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Wijziqinqen in de uitbestedinasprocedure voor het AW.
behorend bij de herziene handleiding uitbestedinqen.

Kernpunten blijven :
een zakelijke marktbenadering en
een goede projektbeheersing.

Presentatie :
1.
De handleiding is in een toegankelijker vorm gegoten. Het geheel is op de projektbegeleiders afgestemd. Er wordt minder op de procedure achter de schermen bij bedrijfsbureau en
controller ingegaan.

Projektkader :
2.
De uitbestedingen zijn nu in het breder projektkader geplaatst. De projektgoedkeuring is nu
geformaliseerd. Kriteria voor projektgoedkeuring dienen verder uitgewerkt te worden. De
uitgifte van de projektnummers gebeurd door het bedrijfsbureau. Het projektnummer is in het
Fais gekoppeld aan een deelplannummer en budgetkode. Het projektnummer is een
sleutelgegeven in het FAIS. Hetgeen betekent dat de (financiele) informatievoorziening nu
ook op projektniveau kan plaats vinden.

Budgethouder en opdrachtgever:
3.
Het budgethouderschap is op afdelingshoofd- en relatiemanagernivo gelegd. Zie de nota
Plan- en budgetbeheer A W / FAIS.
4.

Voor uitgaven beneden de f 2500 kan op het werkartikel het hoofd bedrijfsbureau "als
budgethouder" tekenen.

5.

Het opdrachtgeverschap is te veruimen. Het voorstel is de mandaatregeling voor het A W te
veranderen.
a. De Opdrachtenleider mag orderbonnen tekenen. Echter na goedkeuring van de budgethouder, welke met een paraaf op de koncept-orderbon zijn goedkeuring verleend.
b. Het Afdelingshoofd, de Relatiemanager en het Stafafdelingshoofd mogen overeenkomsten/kontrakten tekenen tot een bedrag van f 100.000.
c. Hoofden van de hoofdafdeling : f 100.000 tot f 500.000.
d. HID boven f 500.000.

De orderbonprocedure :
6.
De budgethouder parafeert op de koncept-orderbon in plaats van op de orderbon afschrift.
Hetgeen de routing vergemakkelijkt.

De overeenkomstprocedure :
7.
Het offertetrajekt (bij overeenkomsten) is niet meer officieel in de procedure via bedrijfsbureau en controller opgenomen. Dit was informeel al het geval. Hiervoor in de plaats komt
een paraaf en datum van het hoofd bedrijfsbureau op de kostenraming.
8.

Bij uitbestedingen boven de f 100.000 standaard advies van kontraktzaken bij de controller.

9.

De prestatieverklaring is een eenvoudiger formulier geworden, inclusief verwijzing naar de
grondslag voor de betaling.
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INLEIDING

Handleiding

Uitbestedingen

Projectmanagement en een zakelijke marktbenadering.
Bij het uitbesteden gaat het om een goed projectmanagement en een verantwoorde marktbenadering.
Projectinhoudelijk dienen de zaken goed geregeld te zijn middels project-, uitbestedingsplan en
overeenkomst. Terwijl ook een goede marktpositie van de A W en een redelijke prijs-/ prestatieverhouding van belang zijn. De instrumenten om tot een redelijke marktprijs te komen zijn de kostenraming, het aanvragen van meerdere offertes en een overeenkomst waarin een goede financiele
beheersing is geregeld. Genoemde instrumenten zijn kenmerken van een zakelijk opererende overheid.
Tips voor de lezer.
De handleiding is te gebruiken als uitleg over, en naslag bij de uitbestedingsprocedure van de
orderbon en overeenkomst. In hoofdstuk 2 is puntsgewijs de uitbesteding middels de orderbon
beschreven, en in hoofdstuk 3 de uitbesteding middels overeenkomst. De begripsbepaling, de voor
uitbesteding relevante regelingen en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende
bij de uitbesteding betrokken partijen vindt U in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden een aantal zaken
in het uitbestedingstraject met name voor de overeenkomst meer uitgebreid beschreven en toegelicht
De (stroom)schemalezers worden verwezen naar hoofdstuk 6. Terwijl de formulieren nieuwe stiil te
vinden zijn in hoofdstuk 7.
Slotwoord.
Een servicegericht werkend bedrijfsbureau en controller tezamen met eenduidige uitbestedingsprocedures en -nchtlijnen zijn een goede basis en ondersteuning voor het projectmanagement.
Met een woord van dank aan diegene die commentaar en aanvullingen op de eerste opzet hebben
verzorgd.

H a n d l e i d i n g U i t b e s t e d i n g e n , p. 1

DE ORDERBON
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Wanneer een orderbon.
Uitbesteding middels een orderbon vindt plaats bij een bedrag Kleiner dan f 50.000 exclusief BTW. In
sommige gevallen kan een overeenkomst voor uitbestedingen beneden de f 50.000 de aangewezen
vorm zijn, wanneer de complexiteit van het over een te komene hiertoe aanleiding geeft.

a.
b.
c.

Offerte en orderbevestiging.
Tot f 2500 exclusief BTW is bij de orderbon geen orderbevestiging of offerte vereist.
Van f 2500 tot f 10.000 dient gewerkt te worden met een bijgevoegde offerte of retour gezonden
schriftelijke orderbevestiging, exemplaar 2 van de orderbon.
Van f 10.000 tot f 50.000 is het schriftelijk aanvragen van een offerte vereist.

Inhoud van de opdracht / order.
De opdracht wordt door de projectbegeleider op de concept-orderbon geformuleerd. Onder het kopje
"bijzonderheden" kan de projectbegeleider nadere informatie kwijt over bijvoorbeeld :
het afleveradres,
afwijkingen van de offerte,
het van toepassing laten zijn van bepaalde voorwaarden, hier is te denken aan bepalingen over
aansprakelijkheid, een nadere rapportageverplichting, en dergelijke.
De eigendomsrechten worden door de A W reeds in de voorwaarden bedongen.
Voorwaarden A W .
De voorwaarden A W zijn op de achterzijde van de orderbon voorgedrukt. Onder andere is hierin
bepaald dat slechts een factuur op een order kan volgen. Indien hiervan afgeweken wordt dient dit bij
de bijzonderheden vermeld te worden.
De routing.
De projectbegeleider formuleert de opdracht op de concept-orderbon. Op het concept dient en
het projectnummer, het deelplan en de budgetcode te staan waar de verplichting op rust Voor de
concept-orderbon zie de bijlage.
b. De budgethouder tekent voor accoord op het concept. Voor uitgaven op het werkartikel kleiner
dan f 2500 kan bij afwezigheid van de budgethouder het hoofd bedrijfsbureau tekenen.
c. Het bedrijfsbureau checkt op budget, kostprijs- en administratief-juridische elementen. De lichte
kwaliteitstoets. Het bedrijfsbureau tikt tevens de orderbon uit.
d. De projectbegeleider keurt de orderbon goed.
e. De opdrachtgever ondertekent de orderbon.
f. Het bedrijfsbureau verzendt de orderbon, registreert de verplichting in het Fais geregistreerd en
archiveert.
a.

Prestatieverklaring en factuurafhandeling.
De factuur dient geadresseerd te zijn aan de financiele administratie van de A W en voorzien te
zijn van het orderbonnummer. Het bedrijfsbureau neemt de factuur verder in behandeling.
b. De factuur en het afschrift van de orderbon gaat naar de projectbegeleider die beoordeelt of er
voldoende grondslag is voor de betaling. Wanneer dit het geval is parafeert hij de prestatieverklaring op het afschrift van de orderbon en de blokstempel op de factuur voor "levering accoord".
Indien het een deelfactuur betreft wordt op een volgende regel van de prestatieverklaring geparafeerd.
Bij levering van goederen dient de projectbegeleider de afleveringsbon te bewaren en bij de
factuur en prestatieverklaring te voegen.
c. De factuur wordt nu betaalbaar gesteld.
a.
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a.

