
KaraKteristieKen van 
contractvormen

in 2005 heeft construction innovations Ltd (vK) zes landen vergeleken op het terrein van aanbesteden en 

contractvormen. op verzoek van Pianoo is destijds een samenvatting gemaakt met onderstaand overzicht 

van de voor- en nadelen van de verschillende contractvormen, dat nog steeds bruikbaar is.

contractvorm voordeLen nadeLen

traditioneel 
(raW)

•	 Bij volledig uitgewerkt ontwerp aanbesteden op 
de laagste prijs

•	 Vaste bedragen per kwantitatieve eenheid 
materiaal of element

•	 Hoge graad van zekerheid dat kwaliteit wordt 
gerealiseerd

•	 Aanbieder zoekt naar de gaten in het ontwerp
•	 Scheiding ontwerp en bouw resulteert in relatief 

lange ontwerp- en bouwfasen
•	 Relaties zijn confronterend en niet dynamisch
•	 Opslagen voor projectrisico’s

Bemiddelend  
via derde partij

•	 Vroeger in het proces
•	 Vroegtijdig advies over ontwerp en 

bouwexpertise
•	 Hoge graad van flexibiliteit
•	 Gebruik van individuele werkpakketten vergroot 

competitie op beheersing bouwkosten

•	 Meerderheid van de projectrisico’s ligt bij de 
opdrachtgevers

•	 Geen vaste prijs vooraf

Geïntegreerd 
(dB/d&c)

•	 Eén opdrachtnemer verantwoordelijk voor het 
gehele project

•	 In het geval het pve goed is gespecificeerd, 
bestaat al in een vroege fase zekerheid over het 
definitieve budget

•	 Goede afstemming ontwerp en uitvoering

•	 Als het pve dubbelzinnig is, meningsverschillen 
over aanbiedingen

•	 Afwezigheid van vaste bedragen eenheden 
bouwmaterialen, maakt beoordeling van 
onderlinge verschillen in aanbiedingen lastig

extra geïntegreerd
(dBm/dBo)

•	 Één opdrachtnemer verantwoordelijk voor 
concept, uitvoering en beheer

•	 Management hele huisvestingsketen over lange tijd
•	 Geïntegreerde bouwteams
•	 Outputspecificaties op het vlak van facility 

management.
•	 Managen van kosten en prestaties over de hele 

levenscyclus

•	 Behoefte aan duidelijke output specificaties door 
de opdrachtgever geven risico van over-uitwer-
king wat flexibiliteit reduceert

•	 Hoge transactiekosten
•	 Minder flexibiliteit bij veranderingen tijdens 

beheerfase; risico hoge extra kosten

PPs/dBFmo •	 Minder beslag op publieke uitgaven
•	 Grotere zekerheid
•	 Markt betrokken bij publieke dienstverlening
•	 Oriëntatie op kosten en prestaties over hele 

levenscyclus gebouwen
•	 Geïntegreerde bouwteams en supply chain 

management

•	 Comparator-exercitie nodig om private financiering 
te rechtvaardigen

•	 Zeer hoge transactiekosten
•	 Publieke verantwoording moeilijk te organiseren
•	 Veranderingen tijdens de rit zijn duur en vergen 

veel onderhandelingen

Bron: Vergelijkend onderzoek naar beleid en praktijk van aanbestedings- en contractvormen in de bouwsector in Westerse landen, 
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http://www.pianoo.nl/document/6751/aanbestedings-contractvormen-in-bouwsector
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