. De 
onduidelijkheden worden besproken met de aannemer. 

12. Overschrijding van de begroting leidt tot overleg met directie voor extra budget of 
verminderen van de aanbesteding / bezuinigingen op het ontwerp. 

13. De directeur-bestuurder bepaalt of er akkoord wordt gegeven voor de aanbesteding. 
14. De projectleider maakt alle contractstukken klaar voor ondertekening. 
15. Voor de definitieve gunning vindt er een actuele kredietwaardigheidstoets plaats. 
16. De directeur-bestuurder tekent de contractstukken. 
17. De projectleider begeleidt het werk en bewaakt de budgetten. 

5.4.2. ENKELVOUDIGE AANBESTEDING MET BOUWTEAM (IN 2012: BOUWTEAM) 

1. De projectleider heeft de stichtingskosten vastgesteld en ze zijn goedgekeurd door het 
bestuursbesluit / directeur-bestuurder en de begroting. Er heeft een kostentoets door een 
extern kostendeskundige plaatsgevonden. 

2. De projectleider bereidt de contractstukken voor, op basis waarvan de prijsvorming tot 
stand komt. 

3. De projectleider bereidt de contractstukken voor, op basis waarvan de prijsvorming tot 
stand komt (inclusief de afstandsverklaring en een bouwteamovereenkomst). 

4. De projectleider stelt namens de directeur bestuurder de aanbestedingsvorm voor. De 
directeur-bestuurder besluit welke vorm van aanbesteden voor dit project wordt toegepast. 

5. De projectleider stelt het aanbestedingsplan op, en legt dit ter goedkeuring voor aan de 
directeur-bestuurder. 

6. De projectleider selecteert de aannemer en draagt deze ter goedkeuring voor aan de voor 
directeur bestuurder. 

7. De projectleider nodigt de aannemer uit voor het in bouwteam voorbereiden van het 
bouwproject. 

8. Overschrijding van de begroting leidt tot overleg met directeur bestuurder voor extra 
budget of verminderen van de aanbesteding / bezuinigingen op het ontwerp. 

9. Op de aanbieding vindt een kostentoets plaats door een kostendeskundige. 
10. De directeur-bestuurder bepaalt of er akkoord wordt gegeven voor de aanbesteding. 
11. De projectleider maakt alle contractstukken klaar voor ondertekening. 
12. Per project worden afspraken gemaakt over de autorisatie van het meer- en minderwerk. 
13. De directeur-bestuurder tekent de contractstukken. 
14. De projectleider begeleidt het werk en bewaakt de budgetten. 

5.4.3. ENKELVOUDIGE ONDERHANDSE AANBESTEDING (IN 2012: GUNNING UIT DE HAND) 

1. De projectleider heeft de stichtingskosten vastgesteld en ze zijn goedgekeurd door het 
bestuursbesluit / directeur-bestuurder en de begroting. 

2. De projectleider bereidt de contractstukken voor, op basis waarvan de prijsvorming tot 
stand komt. 

3. De projectleider bereidt de contractstukken voor, op basis waarvan de prijsvorming tot 
stand komt (inclusief de afstandsverklaring en een bouwteamovereenkomst). 

4. De projectleider stelt namens de directeur bestuurder de aanbestedingsvorm voor. De 
directeur-bestuurder besluit welke vorm van aanbesteden voor dit project wordt toegepast 
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5. De projectleider selecteert de aannemer en draagt deze ter goedkeuring voor aan de voor 
directeur-bestuurder. 

6. De projectleider nodigt de aannemer uit voor het voorgenomen besluit hem het werk te 
gunnen. En verstrekt hem de gegevens ter beoordeling voor de mogelijkheid een keuze te 
maken voor het wel of niet aannemen van de uitnodiging voor het maken van en offerte. 

7. Overschrijding van de begroting leidt tot overleg met directeur bestuurder voor extra 
budget of verminderen van de aanbesteding / bezuinigingen op het ontwerp. 

8. Op de aanbieding vindt een kostentoets plaats door een kostendeskundige .. 
9. De directeur-bestuurder bepaalt of er akkoord wordt gegeven voor de aanbesteding 
10. De projectleider maakt alle contractstukken klaar voor ondertekening. 
11. De directeur-bestuurder tekent de contractstukken. 
12. De projectleider begeleidt het werk en bewaakt de budgetten. 
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6.1 STRATEGIE CONTRACT- EN LEVERANCIERSMANAGEMENT 

Na de aankoop van goederen en diensten, of het aangaan van een contract, volgt het contract- en 
leveranciersmanagement (hierna CLM). Vanaf dat moment begint de uitvoeringsfase en moeten de 
wederzijds gemaakte afspraken, gedurende de overeengekomen contractperiode, worden 
gemonitord. Binnen Woningbouwvereniging Reeuwijk dient CLM nog verder ontwikkeld te worden, 
hetgeen de verantwoordelijkheid is van de Coördinator Technische Dienst. 

De strategie van CLM binnen Reeuwijk richt zich op het borgen van de activiteiten van dat deel van 
de dienstverlening (aan de huurders) dat door leveranciers wordt uitgevoerd, met als doel het 
reduceren van risico's, kosten en het zekerstellen van de beoogde doelstellingen. 

Dit gebeurt 1) vóór het contracteren of inkopen door het selecteren van leveranciers die voldoen 
aan de uitgangspunten en criteria van het leveranciersbeleid (zie 6.3) en 2) na het contracteren of 
inkopen door het evalueren dan wel meten van de prestaties van de leveranciers (zie 6.4). 

Dit wordt gedaan voor de inkoopcategorieën die een aanzienlijke invloed hebben op de 
dienstverlening aan de huurders, en/of een financiële impact hebben, en/of een toeleveringsrisico 
hebben. Hieronder vallen inkopen voor de inkoopsegmenten Nieuwbouw, renovatie en groot 
onderhoud en Onderhoud. Uit het inkoopsegment interne bedrijfsvoering de inkopen voor hard- en 
software. 

Het operationele deel van het contract- en leveranciersmanagement, het contractbeheer 
(administratie van contracten) geldt voor alle leveranciers in de inkoopportfolio. 

6.2 TAKEN CONTRACT- EN LEVERANCIERMANAGEMENT 

Binnen het proces van Contract- en leveranciersmanagement zijn een aantal rollen met 
bijbehorende taken. De Contractmanager is eindverantwoordelijk voor het contract en onderhoudt 
op tactisch niveau de relatie met de leveranciers. De contractmanager voor onder aankopen onder 
de inkoopsegmenten Nieuwbouw, groot onderhoud en renovatie, en Onderhoud is de Coördinator 
Technische Dienst. Voor hard- en software is dit Coördinator Financiën. De contractmanager richt 
zich op: 

1. Borging lange termijn visie Woningbouwvereniging Reeuwijk 
2. 1 ste lijn escalatie niveau (intern en naar leverancier(s)) (Directeur-bestuurder is 2e lijn) 
3. Besluitvorming over het vervolgtraject (contract beëindiging of verlenging) 
4. Relatie bouwer I manager met leveranciers 
5. Focus op commerciële uitvoering van contracten 
6. Borging van afspraken en processen (intern) 
7. Verantwoordelijk voor leveranciers evaluaties 
8. Verantwoordelijk voor continue verbetering (intern en met leverancier) 

Ten behoeve van de leveranciersevaluaties ziin de taken: 
1. Stelt een jaarplan op voor leveranciers evaluaties 
2. Bereidt voor, faciliteert en coördineert leveranciers evaluaties 
3. Verzamelt data voor KPls (o.a. enquêtes, rapportages, etc.) 
4. Monitort voortgang over meerdere evaluaties (benchmark) 
5. Legt resultaten vast in CLM dashboard en stelt deze beschikbaar 
6. Registreert overeenkomsten en legt o.a. belangrijke data vast (compliance) 
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De contractgebruiker is de medewerker die het dagelijkse contact met de leveranciers 
onderhoudt. Deze activiteiten zijn van operationele aard en richten zich op: 

1. Focus op technische en functionele uitvoering van contracten 
2. Hanteren en oplossen van dagelijkse problemen op operationeel niveau zowel intern als met 

de leverancier 
3. Meten, vastleggen van operationele gegevens (input aan contractmanager) 
4. Initiëren van verbeteringsprocessen in samenwerking met de contractmanager 
5. Administratieve bewaking (o.a. opdrachtverstrekking en facturatie) 

6.3 LEVERANCIERSBELEID 

Woningbouwvereniging Reeuwijk wil met kwalitatief goede leveranciers werken om ervoor te zorgen 
dat de kwaliteit van de dienstverlening aan haar huurders wordt geborgd. De uitgangspunten van 
het leveranciersbeleid zijn als volgt: 

• We willen een product en/ of diensten die voldoen aan onze kwaliteitseisen tegen zo laag 
mogelijke integrale kosten. 