b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

Het projectplan :
De vraag van een klant, of het AW-onderzoeksprogramma initieert het opstellen van een projecten uitbestedingsplan door de opdrachtenleider danwel de projectbegeleider. In het project- en
uitbestedingsplan worden concrete mijlpalen en meetpunten aangegeven welke terug komen in de
ontwerp-overeenkomst. Het afdelingshoofd / relatiemanager keurt het projectplan goed.
Het bedrijfsbureau geeft een projectnummer uit. Het projectnummer is gekoppeld aan een
deelplan en budgetcode.
De projectbegeleider maakt een bedrijfseconomische kostenraming laat de raming paraferen door
het hoofd bedrijfsbureau.
Het afdelingshoofd stelt de projectbegeleider aan.
De offerte :
De projectbegeleider vervaardigt op basis van project-, uitbestedingsplan en kostenraming de
offerte-aanvraag inclusief de ontwerp-overeenkomst.
Op verzoek van de projectbegeleider adviseert het bedrijfsbureau en/of de controller over budqetkostprijs- en administratief-juridische zaken.
'
Na ontvangst van de diverse offertes geeft de projectbegeleider een schriftelijk advies over de
keuze van de offerte aan de opdrachtgever.
De projectbegeleider geeft aan de offrerende partijen bericht over de niet te honoreren offertes.

Het opstellen van de overeenkomst:
De projectbegeleider stelt handgeschreven de concept-overeenkomst op. Op de interne machtiging worden onder andere het deelplannummer en de budgetcode genoteerd.
b. Het bedrijfsbureau checkt of aan de administratieve eisen is voldaan. Te weten is het project-/
uitbestedingsplan, de kostenraming, de offertes en budget aanwezig. De overeenkomst wordt
urtgetypt en gecollationeerd.
c. In geval van gewijzigde of toegevoegde bepalingen in de concept-overeenkomst checkt contractzaken op juridische aspecten. Bij uitbestedingen groter dan f 100.000 adviseert de controller
d. Bij aanschaf van hard- en software verleent de afdeling automatisering een medeparaaf
e. De budgethouder gaat accoord met de aan te gane financiele verplichting en stelt als opdrachtqever de overeenkomst vast.
f. Het bedrijfsbureau legt de aan te gane verplichting vast in het FAIS.
a.

a.

a.

b.

Tekening van de overeenkomst:
Het bedrijfsbureau verzendt de overeenkomst ter tekening naar de opdrachtnemer zorgt voor
ondertekening door de daartoe bevoegde opdrachtgever, zendt de wederzijds ondertekende
overeenkomst terug naar de opdrachtnemer, en kopieert de overeenkomst onder andere voor het
dossier van de projectbegeleider. Het orgineel gaat naar het centraal archief.
Uitvoering en voortgangsbewaking :
De opdrachtnemer kan nu met de uitvoering beginnen en stuurt al naar gelang het bepaalde in de
overeenkomst de voortgangsrapportages, urenverantwoordingsstaten, projectbesprekingsverslagen, (deel)producten / (fase)rapporten en de bijbehorende facturen.
De projectbegeleider maakt de prestatieverklaring op, op basis van de voortgangsrapportages
urenverantwoordingsstaten, projectbesprekingsverslagen, (fase) rapporten en de door het
bednjfbureau aangeboden factuur. Op deze wijze is de rechtmatigheid van de betaling gewaarborgd.

Afronding, wijzigingen en dossier :
a. Als afsluiting van de overeenkomst stelt de projectbegeleider een zogenaamde acceptatiebrief op
waarin de opdrachtnemer gemeld wordt dat het eindproduct / eindrapport geaccepteerd is.
b. Bij overschrijding van het budget of uitstel van de leveringsdatum dient een wijzigingsovereenkomst opgesteld te worden. Bij meerwerk dient hiervoor offerte aangevraagd te worden.
c. Bij wijziging van projectbegeleider wordt richting opdrachtnemer een bericht verzonden en intern
het formulier betreffende de overdracht projectbegeleiderschap gebruikt.
d. Dossiervormingsvereisten voor het contractdossier van de projectbegeleider zijn te vinden in de
AOC-checklist, zie de bijlage.
e. Bij afronding van de overeenkomst wordt het dossier van de projectbegeleider en het bedrijfsbureau samengevoegd en gaat naar het centraal archief.
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Bij de totstandkoming van een orderbon of overeenkomst zijn verschillende partijen betrokken en zijn
diverse regelingen van kracht. Een korte uitleg van zaken.
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4.1

BEGRIPPEN.

