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Inleiding

Het programma iCentrale kent 3 ontwikkelrichtingen om “centrale diensten” te optimaliseren. Een
daarvan is het uitbesteden van diensten aan private partijen. De andere twee ontwikkelrichtingen
zijn het integreren van de 6 domeinen en het samenwerken tussen verschillende DCO’s.
Bij het uitbesteden van diensten aan marktpartijen waarbij de life cycle kosten over een middellange
periode moeten worden bepaald, is het van belang om vooraf af te spreken hoe met scope
wijzigingen wordt omgegaan. Immers door o.m. technologische ontwikkeling aan de
marktpartijzijde en/of door verandering van het verkeersaanbod aan de publieke zijde is het
onvermijdelijk dat de scope gedurende de looptijd van de overeenkomst wijzigt. Afhankelijk van de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen risico ’s en kansen
daarmee verschuiven en daarmee dus ook de kosten en baten.
In deze notitie worden het voor scopewijzigingen relevante wettelijk kader beschreven. Vervolgens
worden de mogelijke contractvormen beschreven en daarna volgt een beschrijving van een
stappenplan om scopewijzigingen te beheersen.
Als uitgangspunten voor deze notitie geldt dat de opdrachtgever een centrale bezit en ofwel:




De uitvoering van bepaalde operationele en beheertaken wil uitbesteden; (niveau C)
Een marktpartij wil contracteren die de operationele en beheer taken organiseert en uitvoert;
(niveau B)
Een marktpartij wil contracteren die zowel de technische systemen als de bijbehorende
operationele en beheertaken levert volgen vooraf vastgestelde prestatie indicatoren (KPI’s).
(niveau A)

Er zijn twee situaties denkbaar om de gevolgen van scopewijzingen te beschrijven:



Er is een lopend contract (set van afspraken) waarin de scopewijziging plaatsvindt.
Er is geen contract (of het lopende contract is afgelopen). De scope wijziging is als het ware
het nieuwe contract.

Hiernaast moet ook rekening worden gehouden met de impact van scope wijzigingen op de
verschillende afspraken in de subcontracten van beheerders en leveranciers.
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Uitgangspunten en input voor document

Deze notitie moet gezien worden als onderdeel van het gedachtegoed van de iCentrale. Als
inspiratie voor de uitwerking van deze notitie is ervaring meegenomen van de “managing agent” van
de provincie Noord-Holland. Daarnaast zijn ervaringen bij het beheersen van grote integrale
projecten van RWS en ProRail meegenomen.
In het programma van de iCentrale zijn een aantal iDiensten ontwikkeld die de transitie die het
programma beoogt mogelijk maken. Deze iDiensten zijn gegroepeerd naar diensten die “as a
service” kunnen worden uitgevoerd naar DCO’s die:
1 Zelf een centrale bezitten en meer diensten willen uit/aanbesteden naar marktpartijen
2 Zelf een centrale bezitten en extra capaciteit/kennis willen uit/aanbesteden naar marktpartijen
3 Geen centrale bezitten en de complete functionaliteit van een centrale willen uit/aanbesteden naar
de marktpartijen
Het inkopen van dergelijke iDiensten is te beschouwen als een vorm van scopewijziging omdat het
in feite een nieuwe vorm van dienstverlening betreft ten op zichte van de huidige situatie. De
iDiensten zijn terug te vinden in het overzicht iDiensten op dropbox.
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Wettelijk Kader voor scope wijzigingen

Voor wezenlijke of grote scope wijziging gelden binnen de contractduur van een overeenkomst
volgens de Aanbestedingwet van 2012 regels die ertoe kunnen leiden dat opnieuw moet worden
aanbesteed. Er bestaan ook regels en afspraken voor het toekennen van opdrachten. In de paragraaf
3.1 zijn een aantal belangrijke regels en afspraken beschreven die gelden bij/voor scope
wijzigingen.

Aanbestedingswet 2012 (inclusief herziening 2016)
Voor het bepalen van de opdracht is de samenhang tussen de verschillende diensten van belang.
Verkeersmanagement, Tunnelmanagement en Brugbediening op afstand hebben alle drie de droge
infrastructuur gemeen. Stadstoezicht, Parkeerbeheer en Crowdmanagement zijn alle drie losse
onderdelen en hebben geen directe relatie met elkaar. Bundeling in één opdracht kan, maar dan is
er eigenlijk sprake van percelen waar partijen op onderdelen in kunnen schrijven. Het is
aanbestedingstechnisch niet toegestaan verschillende opdrachten te bundelen zodat kleine
ondernemers geen mogelijkheid hebben hierop in te schrijven.
Wezenlijke wijziging van een overheidsopdracht.
Een (wezenlijke) wijziging van een overheidsopdracht tijdens de aanbesteding of tijdens de looptijd
van de inkoopopdracht kan betekenen dat de opdracht opnieuw moet worden aanbesteed. De
Aanbestedingswet 2012 kent echter enkele uitzonderingen op grond waarvan toch van
heraanbesteding kan worden afgezien. Deze gevallen (limitatief opgesomd) zijn terug te vinden in
de artikelen 2.163b tot en met 2.163g. In enkele gevallen moet van de desbetreffende wijziging
verplicht een aankondiging van een niet-wezenlijk wijziging te worden gepubliceerd via TenderNed.
Het is verstandig om bij de voorbereiding en waardebepaling van de inkoopopdracht al rekening te
houden met meerwerkopties en deze mee te nemen in de uitvraag en de conceptovereenkomst die
bij aankondiging van een opdracht als bijlage worden toegevoegd.
Als wezenlijk merkt de Aanbestedingswet 2012 aan:
• een wijziging van de opdracht die ertoe leidt dat de opdracht materieel verschilt van de
oorspronkelijke opdracht;
• de wijziging voorziet in voorwaarden die, als zij deel van de oorspronkelijke
aanbestedingsprocedure hadden uitgemaakt, de toelating van of gunning aan andere dan de
oorspronkelijk geselecteerde gegadigden mogelijk zouden hebben gemaakt dan wel bijkomende
deelnemers aan de aanbestedingsprocedure zouden hebben aangetrokken;
• wijzigingen die het economisch evenwicht van de opdracht verleggen ten gunste van de
opdrachtnemer op een wijze die niet is voorzien in de oorspronkelijke overheidsopdracht;
• de wijziging leidt tot een aanzienlijke verruiming van het toepassingsgebied van de
overheidsopdracht;
• als een nieuwe opdrachtnemer in de plaats komt van de oorspronkelijke opdrachtnemer zonder
dat sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2.163f (zie: vervanging van de opdrachtnemer
hieronder).
Vervanging van de opdrachtnemer
De oorspronkelijke opdrachtnemer van uw opdracht kunt u in specifieke gevallen door een nieuwe
opdrachtnemer vervangen zonder dat u een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure dient te
doen. De wet noemt de volgende gevallen:



het oorspronkelijke contract voorzag in een herzieningsclausule of optie hiertoe;
rechtsopvolging in de positie van de oorspronkelijke opdrachtnemer ten gevolge van
herstructurering, waaronder door overname fusie, acquisitie of insolventie.

Programma iCentrale/ Aanpak bij scopewijzigingen/ mei 2018/ versie 5.0

6

De nieuwe ondernemer dient te voldoen aan de oorspronkelijk vastgestelde geschiktheidseisen, en
er mogen geen andere wezenlijke wijzigingen in de opdracht plaatsvinden Daarnaast mag deze
wijziging niet gebeuren met het oogmerk u te onttrekken aan de toepassing van de wet.

(Niet-)wezenlijke wijziging van een overheidsopdracht
Indien tijdens de uitvoering van een opdracht de overeenkomst niet substantieel wijzigt, zal geen
sprake zijn van een wezenlijke wijziging die leidt tot het aanbesteden van een nieuwe opdracht. Dit
is het geval indien de kernbedingen (prijs en aard van de werkzaamheden) hetzelfde blijven en
slechts marginale wijzigingen worden doorgevoerd. Bijvoorbeeld, het aanstellen van een andere
projectleider, een andere manier van factureren, een marginale prijswijziging etc. In voorkomend
geval is opdrachtegever er wel aan gehouden de niet-wezenlijke wijziging(en) via TenderNed te
publiceren.
Bagatel/de minimis (niet-) wezenlijke wijziging
Indien een wijziging valt onder onderstaande bagatelbepaling is zeker sprake van een nietwezenlijke wijziging. In dat geval behoeft er geen nieuwe opdracht via een (Europese)
aanbestedingsprocedure in de markt gezet te worden.
Een wijziging van een overheidsopdracht is niet-wezenlijk als het bedrag waarmee de wijziging
gepaard gaat lager is dan:
 de aanbestedingsdrempel, en
 10% van de waarde van de oorspronkelijke overheidsopdracht voor leveringen en diensten of
15% van de waarde van de oorspronkelijke overheidsopdracht voor werken, en
 de wijziging de algemene aard van de overheidsopdracht niet wijzigt.
In het geval van opeenvolgende wijzigingen van een opdracht moet de bovengenoemde waarde
beoordeeld worden op basis van de netto cumulatieve waarde van deze opeenvolgende wijzigingen.
De bagatelregeling bij concessieopdrachten is 10% voor zowel werken als diensten.
Wijzingen die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen, kwalificeren als niet-wezenlijk en hoeven
niet bekend gemaakt te worden met een aankondiging via TenderNed.
In het geval dat echter wordt vastgesteld dat de voorgenomen wijziging bovengenoemd bagatel
overschrijdt dan dient deze in beginsel als een nieuwe opdracht via een (Europese) procedure
aanbesteed te worden. De wet biedt echter een aantal mogelijkheden hiervan toch af te zien. Deze
zijn beschreven in de artikelen 2.163c tot en met 2.163g van de Aanbestedingswet 2012.
Het betreft de volgende situatie(s):
1
Herzieningsclausule in de aanbestedingsstukken
2
Noodzakelijke aanvullende werken, leveringen of diensten (met aankondiging op
TenderNed)
3
Onvoorziene omstandigheden (met aankondiging op (TenderNed)
4
Vervanging van de opdrachtnemer
Zie voor nadere beschrijving: https://www.pianoo.nl/inkoopproces/fase-2-doorlopenaanbestedingsprocedure/aankondigen/niet-wezenlijke-wijziging
Meest aannemelijk is dat een wijziging onder 2 wordt geschaard.
De opdracht kan dan worden gewijzigd (zonder nieuwe Europese aanbestedingsprocedure) met
aanvullende werken, diensten of leveringen van de oorspronkelijke opdrachtnemer, indien deze
noodzakelijk zijn geworden voor het voltooien van de oorspronkelijke opdracht. Er gelden enkele
voorwaarden en verplichtingen bij de toepassing van deze uitzondering. Er moet sprake zijn van het
niet kunnen veranderen van opdrachtnemer om:
• economische of technische redenen, en dat
• de verandering tot aanzienlijk ongemak of aanzienlijke kostenstijgingen zou leiden voor de
aanbestedende dienst.
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Het gaat hierbij met name om gevallen waarbij de aanbestedende dienst door aanvulling door een
andere opdrachtnemer genoodzaakt zou zijn om materieel, werken of diensten met andere
technische kenmerken aan te kopen en daarbij incompatibiliteit of buitensporige technische
problemen zouden ontstaan bij het functioneren en het onderhoud van het materieel, de werken of
diensten, die in het kader van de oorspronkelijke overheidsopdracht zijn aangekocht.
De prijs van de aanvullingen mag niet hoger zijn dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke
opdracht. Indien er sprake is van meerdere opeenvolgende wijzigingen geldt deze beperking voor
elke afzonderlijke wijziging. Cumulatief mogen de wijzigingen dus wel hoger zijn dan 50% van de
waarde van de oorspronkelijke opdracht. Het is echter niet toegestaan om dergelijke opeenvolgende
wijzigingen te gebruiken om toepassing van een Europese aanbestedingsprocedure te omzeilen.
De wijziging(en) aan de opdracht die voldoet(/n) aan bovengenoemde voorwaarden moeten worden
bekendgemaakt door een aankondiging hiervan op TenderNed te plaatsen. Hiervoor bestaat een
specifiek formulier.
Vertaling /duiding van de wet en regelgeving naar de transities uit het programma
Als wezenlijke wijzigingen binnen de iCentrale kunnen de volgende situaties worden aangemerkt:






Van 1 domein naar meerdere domeinen is een wezenlijke wijziging omdat dit een
aanzienlijke verruiming is van het toepassingsgebied
Van verantwoordelijkheidsniveau C naar B of A of van B naar A is een wezenlijke wijziging
omdat er dan sprake is van een andere risicoverdeling tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer.
Verruiming van de contractduur: van 1 jaar naar 3-5 jaar of van 3-5 jaar naar 7-8 jaar of van
7-8 jaar naar 25-30 jaar.
Verruiming van het beheergebied is een wezenlijke wijziging omdat dit een aanzienlijke
verruiming is van het toepassingsgebied

Niet wezenlijke wijzigingen zijn (nadat een oorspronkelijke scope is vastgesteld):



Indien binnen een domein het aantal te bedienen / monitoren objecten meer of minder dan
15 % afwijkt van oorspronkelijke aantal te bedienen /monitoren objecten
Indien binnen een verantwoordelijkheidsniveau de kosten van de dienstverlening meer of
minder dan 10% wijzigen.

Conclusie:
Bij het opstellen van de eisen in een contract zijn het toevoegen van domeinen, uitbreiding van het
gebied of de toepassing, en de mate van uitbesteding wezenlijke wijzigingen. Ook indien de wijze
van aansturing verandert, zoals het sturen op KPI’s of een meer regisserende rol door de
opdrachtgever vallen onder wezenlijke wijzigingen. Wezenlijke wijzigingen leiden in principe tot een
nieuwe aanbesteding.
Indien de materiele scope in termen van aantallen objecten of als het meerwerk beperkt blijft tot 10
a 15% van de oorspronkelijke scope dan is er sprake van een niet wezenlijke scope wijzigingen en is
geen nieuwe aanbesteding nodig.
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Soorten scopewijzigingen
Inleiding scope wijzigingen

Scopewijzigingen zijn een zekerheid bij contracten en overeenkomsten met een looptijd van meer
dan 4 jaar. Bestuurlijke veranderingen en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat eisen en
oplossingen wijzigen en daarmee de inhoud van de contracten en/of overeenkomsten. Om te
voorkomen dat er lastige discussies tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ontstaan, is het
wenselijk om flexibele ruimte in zowel tijd als budget in de contracten op te nemen. Dit draagt bij
aan een stabiele samenwerking en een optimale manier om gezamenlijk het eindresultaat te
bereiken. Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 zijn er wezenlijke en niet-wezenlijke scope wijzigingen.
In hoofdstuk 4.2 worden deze scope wijzigingen verder uitgewerkt voor de nieuw ontwikkelde
iDiensten.

Typen van wezenlijke scope wijzigingen
Er zijn een drietal typen van wezenlijke scope wijziging te onderscheiden.
1 Eisen, omstandigheden of wet- en regelgeving wijzigen
2 Technische oplossingen en/of leveromvang wijzigen
3 Verantwoordelijkheidsverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wijzigen
Voorbeelden van gewijzigde omstandigheden zijn:
- Het (verkeerskundig) aanbod wijzigt
Als gevolg van economisch groei of door economische, gebied- of stadsontwikkeling kan het de af
te handelen aanbod meer zijn dan vooraf voorzien. Hierdoor kan de capaciteit van de infrastructuur
ontoereikend zijn om het aanbod binnen de vooraf gestelde prestaties af te handelen.
- De capaciteit van de infrastructuur wijzigt
Als gevolg van een andere verdeling van het ruimtebeslag of door een ander gebruik van de
infrastructuur kan de capaciteit afnemen waardoor er minder verkeer afgehandeld kan worden
binnen de vooraf gestelde prestaties.
- De grootte van het te managen gebied wijzigt
Als gevolg van de uitbreiding of verkleining van het areaal/gebied verandert het aantal
(verkeerskundige) objecten.
- De duur van het contract wijzigt
Als gevolg van verlenging of verkorting van de contractduur zal de opdrachtnemer zijn investering
langzamer of sneller moeten terugverdienen.
Voorbeelden van gewijzigde leveromvang zijn:
- Het aantal (verkeerskundige en civiele) objecten wijzigt
Als gevolg van een toe- of afname van het aantal verkeerskundige en/of civiele objecten is er meer
of minder functionaliteit en informatie nodig om verwerkt te worden door de informatie
ontvangende technische systemen en partijen
- De toe te passen technologie wijzigt
Als gevolg van technologische ontwikkelingen is het wenselijk om hiervan gebruik te maken
vanwege economische, financiële of sociale motieven.
Voorbeelden van gewijzigde verantwoordelijkheidsverdeling zijn:
- De opdrachtgever verandert zijn rol in die van regisseur
Als gevolg hiervan worden meer inspanningen van de opdrachtnemer verwacht in het overtuigen en
aantonen dat de oplossing voldoet aan de verwachtingen en ambities van de opdrachtgever.
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Scope wijzigingen in een contractueel kader
In onderstaand schema is een generiek contractueel raamwerk gegeven die gebruikt kan worden
voor het kiezen van de meest optimale aanpak bij scope wijzigingen. Afhankelijk van de mate en
soort van aan/uitbesteding en daarbij behorende verantwoordelijkheden hebben scope wijzigingen
een ander gevolg voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. In het programma van de iCentrale
zijn een aantal nieuwe oplossingen bedacht om transities mogelijk te maken; de zogenaamde
iDiensten. Deze nieuwe oplossingen passen in de innovatielijn van het contractuele raamwerk en
dragen bij aan de doelstellingen van het programma. De iDiensten zijn geclusterd in de 3 groepen:
1 Opdrachtgever bezit centrale en wil nieuwe Diensten toevoegen in haar centrale en wil tevens
meer verantwoordelijkheid naar de private partij. (Managing Agent). De iDiensten die hierbij horen
zijn
2 Opdrachtgever bezit centrale en wil nieuwe iDiensten toevoegen, maar wil deze niet in haar eigen
centrale integreren.
3 Opdrachtgever bezit geen centrale en wil wel nieuwe iDiensten toevoegen, maar wil deze als een
dienst op de markt zetten.
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Scope wijzigingen zijn erg afhankelijk van wat met de scope bedoeld wordt. Scope heeft te maken
met de omvang van de dienstverlening maar gaat over wie waarvoor verantwoordelijk is c.q. de
verdeling van risicobudgetten.
Op de vraag hoe flexibele ruimte in contracten kan worden ingebouwd, is het wenselijk om vooraf in
te schatten welke mogelijke veranderingen realistisch zijn en gezamenlijk de risico’s en kansen te
bepalen en te managen. Bij contracten van RWS en ProRail wordt de ontwikkelcomponent
bijvoorbeeld doorgaans gescheiden van de uitrol- en implementatie component. Deze twee
componenten worden contractueel apart belegd en anders beoordeeld. Dit is voor het programma
van de iCentrale ook wenselijk omdat de ontwikkelde iDiensten een generiek karakter hebben.
Een voorbeeld van een ontwikkelcomponent bij de iCentrale is het toevoegen van een nieuw
domein. Hiervoor moeten zowel aan opdrachtgever- als aan opdrachtnemer zijde wijzigingen
worden doorgevoerd. Voor de opdrachtgever heeft deze verandering organisatorische gevolgen
omdat de operationele werkprocessen anders moeten worden ingericht. Voor de opdrachtnemer
zijn de gevolgen dat personeel anders opgeleid moet worden en dat andere technische systemen
moeten worden toegevoegd aan de bestaande centrale en daarvoor ander onderhoud nodig kan
zijn. Om de ontwikkelcomponent contractueel beheersbaar te houden moeten de volgende
onderdelen in de contracten worden toegevoegd bij het uitvoeren van innovatieve producten en/of
diensten.
Om keuzes te kunnen verantwoorden zijn minimaal de volgende analyses en voorwaarden nodig om
een scope wijziging te kunnen beoordelen en te onderbouwen:



Total cost of ownership en LCC analyses
Voorfinanciering van de ontwikkelcomponent met een gegarandeerde afname

Een voorbeeld van een implementatiecomponent bij de iCentrale is vergroting van de afname van
reeds ontwikkelde producten. (meer van hetzelfde). Hiervoor geldt dat vooraf duidelijk moet zijn
wat de omvang globaal is in aantallen stuks. Dit is nodig omdat het voor de opdrachtnemer en voor
haar leveranciers een beeld geeft van de benodigde (lever)capaciteit, doorlooptijd en
(staffel)kortingen voor de prijsvorming. Om de implementatiecomponent contractueel beheersbaar
te houden kunnen de volgende onderdelen worden toegevoegd:




Open calculatie bij wijzigingen/meerwerk
Stuksprijs vooraf vaststellen (met prijzen per staffelgrootte)
Gegarandeerde afname van aantal stuks

iCentrale ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de iDiensten, bevatten zowel ontwikkel(innovatie) als
implementatiecomponenten die beheerst en gestuurd moeten worden. Incentives die dit
contractueel mogelijk maken zijn beloning en beboeting.

Positieve incentives voor ontwikkelcomponent
Pianoo geeft de volgende adviezen hoe binnen contracten innovatie (ontwikkeling) mogelijk te
maken:
Beloon de leverancier
De praktijk leert dat innovatie wordt gestimuleerd door hier beloningen tegenover te stellen.
Beloningen worden meestal toegepast voor contractleveranciers en strategische- en
kernleveranciers tenzij hieronder anders staat aangegeven.
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Laat een leverancier meedelen in de gerealiseerde winst na aangetoonde kostenbesparingen
bij een inkopende organisatie en/of nadat hij de afgesproken doelen heeft gehaald. De winst
kan ook in een gezamenlijke pot worden gestopt voor het uitwerken van innovatieve ideeën.
Neem een optie voor verlenging op en verleng het contract maximaal indien de leverancier
naar het oordeel van de inkopende organisatie innovatief is geweest tijdens de
contractperiode. Verleng het contract niet indien de leverancier niet innovatief is geweest.
Sluit (raam)contracten af met twee of meer leveranciers voor het leveren van een soortgelijk
product of dienst. Een innovatieve leverancier wordt beloond door hem meer omzet te geven
tijdens de contractperiode. Niet-innovatieve leveranciers worden gekort op hun omzet. Deze
maatregel is doorgaans niet bruikbaar voor strategische en kernleveranciers, omdat de focus
daar op de relatie ligt en niet op de concurrentie tussen twee of meer leveranciers tijdens de
contractperiode;
Open een ideeënbus voor leveranciers. Beloon leveranciers daarbij voor het aandragen van
nieuwe (en zo mogelijk betere) ideeën voor de omgang met de inkopende organisatie en
geleverde producten en diensten. Uiteraard is het van belang dat de inkopende organisatie
wel iets doet met het idee of aangeeft waarom het idee niet wordt gebruikt.

Stimuleer de mentaliteit en cultuur van de inkopende organisatie
Tot slot enkele algemene tips om de mentaliteit en cultuur van de inkopende organisatie zo te
beïnvloeden dat ze meer gericht is op het behalen van innovatie.
 Verander de cultuur van “de klant is koning” (de inkopende organisatie) in “ketenpartners
voor partners”. De inkopende organisatie en de leverancier zouden moeten worden gezien
als samenwerkende organisaties.
 De inkopende organisatie moet zich bewust zijn van de kennis en kunde van de leverancier
en hier vooral gebruik van maken.
 Ga na wat de inkopende organisatie kan doen om het voor de leverancier makkelijker te
maken om te vernieuwen en zo mogelijk te verbeteren.
 Geef huidige leveranciers de mogelijkheid om nieuwe concepten te testen in de praktijk,
bijvoorbeeld door middel van een pilot.
 Maak intern reclame over de bijdrage van de inkoopfunctie aan innovatie met aansprekende
voorbeelden uit de eigen praktijk. Extern kan dit worden gedaan door een artikel en/of
nieuwsbericht te publiceren of te spreken op een congres over innovaties die zijn bereikt
samen met een leverancier.
 Open een ideeënbus voor medewerkers binnen de eigen organisatie. Beloon daarbij het
aandragen van nieuwe en zo mogelijk betere ideeën inzake de omgang met leveranciers en
geleverde producten en diensten.
 Benoem onderwerpen waarop innovatie in ieder geval gewenst is. Omdat inkopers vaak met
veel verschillende afdelingen in gesprek zijn, zijn zij de eerste die de, soms nog verborgen,
innovatiebehoefte van de eigen organisatie kunnen signaleren (Reijniers et al., 2009).
 Formuleer uitdagende doelen voor het inkoopteam en contractmanagers. Waardeer ook
kleine ideeën, ondersteun kansrijke innovatieve ideeën en stimuleer tot anders kijken en
denken (Reijniers et al., 2009).
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Beheersing van scopewijzigingen

Om de verschillende soorten van scope wijzigingen, zoals beschreven in hoofdstuk 4, beheerst uit
te voeren zijn verschillende typen overeenkomsten, contracten en samenwerkingsvormen mogelijk.
Afhankelijk van keuzes van de opdrachtgever in de verdeling van verantwoordelijkheden en de
manier van samenwerken zijn verschillende contractvormen mogelijk. Deze worden in de pagrafen
5.1 tot en met 5.4 summier beschreven.

Raamovereenkomst
In een raamovereenkomst/contract worden de kaders van de af te nemen producten en/of diensten
vastgelegd. De kaders zijn van algemene of generieke aard en worden begrensd door de duur van
de raamovereenkomst. De raamovereenkomst wordt opgesteld omdat op voorhand niet te
voorspellen is wat de omvang / scope zal zijn die bij 1 leverancier wordt afgenomen. Onderdeel van
de raamovereenkomst is het afroepcontract waarbij wel de scope / omvang duidelijk is en waarbij
de afspraken van de raamovereenkomst van toepassing zijn. Een PvE is dan vaak onderdeel van het
afroepcontract. De raamovereenkomst zelf bevat geen of nauwelijks een afname garantie. Wel is
vaak een indicatie van de afname/scope gegeven om voor opdrachtnemers een inschatting te
kunnen maken van de omvang van de dienstverlening met de bijbehorende life cycle kosten.

Concessieovereenkomst
Een concessieovereenkomst is een overeenkomst met een leverancier voor de uitvoering van een
werk, de levering van een systeem of dienst. Denk bijvoorbeeld aan de exploitatie van een
gemeentelijke parkeergarage door een onderneming, of het uitvoeren van de catering bij een
overheidsdienst.
Een opdrachtgever kan een concessie verlenen voor een (openbaar) werk of een dienst. Het verschil
met een reguliere opdracht is dat de tegenprestatie voor de uitvoering van het werk of de dienst
niet bestaat uit betaling, maar uit het verlenen van een exploitatierecht.
Kenmerkend is dat het exploitatierisico ligt bij de exploitant. Als dit laatste niet het geval is, dan is
geen sprake van een concessie, maar van een gewone overheidsopdracht.
Het kan zijn dat de aanbestedende dienst een (jaarlijkse) bijdrage levert in de exploitatie, of een
bijdrage ontvangt uit de winst, of dat er geen bijdrage wordt geleverd of wordt ontvangen. De
waarde van een concessie wordt gevormd door de totale tijdens de looptijd van de overeenkomst te
behalen omzet van de concessiehouder (exclusief btw) (met inbegrip van de bijkomende leveringen
die in het kader van de werken en diensten worden verricht). Nadere regels omtrent de raming zijn
beschreven in de artikelen 2a.11 en .12 van de Aw 2012.
Enkele concessieopdrachten zijn uitgezonderd van toepassing van de Aanbestedingswet 2012.
Welke dit zijn staat omschreven in de artikelen 2a.13 t/m 2a.26 Aanbestedingswet 2012. (Defensie,
Televisie- en radio-omroep, Telecom e.d.)
Looptijd concessie
De looptijd van concessies wordt in beginsel beperkt tot 5 jaar. Voor concessies die langer duren
dan 5 jaar, dient de maximale looptijd van de concessie beperkt te worden tot de periode waarin
van een concessiehouder redelijkerwijs verwacht mag worden dat hij de investeringen die hij heeft
gemaakt voor de exploitatie van de werken en diensten (samen met een rendement op
geïnvesteerde vermogen) terug kan verdienen. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met
de investeringen die nodig zijn om de specifieke contractuele doelstellingen te halen. Voor deze
berekening worden zowel de initiële investeringen als de investeringen tijdens de looptijd van de
concessie in aanmerking genomen
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Mogelijke contractvormen
Om meer zekerheid over de kwaliteit van dienstverlening en producten te krijgen kan uit
verschillende contractvormen worden gekozen, die verschillen in de gedetailleerdheid van de eisen
en/of de hoeveelheid maatwerk in de gekozen oplossingen. Ook verschillen zij in de
verantwoordelijkheids/risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Zo wordt bij een
bestek of een afroepcontract door de opdrachtgever gedetailleerd in eisen en specificaties
voorgeschreven wat benodigd is. Bij een DB (D&C) contract wordt op basis van functionele eisen een
oplossing gevraagd, waarbij de opdrachtnemer moet aantonen dat aan deze eisen voldaan wordt. Bij
DBM DBFM en DBFMO wordt steeds meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer gelegd voor
het te behalen eindresultaat. Naast de traditionele rolverdeling van opdrachtgever en
opdrachtnemer is het ook mogelijk om samen te werken in de zogenaamde publiek private
samenwerking (PPS) of allianties. Bij deze samenwerkingsvorm is het belangrijk om vooraf de rollen
en verantwoordelijkheden tussen de partijen af te spreken om te komen tot het gewenste
eindresultaat. In onderstaande tabel zijn de te kiezen contractvormen weergegeven met hun
belangrijkste kenmerken.

Samenwerking

Contract

Verantwoordelijkheid
Opdrachtgever (DCO)

Verantwoordelijkheid
Opdrachtnemer (Marktpartij)

Traditioneel

Bestek

DBFMO

Uitvoering

Innovatief

DB-contract

FMO + Kaders

Project, Ontwerp, Bouw en Test in
living lab

PPS

8-25 jaar: DBM

FO + Kaders

DBM: Project, Ontwerp, Bouw, Test
en Beheer

PPS

8-25jaar: DBFM

O + Kaders

DBM: Project, Financiering,
Ontwerp, Bouw, Test en Beheer

PPS

8:25 jaar:
DBFMO

Kaders

DBFMO
Project, Financiering, Ontwerp,
Bouw, Test en Operation (bediening
en monitoring) en Beheer

PPS

Ontwerp
alliantie

D**(M)FO + kaders
Organisatie en
samenwerking

D**B(M)
Organisatie en samenwerking,
verdeling van rollen en FTBV***

PPS

Project alliantie

DB**(M)FO + kaders

DB**(M)FO

*DBFMO = design, built, finance maintain en operate.

Bij langdurige contracten wordt dit ontwerp, uitvoering, financiering, wijzigingen van de uitvoering
en gebruik (exploitatie)
** gezamenlijke verantwoordelijkheid, (M) = de M-component kan mee gecontracteerd worden.
*** FTBV = Functies Taken Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden
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In zijn algemeenheid geldt dat wanneer eisen en wetgeving wijzigen dit voor rekening en risico van
de opdrachtgever komt en dat wanneer oplossingen en/of technologie wijzigt dit voor rekening en
risico van de marktpartij komt. Daarnaast dient de mogelijke verschuiving van verantwoordelijkheid
tussen opdrachtgever en marktpartij in balans te zijn met de kosten en tijd die met de invoering
voor de betrokken partijen gemoeid is.
De in de praktijk meest voorkomende contractvormen zijn hieronder bullit-gewijs aangegeven.
Afhankelijk van de samenwerkingsvormen en de verdeling van verantwoordelijkheden kan gekozen
worden uit:






UAV-GC = Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contracten
Bedoeld voor het uitvoeren van werken en/of het uitvoeren van meerjarig onderhoud
middels bijv. een prestatiecontract. Beheersing middels externe kwaliteitsborging m.b.v. SCB
Verrekening op basis van prestatie en/of planning.
UAV = Uniforme Administratieve Voorwaarden
Voor de UAV-GC de norm als algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werken.
Ontwerpwerkzaamheden waren al door opdrachtgever tot op definitief ontwerp uitgevoerd.
Aannemer maakt alleen nog uitvoeringsontwerp en realiseert. Verrekening vindt plaats op
basis van hoeveelheden en geleverd werk.
UAV-TI = Uniforme Administratieve Voorwaarden Technische Installaties
Gelijk aan UAV met extra garantie en onderhoudsbepaling voor technische installaties.

Hoe moet worden omgegaan met wijzigingen is in de algemene voorwaarden geregeld.
Projectspecifieke zaken worden in het bestek of overeenkomst opgenomen.
Bij UAV-GC zijn standaard de wijzigingen geregeld in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen
van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten1
In de een aparte bijlage (annex) is dit nader ingevuld.
In paragraaf 14, 15 en 16 van de UAV-GC 2005 zijn respectievelijk opgenomen: wijzigingen door de
opdrachtgever, wijzigingen door de opdrachtnemer en ‘schorsing en ontbinding en opzegging’.
 ARVODI = Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het
verrichten van diensten 2016 (ARVODI-2016)
Indien er geen sprake is van levering van producten en alleen het leveren van een dienst wordt over
het algemeen de ARVODI als algemene voorwaarde door het rijk gebruikt.
 De ARBIT (Algemene Rijksvoorwaarden bij IT) kan hier nog een variant op zijn als er sprake
is van levering van IT-componenten of diensten in het IT-domein.
De provincies en gemeenten hebben allemaal hun eigen inkoopvoorwaarden die passen binnen het
inkoopbeleid van de desbetreffende organisatie. Elke opdrachtgever stelt zijn eigen inkoopbeleid
vast en bepaalt welke samenwerkings- en contractvorm het beste past bij de doelen en ambitie van
de organisatie.
Conclusie:
Indien grote of wezenlijke scopewijzigingen verwacht worden is het aan te bevelen om een
contractvorm te kiezen die ruimte biedt om deze scopewijzigingen uit te kunnen voeren.
Voor de iCentrale betekent dit dat D&C-contract beter geschikt is dan een bestek in combinatie met
UAV-GC en UAV-TI in combinatie met ARVODI en ARBIT.
Een publiek private samenwerking (PPS) is aan te bevelen omdat de wezenlijke scope wijzigingen
zullen leiden tot organisatorische wijzigingen bij zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer
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Stappenplan scopewijzigingen

Het hieronder getoonde stappenplan kan als uitgangspunt dienen voor de aanpak bij scope
wijzigingen. Om scopewijzigingen goed te beheersen is een vorm van baselinebeheer en/of
configuratiemanagement noodzakelijk.

Impact bepalen van de scope
wijziging

Organisatorische
impact bepalen

Inhoudelijke /
technische impact
bepalen

Operationele en
beheer impact
bepalen

Herverdeling van
tijd en geld budget,
herverdeling van
risico'sn kansen
budget

Accepteren van
scopewijziging en
tijd geld budget
reservering

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat scopewijzigingen of door de opdrachtgever of door de
opdrachtnemer kunnen worden geinitieerd. Zoals eerder gesteld zijn wijzigingen van een wettelijk
karakter of bestuurlijk karakter ten laste van de opdrachtgever en wijzingen van de technische
inhoud of de oplossing zijn ten laste van de opdrachtnemer. In het kort: verandering van
(functionele) eisen of randvoorwaarden zijn voor rekening van de opdrachtgever en veranderingen
aan de oplossing (ontwerp, techniek) zijn voor rekening voor de opdrachtnemer. Om
wijzigingenbeheer goed in te richten is goede baseline beheer en configuratiemanagement
noodzakelijk over de gehele levenscyclus van de dienst(verlening), product of technisch systeem.

Impact wijziging bepalen
Om de impact van een of meerdere wijzigingen goed te kunnen bepalen, is in de eerste plaats een
goed overzicht nodig van de situatie op het moment voor de wijziging. Dat betekent dat moet
worden bepaald waar in de projectlevenscyclus het project zich bevindt. Immers de impact bij
verandering van het ontwerp is veel geringer dan wanneer het project zich in de testfase bevindt
met reeds aangeschafte technische systemen en opgeleid personeel. Het beheersen van de
resultaten van het project op van tevoren afgesproken mijlpalen is een vorm van baseline beheer of
configuratiemanagement. Als we de huidige baseline of configuratie kennen wordt het
gemakkelijker om de delta te bepalen en zo een goede schatting te maken van de effecten op de
prestatie in termen van kosten, doorlooptijd en prestatie.

Organisatorische impact
Wijzigingen kunnen een organisatorische impact hebben bij zowel de opdrachtgever als de
opdrachtnemer. De verandering kan ervoor zorgen dat er anders moet worden samengewerkt, dat
overlegstructuren anders moeten worden ingevuld of dat men zich anders moet organiseren. Een
voorbeeld is daarbij het veranderen van de rol van de opdrachtgever naar meer regie in plaats van
een traditionele opdrachtgever- opdrachtnemer-rolverdeling. Voor de opdrachtnemer betekent dit
dat meer intiatief moet worden getoond in het vinden van haalbare oplossingen in plaats van
wachten totdat de opdrachtgever met de oplossing komt. Ook betekent dat beide partijen zich moet
vormen van de ander zonder daarbij de eigen verantwoordelijkheid te verliezen. Samengevat:
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Partijen dienen over hun (contractuele) grens te kijken, maar blijven wel verantwoordelijk voor hun
eigen invulling van hun organisatie.

Inhoudelijk technische impact
Vooral bij langdurende overeenkomsten of contracten kan het gebeuren dat door de snelle
technologische ontwikkelingen technische oplossingen achterhaald zijn of dat nieuwe oplossingen
meer waarde opveleren dan hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen. Om te voorkomen dat
opdrachtgever worden geconfronteerd met hoge kosten voor achterhaalde oplossingen dient de
opdrachtgever zo weinig mogelijk leverancierafhankelijk te specificeren. Hierbij moet wel rekening
worden gehouden met belang van de (infra)beheerder omdat die naar uniformiteit streeft en het
project streeft naar "proven technology". Zie ook de volgende paragraaf. Om de complete impact
goed te kunnen bepalen is het van belang dat de technische / inhoudelijke impact wordt beschreven
in termen van investeringskosten, prestaties en levertijden/doorlooptijden.

Operationele en beheer impact bepalen
Afhankelijk of het om een eiswijziging of oplossingswijziging gaat zal de initiatiefnemer van de
wijziging de gevolgen voor haar operatie en beheer moeten bepalen. Daarnaast zal hij ook moeten
aangeven wat dat voor de andere partij betekent. Omdat de inititiefnemer niet verantwoordelijk is
voor de impact bij de andere partij is het noodzakelijk dat ook hij de gevolgen van zijn operatie en
beheer in kaart brengt. Ook hier geldt dat de operationele en beheer impact vertaald moet worden
naar operationele (personeels) kosten, prestaties, onderhoudsregimes en opleidingstrajecten.

Herverdeling van tijd, kosten en risico’s
Wanneer de investeringskosten en de exploitatie- en beheerkosten (=life cycle kosten) van zowel de
opdrachtgever als de opdrachtnemer bekend zijn geworden uit stap 2, 3 en 4 kunnen de kosten, de
doorlooptijden (van beide organisaties), de prestaties (van zowel personeel als techniek) en de
risico's worden herverdeeld en worden toegewezen aan de partij die daar het meest geschikt voor
is. In zijn algemeenheid geldt dat wijziging van de verantwoordelijkheden leidt tot een ander
risicoprofiel en een herverdeling van het oorspronkelijke budget en/of planning.

Accepteren van scopewijzigingen door betrokken partijen
Nadat de complete impact van de wijziging duidelijk beschreven is en de voor en nadelen voor de
verschillende stakeholders in kaart zijn gebracht kan de scopewijziging door het management van
opdrachtgever en opdrachtnemer worden goedgekeurd of afgekeurd. Na deze besluitvorming is het
voor de uitvoerende partijen duidelijk hoe men verder moet gaan.
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Transitiemanagement als gevolg van scopewijzigingen

Verschuiving van verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer heeft gevolgen
voor de verschillende afdelingen van de betrokken organisaties. Beide partijen zullen elkaar scherp
moet houden op de nieuwe rolverdelingen. Als we een typisch voorbeeld nemen dat de
opdrachtgever meer verantwoordelijkheid naar de marktpartij wil brengen staat daar tegenover dat
hij meer afstand moeten nemen tot de door de marktpartij gekozen oplossing. In onderstaande
tabel zijn de mogelijke gevolgen voor opdrachtgever en opdrachtnemer beschreven bij drie
relevante transities in het programma van de iCentrale.
Transitie

Gevolgen voor
opdrachtgever

Gevolgen voor
opdrachtnemer

Noodzakelijke Voorwaarde

Van
traditionele
naar
innovatieve
aanbesteding

Loslaten van
invulling van de
eisen
Sturen op de eisen

Zelfstandig en
proactief haalbare
oplossingen
definieren.

Er dient een gemeenschappelijk
eindbeeld te zijn waarin zowel
opdrachtgever als
opdrachtnemer zich herkennen,
Er dienen extra proceseisen te
worden opgenomen om de
opdrachtnemer op afstand te
kunnen monitoren

Van leveren
van
producten
naar leveren
van diensten

LCM-benadering
met inschatting
van prestatie
verloop inclusief
vervanging

Op basis van
investering en
onderhouds/
vervangingskosten
oplossingen
aanbieden

Er dienen proceseisen en KPI’s
te worden opgenomen om grip
te houden op de voortgang,
Risico gestuurd monitoren is
noodzakelijk op een goede
regisseur te zijn

Van
traditioneel
samenwerken
naar
innovatief
samenwerken

Gemeenschappelijk
methode dient
ontwikkeld en
toegepast te
worden

Gemeenschappelijk
methode dient
ontwikkeld en
toegepast te
worden

Het begrip risico moet anders
geinterpreteerd worden. Bij
innovatie is het ook een
resultaat dat het niet (gaat)
functione(e)r(t)en of dat de
omgeving of andere partijen nog
niet gereed zijn

PPS

8-25jaar: DBFM

O + Kaders

DBM: Project, Financiering,
Ontwerp, Bouw, Test en Beheer

PPS

8:25 jaar: DBFMO

Kaders

DBFMO
Project, Financiering, Ontwerp,
Bouw, Test en Operation
(bediening en monitoring) en
Beheer

Conclusie:
Scope wijzigingen als gevolg van toepassing van nieuwe technologie of het combineren van
verschillende domeinen in een centrale zal ook procesmatig /organisatorisch gevolgen hebben.
Het is aan te bevelen om in de publiek private samenwerking de gevolgen voor de organisaties
vroegtijdig te bepalen en daarvoor passende maatregelen te ontwikkelen.
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Referentieprojecten
Hieronder zijn een referentieprojecten gegeven waarbij wezenlijke scope wijzigingen hebben
plaatsgevonden op het gebied van het uitbesteden van diensten van publieke partij naar private
partij.
Dublin Port Tunnel:
Bij de Dublin Port Tunnel heeft reeds een integratie plaats gevonden, geen verder onderzoek
gedaan.
Westerscheldetunnel NV, Borssele:
De Westerscheldetunnel NV is een private partij die door het rijk is opgericht met als taak de bouw
en exploitatie van de Westerscheldetunnel. De aandelen van de NV zijn voor 100% in handen van de
provincie. Er is een aparte wet voor vastgesteld. Tunnelwet westerscheldetunnel.
Integratie van de Sluiskiltunnel.
De N.V. Westerscheldetunnel is op verzoek van de Provincie Zeeland beheerder van de
Sluiskiltunnel. Een voor de hand liggende keuze om kennis en ervaring van deze organisatie in te
zetten. In een aparte overeenkomst is vastgelegd dat het beheer en onderhoud en het verkeers- en
incidentmanagement van de Sluiskiltunnel door de N.V. Westerscheldetunnel wordt uitgevoerd. Dat
is niet alleen efficiënt, maar het geeft ook een vertrouwd gevoel. Bron: website NV
westerscheldetunnel.
Parkeerservice
Parkeerservice is een Coöperatie ParkeerService ontstaan uit ParkeerService NV, het parkeerbedrijf
van de gemeente Amersfoort. Parkeerservice verleent nu diensten op het gebied van parkeren aan
16 gemeenten.
Rechtsvorm: In formele zin is ParkeerService een coöperatieve vereniging U.A. (Uitgesloten
Aansprakelijkheid). Deze rechtsvorm biedt gemeenten een optimale mix tussen flexibiliteit en
zekerheid. Zo kunnen gemeenten profiteren van inkoopkracht, kennisbundeling en schaalvoordelen
en kunnen ze samenwerken zonder aan te besteden. De deelnemende gemeenten beslissen mee
over het beleid van de coöperatie en de uitvoering van parkeertaken. De deelnemende gemeenten
zijn niet financieel aansprakelijk voor het resultaat van de coöperatie!
NBD
De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) is een alliantie van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en
Rijkswaterstaat (RWS). Hiermee zijn alle wegbeheerders vertegenwoordigd.
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de NBd. Denk aan zaken als
personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, administratieve organisatie, communicatie
en huisvesting. RWS is een agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De NBd valt,
net als RWS, onder de ministeriële verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu.
Een stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van alle alliantiepartijen verenigd zijn, stuurt de NBd
aan. De samenwerking van deze partijen is vastgelegd in de bestuursovereenkomst die op 27 maart
2013 is ondertekend.
Tot 2004 zorgde de ANWB voor alle bewegwijzering in Nederland. Daar kwam verandering in toen
de realisatie, het beheer en onderhoud, onder de aangescherpte Europese aanbestedingsregels
kwamen te vallen. De ANWB mocht niet langer zonder meer voor wegbeheerders de realisatie
verzorgen. Het gevolg was dat wegbeheerders zelf moesten aanbesteden. Dit had op den duur
consequenties voor de uniformiteit, continuïteit en samenhang in de bewegwijzering. Tot onvrede
van alle wegbeheerders, het Rijk én de weggebruikers.
In de periode 2004-2010 zijn gesprekken gevoerd tussen de ANWB en de koepels van alle
Nederlandse wegbeheerders; het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW) en Rijkswaterstaat (RWS). Het resultaat hiervan
was dat minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu besloot om de Nationale
Bewegwijzeringsdienst (NBd) op te richten.
Sinds 1 januari 2015 is de NBd verantwoordelijk voor uniforme bewegwijzering, met een continue
plaatsaanduiding, langs alle wegen in Nederland. De Wegenverkeerswet is daarop aangepast.
Wegbeheerders zijn sindsdien verplicht hun utilitaire bewegwijzeringsplannen voor álle openbare
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wegvakken in hun beheersgebied te laten voorbereiden en vaststellen door de NBd. Hiermee is de
planvorming en het databeheer van alle bewegwijzering in Nederland weer in één hand.
Bron: website NBD
Meldkamer Maastricht Heuvelland
De diensten worden hier nog in eigen beheer georganiseerd.
In Maastricht wordt de Markt Maastunnel bediend door de gemeente Maastricht door eigen
medewerkers vanuit de Meldkamer Maastricht Heuvelland. Om te zorgen dat deze mensen
voldoende werkzaamheden hebben zijn er taken toegevoegd die door de tunnelbedienaars worden
uitgevoerd. Er zijn taken toegevoegd voor cameratoezicht openbare ruimte van de stad en
bediening van de rising steps in het winkelgebied van de binnenstad. Tevens verzorgt de
meldkamer de aansturing van de diverse partijen als er meldingen buiten kantoortijden binnen
komen voor het openbaar domein. Dit laatste wordt niet alleen voor de gemeente Maastricht gedaan
maar ook door de Heuvelland gemeenten. Arcadis levert hier de contractmanager voor de
aansturing van het prestatiecontract MJO voor de tunneltechnische installaties en
schoonmaakwerkzaamheden. Tevens zijn meerdere aanvullende opdrachten gedaan voor de
tunnelbeheerder.
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8

Conclusies

In beginsel moet duidelijk zijn welke rechtsvorm er wordt gekozen voor de iCentrale. Wordt dit een
PPS-constructie, alliantie of een traditionele samenwerking?
Het wijzigen van een opdracht is volgens de aanbestedingswet niet zomaar toegestaan. Hier zijn
strikte voorwaarden aan verbonden. Binnen deze voorwaarden zijn echter wel mogelijkheden.
Helemaal als van tevoren is geïnventariseerd welke type wijzigingen tijdens de looptijd van de
opdracht kunnen worden verwacht.
Wijzigingen in de dienstverlening moeten dus zoveel mogelijk voorspelbaar zijn. Dat wil zeggen dat
in de op te stellen overeenkomsten alle al te benoemen opties worden benoemd die binnen de
opdracht kunnen worden aangeroepen. Binnen de aanbestedingswet is het dan mogelijk dan als de
optie niet meer bedraagt dan 50% van de oorspronkelijke opdracht de opdracht hiermee uit te
breiden. Dat geldt voor elke individuele aan te roepen optie. Cumulatief mogen de wijzigingen dus
hoger zijn dan de oorspronkelijk opdracht. Het is niet toegestaan om hiermee de Europese
aanbestedingsprocedure te omzeilen. Indien de wijziging bij opnieuw aanbesteding tot aanzienlijk
ongemak of aanzienlijke kostenstijgingen zou leiden is dit een dus een motivatie.
Voor daar waar mogelijk de opties nog niet kunnen worden uitgewerkt kan extra bepalingen worden
opgenomen om innovaties te stimuleren. Hierdoor kan de opdrachtnemer zelf voorstellen tot
wijzigingen doen waar de opdrachtgever voordeel bij kan hebben.
Het kan zijn dat opdrachtgever zelf hier beperkingen in hun algemene inkoopvoorwaarden voor
hebben opgenomen. Deze voorwaarden dienen dan vooraf te worden getoetst en een eventuele
hierop hebbende bepalingen dienen dan niet van toepassing te worden verklaard.
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