• Wij willen het aantal leveranciers beperken omdat dit beter beheersbaar is, we daardoor 
efficiënter kunnen werken en een duurzame relatie aan kunnen gaan. 

• Met een leverancier die voldoet aan onze prijs- en kwaliteitscriteria willen wij een 
structurele relatie opbouwen/behouden. Wisseling van leverancier wordt alleen gedaan met 
een gedegen onderbouwing. 

• We hanteren algemene eisen (criteria) voor leveranciers met eventueel extra eisen ten 
aanzien van het product of dienst wat geleverd wordt. 

• Duurzaamheid is een onderdeel van de gestelde criteria. 
• Prestaties van leveranciers worden periodiek gemeten. 
• Bij de inzet van nieuwe leveranciers is er een zwaardere risicoafweging omdat er nog geen 

praktijkervaring is. 
• Bij gelijkwaardige scores geven wij er de voorkeur aan om te werken met lokaalwerkende 

derden. 
• We houden de markt kritisch bij door het lezen van vakliteratuur, bezoeken van beurzen, 

afstemming met collega-corporaties en voeren gesprekken met leveranciers. Hiermee willen 
we zowel vernieuwing bijhouden als de signalen van de markt over de continuïteit van 
bedrijven. 

De volgende eisen gelden voor elke leverancier (afhankelijk van in te kopen product / dienst): 
• Producten en/of diensten moeten voldoen aan wettelijke eisen op gebied van 

bouwregelgeving, Arbovoorschriften en andere wet- en regelgeving. 
• Leveranciers moeten klantgericht werken, betrouwbaar zijn en afspraken nakomen. 
• Leveranciers moeten werken met materialen die voldoen aan ons programma van eisen en 

onze prestatie-eisen. 
• Leveranciers moeten voldoen aan onze gedrags- en integriteitscode. 
• Leveranciers moeten deskundig / vakbekwaam zijn, en ervaring hebben. 

De financiële continuïteit van de leverancier moet zodanig gewaarborgd zijn dat de levering 
van product of dienst niet in gevaar komt. Hiervoor worden jaarlijks kredietbeoordelingen 
gedaan via Graydon (leveranciers met een jaaromzet bij Woningbouwvereniging Reeuwijk > 
€ 50.000). 

• Leveranciers dienen voldoende verzekerd te zijn (waar nodig met ook een CAR-verzekering) 
en een VCA*-certificaat te hebben. 
Leverancier of door leverancier ingeschakelde derden voldoen, wanneer het type product / 
dienst of de situatie daarom vraagt, aan de eisen gesteld in de Wet keten- en 
inlenersaansprakelijkheid. In het kader hiervan en omdat Woningbouwvereniging Reeuwijk is 
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aangemerkt als "Eigenbouwer" wordt gewerkt met een g-rekening, BTW-verlegging en 
verklaringen van de Belastingdienst omtrent betalingsgedrag. 

• Leverancier dient goede naam en faam te hebben. Wij verlenen daarom geen opdrachten 
aan leveranciers die verdacht zijn van een fraudezaak, totdat de uitkomst van het proces 
duidelijk is. 

• Leverancier dient te voldoen aan de "Leveranciersvoorwaarden werken voor 
woningbouwvereniging Reeuwijk" waarin ook de "Gedragsregels werken bij de klant" zijn 
opgenomen. 

6.4 LEVERANCIERSEVALUATIES 

Voor een goede leveranciersevaluatie is het noodzakelijk om objectieve beoordelingscriteria te 
formuleren. Deze worden bij het aangaan van een nieuw contract, opdracht dan wel samenwerking 
opgesteld. Deze criteria worden opgenomen in het uiteindelijke contract, zodat ook de leverancier 
weet op welke criteria (Kritische Prestatie Indicatoren (KPl's)) zijn prestaties en de samenwerking 
worden beoordeeld en welke consequenties hieraan verbonden zijn. De KPl's sluiten aan bij de 
organisatiedoelstellingen en de doelstellingen die met het contract / aankoop dienen te worden 
behaald. 

De volgende uitgangspunten liggen aan de leveranciersevaluatie ten grondslag: 

1. Afhankelijk van het type leverancier en/of contract worden de prestaties van de leverancier 
één of meerdere keren per jaar gemeten. 

2. Langlopende contracten (> 3 jaar) worden iedere drie jaar beoordeeld op marktconformiteit 
met betrekking tot de geboden prijs-kwaliteitverhouding. 

3. Rapportages die voortkomen uit evaluaties met leveranciers, worden door de 
contractmanager met de betreffende leverancier(s) besproken en indien van toepassing 
worden afspraken overeengekomen en vastgelegd om (gezamenlijk) een continu 
verbeterproces vorm te geven. 



Procuratiereaelina WBV Reeuwiik 08-201 3 Bevoeadheden Oamerklnaen 
Genoemde bedreaen ziin inclusief BTW 
A Aan an varkooo onroerend aoad 
1. Aankooo Directeur/bestuurder binnen mandaat RvT en statuten 
2. Verkooo woninaen binnen vastaestelde liist na fiat Directeur/bestuurder aua oriis Ondertekenino coordinator Woondiensten 
3 Ondertekenina leverinasacte Directeur/bestuurder 
4. Verkooo overiae onroerend aoed Directeur/bestuurder binnen mandaat RvT en statuten 
B afsluiten lanlnasovereenkomsten 
1. Goedkeuren van transactievoorstel tot aanoaan leninasovereenkomsten Directeur/bestuurder binnen mandaat RvT en statuten 
2. Afsluiten leninasovereenkomsten binnen kader treasurviaarnlan Directeur/bestuurder binnen mandaat RvT en statuten 
3. oonemen/afstorten aeldbedraaen variabel deel roll aver leninaen Ondertekenino coordinator Financien 
C Prolecten 
1. Goedkeuren fasedocumenten initiatief, VO DO en uitvoerina Directeur/bestuurder binnen mandaat RvT en statuten 
2. opdrachtverstrekkino aannemer en adviseurs Directeur/bestuurd er binnen mandaat RvT en statuten 
3. Aankooo arond Directeur/bestuurder binnen mandaat RvT en statuten 
D Oodrachtverlenlna 
1. Ooerationele activiteiten oer afdelina binnen de bearotino tot max. € 2.500 - Coordinatoren 
2. Oodrachtverstrekkina reoaratieverzoeken binnen bearotina (max € 500 -) Technisch administratief medewerkster 
3. Oodrachtverstrekkina mutatieonderhoud binnen bearotina (max€ 5.000,-) Oozichter 
4. Opdrachtverstrekkina daaeliiks- en mutatieonderhoud binnen bearotina lmax € 50.000,-) Coordinator TD 
5. Opdrachtverstrekkina olanmatiaonderhoud binnen bearotina (max€ 5.000 -) Oozichter 
6. Oodrachtverstrekkina olanmatiaonderhoud binnen bearotina (max€ 50.000 -) Coordinator TD 
7 Opdrachtverstrekking boven deze bedragen voor alle posten en voor aktiviteiten die niet in 
de begroting waren opgenomen (via het verzoek om een begrotingswijziging) tot€ 1 mln. 

Directeur/bestuurder 
7b. Oodrachtverstekkino boven de € 1 mln. RvT 
8. Overschrijding t.o.v. goedgekeurde begroting/budget tot 10% per kostensoort tot een 
maximum van € 20.000 - Directeur/bestuurder 
9 Overschrijding t.o.v. goedgekeurde begroting/budget boven 10% per kostensoort of project 
of boven € 20,000 - Directeur/bestuurder 
E Afsluiten van overlae overeenkomsten 
1 overeenkomsten, niet elders aenoemd Directeur/bestuurder 
F Huurzaken 
1 Afsluiten huurovereenkomsten Coordinator Woondiensten 
2 Afboekinaen huurdebiteuren tot € 1.000 - oer debiteur Coordinator Woondiensten 
3. Afboekinaen huurdebiteuren boven € 1.000 - per debiteur (en einde iaar finaal overzicht) Coordinator Woondiensten met directeur/bestuurder 
G Batallnasbevoeadheden/aeldmlddelen 
1 Betalingen BNG 2 handtekeningen. Primair directeur. Secundair Coordinatoren 

Woondiensten en TD met Coordinator Woondiensten als primaire 
ondertekenaar 

2 storten en oonemen van soearrekenina Rabo en betaalrekenino Rabo Directeur/bestuurd er 
3 kasopnames voor huishoudelijke uitaaven Verwerkina adm. Medewerkster. Fiat maandeliiks Coordinator Financien 
4 Afboekina overiae debiteuren tot € 1.000,- Coordinator Financien 
5. Afboekinaen overiae debiteuren boven € 1.000,- Coordinator Financien met directeur/bestuurder 
H Personeel 
1 Aanstellinasbrieven oersoneel Directeur/bestuurder 
2 Wiiziainaen arbeidsovereenkomsten (o.a salarisverhoainoen functiewiiziainaen) Directeur/bestuurder 
3 fiatteren kostendeclaratie oersoneel Betreffende coordinator 
4 Fiatteren kostendeclaratie coordinatoren Directeur/bestuurder 
5 fiatteren ooleidinaan Directeur/bestuurder 
6. Fiatteren kostendeclaratie directeur/bestuurder Voorzitter RvT 
I Akkoordverklarlna factuur voor betallna 
1 facturen als bedoeld in D 1 2 3 5 Oodrachtverstrekker en coordinator 
2 facturen als bedoeld in D 4 en 6 Betreffende coordinator en directeur 
3 facturen als bedoeld in D 7 Betreffende coordinator en directeur 
4. overiae facturen(c2 en overiae oodrachten) Betreffende coordinator en directeur 
J Tekeninaabevoeadheden ultaaande aoat 
1 Aanaaan verolichtinaen en afsluiten overeenkomsten Zie betreffende handelina in dit schema 
2 brieven aan bewoners over individuele zaken (standaard brieven) Betreffende medewerker (na fiat Coordinator) 
3 Brieven aan bewoners over alaemene zaken Betreffende coordinator 
4. Brieven aan derden (niet bewoners niet ziinde standaard brieven) Betreffende coordinator 

N 
N 
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Leveranciersvoorwaarden werken voor 
Woningbouwvereniging Reeuwijk 
Versie MT 3 mei 2018 

1 Toepassing 
Woningbouwvereniging Reeuwijk kenmerkt zich door een klantgerichte dienstverlening waarbij pro 
fessionaliteit met persoonlijke aandacht wordt gecombineerd. Als organisatie zijn we betrouwbaar 
en maatschappelijk betrokken. We willen een betrouwbare partner zijn voor onze klanten, leveran 
ciers en aannemers en handelen integer, transparant en op basis van wederzijds respect. 

Vanuit deze kenmerken kiezen we voor een duidelijk leveranciersbeleid. Vertrouwen en professio 
naliteit spelen daarbij een belangrijke rol. Om de dienstverlening aan onze huurders te waarborgen, 
stellen wij voorwaarden aan onze leveranciers en de samenwerking. Deze voorwaarden zijn in dit 
document te vinden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die Woningbouwvere 
niging Reeuwijk doet. 

2 Algemene voorwaarden 
Wij stellen de volgende voorwaarden aan onze leveranciers, en eventueel door hen ingeschakelde 
derden, de producten en diensten: 

• Leveranciers moeten klantgericht werken, betrouwbaar zijn en afspraken nakomen. 
• Leveranciers moeten werken met materialen die voldoen aan ons programma van eisen en 

aan onze prestatie-eisen. 
• Leveranciers moeten voldoen aan onze gedrags- en integriteitscode (te vinden op de websi 

te www.wbvreeuwijk.nl: 
• Leveranciers moeten deskundig / vakbekwaam zijn, en ervaring hebben. 
• De financiële continuïteit van de leveranciers moet zodanig gewaarborgd zijn dat de leve 

ring van product of dienst niet in gevaar komt. 
• Leveranciers zullen bij de uitvoering van de werkzaamheden en levering van producten en 

diensten alle van toepassing zijnde voorschriften (daaronder begrepen benodigde vergun 
ningen) bij of krachtens de wet gesteld naleven, onder meer doch niet limitatief de Ar 
beidsomstandighedenwet, de Wet arbeid vreemdelingen, ketenaansprakelijkheid, cao's, 
Wet bescherming privacy, Wet aanpak schijnconstructies lnvorderingswet 1990, Wet op de 
omzetbelasting 1968, en de overeenkomsten die Woningbouwvereniging Reeuwijk met der 
den heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de leverancier, in acht 
nemen. Leverancier vrijwaart Woningbouwvereniging Reeuwijk voor aanspraken van derden 
(waaronder boetes) ten gevolge van het niet nakomen door Leverancier van voornoemde 
verplichtingen. 

• Leveranciers mogen bij de uitvoering van de werkzaamheden slechts gebruik maken van 
derden (onderaannemers) indien zij daarvoor voorafgaande schriftelijke goedkeuring heb 
ben gekregen van Woningbouwvereniging Reeuwijk. Leverancier is tegenover Woningbouw 
vereniging Reeuwijk voor (het werk van) bedoelde derden ten volle verantwoordelijk. 

3 Aanvullende voorwaarden 
Naast de algemene voorwaarden als genoemd in paragraaf 2 stellen wij aanvullende voorwaarden 
aan de leveranciers, en door hen ingeschakelde derden, wanneer het type werk of de situatie daar 
om vraagt. Deze volgen in de volgende subparagrafen. 
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3. 1 Voorwaarden vanuit fiscaal oogpunt 
Door de belastingdienst wordt Woningbouwvereniging Reeuwijk aangemerkt als "eigenbouwer". 
Daardoor zijn we verantwoordelijk voor het juist afdragen van belastingen en premies sociale lasten 
door onze aannemers. Als een door ons ingeschakelde aannemer zijn betalingsverplichting aan de 
Belastingdienst niet nakomt kunnen wij door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld. 

Om te voorkomen dat Woningbouwvereniging Reeuwijk aansprakelijk wordt gesteld, is het volgende 
geregeld: 

• Van de facturen wordt, tenzij anders overeengekomen, 40% van het loonkostenbestanddeel 
overgemaakt naar een "G" rekening, een geblokkeerde rekening. De leverancier kan van 
deze rekening alleen zijn aanslagen Loonbelasting en Premieheffing betalen. 

• Leverancier overlegt tweejaarlijks een verklaring van de Belastingdienst over het voldoen 
van premies en belastingen en houdt een manurenregister bij (zie 3.2). 

• De BTW-verleggingsregeling is van toepassing. 

Deze regelingen gelden voor aannemers in de ruimste zin van het woord, dus ook alle bedrijven die 
onderhoudswerkzaamheden doen, en voor schoonmaakbedrijven. Adviesbureaus vallen niet onder 
deze regelingen. 

3.2 Betaalgedrag Belastingdienst en manurenregister 
Bedrijven die jaarlijks voor meer dan € 5.000,- werk uitvoeren voor Woningbouwvereniging Reeu 
wijk moeten aan de WKA (Wet Keten Aansprakelijkheid) voldoen. Dit is om risico's vanwege het niet 
betalen van belastingen en premies door aannemers die voor ons werken te voorkomen. De techni 
sche dienst van Woningbouwvereniging Reeuwijk zal ieder jaar beoordelen of een aannemer aan de 
WKA moet voldoen. 

Leveranciers dienen hiertoe twee keer per jaar (mei en november) te overleggen aan Woningbouw 
vereniging Reeuwijk een (kopie van) verklaring van de Belastingdienst inzake het betalingsgedrag 
terzake nakoming van fiscale verplichtingen van leverancier. 

In juni en december controleren we of van alle leveranciers deze verklaring over het lopende half 
jaar ontvangen is. Bij het niet tijdig ontvangen van de verklaring, kan Woningbouwvereniging op 
drachtverlening stopzetten tot de verklaring is ontvangen. 

Leverancier dient tevens wekelijks een register in te vullen waarin worden opgenomen de naam, 
het adres, de woonplaats en de geboortedatum van de werknemers die het werk feitelijk uitvoeren, 
het aantal feitelijk gewerkte uren per werknemer en het bruto dagloon per werknemer. Woning 
bouwvereniging Reeuwijk krijgt te allen tijde inzicht in deze gegevens en heeft het recht om een 
kopie van deze gegevens te verlangen. Leverancier verstrekt onverwijld een kopie van in dit register 
indien Woningbouwvereniging Reeuwijk daartoe verzoekt. 

Indien leverancier geen of in onvoldoende mate medewerking verleent aan de verstrekking van deze 
gegevens, is Woningbouwvereniging Reeuwijk bevoegd om de betaling van de facturen van leveran 
cier op te schorten totdat deze medewerking wel wordt verleend. 
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Inhuur personeel - Modelovereenkomst van opdracht of 
tussenkomst 

Bij de inhuur van personeel is het belangrijk een (fictieve) dienstbetrekking uit te sluiten. Dit wordt 
geborgd door het afsluiten van een modelovereenkomst van opdracht, dan wel een modelovereen 
komst van tussenkomst. 

3. 2. 1 

3. 3 Tarieven 
Tarieven en prijsafspraken gelden voor de duur van de uitvoering van de werkzaamheden of de 
overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Indien prijsindexatie van toepassing is, levert leve 
rancier voor het einde van het kalenderjaar (dan wel contractjaar) een overzicht van de door hen 
gehanteerde tarieven voor het komende jaar. Tussentijdse aanpassingen moeten gelijk gemeld wor 
den. 

3.4 Kredietbeoordeling 
Tweejaarlijks zullen leveranciers met een omzet van meer dan € 50.000,00 via Graydon worden be 
oordeeld op liquiditeit en solvabiliteit. Bij nieuwbouw en projecten met opdracht(en) van meer dan 
€ 30.000 zal er altijd, voor het gunnen van de opdracht, een kredietbeoordeling plaats vinden. Bij 
een negatieve kredietbeoordeling, behoudt Woningbouwvereniging Reeuwijk het recht, de samen 
werking met de leverancier te beëindigen. 

3.5 Verzekering 
Leverancier zal zijn wettelijke aansprakelijkheid alsmede -voor zover dit mogelijk is- zijn contrac 
tuele aansprakelijkheden jegens Woningbouwvereniging Reeuwijk, voldoende verzekeren. Leveran 
cier zal voorts alle op normale voorwaarden verzekerbare risico's in zijn bedrijfsvoering verzekeren. 

In het geval van werk(en) (het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden (aanneming van 
werk, 7:750 BW), niet zijnde leveringen of diensten (volgens de RICHTLIJN 2014/24/EU), is leveran 
cier tevens voldoende verzekerd met een CAR-verzekering. 

3.6 Duurzaamheid en veiligheid 
Duurzaamheid in haar brede zin is voor Woningbouwvereniging Reeuwijk belangrijk bij het selecte 
ren van leveranciers. Duurzaamheid in bedrijfsvoering en het proactief vertalen naar producten 
en/of werkzaamheden die relevant zijn voor Woningbouwvereniging Reeuwijk is een speerpunt in de 
offerteaanvraag of aanbesteding. 

Veiligheid voor bewoners en leveranciers staat hoog in het vaandel. Woningbouwvereniging eist 
daarom, waar van toepassing, een VCA*-certificering van haar leveranciers. Leverancier zorgt voor 
certificering gedurende de uitvoering van de werkzaamheden dan wel looptijd van de opdracht of 
het contract. Indien leverancier geen VCA*-certificering heeft, en haar personeel wel VCA-diploma's 
heeft, dient vooraf schriftelijke goedkeuring verkregen te worden voor deze afwijking. 
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3.7 Gedragsregels werken bij de klant 
Vanuit het kenmerk klantgericht werken stellen we ook eisen in de vorm van gedragsregels. Leve 
rancier werkt rechtstreeks bij onze klanten. Hij is dan het visitekaartje of verlengstuk van onze or 
ganisatie. Voor het werken bij de klant gelden daarom de volgende gedragsregels: 

• De werknemer informeert de bewoner bij binnenkomst over het doel van het bezoek, met 
verwijzing naar daarover gemaakte afspraken of schriftelijke informatie. Op verzoek van de 
bewoner moet de werknemer zich kunnen legitimeren. 

• Werkzaamheden die namens Woningbouwvereniging Reeuwijk worden uitgevoerd worden op 
een niveau en kwaliteit afgeleverd alsof het "je eigen woning" is. De kreet "het is maar een 
huurwoning" willen wij niet horen. 

• De werknemer voert de werkzaamheden voortvarend en vakkundig uit. Aanvullende of extra 
werkzaamheden die niet in de opdracht staan vermeld, worden gemeld bij de werkgever en 
niet uitgevoerd zonder hun opdracht. Rechtstreekse opdrachten van bevoegde opzichters 
worden uiteraard ook opgevolgd. Aanvullende opdrachten worden apart door de werknemer 
op de werk bon genoteerd. 

• De werknemer meldt, eventueel door hem geconstateerde dan wel veroorzaakte schade, 
aan de bewoner én aan de werkgever. De werkgever stelt direct aansluitend Woningbouw 
vereniging Reeuwijk in kennis. 

• De werknemer zorgt dat hij representatief gekleed is en dat zijn uiterlijk verzorgd is. Voor 
gebruik van toilet, sanitair of schaftgelegenheid wordt vooraf aan de bewoner toestemming 
gevraagd. 

• De werknemer gebruikt geen alcohol of drugs voor of tijdens de werkzaamheden. Het taal 
gebruik wordt gehanteerd met een beschaafd volume en met een beschaafd woordgebruik. 

• De werknemer rookt niet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in en rondom de wo 
ning dan wel werklocatie 

• Het gebruik van een radio is alleen toegestaan na overleg met de bewoner en met een vo 
lume dat niet hoorbaar is in de naastliggende ruimtes. Het gebruik van een walkman of an 
dere geluidsapparatuur is om veiligheidsredenen niet toegestaan. Mobiele telefoons mogen 
alleen voor zakelijke gesprekken gebruikt worden. 

• De werknemer informeert bij het verlaten van het onderhoudsadres of de bewoner tevreden 
is en laat (zo nodig) de werkbon ondertekenen. 

• De werknemer laat de werkplek na uitvoering van de werkzaamheden én aan het einde van 
de werkdag in dezelfde staat achter als die waarin hij haar bij binnenkomst aantrof. Dit be 
tekent dat alle afval wordt verwijderd en de werkplek wordt aangeveegd. In een bewoonde 
situatie wordt de werkplek met de stofzuiger gereinigd. 

• In een lege onverhuurde woning wordt de thermostaat op een maximale temperatuur van 15 
graden Celsius gezet. Staat deze hoger afgesteld, dan wordt deze alsnog op het aangegeven 
maximum gezet. Uitgezonderd in een vorstperiode (temperatuur <= 0 graden). Dan dient de 
thermostaat op 20 graden te worden gezet. 

• De werknemer neemt indien nodig maatregelen ter bescherming van eigendommen van be 
woners of derden tegen vervuiling of beschadiging. 

• De werknemer gaat niet met bewoner(s) of derden in discussie over onderwerpen die de be- 
langen van Woningbouwvereniging Reeuwijk kunnen schaden. 

• De werknemer blijft na werktijd niet langer bij de bewoner(s). 
• De werknemer neemt alleen pauzes op de afgesproken werktijden. 
• Bij grotere (planmatige) werkzaamheden als schilderbeurten en dakrenovaties zal Woning 

bouwvereniging Reeuwijk de bewoners tijdig schriftelijk informeren. De leverancier moet 
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hiervoor tijdig de startdatum van de werkzaamheden doorgeven aan de technische dienst 
van Woningbouwvereniging Reeuwijk. 

3.8 Complexe projecten 
Bij meer complexe projecten stellen we extra eisen aan de deskundigheid van de leverancier. De 
leverancier moet dit onderbouwen met aantoonbare bewijsvoering. Dit is onderdeel van de selec 
tiecriteria tijdens de aanbestedingsprocedure. Hierin wordt gekeken naar aanwezige disciplines, 
omvang, ervaring in voorgaande projecten, certificering, referentieprojecten, etc. 

3.9 Kapitaalintensieve projecten 
Hoe hoger de kosten van een project zijn, hoe groter het risico (in geld uitgedrukt) wanneer dit 
product niet voldoet aan de gestelde eisen. Bij projecten boven het bedrag van 1 miljoen euro 
wordt de risicobeoordeling verzwaard. Dit houdt in dat we referenties opvragen van andere bedrij 
ven, referentieprojecten bezoeken en een bankgarantie verplicht stellen. 

3. 1 0 Langdurige projecten 
Bij projecten met een langdurig karakter (langer dan een jaar) stellen we eisen op het gebied van 
structurele capaciteit en financiële continuïteit. Per kwartaal moet er een verklaring van de belas 
tingdienst overlegd worden dat de premies en belastingen zijn voldaan. Daarnaast wordt een plan 
ning met uitvoeringsduur en personeelsinzet standaard onderdeel van de opdracht. 
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voor woningcorporaties versie 3.0 
(september 2016) 

Uitgever: Aedes vereniging van woningcorporaties 

Aedes verwijst u graag naar het volgende bijbehorende document: 

• Leeswijzer (augustus 2012) 

vereniging van 
woningcorporaties 

aenss 



vereniging van 
woningcorporaties 

Aedes model aannemingsovereenkomst 
voor woningcorporaties versie 3.0 2016 aadss 
De ondergetekenden: 

a. Stichting , gevestigd te , Ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer KvK 

........... , vertegenwoordigd door de heer/mevrouw , (functie), hierna te noemen of 

'Opdrachtgever' 

en 

b. De (rechtspersoon), statutair gevestigd te ......... , ingeschreven in het handelsregister onder 
dossiernummer KvK , vertegenwoordigd door de heer/mevrouw , haar directeur, hierna te 

noemen 'Aannemer', 

In aanmerking nemende: 

I. dat Opdrachtgever voornemens Is om het bouwplan te realiseren binnen het plangebied kadastraal 
bekend sectie nummer gemeente en dat zij daartoe een plan heeft doen ontwikkelen zoals 

aangegeven op de aangehechte plankaart/ situatietekening (zie bljlagenoverzicht d.d .... ); 

II. dat Opdrachtgever ten behoeve van de selectie van de aannemer een aanbestedingsprocedure heeft 

gehouden waaraan Aannemer als Inschrijver heeft deelgenomen. Aannemer zijn toegestuurd de navolgende 
documenten in de selectieprocedure met betrekking tot dit bouwplan (opsomming of verwijzing naar 

bljlagenoverzicht) (1); 

m. dat de opdracht aan Aannemer voorlopig is gegund (2); 

IV. dat het plan bestaat ult werkzaamheden voor de nieuwbouw van (korte omschrijving van het 

bouwwerk), hierna te noemen: 'het Werk', zoals gedefinieerd In paragraaf 1 lid 1 UAV 2012; 

V. dat Opdrachtgever de realisatie van het Werk aan Aannemer wenst op te dragen. 

Artikel 1 Opdracht 

1.1 Opdrachtgever draagt hierbij aan Aannemer op de realisatie van het Werk, welke opdracht c.q. 

Werk hierbij door Aannemer wordt aanvaard. Aannemer verplicht zich om het Werk uitsluitend uit 

te voeren op basis van en met Inachtneming van de In lid 2 van dit artikel vermelde 

contractdocumenten alsmede de wettelijke voorschriften, de beschikkingen van overheidswege, de 
voorschriften van openbare diensten, netbeheerders en overeenkomstig de eisen van goed en 
deugdelijk werk, zoals omschreven In paragraaf 6 UAV 2012. 

1.2 Aannemer zal het Werk uitvoeren op basis van de volgende contract documenten (3): 
a. Bestek d.d .... (datum) opgesteld door ..... , licentienummer ...... (bijlage 1) 
b. Bestek W-installatle d.d (datum) (bijlage 2) 
c. Bestek E-installatie d.d (datum) (bijlage 3) 
d. Algemeen tijdschema van Aannemer d.d .... (datum) (bijlage 4) (Indien reeds voorhanden) 
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e. Gedetailleerd werkplan van Aannemer d.d .... (datum) (bijlage 5) (indien reeds voorhanden) 
f. Termijnschema d.d .... (datum) (bijlage 6) (indien reeds voorhanden) 
g. Tekeningen d.d .... (datum) (bijlage 7) 
h. Nota's van wijziging en aanvulling (bljlage 8) 
i. (bijvoorbeeld omgevingsvergunning). 

1.3 Op het Werk zijn van toepassing de STABU Standaard Technische Bepalingen zoals opgenomen In 

STABU-Standaard 2012 alsmede de UAV 2012 opgenomen als bijlage II In de STABU-Standaard 
2012. In afwijking van paragraaf 2 lid 1 UAV 2012, Is de UAV 2012 van toepassing indien en 

voorzover daarvan In deze overeenkomst dan wel In het Bestek niet wordt afgeweken. Iedere 

afwijking van de UAV 2012 in deze overeenkomst alsmede in het bestek geldt als een uitdrukkelijke 

afwijking ( 4). 

1.4 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 geldt bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden 
In de verschillende documenten de volgende rangorde (5): 
a. de goedgekeurde notulen van de bouwvergadering 

b. de aannemingsovereenkomst 
c. voorschriften van de waarborgende instelling 

d. de nota's van wijziging en aanvulling 
e. de bestek omschrijving 

f. tekeningen en de bijlagen behorende bij het bestek 

g. de STABU Standaard Technische Bepalingen 

h. de UAV 2012. 

Artikel 2 Aanneemsom 

2.1 De aanneemsom voor het Werk bedraagt In totaal ... euro inclusief opslagen, exclusief 21 % BTW 
(zegge: ... euro) en Is prijs vast tot het einde van het werk. De risicoregeling voor woning- en 

utiliteitsbouw Is In de aanneemsom begrepen. Het bepaalde In paragraaf 47 UAV 2012 en artikel 

7:753 BW is niet van toepassing (6). 

2.2 In aanvulling op onder andere paragraaf 6 lid 3 UAV 2012 zijn in het bedrag van de aanneemsom 
begrepen: 

a. belastingen en heffingen zoals precariokosten voor tijdelijke ingebruikneming van terreinen 

b. tijdelijke aansluitkosten tijdens de bouw voor elektriciteit, riolering, communicatie en water 
(zijnde de bouwaanslultlngen) 
c, ultvoeringscoördlnatle en aanvragen nutsbedrijven 
d. uitwerken tekenwerk, zijnde de productietekeningen, revisietekeningen, details en kozijnstaten 
e. deelberekenlngen constructie volgens demarcatiestaat constructeur (zie bijlagenoverzicht) 
f. installatieadvies vertalen naar productietekeningen en revisietekeningen 

g. de vergoeding voor de borging van de constructieve veiligheid als omschreven in artikel 3.5 
h. coördinatie aansluitingen op openbare ruimte 
i. coördinatie aansluiting op het openbaar terrein 
j (aanvullen). 
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2.3 In aanvulling op paragraaf 41 UAV 2012 Is de BTW verlegd conform de verklaring van de 

Inspecteur der belastingen, welke verlegging op de factuur vermeld dient te worden. Aannemer 

dient deze bepaling in eventueel door haar af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te 

nemen. 

2.4 In aanvulling op paragraaf 40 UAV 2012 betaalt Opdrachtgever Aannemer de aanneemsom 

overeenkomstig het betalingsschema opgenomen In bijlage ..• binnen 30 dagen na ontvangst van 
de factuur en na schriftelijke goedkeuring van de werkzaamheden door de directie. De laatste 

termijn geldt als onderhoudstermijn en wordt door Opdrachtgever eerst betaalbaar gesteld, nadat 

alle uit het proces-verbaal van oplevering voortvloeiende werkzaamheden door Aannemer zijn 
uitgevoerd en Aannemer eveneens heeft voldaan aan de volgende verplichtingen: 

a. Terhandstelling aan Opdrachtgever van de in het Bestek omschreven garantieverklaringen. 

b. Overlegging van de in het Bestek omschreven revisietekeningen, handleidingen en 
gebruiksaanwijzingen. 
c. Overlegging van de In het Bestek omschreven verklaringen van netbeheerders, 

overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten (7). 

2.5 Paragraaf 45 lid 2 UAV 2012 is niet van toepassing. Voor de toepasselijkheid van artikel 6: 119a BW 

dient Aannemer Opdrachtgever eerst schriftelijk in gebreke te hebben gesteld (8). 

Artikel 3 Toezicht, directievoering, constructieve velllgheld 

3.1 Het Werk zal worden uitgevoerd onder directie van Opdrachtgever zoals bepaald in paragraaf 3 

UAV 2012. Bij zaken die op grond van het bestek moeten worden voorgelegd aan Opdrachtgever 

treedt gedurende de looptijd van deze aannemingsovereenkomst als contactpersoon voor 
Opdrachtgever op ...... (naam). 

3.2 Voor Aannemer treedt gedurende de looptijd van deze aannemingsovereenkomst als 
contactpersoon op ...... (naam); met gebruikmaking van het In paragraaf 4 lid 1 UAV 2012 

voorgeschreven Formulier A. Indien een door Aannemer voorgestelde persoon voor Opdrachtgever 

om enigerlei reden niet aanvaardbaar Is, behoudt deze het recht van Aannemer te verlangen dat 

een andere contactpersoon zal worden aangesteld. 

3.3 In afwijking van paragraaf 43 UAV 2012 is het Aannemer niet toegestaan de rechten en 
verplichtingen uit deze aannemingsovereenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Opdrachtgever over te dragen aan derden, dit op straffe van een direct opeisbare boete van ... 
euro, onverminderd de rechten van Opdrachtgever vergoeding van de geleden schade te vorderen 
(9). 

3.4 Aannemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever 
onderaannemers In te schakelen (paragraaf 6 lid 26 UAV 2012). Opdrachtgever is te allen tijde 
gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden die verband kunnen houden met de 

integriteit van de onderaannemer en de financiële gegoedheid van de onderaannemer. Ook kan zij 
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Aannemer verplichten om bepalingen als omschreven in deze aannemingsovereenkomst op te 

nemen In de onderaannemlngsovereenkomst (10). 

Keuzebepallng: 

3.5 Ten behoeve van de borging van de constructieve veiligheid dient Aannemer, voor eigen rekening 

en risico, zorg te dragen voor de aanstelling van onafhankelijk toezicht op de bouwplaats gericht op 

borging van de constructieve veiligheid. 
Zonodlg dient Aannemer daartoe een projectkwaliteltsplan en/of keurlngsplan voor de uitvoering 
van de constructies aan het onafhankelijk toezicht ter beschikking te stellen. 

De persoon die zorgdraagt voor het onafhankelijk toezicht behoeft de voorafgaande goedkeuring 
van Opdrachtgever. Indien Aannemer geen projectkwalitelts- en/of keuringsplan hanteert, Is 
permanent toezicht nodig op de uitvoering van de draagconstructies. (11) 

Artikel 4 Bouwvoorbereiding en waarschuwingsplicht 

4.1 Gedurende de aanbesteding is Aannemer in kennis gesteld van de ontwerpdocumenten opgenomen 

In de aanbestedingsstukken. Deze documenten zijn vermeld op bijlage ... bij deze overeenkomst. 

Aannemer heeft als deskundige kennis genomen van deze documenten en Is door Opdrachtgever in 

de gelegenheid gesteld gedurende de aanbestedingsprocedure hierover vragen te stellen, 
opmerkingen te maken en Opdrachtgever te waarschuwen voor alle tekortkomingen in of 

voortvloeiend ult het ontwerp. 

4.2 Aannemer bevestigt dat hij de gekozen oplossingen en werkwijzen, voor zover deze betrekking 

hebben op de uitvoering en de uitvoeringsorganisatie, geschikt acht om het Werk volgens de 

vereiste kwaliteit en binnen de overeengekomen tijd te realiseren (12). 

4.3 Als In de omschrijving van het Werk lets ontbreekt, waarvan Aannemer had behoren te weten dat 

dit zou behoren tot de te verrichten werkzaamheden en/of leveringen welke noodzakelijk blijken 
om het Werk compleet en gebruiksklaar op te leveren, dan Is Aannemer verplicht dit aan 

Opdrachtgever te melden en dit ult te voeren, als was het In het bestek en In de voorwaarden 

woordelijk omschreven, zonder daarvoor extra betalingen te kunnen verlangen (13). 

4.4 Aannemer zal In overleg met Opdrachtgever, vóór de aanvang van de werkzaamheden, de 

eigenaren van de belendende percelen op afdoende wijze in kennis stellen van de ult te voeren 
werken en werkzaamheden. Schade en kosten, ontstaan door verzuim hiervan, zijn voor rekening 
en risico van Aannemer (14). 

4.5 Aannemer zal tegen Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enig ander recht kunnen 
doen gelden voor vertraging of verandering van werken of werkzaamheden, ontstaan door 
geschillen tussen Aannemer en de rechthebbende(n) van de belendende percelen of terreinen, 

tenzij Aannemer aantoont dat Opdrachtgever terzake een verwijt te maken valt. 
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4.6 De kosten voor onttrekking en lozing van grondwater alsmede de betaling van de daarvoor 

verschuldigde belastingen en heffingen zijn In de aanneemsom begrepen. Ingeval Opdrachtgever al 
een vergunning voor onttrekking respectievelijk lozing van grondwater heeft aangevraagd, dan wel 

een melding heeft gedaan, zal Aannemer deze vergunning en/of melding overnemen door er voor 

te zorgen dat deze op de naam van Aannemer wordt gesteld (15). 

Artikel 5 Energieprestatie (EPC) 

5.1 Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De 

maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC ligt 

vast In de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm geldt voor zowel 
nieuwbouw van woningen als utiliteitsbouw. 

5.2 Ter aanvulling op paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 dient Aannemer de door de Opdrachtgever bij 
het bestek gevoegde EPC-berekenlng na te leven, zodat het werk na oplevering voldoet aan de 
overeengekomen EPC-waarde. 

5.3 Indien Aannemer In plaats van een voorgeschreven bouwstof, een bouwstof van overeenkomstige 

hoedanigheid wil leveren of anderszins een wijziging aan wil brengen gedurende de uitvoering van 

het werk, dan dient Aannemer Indien deze wijziging gevolgen heeft voor de EPC waarde hiervoor 
voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van de directie. 

5.4 Aannemer dient In dat geval zorg te dragen voor een nieuwe EPC-berekenlng. De 

kosten van deze nieuw te vervaardigen EPC-berekening komen voor rekening van Aannemer, tenzij 
deze aanpassing c.q. wijziging wordt toegepast op verzoek van de Opdrachtgever. 

Artikel 6 Veiligheid op het werk (Arbo regelgeving) (16) 

6.1 Aannemer staat er voor In dat het alle In het kader van het Arbeidsomstandigheden-besluit 

opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen. Aannemer zorgt onder meer doch niet 
uitsluitend voor: 

a. het ophangen van de kennisgeving Arbeidsinspectie op de bouwplaats en het actualiseren ervan 
b. de aanwijzing van een V&G-coördlnator uitvoeringsfase 

c. de correcte taakuitoefening van de onder b genoemde coördinator In het bijzonder waar het 

betreft het opstellen en actualiseren van het V&G-plan en het V&G-dossler 

d. opname van het V&G-plan als onderdeel van de In artikel 1.2 bedoelde documenten. 

6.2 Aannemer zal vóór de aanvang van de bouw van het Werk een Bouwvelligheidsplan en 
toegankelijkheid van bouwplaats vervaardigen zoals bedoeld In artikel 2.4 onder a van de Regeling 

Omgevingsrecht en dit ter goedkeuring Indienen bij de directie en de gemeente. Eventuele door de 
gemeente en/of de directie aan het Bouwvelllgheldsplan te stellen nadere eisen zullen geen 
aanleiding geven tot bijbetaling. Het Is Aannemer niet toegestaan met de bouw van het Werk een 
aanvang te maken zonder gemeentelijke goedkeuring van het Bouwveiligheidsplan. 
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6.3 Aannemer Is In het kader van de uitvoering van de bouw van het Werk gehouden alle hem 

ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet opgelegde verplichtingen en daaruit voortvloeiende c.q. 
daarmee samenhangende regelingen en voorschriften, tijdig en correct na te komen. Aannemer 

vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden die menen dat Opdrachtgever een deel van 
de In de vorige zin omschreven verplichtingen behoorde te dragen en bij de nakoming daarvan In 
gebreke Is gebleven. 

6.4 De in artikel 2.29 e.v. van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinatie gedurende de 

uitvoeringsfase is opgedragen aan Aannemer. Aannemer stelt daarvoor één of meer coördinatoren 
(V&G-coördinatoren) aan voor de uitvoeringsfase. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering 

aan de coördinatletaken genoemd In artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Aannemer 
zal de directie schriftelijk op de hoogte stellen van de naam of namen van de coördinator(en). 

6.5 Aannemer is tevens verantwoordelijk voor de naleving van het V&G-plan en voor de aanpassing 

van het V&G-plan en het V&G-dossler als bedoeld in artikel 2.30 onder c van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, Indien de voortgang van de bouw van het Werk of onderdelen 
daarvan daartoe aanleiding geven. 

6.6 Opdrachtgever zal voorts zorgdragen voor de tijdige en correcte melding van de bouw van het 
Werk bij Inspectie SZW (de Arbeidsinspectie) en voldoen aan de daaraan gerelateerde 
verplichtingen van overheidswege. 

6.7 Aannemer zal de directie tijdens (en zo nodig buiten) de bouwvergaderingen bij monde van de 
coördinator uitvoeringsfase informeren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op (de 

uitvoering van) de op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördlnatietaken, In 

het bijzonder de voortgang ten aanzien van het V&G-plan en het V&G-dossier. 

Artikel 7 Aanvang, bouwtijd en vertraging 

7.1 In afwijking van paragraaf 7 UAV is de datum van aanvang van het Werk door Partijen vastgesteld 

op ...... (datum) (17). 

7.2a In afwijking van paragraaf 8 lid 2 UAV 2012 wordt een werkdag als onwerkbaar beschouwd, 

wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de Aannemer gedurende 
tenminste 5 (vijf) uren door het grootste deel van de werknemers niet kan worden gewerkt. Het 
Werk dient te worden opgeleverd binnen ...... werkbare werkdagen of kalenderdagen, te rekenen 
vanaf de hiervoor genoemde datum waarop het Werk Is aangevangen. (18} 

Keuzebepallng: 

7.2b Aannemer stelt conform paragraaf 26 UAV 2012 binnen .... dagen na ondertekening van deze 
Overeenkomst voor de voortgang van het Werk een algemeen tijdschema en een gedetailleerd 
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werkplan op, welke Aannemer bij de uitvoering van het Werk zal naleven. Het tijdschema en het 

werkplan behoeven de goedkeuring van Opdrachtgever). 

7 .3 ln afwijking van paragraaf 42 UAV 2012 maakt Opdrachtgever bij overschrijding van de 
beschikbare werkbare werkdagen voor de bouw van het Werk aanspraak op een korting van ... 
euro, per wooneenheid per kalenderdag en met betrekking tot de bedrijfsruimte ... euro per m2 bvo 
per kalenderdag. Naast de korting Is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd aanspraak te maken 

jegens Aannemer op de door haar als gevolg van de te late oplevering geleden en nog te lijden 

schade , zonder dat op die schade het bedrag In mindering kan worden gebracht dat door 
Aannemer verschuldigd is aan kortingen op grond van deze bepaling (19). 

Artikel 8 Onderhoudstermijn en aansprakelijkheid na oplevering 

8.1 De onderhoudstermijn voor bouwkundige werken bedraagt 6 (zes) kalendermaanden, aansluitend 

op de opleveringsdatum van het Werk. De onderhoudstermijn voor Installatietechnische werken 

bedraagt 12 (twaalf) kalendermaanden, aansluitend op de opleveringsdatum van het Werk. In 

afwijking van paragraaf 11 UAV 2012 verplicht Aannemer zich de onderhoudsgebreken binnen de 

termijn van 5 (vijf) werkdagen na schriftelijke mededeling door Opdrachtgever te herstellen. Als 
herstel door levertijd of weersomstandigheden niet mogelijk is, toont Aannemer dit binnen de 

hiervoor genoemde termijn aan ten genoegen van Opdrachtgever die de Aannemer schriftelijk een 
nader uitstel kan toestaan. Indien Aannemer de gebreken binnen de gestelde termijn niet 
deugdelijk herstelt, Is Aannemer van rechtswege In verzuim. Opdrachtgever heeft dan het recht de 

onderhouds-gebreken door een door haar te kiezen onderneming te laten uitvoeren voor rekening 

van Aannemer. De aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor alle schade aan het Werk gedurende 

de onderhoudstermijn Is uitdrukkelijk uitgesloten. 

8.2 Na het verstrijken van de onderhoudstermijn blijft Aannemer aansprakelijk voor tekortkomingen 
aan het Werk die kunnen worden beschouwd als een verborgen gebrek. Onder een verborgen 

gebrek verstaan partijen een gebrek dat door de directie bij de oplevering redelijkerwijs niet 

onderkend had kunnen worden. De rechtsvordering ult hoofde van een verborgen gebrek verjaart 

na verloop van S jaar na de dag waarop de onderhoudstermijn Is geëindigd. Indien er echter 

sprake is van een tekortkoming waardoor het Werk geheel of gedeeltelijk dreigt in te storten dan 
wel ongeschikt dreigt te raken voor de bestemming waarvoor het blijkens deze overeenkomst is 

bedoeld, bedraagt de verjaringstermijn 10 jaar na de dag waarop de onderhoudstermijn is 
geëindigd (20). 

Artikel 9 KetenaansprakellJkheldsregellng 

9.1 Aannemer werkt uitsluitend op een wijze die toegestaan Is c.q. vereist is op basis van de 
Ketenaansprakelijkheidsregelingen de geldende aanvullingen daarop zoals nader omschreven in het 

Bestek. De onderaannemers, fabrikanten en leveranciers van Aannemer dienen eveneens aan het 
gestelde in de Ketenaansprakelijkheidsregellng te voldoen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever c.q. 
blijft haar volledig vrijwaren ter zake van enige aanspraken die fiscus en/of het UWV te eniger tijd 
met betrekking tot de bouw van het Werk jegens Opdrachtgever zal stellen uit hoofde van de 
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Ketenaansprakelijkheidsregeling. De omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de 

fiscus en/of het UWV op Opdrachtgever heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden 
kosten. Deze vordering van Opdrachtgever op Aannemer zal direct opeisbaar zijn zonder 

rechterlijke tussenkomst (21). 

9.2 Aannemer stemt er zonder enig voorbehoud mee In dat door Opdrachtgever een voorgeschreven 

deel van de aan Aannemer toekomende aanneemsom of termijnen op een G-rekening van 

Aannemer wordt overgemaakt. Voor deze opdracht wordt het loonkostenbestanddeel vastgelegd op 

... % hetgeen resulteert in een storting op de G-rekening groot ... % van de aanneemsom of iedere 

deelbetaling daarvan (22}. 

Artikel 10 Wet arbeid vreemdelingen 

10.1 Aannemer staat er voor In dat hij alle hem In het kader van de Wet arbeid vreemdelingen 
opgelegde verplichtingen, zoals nader omschreven In het Bestek, tijdig en correct zal nakomen. 

10.2 Aannemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van artikel 10.1 zijn opgelegd 
ook op te leggen aan alle onderaannemers die hij ten behoeve van de uitvoering van dit Project 

inschakelt en de nakoming van deze verplichting ten genoegen van Opdrachtgever aan te tonen. 

10.3 Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor de mogelijke gevolgen, daaronder uitdrukkelijk doch niet 

uitsluitend begrepen de oplegging van een eventuele administratieve boete Ingeval van een 

tekortkoming In de nakoming van de In het vorige leden opgelegde verplichtingen (23}. 

Artikel 11 Wet Aanpak Schijnconstructies 

11.1 Aannemer houdt zich bij de uitvoering van de opdracht aan geldende wet 
en regelgeving en een van toepassing zijnde cao. 

11.2 Aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van 

onderhavige opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

11.3 Aannemer verschaft desgevraagd aan bevoegde Instanties toegang tot deze arbeidsrechtelijke 
afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatle. 

11.4 . Aannemer verschaft desgevraagd aan de Opdrachtgever toegang tot deze arbeidsrechtelijke 
afspraken Indien deze dit noodzakelijk acht In verband met het voorkomen van of de behandeling 
van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst. 

1 LS Aannemer Is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen (informatieplichten) onverkort 
op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van 
de Overeenkomst. 
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11.6 Aannemer is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande 

contractverplichtingen onverkort opnemen In contracten die zij aangaan ten behoeve van de 

uitvoering van de onderhavige Overeenkomst. 

Artikel 12 Bankgarantie 

12.1 In verband met een eventuele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voortvloeiende uit de 

Ketenaansprakelljkheldsregeling en de Wet arbeid vreemdelingen, en tot meerdere zekerheid voor 

de juiste en volledige nakoming van alle verplichtingen van Aannemer ult deze overeenkomst 
daaronder mede begrepen betaling van de In artikel 7.3 omschreven korting (24), zal Aannemer 

ten gunste van Opdrachtgever een on demand bankgarantie (25) stellen. De bankgarantie 

bedraagt ... euro (zegge: ... euro), zijnde ... % van de aanneemsom (26) en wordt binnen 2 (twee) 

weken na tekenen van deze overeenkomst aan Opdrachtgever toegezonden conform het model 

gehecht aan deze aannemingsovereenkomst als bijlage ... De kosten van deze garantie zijn voor 
rekening van Aannemer. Indien de bankgarantie - ongeacht de reden - wordt aangesproken, zal 
Aannemer gehouden zijn tot aanvulling tot het oorspronkelijke bedrag van de bankgarantie. Het 

bepaalde In paragraaf 43a lid 7 UAV 2012 Is uitgesloten (27). 

12.2 De bankgarantie blijft van kracht totdat de tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijnen 

zijn verstreken, vermeerderd met een kalendermaand. Opdrachtgever zal de bankgarantie 

retourneren nadat genoemde termijnen zijn verstreken, tenzij Opdrachtgever reeds een beroep 

heeft gedaan op de bankgarantie. 

Artikel 13 Meer- en minderwerk 

13.1 Meer- en minderwerk mogen niet eerder uitgevoerd worden dan na voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring door Opdrachtgever. De kosten voor eventueel meerwerk worden na de oplevering 

verrekend, evenals de aftrekpost voor eventueel minderwerk. Verrekening van het meer- en 

minderwerk vindt plaats In afwijking van paragraaf 35 lid 5 UAV, op basis van de door Aannemer 

overgelegde inschrijfbegroting (28), bijlage .... De Inschrijfbegroting vormt uitdrukkelijk geen 
contractstuk, doch dient uitsluitend voor het bepalen van de bedragen of prijzen voor verrekening 

van het meer- en minderwerk. 

13.2 Eventuele fouten en/of onvolledlgheden In bijvoorbeeld bestekken, tekeningen en overige 

contractdocumenten, waaraan Aannemer heeft bijgedragen in bouwteamverband en/of kennis van 

heeft kunnen nemen en waarvoor redelijkerwijs geldt dat Aannemer deze had kunnen voorkomen 
of hiervoor had kunnen waarschuwen, geven geen aanspraak op meerwerk (29). 

Keuzebepallng: 

13.3 Het meer- en minderwerk dient door aannemer te worden verwerkt in bestekposten volgens de 
STABU2-systematlek worden aangeleverd In volgorde en codering overeenkomstig het bestek. 
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13.4 De goedgekeurde bestekposten moeten digitaal, in het zogenaamde STABU uitwisselformaat 

(suf/s0l) worden overgelegd aan de Opdrachtgever dan wel - Indien deze daartoe door de 
Opdrachtgever is aangewezen - aan de directie. 

Artikel 14 Verzekeringen (30) 

14.1 Aannemer zal het Werk tijdens de duur van de bouw van het Werk en de werkzaamheden 

gedurende de bouwkundige onderhoudstermijn (31} verzekerd houden overeenkomstig het 

bepaalde in zijn doorlopende constructieverzekering voor bouwwerken (de CAR-verzekering). De 
CAR-verzekering dient te voldoen aan de voorwaarden omschreven in het Bestek. 

14.2 De premie van deze verzekering, vanaf de datum van Ingang van de verzekering tot het moment 

zoals genoemd In lid 1, evenals de polls- en zegelkosten zijn voor rekening van Aannemer. 

14.3 Aannemer verplicht zich hierbij alle verantwoordelijkheid, gerelateerd aan het Werk, op zich te 

nemen, voortvloeiende uit het wettelijk aansprakelijkheidsrisico van Opdrachtgever tegenover 
derden, waarvoor door Aannemer ten genoegen van Opdrachtgever een verzekering zal worden 

afgesloten voor een tijdsduur vanaf de aanvang van de bouw van het Werk tot het moment zoals 
genoemd in lid 1. 

14.4 Aannemer verplicht zich de onder c genoemde aansprakelijkheid mede te dekken in 
de onder lid 1 genoemde CAR-polls. 

14.5 Aannemer vrijwaart Opdrachtgever in alle opzichten voor alle aanspraken van derden jegens 
Opdrachtgever, ten gevolge van schade die is opgetreden door ernstige nalatigheid of grove schuld 

van Aannemer, door Aannemer aangestelde onderaannemers of de ondergeschikten/niet 

ondergeschikten van door Aannemer aangestelde onderaannemers. 

14.6 Een eventueel eigen risico komt voor rekening van Aannemer. De polis vermeldt Aannemer als 

verzekeringnemer en Opdrachtgever als begunstigde. Aannemer zal van de verzekeraar bedingen 

dat, Ingeval van wanbetaling van de premie dan wel opzegging van de polis om andere redenen, 

de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan Opdrachtgever mededeling zal doen en dat de 
verzekering na verzending van bedoelde brief nog 14 (veertien) dagen zal doorlopen, gedurende 

welke periode Opdrachtgever het recht heelt op kosten van Aannemer een nieuwe verzekering 

onder dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de 

aanneemsom ingehouden. 

14.7 Aannemer verstrekt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering blijkt, binnen 
14 (veertien) dagen na aanvang van de bouw van het Werk aan Opdrachtgever. Laat Aannemer dit 
na dan is Opdrachtgever bevoegd om zonder ingebrekestelling voor rekening van Aannemer tot het 
sluiten van de hierboven bedoelde verzekering over te gaan. 
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Artikel 15 Retentierecht 

15.1 Aannemer verklaart dat hij met betrekking tot het Werk of delen van het Werk, afstand doet van 
zijn mogelijkheid om zich op het retentierecht te beroepen ter zake van het Werk of elk ander recht 

om de oplevering op te schorten of het Werk in zijn geheel of delen daarvan, vanaf de datum van 
oplevering, In bezit te houden, tenzij Opdrachtgever in verzuim is met betaling van de reguliere 

termijnen van de aanneemsom (inclusief opgedragen meer en minderwerk). 

15.2 Aannemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers dat zij eveneens afstand doen van hun 
mogelijkheid zich op eventuele retentierechten te beroepen ter zake van het Werk en draagt zorg 
dat het daartoe strekkende beding wordt opgenomen in de desbetreffende 
onderaannemingsovereenkomst. Aannemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever aantonen dat 
deze verplichting in de onderaannemlngsovereenkomsten is nagekomen. Aannemer vrijwaart 

Opdrachtgever voor schade als gevolg van het uitoefenen van het retentierecht door een 
onderaannemer (32). 

Artikel 16 Tussentijdse beëindiging van de Aanneemovereenkomst (33) 

16.1 In afwijking van paragraaf 46 UAV 2012 heeft Opdrachtgever het recht deze 
aannemingsovereenkomst zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de Aannemer gericht aangetekend 

schrijven, indien: 

a. de uitvoering van het Werk geen doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt c.q. het Werk 
dient te worden stllgelegd op grond van het felt dat enige benodigde verleende vergunning voor het 
Werk zal worden ingetrokken, geschorst of vernietigd; 

b. Aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte daarvan staakt dan wel 
overdraagt, dan wel Indien Aannemer wordt geliquideerd, vereffend en/of ontbonden; 
c. Indien Aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een zodanig 

gedeelte daarvan, respectlevelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van Opdrachtgever 

deugdelijke en tijdige uitvoering van de aannemingsovereenkomst in gevaar dreigt te komen; 

d. Aannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan Aannemer (voorlopige) surseance 
van betaling wordt verleend, het falllissement van Aannemer wordt aangevraagd of Aannemer In 

staat van faillissement wordt verklaard, dan wel haar crediteuren een onderhands akkoord 
aanbiedt; 

e. vast komt te staan dat Aannemer in gebreke Is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde 
van deze aannemingsovereenkomst en het verzuim niet binnen de daarvoor door Opdrachtgever 
gestelde termijn opheft; 
f. Opdrachtgever redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de Integriteit van Aannemer In het 
geding Is, waarvan In ieder geval sprake is indien Aannemer strafrechtelijk veroordeeld is of na 31 
augustus 2006 beboet is door de NMa dan wel een of meer zwaarwegende wettelijke 
Integriteitsverplichtingen niet is nagekomen (34 ). 

16.2 Opdrachtgever heeft na ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel het recht de uitvoering van 
het Werk zelf of door een andere aannemer uit te (doen) voeren. Voorts heeft Opdrachtgever het 
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recht de aanneemsom althans het onbetaald gebleven gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk aan 
te wenden tot betaling van de door Aannemer bij de realisatie van het Werk betrokken derden, 
waarbij Opdrachtgever jegens Aannemer alsdan gekweten zal zijn ten belopen van de aan die 

betrokkenen betaalde bedragen. 
Voorts Is Opdrachtgever gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor Opdrachtgever (zullen) 
ontstaan aan Aannemer In rekening te brengen dan wel deze schade en (meer)kosten te 
verrekenen met hetgeen Opdrachtgever eventueel nog aan Aannemer verschuldigd mocht blijken 

te zijn. 

16.3 Indien deze aannemingsovereenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, Is Opdrachtgever 
gerechtigd van alle documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a., voor zover die aan 
Aannemer zouden toebehoren, naar goeddunken gebruik te maken en deze aan derden ter 
beschikking te stellen, zonder dat Opdrachtgever terzake enige vergoeding verschuldigd Is. 

Aannemer zal zodanige documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a. op eerste 
verzoek aan Opdrachtgever overhandigen. Voorts zal Aannemer generlei recht jegens een der bij 
het Werk betrokken of te betrekken derden kunnen doen gelden. 

16.4 Uitsluitend In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde In dit artikel in lid 1 onder a, Is 
Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 UAV, aan Aannemer een vergoeding 
verschuldigd van de ten tijde van de ontbinding daadwerkelijk door Aannemer aantoonbaar 
gemaakte kosten welke naar de stand van het Werk zullen worden afgerekend. 

16.5 In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde In dit artikel In lid 1 onder b tot en met f, Is 
Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 UAV, aan Aannemer geen enkele vergoeding 

ult welke hoofde dan ook verschuldigd. 

16.6 Het In dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtgever, om haar verplichtingen op te 
schorten Indien Opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Aannemer zijn 
verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen. 

Artikel 17 Opschortende voorwaarden (35) 

De bepalingen van deze aannemingsovereenkomst treden eerst in werking nadat aan alle 
navolgende voorwaarden Is voldaan: 

a. aan Opdrachtgever Is een bruikbare omgevingsvergunning voor het bouwen verleend 
b. door de Raad van Commissarissen van Opdrachtgever goedkeuring is verleend aan deze 
overeenkomst 
c ....... (partijen kunnen hier naar believen voorwaarden opnemen waaraan voldaan moet worden, 
wil de aannemingsovereenkomst In werking treden). 

Artlkel 18 Geschillen 

18.1 In afwijking van paragraaf 49 UAV 2012 worden alle geschîllen die naar aanleiding van deze 
aannemingsovereenkomst of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen Aannemer en 
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Opdrachtgever ontstaan, ter keuze van Opdrachtgever beslecht door de gewone rechter, dan wel 
de Raad van Arbitrage voor de Bouw (36). 

18.2 Indien Aannemer een procedure aanhangig wil maken, zal hij Opdrachtgever gedurende één maand 
In de gelegenheid stellen schrlftelljk haar keuze kenbaar te maken. Indien Aannemer een 
spoedeisend belang heeft bij een voorlopige voorziening, kan hij de termijn bekorten tot vijf 

werkdagen. 

18.3 Indien Opdrachtgever kiest voor de Raad van Arbitrage en indien de omvang van het geschil meer 
bedraagt dan ( 50.000,--, zal het scheidsgerecht bestaan ult drie leden, waarvan de voorzitter een 
jurist zal zijn. 

Aldus overeengekomen en getekend te ...... , d.d ....... 

Opdrachtgever: Aannemer: 