Overeenkomst en orderbon.
Een uitbesteding kan zowel middels een overeenkomst als een orderbon tot stand komen. Een
overeenkomst wordt gesloten wanneer het een bedrag groter dan f 50.000 exclusief BTW betreft.
Indien gewenst, is ook bij bedragen kleiner dan f 50.000 een overeenkomst te sluiten. Met een
orderbon kan worden volstaan bij bedragen kleiner dan f 50.000 exclusief BTW.
Project en uitbesteding.
Binnen een project kunnen een of meerdere uitbestedingen plaats vinden. Een project krijgt een
projectnummer wanneer er een goedgekeurd projectplan aan ten grondslag ligt.
Een project is gekoppeld aan een werkplan uit de interne begroting en heeft binnen het Fais een
deelplannummer en budgetcode. In het Fais is het projectnummer een sleutelgegeven.
Tevens wordt het projectnummer gebruikt in de urenverantwoording en bij de archivering op het
Centraal Archief. De informatieverzorging is op deze wijze projectgeorienteerd ingericht.
Deelplan, budget en uitbesteding.
Bij een uitbesteding is het projectnummer van belang en het daaraan gerelateerde deelplan en budget.
Deelplan en budget zijn bekend nadat het managementcontract is getekend en de interne begroting en
de werkplannen zijn opgesteld. De budgethouder geeft per uitbesteding (met de paraaf op de interne
machtiging of op de concept-orderbon) aan dat deze ten laste van zijn budget komt.

4.2

RELEVANTE REGELINGEN BIJ UITBESTEDINGEN.

Interne regelingen ; opdrachtgever en budgethouder.
Interne regelingen zijn de uitbestedingsprocedures zoals beschreven in deze handleiding, de notitie
Plan- en budgetbeheer A W / FAIS waarin het budgethouderschap is geregeld en de AW-mandaatregeling waarin het opdrachtgeverschap bepaald is.
De opdrachtgever heeft de bevoegdheid tot het sluiten van een overeenkomst (het contractmandaat).
De budgethouder heeft de bevoegdheid tot het toetsen en goedkeuren van financiele verplichtingen
(het financieel mandaat).
In de mandaatbeschikking is vastgelegd welke functies en personen tekenbevoegdheid hebben bij het
aanvragen van offertes en het aangaan van contractuele en het goedkeuren van financiele verplichtingen. Bij de mandaatbeschikking behoort een handtekeningen- en parafenlijst welke door de AOfunctionaris mede op aangeven van de afdelingen actueel gehouden wordt.
Externe regelingen.
Externe regelingen zijn een aantal aanschrijvingen. De Haper-aanschrijving regelt onder andere de
gang van zaken rond de orderbon. UCA staat voor Uniforme Contracten Administratie. Deze
aanschrijving geeft richtlijnen voor de overeenkomstenadministratie. AOC staat voor Administratieve
Organisatie Contracten. In deze aanschrijving staan richtlijnen voor de controle van het contractdossier
van de projectbegeleider. De genoemde aanschrijvingen gelden als randvoorwaarden en laten
voldoende ruimte om een efficiente en doelmatige uitbestedingsprocedure voor de A W te ontwerpen.

4.3

ROLLEN ; VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN.

De projectbegeleider als contractbegeleider.
De projectbegeleider is verantwoordelijk voor het totstandkomen en de uitvoering van de uitbesteding.
De opdrachtgever is eindverantwoordelijke voor de uitbesteding.
De projectbegeleider is contactpersoon tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer en is
aanspreekpunt voor bedrijfsbureau en controller. Het uitbestedingstraject zal de projectbegeleider zelf
in goede banen moeten leiden.
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De opdrachtgever.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de overeenkomst en legt deze verantwoordelijkheid in de
uitvoering bij de projectbegeleider.
Het tekenen van orderbonnen tot f 50.000 is toegestaan aan de Opdrachtenleider. Het tekenen van
overeenkomsten tot een bedrag van f 100.000 is toegestaan aan de Relatiemanager voor zaken op de
productsoort advies en het Afdelingshoofd voor zaken op productsoort anticiperend onderzoek en
basisproducten. Het tekenen van overeenkomsten van f 100.000 tot f 500.000 is voorbehouden aan de
Portefeuillehouder. Het tekenen van overeenkomsten boven de f 500.000 is voorbehouden aan de HID.
In schema :
HID :
boven f 500.000
Portefeuillehouder:
f 100.000 tot f 500.000
Relatiemanager, Afdelingshoofd en
Stafafdelingshoofd :
f 50.000 tot f 100.000
Opdrachtenleider:
tot f 50.000
De bevoegdheid tot het aangaan van een wijzigingsovereenkomst (aanpassing in bedrag of looptijd) is
nadrukkelijk voorbehouden aan de opdrachtgever.
De tekenbevoegdheid bij het aanvragen van offertes is als volgt:
HID en Portefeuillehouder:
boven f 500.000
Relatiemanager, Afdelingshoofd en
Stafafdelingshoofd :
f 100.000 tot f 500.000
Opdrachtenleider:
f 50.000 tot f 100.000
Projectbegeleider:
tot F 50.000
De budgethouder.
De budgethouder is verantwoordelijk voor een doelmatige en rechtmatige besteding van de hem
toegewezen budgetgelden alsmede voor de uitputting van zijn budget.
De taken en bevoegdheden van de budgetverantwoordelijke betreffen :
het zorg dragen voor de plan- en begrotingsvoorbereiding,
het toewijzen van budget,
het toetsen van de aan te gane verplichtingen of deze inhoudelijk en financieel verantwoord en
toelaatbaar zijn, in concreto het plaatsen van een paraaf op de interne machtiging en conceptorderbon.
De HID is verantwoordelijk voor het totale AW-budget. De Relatiemanagers voor de klantbudgetten
voor de productsoort advies. De Portefeuillehouders voor de budgetten anticiperend onderzoek en
basisproducten welke weer onderverdeeld zijn naar de Afdelingshoofden.
Voor uitgaven op het werkartikel kleiner dan f 2500 kan bij afwezigheid van de budgethouder het hoofd
bedrijfsbureau tekenen.
Budgethouder en opdrachtgever kan in een aantal gevallen dezelfde persoon zijn.
Bedrijfsbureau.
Het bedrijfsbureau is aanspreekpunt voor de projectleiding en intermediair voor de controller en heeft
een aantal ondersteunende taken op het gebied van de uitbesteding. Bij het bedrijfsbureau liggen een
aantal toetsingsmomenten, en het heeft een registrerende en verantwoordingstaak.
Controller.
Bij het opstellen en beoordelen van offertes en overeenkomsten adviseert de controller de projectbegeleider op het gebied van juridische en kostprijszaken.
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5.

DE OVEREENKOMST MEER UITGEBREID

In hoofdstuk 3 is puntsgewijs de procedure aangegeven hier wordt meer uitgebreid op de zaken en
achtergronden ingegaan. De uitbesteding is in een aantal fasen opgesplitst:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

het projectplan
de offerte
de overeenkomst
de voortgang
wijzigingen, afronding en dossier
audit
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5.1

HET PROJECT- EN UITBESTEDINGSPLAN.

Goedkeuring projectplan.
Een project krijgt een projectnummer wanneer er een goedgekeurd projectplan aan ten grondslag ligt
Het Afdelingshoofd / Relatiemanager keurt het projectplan goed. Het bedrijfsbureau geeft het
projectnummer uit. In het FAIS komt het project(nummer) in de deelplannen naar voren. Op deze
manier kan per project de financiele situatie worden weergegeven.
Het projectplan en het uitbestedingsplan.
Een vraag naar bijvoorbeeld onderzoek, advies, model- of software-ontwikkeling is de aanloop tot het
formuleren van een project. In voorbesprekingen met de klant zal het een en ander nader uitoewerkt
worden.
a

De projectbegeleiding zal in het voortraject de zorg hebben voor het maken van een projectplan en
bepalen welk deel van het project en op welke wijze uitbesteed wordt in een uitbestedingsplan Het
uitbestedingsplan is dus een afgeleide of een onderdeel van het projectplan. Mogelijk is dit in de vorm
van een plan van aanpak, een programma van eisen of functionele specificaties. Een aantal zaken ziin
hier van belang zoals :
'
de definiering van de eindproducten en toetsbare tussenproducten,
de fasering van het project,
de beschikbaarheid van voldoende gegevens,
de begeleiding en de voortgangsbewaking van het uitbestede werk,
de financiele en personele planning.
Bij het bedrijfsbureau is een handreiking voor het opstellen van een projectplan en een standaardinhoudsopgave verkrijgbaar.
Mijlpalen en meetpunten.
Gezien de beheersbaarheid van het project en de uitbesteding is het van belang om zo duidelijk
mogelijke mijlpalen en meetpunten te definieren.
Meetpunten zijn :
productspecificatie,
de wijze waarop het product of de prestatie geleverd dient te worden,
de tijdsfasering waarbinnen de aangegeven meetpunten bereikt moeten zijn,
een duidelijke en tastbare weergave van de te verrichten werkzaamheden zodat de opdrachtnemer
de gegevens verkrijgt over de in te zetten middelen en een kwalificatie hiervan.
De mijlpalen komen weer terug in de ontwerp-overeenkomst en het controleplan.
In de uitvoeringsfase vormen de meetpunten de basis om de voortgangsverslagen van de opdrachtnemer te beoordelen en de facturen en de prestatieverklaring voor accoord te tekenen.
Bedrijfseconomische kostenra ming.
Ter ondersteuning van het project- en uitbestedingsplan dient de bedrijfseconomische kostenraming
Zij geeft een indicatie van het te verwachten beslag op het budget.
Tevens kunnen de aan te vragen offertes op basis van de raming scherper beoordeeld worden. De
kostenraming is een intern en vertrouwelijk stuk en dient als zodanig te worden behandeld Een
dergelijke kostenraming kan de volgende onderdelen bevatten :
personeelskosten,
materieel (duurzame productiemiddelen), materiaal (verbruiksgoederen, etc.),
verblijfs- en vervoerskosten,
staartkosten (overhead, winst & risico), etc.
Een voorbeeld van een dergelijke raming is te vinden in de bijlage 1. Bij het opmaken van de raming
kan men zich uiteraard laten ondersteunen door medewerkers van het bedrijfsbureau en de controller.
Controleplan.
Het controleplan is een afgeleide of een onderdeel van het project- en uitbestedingsplan. Hierin
worden de controlemomenten aangegeven naar aanleiding van de mijlpalen en meetpunten in de
planning. Controlemomenten kunnen plaats vinden naar aanleiding van contractueel verplichte
rapportages, maar ook op basis van besprekingsverslagen, eigen waarnemingen en overige checks die
de projectbegeleider doet om te toetsen of de opdrachtnemer zijn verplichtingen nakomt. Een en
ander is met name voor de voortgangsbewaking bij de uitvoering van de overeenkomst van belang.

H a n d l e i d i n g U i t b e s t e d i n g e n , p. 6

5.2

DE OFFERTE ; AANVRAAG EN BEOORDELING.

5.2.1

DE OFFERTE-AANVRAAG
De offerte-aanvraag.
De offerte-aanvraag vindt plaats in de vorm van :
1. een schriftelijk verzoek om offerte,
2. een uitbestedingsplan hetgeen een plan van aanpak en/of een programma van eisen kan zijn, en
3. een ontwerp-overeenkomst.
De offerte-aanvraag (vanzelfsprekend exclusief de kostenraming!) is het uitgangspunt voor de
potentiele opdrachtnemer bij de opmaak van de offerte. De genoemde zaken dienen in het contractdossier van de projectbegeleider aanwezig te zijn.
Tenminste twee offerte-aanvragen.
Offertes moeten worden aangevraagd bij verschillende (tenminste twee) potentiele opdrachtnemers
Indien hiervan wordt afgeweken moet dit gemotiveerd worden en in het dossier worden vastgelegd
Het aanvragen van twee offertes is een redelijk harde eis. Meerdere offertes tezamen met de interne
kostenraming zijn een goed instrument bij de prijsonderhandelingen (met name bij lumpsum
contracten) en de keuze van de opdrachtnemer. Een verantwoorde marktbenadering en de marktpositie van de A W zijn hierbij in het geding.
Ontwerp-overeenkomst.
Bij de offerte-aanvraag wordt de ontwerp-overeenkomst meegestuurd zodat in een vroeg stadium
eventuele wijzigingen en aanpassingen besproken kunnen worden. Dit is ook te zien in het kader van
het Nieuw Burgerlijk Wetboek waar wordt gehandeld volgens de voorwaarden van de partii die deze
het eerst bekend heeft gemaakt.
Standaardovereenkomsten.
De A W kent een aantal standaardovereenkomsten te weten voor:
onderzoek, op nacalculatie- of lumpsumbasis,
ontwikkeling van software,
beheer en onderhoud van software (het zgn. besa-contract),
licentie-overeenkomsten,
levering van goederen, en
overeenkomsten voor bepaalde opdrachtnemers (TNO).
De standaardovereenkomsten zijn bij het bedrijfsbureau verkrijgbaar.
Advisering en ondersteuning.
De offerte-aanvraag, de kostenraming en de ontwerp-overeenkomst worden opgemaakt door de
projectbegeleider met zonodig ondersteuning en advisering van de medewerkers bedrijfsbureau en
controller / bedrijfseconomische en contractzaken.
5.2.3

DE OFFERTE-BEOORDELING.
Beoordeling en onderhandeling.
Nadat de potentiele opdrachtnemers een offerte hebben uitgebracht, adviseert de projectbegeleider
welke opdrachtnemer de voorkeur heeft. Hij legt de motivering vast in het dossier. De opdrachtgever
beslist wie de opdracht krijgt, de projectbegeleider adviseert.
Het project-/ uitbestedingsplan, de interne kostenraming en de binnengekomen offertes zijn het
materiaal voor de projectbegeleider om tot een welafgewogen beoordeling van de offertes te komen.
Tevens kan dit aanleiding zijn om met de potentiele opdrachtnemer(s) over de prijs-/ prestatieverhouding te onderhandelen.
Bij een grote afwijking van de interne kostenraming of bij toegevoegde of gewijzigde bepalingen in de
ontwerp(standaard)overeenkomst kan advies ingewonnen worden bij het bedrijfsbureau en de
controller. De projectbegeleider kan in deze fase gebruik maken van hun commerciele en contractuele
kennis bij overleg en onderhandeling met de potentiele opdrachtnemer.
Afzegging van afgevallen aanbieders.
De niet gekozen potentiele opdrachtnemers worden door de projectbegeleider afgeschreven.
Afschriften hiervan worden in het contractdossier van de projectbegeleider opgenomen.
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5.3

HET OPSTELLEN VAN DE OVEREENKOMST.

Projectplan en overeenkomst.
Bij het opstellen van het overeenkomst en het kiezen van een contractvorm is het van belang dat de
voortgangsbewaking en de betaling parallel lopen. De betalingswijze dient afgestemd te zijn op de
(deel)producten en fasen (meetpunten) welke onderkent zijn in de overeenkomst en het projectplan
De technisch inhoudelijke en de financiele beheersing lopen op deze wijze een op een en zijn op
een zinvolle manier aan elkaar gekoppeld. Wanneer technisch inhoudelijk een aantal zaken niet naar
wens lopen is direct ook financieel te sturen.
Contractvorm, voortgangsbewaking en betalingswijze.
De verschillende AW-standaardovereenkomsten zijn in 5.2 genoemd. De onderzoeksovereenkomst is
de meest voorkomende vorm. Bij een goede specificatie van het eindproduct kan voor een lumpsumovereenkomst gekozen worden. In ander gevallen voor een overeenkomst op nacalculatiebasis In beide
gevallen blijft het van wezenlijk belang de voortgangsbewaking contractueel goed te regelen
Instrumenten om de prestaties te meten zijn : (deel)producten, fase-onderscheiding, voortgangsverslagen, projectbesprekingsverslagen en urenverantwoording. De wijze van betaling dient op deze
meetpunten afgestemd te zijn.
In de definitieve overeenkomst moet ten minste worden opgenomen :
a. welke prestatie / product van de opdrachtnemer wordt verlangd (kwaliteit en kwantiteit)
b. binnen welke tijd de prestatie / product geleverd dient te worden, de begin- en einddatum van de
overeenkomst,
c. hoe de voortgang(sbewaking) is geregeld, meetpunten en mijlpalen dienen te zijn aangegeven
d. hoe te handelen bij eventuele optredende afwijkingen in de afspraken, welke sancties zijn bepaald
e. hoe de betaling van de prestaties geschiedt en aan de voortgang is gekoppeld
f. de maximale hoogte van de totale declaraties, indien een overrekenbaar gestelde aanneemsom
wordt bedongen.
Van ontwerp- naar definitieve overeenkomst.
Wanneer de ontwerp-overeenkomst bij de offerte-aanvraag is meegestuurd kunnen wijzigingen en
aanpassingen al in een vroeg stadium besproken zijn.
De standaardovereenkomsten zijn bij het bedrijfsbureau voorhanden. In de standaardovereenkomst
zijn duidelijk een aantal overwegingen en keuzes aangegeven. De projectbegeleider levert het concept
handgeschreven aan, zodat over de wijzigingen en aanpassingen op de standaardversie gesproken
kan worden. Het bedrijfsbureau handelt tekstueel de concept-overeenkomst af en zorqt voor
collationering, verzending en dergelijke.
De routing.
Na de voorbereiding van een uitbesteding consulteert de projectbegeleider met de benodigde
documenten het bedrijfsbureau. Er wordt geconstateerd dat er een project-/ uitbestedingsplan een
interne bednjfseconomische kostenraming, eventueel een controleplan, meerdere offertes en een
gemotiveerde keuze voor een opdrachtnemer aanwezig zijn. Deze zaken worden aangetekend op de
interne machtiging. De concept-overeenkomst en de hierin gekozen contractvorm wordt besproken
RISICO'S en mogelijke knelpunten worden doorgesproken. Het bedrijfsbureau controleert tevens of
voldoende budget voor de uitbesteding aanwezig is.
Bij uitbestedingen groter dan f 100.000 en bij complexe zaken wordt naar de controller doorverwezen.
De interne machtiging.
De interne machtiging gaat als voorblad mee met de concept-overeenkomst langs de verschillende
adviserende, toetsende en goedkeurende betrokkenen ter parafering. De route en procedure is op
deze manier duidelijk. De goedkeuring van de betrokkenen blijkt uit de paraaf en datum. Indien de
benodigde parafen zonder voorbehoud aanwezig zijn kan de opdrachtgever overgaan tot het tekenen
van de overeenkomst. Het interne machtigingsaanvraag-formulier is te vinden in de bijlage.
De aantekeningenlijst.
Aan de interne machtigingsaanvraag is een aantekeningenlijst gekoppeld, zie de bijlage. De verschillende adviserende en toetsende betrokkenen kunnen op deze wijze bij hun paraaf of paraafonthouding op de interne machtiging een aantekening, advies, telefonische notitie en dergelijke
vermelden. Een aantekeningnummer is de verwijzing.
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Aanwijzing projectbegeleider.
Het afdelingshoofd cq. de opdrachtenleider legt formeel vast wie de projectbegeleider is voor de
begeleiding van de overeenkomst, zie punt 1 op de interne machtiging.
Afwijkingen van de kostenraming of de standaardovereenkomst.
In geval van grote afwijking van de kostenraming adviseert de controller bedrijfeconomische zaken
omtrent de uitbesteding. In geval van financiele gevolgen dient de budgethouder van de zaken op de
hoogte te zijn.
In geval van gewijzigde of aanvullende bepalingen in het ontwerp(standaard)overeenkomst toetst en
adviseert contractzaken (controller) op juridische aspecten.
Overeenkomsten groter dan f 100.000 gaan in alle gevallen langs de controller.
Medeparaaf van de automatiseringsafdeling.
Bij aanschaf van hard- en software dient de automatiseringsafdeling mede te paraferen.
De overeenkomst als norm.
Nadat het bedrijfsbureau de eventuele wijzigingen in de concept-overeenkomst heeft verwerkt parafeert
de projectbegeleider voor accoord en aanvaardt hiermee de overeenkomst als norm.
Accoord budgethouder en opdrachtgever.
De concept-overeenkomst wordt hierna door de opdrachtgever en budgethouder geparafeerd en is
hiermee vastgesteld.
Verzenden en tekenen.
Het bedrijfsbureau verzendt nu de overeenkomst met een verzoek ter tekening naar de opdrachtnemer. