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1. Inleiding 
 
Een school laten bouwen begint met aanbesteden. Aanbesteden is de manier om professioneel 
opdrachten in de markt te zetten. Het doel van aanbesteden is de opdrachtnemer te contracteren met 
het meest geschikte product (dienst/werk) tegen de meest gunstige prijs. Door concurrentiestelling 
optimaliseren aanbestedende diensten hun kansen op de beste prijs/kwaliteitverhouding en worden 
vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd.  
 
Een ontwerp- en bouwproces begeleiden is een ingewikkelde, tijdrovende aangelegenheid. U kunt uw 
aanbesteding op verschillende manieren aanpakken. Welke manier het beste bij u past, is afhankelijk 
van uw wensen, budget en planning. 

Opdrachten voor scholenbouw worden tot nu toe nog vaak aanbesteed in losse fasen. Het 
schoolbestuur/de gemeente selecteert een architect, die een ontwerp uitwerkt. Wanneer er een 
definitief ontwerp ligt, wordt een aannemer geselecteerd voor de bouw. Na oplevering worden voor het 
beheer (onderhoud en exploitatie) losse contracten afgesloten met aanbieders.  

In veel gevallen kan er slimmer worden aanbesteed, via een integrale aanpak. Tijdens ontwerp en 
bouw kunnen toekomstige effecten op het beheer al in de plannen meegenomen. Zo wordt er 
toegewerkt naar een integraal contract, waarbij partijen meer samenwerk en de kans dat een gebouw 
na oplevering vervelende verrassingen oplevert, minimaal is. De laatste jaren worden ‘innovatieve’ 
bouworganisatie- en contractvormen in toenemende mate toegepast. Steeds meer partijen zien in dat 
het integreren van bouwfasen voordelen kan opleveren en de nadelen van het traditionele 
bouwproces kan beperken.  
 
Een integrale aanpak betekent een andere manier van denken, een nieuwe aanpak durven 
overwegen. Servicecentrum Scholenbouw kan u daarin van informatie en advies voorzien. In deze 
publicatie kunt u meer lezen over de verschillende manieren van aanbesteden en wat daar allemaal 
bij komt kijken.  
 
Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking ZRI adviseurs ingenieurs, adviesbureau op het 
gebied van bouwmanagement en aanbesteden.  
 

 
Louk Heijnders 
Directeur SCS 
 
 
Den Haag, 2011
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2. Traditioneel of integraal? 
 

2.1 Van traditioneel naar geïntegreerd  
Het bouwproces kan na de initiatieffase globaal opgedeeld worden in vijf verschillende fasen:  

• Programma: de fase waarin de eisen en wensen van de verschillende actoren in het 
bouwproces worden vertaald naar een programma van eisen voor het bouwproject.  

• Ontwerp: de fase waarin het programma van eisen wordt uitgewerkt in een ontwerp. 
• Realisatie: de fase waarin het ontwerp daadwerkelijk wordt gerealiseerd.  
• Onderhoud: (meerjarig) onderhoud van het gerealiseerde bouwproject verzorgen.  
• Beheer: De (fysieke) exploitatie van het bouwproject.  

 
Elk van deze fasen brengt specifieke taken met zich mee. De opdrachtgever kan de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die taken verdelen over verschillende gespecialiseerde 
partijen. De bouworganisatievorm is de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden voor een 
bepaalde fase. Binnen deze afbakening zijn contractueel vele mogelijkheden om 
verantwoordelijkheden voorwaarts of achterwaarts te integreren, middels alternatieve contractvormen. 
Tot voor kort werd door opdrachtgevers bijna altijd de traditionele bouworganisatievorm gevolgd.  
 
Bij een traditionele aanbesteding ligt de verantwoordelijkheid per fase bij verschillende partijen. 
Hierdoor ontstaat een scheiding tussen het opstellen van het programma, het uitwerken van het 
programma in een ontwerp (vastgelegd in bestekstukken), de realisatie van het ontwerp en het 
onderhoud & beheer van het gebouw. Behalve een scheiding tussen de feitelijke werkzaamheden in 
de verschillende fasen ontstaat ook een scheiding van verantwoordelijkheid en controle, zie figuur 2.1.  
 

 
Figuur 2.1 De traditionele bouworganisatievorm 
 
De nadelen van de traditionele bouworganisatievorm hebben geleid tot de ontwikkeling van 
geïntegreerde bouworganisatievormen. Hierbij kunnen twee of meer fasen vallen onder de 
verantwoordelijkheid van één opdrachtnemer. Dit kan specifieke voordelen met zich meebrengen die 
goed aansluiten bij de uitgangspunten van een opdrachtgever.  
 

2.2 Afstemming van de bouworganisatievorm  
Vraagspecificatie  
Per bouworganisatievorm kan het moment van contracteren en, daarmee samenhangend, de 
formulering van de vraagspecificatie verschillen. De vraagspecificatie kan gebaseerd worden op de 
volgende producten uit het ontwerpproces:  

• Programma van eisen (PvE)  
• Voorlopig ontwerp (VO) 
• Definitief ontwerp (DO) 
• Bestekstukken 
 

In de preontwerpfase (definitiefase) bestaat een vraagspecificatie uitsluitend uit doelvoorwaarden, er 
is immers nog geen ontwerp. Na de bestekfase zal de vraagspecificatie voor het overgrote deel (ca. 
90%) bestaan uit middelvoorwaarden (bestekstukken) en voor een klein deel (ca. 10%) uit 
doelvoorwaarden (kwaliteitsomschrijvingen). Na de voorlopige ontwerpfase en de definitieve 
ontwerpfase zal de vraagspecificatie bestaan uit een mix van doel- en middelvoorwaarden.  
In figuur 2.2 is dit verduidelijkt.  
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Figuur 2.2. De mix van doel en middelenvoorwaarden in de vraagspecificatie 
 
Met het omzetten van middel- in doelvoorwaarden neemt de ontwerp- en keuzevrijheid gedurende het 
ontwerptraject af. Wanneer uitvoerende partijen vroegtijdig bij een project worden betrokken bepaalt 
het exacte moment de ruimte voor de uitvoerende partij om oplossingen aan te dragen, zie figuur 2.3.  
 

 
Figuur 2.3. Afname van ontwerp- en keuzevrijheid gedurende het ontwerptraject 
 
Planning  
Wanneer uitvoerende partijen vroegtijdig bij een project worden betrokken kan dit voordelen met 
betrekking tot de planning opleveren. Dit voordeel is gelegen in het parallel lopen van de fase prijs- en 
contractvorming met een bepaalde fase uit het ontwerpproces. In figuur 2.4 is het verschil 
weergegeven tussen een traditionele bouworganisatievorm, waarbij de uitvoerende partijen worden 
gecontracteerd op basis van bestekstukken, en alternatieve vormen, waarbij de uitvoerende partijen 
participeren in de ontwerpfase en op basis van een PvE, VO of DO worden gecontracteerd.  
 

 
Figuur 2.4. Aanbesteding van traditionele versus alternatieve bouworganisatievormen 



  

5 

 
 
Kennisinbreng  
Het vroegtijdig bij een project betrekken van uitvoerende partijen heeft het voordeel dat eenzelfde 
partij verantwoordelijk is voor zowel (een deel van) het ontwerp als de uitvoering. Door de participatie 
van de uitvoerende partijen in de ontwerpfase en in de uitvoeringsfase kan de kennis en ervaring op 
het gebied van de uitvoering in de bestekstukken worden geïntegreerd en bestaat de mogelijkheid om 
het ontwerp te optimaliseren op uitvoeringsaspecten. Dit is weergegeven in figuur 2.5. Dit kan zowel 
voor de kwaliteit, de planning als het budget voordelen bieden.  
 

 
Figuur 2.5. Inbreng van uitvoeringskennis door de opdrachtnemer 
 
Vooraf dient de opdrachtgever een volledige afbakening te maken van de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokken partijen in de op te dragen fasen.  
 
Communicatie en informatie  
Bij participatie van de uitvoerende partijen in de ontwerpfase kunnen de verantwoordelijke ontwerpers 
en uitvoeringsdeskundigen het ontwerp intensief met elkaar bespreken tijdens hun gezamenlijke 
werkzaamheden aan het ontwerp en kan aldus de communicatie worden bevorderd en het risico van 
faalkosten worden beperkt. Het bevorderen van een goede communicatie met betrekking tot het 
ontwerp en de uitvoering binnen het project vormt een belangrijke succesfactor. De opdrachtgever kan 
door regelmatige toetsmomenten communiceren met de opdrachtnemer en inzicht krijgen in het 
proces. De interpretatie van de uitgangspunten dient tussen beide partijen een goede afstemming te 
krijgen, zie figuur 2.6.  
 

 
Figuur 2.6. Communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
 
Prijsvorming  
Bij prijsvorming op basis van bestekstukken kan de opdrachtgever de aanneemsom nadien doorgaans 
uitsluitend nog beïnvloeden middels meer- en minderwerk. De mogelijkheden hiertoe zijn evenwel 
beperkt.  
 
De prijsvorming op basis van bijvoorbeeld een PvE, VO of DO kan geschieden conform dezelfde 
procedure als een prijsvorming op basis van bestekstukken, met dien verstande dat de 
inschrijvingssom tevens een vergoeding voor de ontwerpfase omvat. Daarnaast kan de verplichting 
voor de opdrachtnemer worden opgenomen om het ontwerp af te stemmen op de (budgettaire) 
wensen van de opdrachtgever. Dit biedt de opdrachtgever dus de mogelijkheid om, mits dat in de 
procedure is voorzien, in de uitwerking van het ontwerp exact uit te komen op het bedrag aan 
bouwkosten dat de opdrachtgever aan het bouwplan wil besteden. De mogelijkheden tot beïnvloeding 
van de realisatieprijs nemen af naarmate het ontwerp vordert, zie figuur 2.7.  
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Figuur 2.7. Alternatieve bouworganisatievormen bieden meer ruimte om kosten te optimaliseren 
 
 
Bij een aanbesteding kan ook worden overwogen een vaste prijs mee te geven en kwaliteit (vanaf een 
vastgesteld minimum) variabel te maken. Dan kan de opdracht gegund worden aan de partij die de 
meeste kwaliteit levert binnen het taakstellend budget.  
 
Partnering en alliantievorming  
Uitvoerende partijen kunnen, door de betrokkenheid in de ontwerp- en uitvoeringsfase en door de 
mogelijkheid om invloed uit te oefenen, zich meer als partner gaan gedragen bij de uitwerking en 
realisatie van het project. Zij kunnen meer commitment tonen met betrekking tot de doelstellingen en 
uitgangspunten van de opdrachtgever.  
 
Ook is het mogelijk om het contract kenmerken te geven van alliantievorming. Hierbij kan het proces 
zo worden ingericht dat in plaats van traditioneel tegengestelde belangen de partijen meer 
gelijkgerichte belangen hebben. Op deze wijze kan de opdrachtnemer worden gestimuleerd om het 
resultaat te optimaliseren. Voor de financiële opbrengst van deze optimalisaties kunnen 
opdrachtgever en opdrachtnemer een verdeelsleutel overeenkomen.  
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3. Bouworganisatievormen 
 
In dit hoofdstuk worden de kenmerken van de voornaamste bouworganisatievormen beschreven. 
Bouworganisatievormen worden met veel verschillende namen aangeduid. Vaak worden hiervoor 
Engelse termen gebruikt als design & construct, engineer & build, construct & maintain et cetera. Aan 
deze termen wordt vaak een verschillende inhoud gegeven, een eenduidige definitie ontbreekt. Wij 
hebben gekozen om de bouworganisatievormen te presenteren in de benaming van de fasen 
waarvoor een opdrachtnemer (hoofd) verantwoordelijke is. In onderstaande figuur zijn de belangrijkste 
bouworganisatievormen weergegeven.  
 

 
 
 
Traditioneel  
Deze traditionele bouworganisatievorm is nog steeds de meest toegepaste vorm. Bij de traditionele 
bouworganisatievorm ligt de verantwoordelijkheid per fase bij verschillende partijen. Hierdoor ontstaat 
een scheiding tussen het opstellen van het programma, het uitwerken van het programma in een 
ontwerp, de realisatie van het ontwerp en het onderhoud en beheer van het gebouw. Behalve een 
scheiding tussen de feitelijke werkzaamheden in de verschillende fasen ontstaat ook een scheiding 
van verantwoordelijkheid en controle. Daar staat tegenover dat de invloed van de opdrachtgever bij 
deze bouworganisatievorm groot is. Voor de traditionele bouworganisatievorm geldt dat, door het 
jarenlange gebruik van deze vorm, de rolverdeling en verdeling van verantwoordelijkheden duidelijk is 
voor alle partijen.  
 
Binnen de traditionele vorm kan het moment waarop de uitvoerende partijen bij het project betrokken 
worden variëren. Traditioneel gebeurt dit na afronding van de bestekstukken, maar er zijn ook 
varianten mogelijk waarbij de uitvoerende partijen al gedurende de ontwerpfase bij het project 
betrokken worden. De meeste van de bovenstaande nadelen van de traditionele bouworganisatievorm 
kunnen met een alternatieve contractvorm worden weggenomen. 
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Ontwerp en realisatie  
De verantwoordelijkheid voor zowel het ontwerp als de realisatie ligt bij één opdrachtnemer. Gevolg 
hiervan is dat de vraagspecificatie, die als basis dient voor het contract tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer, bestaat uit prestatie-eisen. De invloed van de opdrachtgever na contractering is 
relatief beperkt. De opdrachtgever moet de nakoming van contractafspraken nauwgezet controleren.  
 
Met betrekking tot de bouworganisatievorm ‘ontwerp en realisatie’ kan het moment waarop de 
opdrachtnemer bij het ontwerp betrokken wordt variëren. Dit kan voor de start van de ontwerpfase zijn, 
maar ook nadat er een structuurontwerp, voorlopig ontwerp of definitief ontwerp is gemaakt. In alle 
gevallen is de opdrachtnemer vanaf contractering integraal eindverantwoordelijk.  
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Realisatie en Onderhoud  
De verantwoordelijkheid voor de realisatie en het (langdurig) onderhoud ligt bij één partij. Andere 
partijen zijn verantwoordelijk voor het ontwerp. De realisatieopdracht is vastgelegd in bestekstukken, 
vergelijkbaar met de traditionele bouworganisatievorm. De opdracht voor het onderhoud is vastgelegd 
in een onderhoudscontract, bijvoorbeeld op basis van prestatie-eisen. De opdrachtgever heeft veel 
invloed op het procesverloop en het ontwerp, maar een beperkte invloed op het onderhoud. De 
opdrachtgever moet nakoming van het prestatiecontract in de onderhoudsfase nauwgezet controleren.  
 
Binnen deze bouworganisatievorm is achterwaartse integratie van uitvoeringskennis mogelijk door 
uitvoerende partijen reeds gedurende ontwerpfase bij het project te betrekken. Met name voor de 
installaties geldt dat de optimalisatie van de uitvoering in de ontwerp- en engineeringfase een 
belangrijke invloed kan hebben op het onderhoud daarvan. Bij deze varianten blijven de ontwerpende 
partijen evenwel (grotendeels) verantwoordelijk voor het ontwerp. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
de bouworganisatievorm ontwerp, realisatie en onderhoud.  
 



  

10 

 
 
Ontwerp, Realisatie en Onderhoud (en Beheer)  
Onderhoud en beheer worden vaak in één adem genoemd, omdat deze fasen in het bouwproces 
gelijktijdig verlopen. Toch is er een belangrijk verschil: 

• Onderhoud (meerjarig): het gebouw in technische zin op een vooraf vastgestelde minimaal 
kwaliteitsniveau houden.  

• Beheer: de wijze waarop het gebouw wordt gebruikt, waar onder monitoren in welke mate het 
gebouw bijdraagt aan de uitvoering van de functie en of het nog voldoet aan de 
(veranderende) eisen van haar gebruikers.  

 
Bepaalde gebouwen kunnen beheerd worden door een overkoepelende organisatie terwijl de 
betreffende gebruiker verantwoordelijk is voor het beheer. De aansturing van onderhoud en beheer 
zijn in dat geval gescheiden. De aansturing van onderhoud en beheer kan ook in handen zijn bij één 
partij (doorgaans de gebruiker), het grote voordeel hierbij is dat technische kennis van onderhoud kan 
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worden geïntegreerd in de beheerstrategie. Met betrekking tot bouworganisatievormen liggen 
onderhoud en beheerdermate zodanig in elkaars verlengde dat de bouworganisatievormen ‘ontwerp, 
realisatie en onderhoud’ en ‘ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer’ in één paragraaf nader is 
uitgewerkt.  
 
De verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud (en het beheer) ligt bij één 
partij. De vraagspecificatie, die als basis dient van het contract, is vastgelegd in prestatie-eisen. De 
opdrachtgever heeft na het afsluiten van het contract een beperkte invloed op het ontwerp, de 
realisatie en het onderhoud (en het beheer). De opdrachtgever moet de nakoming van 
contractafspraken nauwgezet controleren.  
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Strategische samenwerking  
Opdrachtgever en opdrachtnemer(s) werken nauw samen op basis van een 
samenwerkingsovereenkomst. De verantwoordelijkheid voor het programma, het ontwerp, de 
realisatie, het onderhoud en het beheer ligt bij alle partijen gezamenlijk. Alle partijen delen gezamenlijk 
het risico en de winst of het verlies. Optimalisatie van het programma, het ontwerp, de realisatie, het 
onderhoud en het beheer is mogelijk. Voor het welslagen van de samenwerking zijn openheid, 
transparantie, vertrouwen en gelijkgerichte belangen essentieel.  
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Contractvormen  
Met de begrippen bouworganisatievorm en contractvorm wordt in de bouwwereld vaak hetzelfde 
verstaan terwijl de begrippen wel degelijk van inhoud verschillen. Een bouworganisatievorm bepaalt 
de wijze waarop in een bouwproces de verantwoordelijkheid voor de verschillende fasen over de 
verschillende deelnemers aan het bouwproces zijn verdeeld. Een contractvorm is de juridische 
vertaling van een bouworganisatievorm, en daarmee de juridische vastlegging van onder meer de 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Met andere woorden: de bouworganisatievorm bepaalt 
de hoofdlijnen en de contractvorm de invulling daarvan. De verwevenheid tussen beide is dus groot. 
Bouworganisatie- en contractvorm kunnen derhalve niet los van elkaar gezien worden.  
 
Standaard contractvorm  
Wanneer een bij een bepaalde bouworganisatievorm behorende contractvorm bij de vastlegging van 
de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen verschillende fasen in het bouwproces strikt 
de betreffende bouworganisatievorm volgt, dan is sprake van een standaard contractvorm. Hieruit 
volgt een verdeling van taken en verantwoordelijkheden zoals die in bovenstaande paragrafen is 
omschreven. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden is in dat geval strikt per fase 
gescheiden. Met een alternatieve contactvorm kan hierin variatie worden aangebracht. 
 
Alternatieve contractvorm  
Een alternatieve contractvorm kan binnen een bouworganisatievorm de verdeling van verschillende 
taken en verantwoordelijkheden zo organiseren dat deze zowel voor de opdrachtgever als voor de 
opdrachtnemer in de projectspecifieke context optimaal zijn. Een alternatieve contractvorm maakt 
variaties binnen een bepaalde bouworganisatievorm dus mogelijk.  
 
Vanwege het projectspecifieke karakter wordt er in deze publicatie niet dieper ingegaan op 
alternatieve contractvormen. De afstemming van de bouworganisatievorm en de kenmerken van 
verschillende bouworganisatievormen is een goed uitgangspunt voor verdere invulling van de 
contractvorm in een project.  
 
BIM  
Naar verwachting zal in de toekomst steeds meer gebruik gemaakt worden van BIM in de bouw. BIM 
staat voor Building Information Modeling, oftewel Bouw Informatie Modellering. Het is een manier om 
gebouwen eenduidig vast te leggen in digitale documenten. Dit kan door een virtueel 3D model van 
het gebouw op te zetten. Alle (ontwerpende en uitvoerende) partijen kunnen informatie aan het model 
toevoegen of van het model aflezen, waardoor het gebouw virtueel gebouwd wordt alvorens het in het 
echt gebouwd wordt. Mogelijke knelpunten kunnen eerder gesignaleerd worden, hetgeen leidt tot 
minder faalkosten en daarmee lagere bouwkosten.  
 
BIM gaat zelfs verder dan een 3D model. Het is ook mogelijk meer dimensies, bijvoorbeeld tijd en 
geld, aan het model te koppelen. Dit is mogelijk door informatie met betrekking tot de planning en de 
bouwkosten aan het model toe te voegen. Hiermee kan het model dienen als contractstuk.  
Ook is het mogelijk het model te koppelen aan het programma van eisen, Daarvoor wordt het integraal 
toetsen van het ontwerp aan het programma van eisen vereenvoudigd.  
 
Deze nieuwe manier van werken, het werken met BIM, stimuleert een verregaande integratie van de 
verschillende taken in het bouwproces. De ontwerpende partijen (architect, constructeur, 
installatieadviseur) werken samen in één model en de uitvoerende partijen dienen vroeg in het proces 
te worden betrokken om het model te kunnen sturen op uitvoerbaarheid.  
 
Werken met een BIM vereist een geïntegreerde bouworganisatievorm, waarbij samenwerking centraal 
staat. Belangrijk hierbij is dat de verschillende partijen gelijkgerichte belangen hebben, zodat tezamen 
naar de beste oplossingen gezocht wordt.  
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4. Aanbesteden  
 

4.1 Beginselen van aanbesteden  
De bouworganisatievorm is gekozen. Afhankelijk van onder meer het type opdrachtgever en de 
omvang van de opdracht is aanbesteden een belangrijk onderdeel van die bouworganisatievorm.  
De keuze voor de bouworganisatie- en contractvorm en de aanbestedingsprocedure die hieruit volgt 
wordt bij voorkeur expliciet vastgelegd in bijvoorbeeld een contracteringplan. Een goede voorbereiding 
vanuit de beginselen van het aanbesteden vermindert de kans op verassingen tijdens de 
aanbestedingsprocedure.  
 
Algemeen  
Aanbesteden komt voort uit het bestaan van vraag en aanbod. Een opdrachtgever heeft een bepaalde 
huisvestingsbehoefte en wil een project gerealiseerd zien. Binnen de markt zoekt de opdrachtgever 
een opdrachtnemer die een passend aanbod (dienst, werk of product) heeft en besteedt bepaalde 
activiteiten uit. Aanbesteden is het uitnodigen van meerdere partijen tot het doen van een inschrijving 
ter uitvoering van een opdracht.  
 

 
Figuur 4.1. Samengaan van vraag en aanbod 
 
Het beoogde resultaat van een aanbesteding is een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.  
De rechtsregels betreffende het gedrag van opdrachtgevers bij aanbestedingen zijn vastgelegd in het 
aanbestedingsrecht. De rechtsregels betreffende het gedrag van opdrachtnemers bij aanbestedingen 
zijn vastgelegd in het mededingingsrecht. De EU-Verdragsbeginselen, zoals vrij verkeer van 
goederen, vrijheid van vestiging en het vrij verlenen van diensten liggen ten grondslag aan de 
Europese aanbestedingsrichtlijnen. Tevens gelden de volgende algemene beginselen van het 
aanbestedingsrecht: transparantie, non-discriminatie, wederzijdse erkenning en evenredigheid.  
 
Aanbestedingsregels  

• Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (Bao)  
Voor alle overheden en publiekrechtelijke instellingen geldt per 1 december 2005 het Besluit 
aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao). Met het Bao is de geïntegreerde Europese 
aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG geïmplementeerd.  

• Besluit aanbestedingen speciale sectoren  
Voor overheden in speciale sectoren geldt per 1 december 2005 het Besluit aanbestedingen speciale 
sectoren (Bass), waarmee de Europese Richtlijn voor water- en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten (2004/17/ EG) is geïmplementeerd. Het Bass is in deze publicatie verder buiten 
beschouwing gelaten.  

• ARW 2005  
Verschillende algemene aanbestedingsreglementen zijn thans beschikbaar. Het 
aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) is hiervan de meest recente en de meest 
gebruikte.  
 
Het ARW 2005 sluit aan op het Bao en is gebaseerd op het ARW 2004. Het ARW 2005 is niet 
verplicht voor alle overheden of publiekrechtelijke instellingen. Daarvoor ontbreekt een wettelijke 
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basis. Doorgaans wordt geadviseerd om voor aanbestedingen van werken het ARW 2005 toe te 
passen. Het ARW 2005 vormt namelijk een duidelijk en goed juridisch kader voor zowel 
opdrachtgevers (aanbesteders) als marktpartijen (gegadigden en inschrijvers). Onder andere 
verschillende ministeries, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de provincies en 
waterschappen geven een positief advies over het gebruik van het ARW 2005.  
 
(On)gereglementeerd aanbesteden  
Gereglementeerd aanbesteden is aanbesteden volgens één van de genoemde 
aanbestedingsbesluiten en/of aanbestedingsreglementen. Ongereglementeerd aanbesteden is 
aanbesteden volgens een wijze die niet overeenkomt met één van de genoemde 
aanbestedingsbesluiten of algemene aanbestedingsreglementen. De aanbesteder hoeft hierbij niet te 
voldoen aan de in een aanbestedingsreglement genoemde voorwaarden en procedures, maar stelt 
deze zelf vast. Deze mogen echter niet in strijd zijn met het algemeen geldende recht (waaronder het 
Burgerlijk Wetboek) en de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht. Slechts in uitzonderlijke 
gevallen wordt geadviseerd om ongereglementeerd aan te besteden.  
 
Aanbesteden conform Bao  
Globaal kan de groep aanbesteders in drie categorieën verdeeld worden: rijksoverheid, lagere 
overheid/publiekrechtelijke instellingen en particuliere aanbesteders.  
Publiekrechtelijke instellingen zijn instellingen:  

• die rechtspersoonlijkheid bezitten, en;  
• die zijn opgericht met het specifieke doel tegemoet te komen aan de behoeften van algemeen 

belang die geen industrieel of commercieel karakter dragen, en;  
• die voor meer dan 50% door een aanbestedende dienst worden gefinancierd, of;  
• waarvan het beheer is onderworpen aan toezicht door een aanbestedende dienst, of;  
• waarvan de bestuursorganen voor meer dan de helft worden benoemd door een andere 

aanbestedende dienst.  
 
Bovenstaande voorwaarden die aan publiekrechtelijke instellingen worden gesteld zijn in 
onderstaande figuur weergeven. Afhankelijk van het type en de omvang van de opdracht is een 
aanbesteder verplicht aan te besteden conform het Bao.  
 

 
Figuur 4.2. Aan een publiekrechtelijke instelling gestelde voorwaarden 
 
De omvang van de opdracht betreft de raming van de waarde van de opdracht exclusief btw. Indien 
de omvang van de opdracht tenminste gelijk is aan het voor de opdracht vastgestelde drempelbedrag, 
moet het aanbestedingsreglement worden toegepast. Opdrachten mogen niet opgesplitst worden 
teneinde het Bao te ontduiken. Tabel 4.1 geeft aan welke drempelbedragen gelden voor de 
verschillende typen aanbesteders in de periode 2010-2011.  
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Tabel 4.1. Geldende aanbestedingsregelgeving en drempelbedragen 2010-2011 (exclusief btw) 
 
Voor particuliere aanbesteders geldt het Bao niet, uitgezonderd werken en diensten die voor meer dan 
50% worden gesubsidieerd door een aanbestedende dienst. Indien de toepasselijkheid van 
aanbestedingreglementen niet verplicht is, kan hier door de aanbesteder wel voor gekozen worden. 
De voorschriften die binnen deze reglementen gelden, dienen in dat geval nauwlettend gevolgd te 
worden. Deze vormen dan namelijk het juridisch kader. Bepaalde voorschriften kunnen niet van 
toepassing verklaard worden, maar dan moet dit vooraf duidelijk bekend gemaakt worden.  
 
Omvang van de opdracht  
In deze paragraaf wordt per onderdeel kort uiteengezet hoe de omvang van een opdracht bepaald 
wordt om te controleren of en zo ja welke aanbestedingsreglementen van toepassing zijn.  
 
Definitie werken, diensten, leveringen  
Werken: 
Opdrachten voor werken worden gedefinieerd als contracten die betrekking hebben op:  

1. De uitvoering van werken.  
2. Het ontwerp in combinatie met de uitvoering van werken.  

 
Diensten  
Opdrachten voor diensten worden gedefinieerd als contracten die betrekking hebben op:  

1. Het verrichten van diensten.  
2. Het leveren van producten in combinatie met het verrichten van diensten, waarbij de waarde 

van de betreffende diensten hoger is dan die van de geleverde producten.  
3. Het verrichten van diensten en van werkzaamheden, waarbij de werkzaamheden bijkomstig 

zijn ten opzichte van het verrichten van de diensten.  
 
Leveringen  
Opdrachten voor leveringen worden gedefinieerd als contracten die betrekking hebben op:  

1. De aankoop, leasing, huur of huurkoop (met of zonder koopoptie) van producten.  
2. De levering van producten en het zijdelings verrichten van werkzaamheden voor het 

aanbrengen en installeren van de geleverde producten.  
 
Percelen  
Volgens het Bao kan een opdracht in meerdere percelen worden verdeeld, welke afzonderlijk worden 
gegund. De waarde van het totaal van de percelen is maatgevend bij de bepaling of een aanbesteder 
volgens het Bao moet aanbesteden. Indien de waarde van de percelen samen het drempelbedrag 
overschrijdt, is het Bao voor alle percelen van toepassing.  
 
Het Bao maakt een uitzondering voor de kleinere percelen, met een waarde van maximaal:  

• voor werken: € 1.000.000,-- exclusief btw;  
• voor diensten en leveringen: € 80.000,-- exclusief btw.  

Deze uitzondering geldt alleen als de waarde van deze percelen samen niet meer bedraagt dan 20% 
van de totaalwaarde van de gehele opdracht. Deze regeling wordt de 20% regeling genoemd.  
 
Looptijd  
Bij leveringen in de vorm van leasing, huur en huurkoop van producten moet de omvang van de 
opdracht worden gebaseerd op de totale waarde voor de gehele looptijd van het contract. Als de 
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looptijd niet kan worden bepaald, moet de waarde worden bepaald op basis van een looptijd van 48 
maanden.  
 
Bij diensten moet de omvang van de opdracht, indien de looptijd minder bedraagt dan 48 maanden, 
worden gebaseerd op de totale waarde voor de gehele looptijd van het contract. Als de looptijd niet 
kan worden bepaald of langer is dan 48 maanden, moet de waarde worden bepaald op basis van een 
looptijd van 48 maanden.  
 
Als er sprake is van opdrachten die met een bepaalde regelmaat worden verleend, is de 
aanbestedende dienst verplicht een programmatische aanpak te hanteren. Homogene of soortgelijke 
diensten of leveringen moeten voor een periode van 12 maanden bij elkaar opgeteld worden. Onder 
‘inhoudelijk soortgelijke diensten’ vallen diensten die ‘normaliter’ door één bureau in de betreffende 
lidstaat verleend worden.  
 
Overige bepalingen  
Directieleveringen (leveringen die door de aanbesteder worden ingebracht) dienen bij de raming van 
de totaalwaarde van de opdracht in aanmerking genomen te worden. Indien de omschrijving van de 
diensten of levering een optiebeding bevat, waaruit vervolgopdrachten kunnen voortvloeien, moet de 
maximale waarde van dit optiebeding in de bepaling van de omvang meegenomen worden.  
 

4.2 Aanbestedingsprocedures  
Aanbestedingsprocedure Bao en ARW 2005  
Binnen het Bao en het ARW 2005 bestaat een keuze uit verschillende aanbestedingprocedures, zie 
tabel 4.2.  
 

 
Tabel 4.2. Aanbestedingsprocedures binnen het Bao en ARW 2005 
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In deze publicatie wordt nader ingegaan op de twee meest voorkomende procedures, de openbare en 
de niet-openbare aanbestedingsprocedure. Aanbestedingsprocedures zoals de 
onderhandelingsprocedure, de concurrentiegerichte dialoog en dergelijke komen minder voor en 
kunnen uitsluitend onder bepaalde voorgeschreven omstandigheden toegepast worden en worden 
daarom in deze publicatie buiten beschouwing gelaten.  
 
Openbare procedure  
Een openbare procedure kan zowel in nationaal als Europees verband toegepast worden. Een 
openbare procedure is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij 
geïnteresseerden op basis van de gepubliceerde vraagspecificatie mogen inschrijven. De selectiefase 
en de gunningfase worden in de openbare procedure samengevoegd tot één fase. Als 
gunningcriterium kan zowel de laagste prijs als de economisch meest voordelige inschrijving worden 
gehanteerd.  
 
Doordat alle geïnteresseerden mogen inschrijven ontstaat concurrentie tussen alle potentiële 
aanbieders. Deze procedure is geschikt voor opdrachten waarbij aanbieders weinig berekentijd nodig 
hebben en voor opdrachten waarbij sprake is van een klein aantal (maximaal circa 5) potentiële 
aanbieders. In andere gevallen is een openbare aanbesteding geen geschikte methode. Het deel van 
de markt waar de aanbesteder dan een beroep op doet is dan te groot. In dat geval kan beter gekozen 
worden voor een niet-openbare aanbesteding. Dat laatste geldt voor vrijwel alle projecten in de 
utiliteitsbouw.  
 
Niet-openbare procedure  
Bij de niet-openbare procedure worden, in tegenstelling tot de openbare procedure, de selectiefase en 
de gunningfase separaat doorlopen. Net als een openbare procedure kan een niet-openbare 
procedure zowel in nationaal als Europees verband toegepast worden. Ook een niet-openbare 
procedure wordt algemeen bekend gemaakt. Geïnteresseerden kunnen zich op basis van 
selectiestukken aanmelden voor de selectiefase. Op basis van de aanmeldingen wordt een aantal 
partijen geselecteerd op geschiktheid voor de opdracht. Bij een Europese procedure dienen minimaal 
vijf partijen geselecteerd te worden en bij een nationale procedure minimaal drie partijen. De 
geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving in de gunningfase.  
 
Als gunningcriterium kan zowel de laagste prijs als de economisch meest voordelige inschrijving 
worden gehanteerd. Doordat alleen geselecteerde gegadigden mogen inschrijven ontstaat 
concurrentie tussen een beperkt aantal kwalitatief vergelijkbare aanbieders.  
 
Termijnen  
In het Bao worden termijnen voorgeschreven voor de diverse activiteiten bij Europese 
aanbestedingen. Deze termijnen worden uitgedrukt in kalenderdagen. Voor de nationale procedure 
zijn deze termijnen niet voorgeschreven. Wel worden er in het ARW 2005 termijnen genoemd voor 
een nationale aanbesteding van werken. De dag waarop een activiteit plaatsvindt die een termijn doet 
ingaan, wordt niet bij de termijn inbegrepen. De termijnen verschillen per aanbestedingsprocedure. De 
minimum termijnen van de twee veelgebruikte procedures zijn weergegeven in figuur 4.3.  
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Figuur 4.3. Minimum termijnen bij de openbare en niet-openbare procedure 
 
Onder een aantal voorwaarden is verkorting van de minimale termijnen mogelijk, bijvoorbeeld door:  
1. De aankondiging langs elektronische weg op te stellen en te verzenden, bijvoorbeeld op 
www.aanbestedingskalender.nl.  
2. Vanaf de datum van aankondiging de aanbestedingsstukken met elektronische middelen, vrij, 
rechtstreeks en volledige toegankelijk aan te bieden, bijvoorbeeld op een website zoals 
www.zri.nl/aanbestedingen.  
 
Onder bepaalde omstandigheden is het verder verkorten van de termijnen mogelijk, bijvoorbeeld door 
plaatsing van een vooraankondiging.  
 
Aanvullend aanbestedingsbeleid  
In de praktijk blijkt dat decentrale overheden of publiekrechtelijke instellingen een eigen 
(aangescherpt) beleid voeren ten aanzien van aanbesteden. Uiteraard is dit strengere 
aanbestedingsbeleid in overeenstemming met de lokale, de nationale en de Europese 
aanbestedingsregelgeving.  
 
Decentrale overheden of publiekrechtelijke instellingen moeten altijd Europees aanbesteden wanneer 
de geraamde omvang van de opdracht boven de drempelwaarden uitkomt. Bij opdrachten onder die 
drempelwaarden geldt doorgaans het eigen (aangescherpte beleid). Hierin zijn bijvoorbeeld 
aanvullende drempelbedragen vastgelegd voor nationale procedures, meervoudig of enkelvoudig 
onderhandse procedures et cetera. Wanneer een aangescherpt aanbestedingsbeleid door decentrale 
overheden of publiekrechtelijke instellingen van toepassing is verklaard mag hier niet van worden 
afgeweken, ook niet als de afwijking wel binnen de nationale of Europese regelgeving mogelijk zou 
zijn.  
 

4.3 Bekendmaking  
Aan iedere Europese aanbesteding gaat een bekendmaking vooraf. De bekendmaking is het 
belangrijkste instrument om de beoogde mededinging te bereiken. Alle potentiële geïnteresseerden 
worden door middel van de bekendmaking in kennis gesteld van de uit te geven opdracht. De 
bekendmaking wordt in het Bao ook wel “aankondiging” genoemd.  
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Soorten aankondigingen  
Het Bao kent de volgende aankondigingen:  

• Vooraankondiging: de aanbestedende dienst kan de reeds bekende behoefte aan uit te 
besteden opdrachten vooraf aankondigen.  

• Aankondiging van opdracht (oproep tot mededinging): de aankondiging van een voorgenomen 
opdracht. 

• Aankondiging van gunning: bekendmaking van het resultaat van de gunning indien een 
opdracht wordt gegund.  

In figuur 4.4 zijn de drie verschillende aankondigingen globaal ten opzichte van elkaar weergegeven. 
 

  
Figuur 4.4. Soorten aankondigingen 
 
Vooraankondiging  
De vooraankondiging is een jaarlijkse bekendmaking van de reeds bekende behoefte aan uit te 
besteden opdrachten. Voor leveringen en diensten geldt dat deze aankondiging aan het begin van het 
begrotingsjaar gepubliceerd kan worden. De totale geraamde waarde van de opdrachten wordt hierin 
bekendgemaakt. Van een verplichting tot het plaatsen van een vooraankondiging is geen sprake, 
tenzij de aanbestedende dienst gebruik maakt van de mogelijkheid om de termijnen te verkorten.  
 
Aankondiging van opdracht  
De aankondiging van opdracht is een aankondiging op basis waarvan geïnteresseerden hun 
belangstelling voor de opdracht kenbaar kunnen maken (niet-openbare procedure) of direct een 
inschrijving kunnen doen (openbare procedure). Alle voor de aanbesteding relevante kenmerken van 
de opdracht moeten in deze bekendmaking beschreven worden zoals een omschrijving van de 
opdracht, de wijze van aanbesteden, de voorwaarden voor mededinging, de gunningcriteria en 
dergelijke.  
 
De aankondiging van opdracht betekent het formele startpunt van de aanbestedingsprocedure, indien 
er geen vooraankondiging is gepubliceerd. De tekst in de aankondiging mag in principe niet meer 
bevatten dan 650 woorden. Als aanvulling daarop kan een selectieleidraad en/of gunningleidraad 
gemaakt worden. In de aankondiging welke via www.aanbestedingskalender.nl (en 
http://ted.europa.eu/ voor Europese aanbestedingen) gepubliceerd wordt kan naar het document met 
aanvullende informatie verwezen worden.  
 
Aankondiging van gunning  
De aankondiging van gunning betreft de bekendmaking van een gegunde opdracht. Een verplichting 
tot publicatie van een aankondiging van gunning geldt alleen voor Europese 
aanbestedingsprocedures. Een aankondiging van gunning is bij nationale aanbestedingen dus niet 
verplicht. Uiterlijk 48 kalenderdagen na gunning (ondertekening van het contract) dient de 
aankondiging van gunning te worden gepubliceerd.  
 
Overige bepalingen  
Alle informatie in het gehele traject van de aanbesteding moet in overeenstemming zijn met de 
aankondigingen. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld de aanbestedingsprocedure, de selectiecriteria en het 
gunningcriterium worden vastgesteld met de aankondiging van opdracht. In verband met mogelijke 
onvolkomenheden in een aankondiging is rectificatie mogelijk. Met betrekking tot publicatie van een 
bekendmaking naast de officiële aankondiging mogen deze geen andere informatie bevatten dan die 
welke in de publicatie van de officiële aankondiging is verschenen. Het is bij Europese 
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aanbestedingen niet toegestaan de opdracht elders te publiceren vóór verzending van de 
bekendmaking naar het Europees publicatiebureau.  
 

4.4 Selectiefase  
Zowel bij een openbare als bij een niet-openbare procedure is sprake van een selectiefase. Het 
verschil is dat de selectiefase in een openbare procedure gekoppeld is aan de gunningfase en dat de 
selectie- en gunningfase in een niet-openbare procedure separaat van elkaar worden doorlopen. Bij 
een openbare procedure gelden alle selectiecriteria als minimumeisen. Bij een niet-openbare 
procedure gelden bepaalde selectiecriteria als ‘shortlistcriteria’ ten behoeve van de doorselectie. Dit 
hoofdstuk heeft met name betrekking op de selectiefase als onderdeel van een niet-openbare 
procedure.  
 
De aanbestedende dienst wordt in de selectiefase in de gelegenheid gesteld de ‘kwaliteit’ van de 
gegadigden te toetsen. Dit gebeurt aan de hand van selectiecriteria. De selectiecriteria moeten zijn 
gericht op de onderneming zelf (gegadigde) en niet op de aanbieding van de onderneming 
(inschrijving): zie figuur 4.5. Voor dit laatste wordt het gunningcriterium gebruikt.  
 

 
Figuur 4.5. Eisen aan selectiecriteria 
 
 
Selectieprocedure  
Een selectieprocedure kan op verschillende wijzen gestructureerd worden. Dit is mede afhankelijk van 
de gekozen aanbestedingsprocedure. Bij een niet-openbare procedure wordt doorgaans de volgende 
selectieprocedure gehanteerd:  

1. op basis van de aankondiging op www.aanbestedingskalender.nl (en ted.europa.eu) 
downloaden geïnteresseerden de selectiestukken. 

2. Gegadigden melden zich aan vóór de uiterlijke aanmeldingstermijn door de gevraagde 
gegevens in te dienen. 

3. Een door de aanbesteder geformeerde beoordelingscommissie beoordeelt de ingediende 
gegevens aan de hand van de selectiecriteria. 

4. De beoordelingscommissie komt tot een selectieresultaat en legt de beoordeling (inclusief 
motivering) vast.  

5. De afgewezen gegadigden worden op de hoogte gesteld van het selectieresultaat en de 
geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd voor de gunningfase.  

 
Onderdeel van de selectiestukken is doorgaans een selectieleidraad. Dat document geeft informatie 
over de selectie- en de gunningprocedure, bevat projectinformatie en beschrijft de selectie- en 
beoordelingsprocedure, de indieningvoorschriften, et cetera.  
 
Selectiecriteria  
Ook voor de selectie geldt dat de beginselen van aanbesteding (objectiviteit, transparantie en non-
discriminatie) in acht genomen moeten worden. Voor een aanbesteding conform het Bao geldt een 
aantal expliciet vastgestelde regels omtrent de selectie. Om tot een keuze van een aantal gegadigden 
te komen moet rekening gehouden worden met de in de regelgeving toegestane selectiecriteria. Het 
Bao kent een zogenaamd gesloten stelsel van selectiecriteria voor kwalitatieve selectie, bestaande uit 
uitsluitinggronden en geschiktheideisen. Voor elk selectiecriterium is een limitatieve opsomming 
gegeven van te vragen bewijsstukken. Aanbestedende diensten zijn niet bevoegd aanvullende 
selectiecriteria te formuleren.  
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Uitsluitinggronden  
Er gelden dwingende uitsluitinggronden en facultatieve uitsluitinggronden. Dwingende 
uitsluitinggronden verplichten de aanbesteder iedere gegadigde uit te sluiten jegens wie een 
veroordeling is uitgesproken, waarvan de aanbesteder kennis heeft, met betrekking tot:  

• deelneming aan een criminele organisatie;  
• omkoping;  
• fraude;  
• witwassen van geld.  

 
Facultatieve uitsluitinggronden, zijn uitsluitinggronden die toegepast kunnen worden. De facultatieve 
uitsluitinggronden hebben betrekking op onder andere een eventueel faillissement, een veroordeling 
voor een delict, de betaling van sociale verzekeringsbijdragen en belasting van de gegadigden.  
 
Geschiktheideisen  

• Beroepsbekwaamheid  
De beroepsbekwaamheid geeft aan dat een gegadigde is ingeschreven in het beroepsregister of 
handelsregister (Kamer van Koophandel in Nederland). Financiële en economische draagkracht den 
te waarborgen. De financiële en economische criteria moeten afgestemd worden op de aard en 
omvang van de opdracht.  

• Technische bekwaamheid  
Middels technische selectiecriteria kan de ervaring van gegadigden getoetst worden met vergelijkbare 
projecten. Deze toets vindt doorgaans plaats op basis van referentieprojecten. Ook andere technische 
bekwaamheden die in een specifiek project worden vereist kunnen middels een selectiecriterium 
worden getoetst.  

• Kwaliteitscertificaten  
Indien de aanbesteder van de gegadigde verlangt dat hij aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet, kan 
van de gegadigde worden verlangd dat hij door onafhankelijke instanties opgestelde verklaringen kan 
overleggen. Hierbij wordt verwezen naar kwaliteitsbewakingregelingen die gebaseerd zijn op de 
Europese normenreeksen op het betreffende terrein.  

• Normen inzake milieubeheer  
Indien de aanbesteder van de gegadigde verlangt dat hij aan bepaalde normen inzake milieubeheer 
voldoet, kan van de gegadigde worden verlangd dat hij door onafhankelijke instanties opgestelde 
verklaringen kan overleggen. Hierbij wordt verwezen naar het communautair milieubeheer- en 
milieuauditsysteem of naar normen inzake milieubeheer die gebaseerd zijn op de Europese of 
internationale normen op het betreffende terrein.  
 
Beoordeling  
Aan de hand van de ingediende gegevens moet worden uitgemaakt welke gegadigden het meest 
geschikt zijn voor een project. De beoordeling van de vragen is afhankelijk van de wijze van 
vraagstelling. De door de gegadigden ingediende gegevens worden beoordeeld op compleetheid, ten 
aanzien van de uitsluitinggronden en de geschiktheideisen. Gegadigden kunnen afgewezen worden 
op uitsluitinggronden of het niet voldoen aan compleetheideisen of aan de geschiktheideisen.  
 
Shortlisten  
Indien het aantal geschikte gegadigden groter is dan het aangegeven maximum aantal uit te nodigen 
gegadigden, dient de aanbesteder door middel van een selectiemethode het aantal gegadigden te 
‘shortlisten’ tot het vooraf aangegeven aantal terug te brengen. Dit kan door middel van loting of een 
andere objectieve methode. Bij loting maken alle geschikte gegadigden een gelijke kans en bestaat de 
kans dat de meest geschikte gegadigden uitgeloot, en daarmee uitgesloten worden. Er kan ook een 
doorselectie op basis van vooraf bekend gemaakte selectiecriteria worden gemaakt. Op die manier 
verzekert de aanbesteder zich van het uitnodigen voor inschrijving van de meest geschikte 
gegadigden.  
 
Door het doel van selectiecriteria op te nemen in de selectieleidraad krijgt een gegadigde beter inzicht 
in wat de aanbesteder belangrijk vindt en of de opdracht aansluit op het bedrijfsprofiel van de 
gegadigde. Selectiecriteria volgen uit het gesloten stelsel van criteria voor kwalitatieve selectie uit het 
Bao. Binnen deze beperking zijn voldoende mogelijkheden om de gewenste criteria te stellen. Er kan 
gevraagd worden om (meerdere) referenties welke op meerdere aspecten kunnen worden 
beoordeeld.  
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Selectieresultaat  
Het selectieresultaat kan het best vastgelegd worden in een afzonderlijk document. Dit document kan 
verspreid worden onder de leden van het interne projectteam dat belast is met de aanbesteding. Dit 
document, het selectieresultaat, wordt aan het einde van de selectiefase opgesteld.  
 
Het voorzien in een dergelijk document leidt tot de juiste informatie over de motivering van de 
beoordeling en over het resultaat van de selectieprocedure bij de betrokkenen. Bovendien is dit 
document van groot nut bij het motiveren van het selectieresultaat naar de niet geselecteerde 
gegadigden toe.  
 

4.5 Gunningfase  
Zowel bij een openbare als bij een niet-openbare procedure is sprake van een gunningfase. Het 
verschil is dat de gunningfase in een openbare procedure gekoppeld is aan de selectiefase en dat de 
selectie- en gunningfase in een niet-openbare procedure separaat van elkaar worden doorlopen. Hier 
wordt met name de gunningfase als onderdeel van een niet-openbare procedure beschreven.  
 
Bij een aanbesteding komt de inschrijver met de beste inschrijving in aanmerking voor de opdracht. 
Met andere woorden: aan de inschrijver met de beste inschrijving kan de opdracht worden gegund. 
Om te bepalen welke inschrijver in aanmerking komt voor gunning, wordt gebruik gemaakt van een 
gunningcriterium. Het gunningcriterium is gericht op de aanbieding van de onderneming (inschrijving) 
en niet op de onderneming zelf, zie figuur 4.6.  
 

 
Figuur 4.6. Eisen aan gunningcriteria 
 
Het gunningcriterium is het toetsingscriterium voor de ingediende inschrijvingen. Het gunningcriterium 
moet in de aankondiging van de aanbesteding aangegeven worden en kan in de verdere procedure 
niet gewijzigd worden.  
 
Gunningprocedure  
Evenals de selectieprocedure kan een gunningprocedure op verschillende wijzen worden 
gestructureerd. Bij een niet-openbare procedure wordt doorgaans de volgende gunningprocedure 
gehanteerd:  

1. Op basis van een uitnodiging tot inschrijving krijgen de inschrijvers toegang tot de website 
waar de aanbestedingsstukken te downloaden zijn. 

2. Door inschrijvers kunnen tijdens de inschrijfperiode vragen gesteld worden over de opdracht, 
de vragen worden beantwoord in een nota van inlichtingen, welke tegelijkertijd wordt 
opgestuurd aan alle inschrijvers. 

3. Inschrijvers dienen hun inschrijving in vóór de uiterlijke inschrijvingstermijn.  
4. Een door de aanbesteder geformeerde beoordelingscommissie beoordeelt de ingediende 

gegevens aan de hand van het gunningcriterium.  
5. De beoordelingscommissie komt tot een resultaat en legt de motivering voor de beoordeling 

vast. 
6. Inschrijvers worden op de hoogte gesteld van het resultaat (voornemen tot gunning).  
7. Na het verstrijken van de beroepstermijn wordt de winnende inschrijver uitgenodigd voor de 

contractbespreking en na gunning kan de opdracht worden uitgevoerd.  
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De gunningleidraad is onderdeel van de aanbestedingsstukken en beschrijft de 
aanbestedingsprocedure, het gunningcriterium en de beoordelingsmethode. De gunningleidraad wordt 
voorafgaand aan de gunningfase opgesteld.  
 
Gunningcriterium  
Zoals eerder gesteld is het gunningcriterium gericht op de aanbieding van de onderneming. Dit in 
tegenstelling tot de eerder behandelde selectiecriteria. Het Bao kent twee gunningcriteria:  
1. Laagste prijs 
2. Economisch meest voordelige inschrijving  
 
De laagste prijs is een gunningcriterium waarbij alle gevraagde onderdelen van de inschrijving slechts 
uit financiële waarden (prijzen) bestaan. De economisch meest voordelige inschrijving wordt ingevuld 
door meerdere subcriteria. Het Bao noemt een niet-limitatieve opsomming van subcriteria, die 
uitgangspunt kunnen vormen bij de beoordeling van de economisch meest voordelige inschrijver. Dit 
zijn, naast de prijs bijvoorbeeld, de leveringstermijn, de gebruikskosten, kwaliteit, esthetische en 
functionele kenmerken.  
 
Vanwege het niet-limitatieve karakter van deze opsomming staat het de aanbesteder vrij andere 
subcriteria te hanteren, voor zover deze objectief en functioneel zijn. Het gunningcriterium en 
eventuele subcriteria dienen vóór de inschrijving bekend gemaakt te worden.  
 
Duurzaamheid  
Steeds vaker hebben één of meer subcriteria betrekking op duurzaamheid. Dit hangt onder meer 
samen met duurzaam aanbesteden. De Rijksoverheid heeft als doelstelling sinds begin 2010 in al 
haar aanbestedingen duurzaamheid mee te nemen in de beoordeling; voor provincies en 
waterschappen is dit 50 procent. De gemeenten streven naar 75 procent in 2010 en 100 procent in 
2015. Ook andere overheden, hoger en middelbaar beroepsonderwijs en universiteiten hebben 
doelstellingen afgesproken. De doelstelling is op het inkoopvolume van de overheidsinstantie gericht 
en niet op het aantal aanbestedingen. Bij duurzaam aanbesteden wordt rekening gehouden met het 
milieu en met sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces.  
 
Evenwichtige criteria  
Bij het opstellen van de gunningcriteria moet sprake zijn van een balans tussen de inspanning die van 
inschrijvers wordt gevraagd en onder meer de omvang van de opdracht. Bij bepaalde 
aanbestedingen, bijvoorbeeld die van architectuuropdrachten komt het voor dat om uitgewerkte 
ontwerpen wordt gevraagd in de gunningfase. Het beantwoorden van een dergelijke vraag vraagt veel 
inspanning van de inschrijvers. Wanneer hierin geen sprake is van balans kan een aanpassing van de 
vraag of het toekennen van een inschrijfvergoeding een oplossing bieden. 
 
Beoordeling  
Indien het gunningcriterium van de laagste prijs gehanteerd wordt, kan eenvoudig vastgesteld worden 
welke inschrijver voor de opdracht in aanmerking komt. Voor zover twee of meer inschrijvingen qua 
prijs gelijk zijn, kan door middel van loting bepaald worden wie kans maakt op de opdracht. Het 
bepalen van de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving kost doorgaans iets meer 
tijd, omdat naast de prijs ook andere criteria een rol spelen. Bij de beoordeling van de inschrijving kan 
gebruik gemaakt worden van een methode die een rekenkundig fictieve positieve of negatieve invloed 
heeft op de aanbiedingsprijs.  
 
Indien de gunningbeslissing is vastgesteld kan dit worden bekendgemaakt. De bekendmaking van de 
gunningbeslissing moet, conform de Wet implementatie rechtsbeschermingrichtlijn aanbesteden 
(WIRA), tenminste de volgende elementen bevatten:  

• de winnende inschrijver;  
• een motivering (waarom is niet de maximale score behaald, Rechtbank Den Haag (BL1919): 

‘De motivering dient de keuze van de aanbesteder inzichtelijk te maken en de mogelijkheid te 
bieden om de uitkomst van de aanbesteding te controleren.’);  

• de behaalde punten;  
• de rangschikking en;  
• de wijze waarop bezwaar kan worden ingesteld (of een verwijzing naar de betreffende 

paragraaf in de aanbestedingsstukken).  
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De gunningbeslissing betekent nog geen aanvaarding van het aanbod. Vervolgens kunnen 
inschrijvers verzoeken om motivering van de beoordeling en eventueel, in het verlengde van het Bao, 
een civiele of arbitrale procedure aanspannen. Indien dit niet binnen 15 dagen na de datum van de 
bekendmaking van de gunningbeslissing plaatsvindt, kan de aanbesteder definitief overgaan tot 
gunnen. Wanneer de bezwaartermijn niet in acht is genomen kan, op grond van de WIRA, een 
contract tot 6 maanden na gunning worden vernietigd.  
 
Aanbestedingsresultaat  
Net zoals bij de procedure bij de selectie, is het ook raadzaam om het aanbestedingsresultaat vast te 
leggen in een document. Ook dit document heeft, evenals het selectieresultaat, de leden van het 
interne projectteam die belast zijn met de aanbesteding als doelgroep. Dit document wordt aan het 
einde van de gunningfase opgesteld. Het document geeft een eenduidig overzicht met betrekking tot 
de motivering van de beoordeling van de inschrijvingen en het resultaat van de aanbesteding. 
Hierdoor is het document van grote waarde bij het motiveren van het aanbestedingsresultaat richting 
de inschrijvers en bij een eventueel geschil met één of meerdere inschrijvers over de aanbesteding.  
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5. Besluitvormingsproces; wie is bouwheer? 
 
Gescheiden en gedeelde verantwoordelijkheden 
De gemeente heeft de wettelijk opdracht zorg te dragen voor adequate huisvesting van scholen voor 
primair en voortgezet onderwijs. Het schoolbestuur heeft daarnaast de wettelijke plicht tot een goed 
beheer van de schoolgebouwen.  
 
Bij de uitoefening van deze wettelijke opdracht kan de gemeente kiezen voor een meer lijdelijke rol 
door eenvoudig de door de scholen ingediende aanvragen voor subsidie af te wachten en deze te 
toetsen aan de toepasselijke gemeentelijke verordening. Daartegenover ziet men ook gemeenten, die 
kiezen voor een initiërende rol, soms gepaard met een eigen visie op de spreiding van het onderwijs. 
De omvang van het budget en de prioriteiten daarbinnen zijn daarbij vooral afhankelijk de politieke 
bereidheid en inzichten van de gemeente om te investeren in het onderwijs op haar grondgebied.  
 
Een coördinerende (‘regie-‘)rol zal menige gemeente inmiddels wel vervullen. De meeste gemeenten 
maken een inventarisatie van de huisvestingsbehoefte met als doel te komen tot een 
meerjarenplanning. Deze inventarisatie vindt in het algemeen steeds in overleg met de betrokken 
scholen plaats. Wanneer dit proces uitmondt in besluitvorming is het echter van belang een aantal 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder te onderscheiden. Gemeente en schoolbestuur gaan 
dan over en weer verplichtingen aan. Zo komt honorering van de door de school ingediende aanvraag 
tot uiting door plaatsing van de gewenste voorziening op het zgn. huisvestingsprogramma. De 
gemeente verplicht zich daarmee het in dit besluit genoemde subsidiebedrag beschikbaar te stellen 
voor de realisatie van de voorziening, althans onder een aantal in de verordening genoemde 
voorwaarden.  
 
Het is van groot belang dat partijen, de gemeente en het schoolbestuur, tijdig heldere afspraken 
maken over de wederzijdse rol in het bouwproces. De wet en de daarop steunende verordening geven 
een aantal keuzemogelijkheden.  
 
Taken en bevoegdheden in wet en verordening 
In de decentralisatiewetgeving is uitdrukkelijk gekozen voor een initiatiefrol aan de kant van het 
schoolbestuur. Zo bepaalt de wet dat het bevoegd gezag het bouwheerschap toekomt, tenzij deze met 
B&W overeenkomt dat de gemeente de gewenste voorziening tot stand brengt (76n WVO, 103 WPO). 
De wet verleent slechts een toetsende rol aan de gemeente: bouwplan en begroting dienen ter 
goedkeuring aan B&W te worden voorgelegd. Deze wettelijke bepalingen zijn in de gemeentelijke 
verordening nader uitgewerkt.  
 
Er zijn echter omstandigheden, die een andere rolverdeling rechtvaardigen. Zo kan zijn afgesproken 
dat de te realiseren voorziening onderdeel uitmaakt van een groter bouwproject, waardoor de school 
bijv. slechts een verdieping /vleugel bezet van een complex, waarin één of meerdere gemeentelijke 
welzijns- of culturele voorzieningen als gebruikers zijn ondergebracht. Dat het opdrachtgeverschap 
aan de gemeente wordt gelaten ligt dan meer voor de hand. Wel is het zaak op dat moment nadere 
afspraken te maken met de gemeente omtrent de zeggenschap van het schoolbestuur bij de nadere 
planvorming en realisatie van het gebouwencomplex. De wet stelt in dit verband als eis dat tussen 
gemeente en schoolbestuur overeenstemming bestaat over het bouwplan en de uitvoering daarvan.  
 
Alternatieve verhoudingen  
De wet biedt de gemeente in feite twee mogelijkheden tot subsidiëring van huisvestingsvoorzieningen. 
Op de eerste plaats kan de gemeente met toepassing van de verordening middelen beschikbaar 
stellen. Plaatsing op het huisvestingsprogramma leidt dan tot een beschikking, waarbij de vergoeding 
ineens, a fonds perdu, beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast kent de wet een bepaling tot zgn. 
‘doordecentralisatie’, die leidt tot een toekenning van een jaarlijkse vergoeding voor 
huisvestingskosten.  
 
Daartoe dient tussen de gemeente en het schoolbestuur een overeenkomst tot stand te komen. Bij 
deze overeenkomst kan het wettelijke regime en de daarop steunende verordening geheel of 
gedeeltelijk buiten toepassing worden verklaard. Deze doordecentralisatie-bepaling kan aldus worden 
toegepast dat de jaarlijkse vergoeding wordt ontleend aan de middelen die de gemeente ontvangt uit 
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het Gemeentefonds, waardoor de gemeente als het ware de door haar ontvangen bedragen 
“doorsluist”. Probleem is dat deze middelen niet zijn geoormerkt, maar onderdeel uitmaken van de zgn 
algemene uitkering, waardoor zij niet eenvoudig zijn te traceren. Ook is de omvang van deze middelen 
niet rechtstreeks gebaseerd op de investeringsbehoefte van de schoolgebouwen in de gemeente. De 
jaarlijkse vergoeding die de gemeente en het schoolbestuur met elkaar dienen over een te komen, 
kan ook worden geënt op de financieringslasten van een in overleg vastgesteld investeringsobject, 
zoals een uitbreiding of een vervangende nieuwbouw. De beschikbaarstelling van de vergoeding zal 
dan parallel lopen aan de rente en aflossingsverplichting, voortvloeiend uit een door het schoolbestuur 
aan te trekken geldlening. De overeenkomst tussen schoolbestuur en gemeente heeft dan de 
strekking van een garantstelling.  
 
In plaats van “doordecentralisatie” kan beter worden gesproken van een ”budgetovereenkomst”. Bij 
doordecentralisatie wordt immers verondersteld dat de middelen, die de gemeente doorsluist naar het 
schoolbestuur, in grote mate bestedingsvrij zijn, terwijl de vergoeding op basis van een 
budgetovereenkomst prestatiegebonden is aan vooraf overeengekomen investeringsdoelen. Hoewel 
de prestatieverplichtingen van het schoolbestuur wel helder in de overeenkomst moeten worden 
beschreven, zal een budgetovereenkomst meer ruimte voor maatwerk verschaffen dan de 
gemeentelijke verordening toelaat. De in het kader van de overeenkomst te realiseren voorzieningen 
kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op meerdere jaren. De budgetovereenkomst kan dan 
fungeren als uitvoeringsinstrument voor een in onderleg overleg vastgesteld integraal 
huisvestingsplan. 
 
 
 
 


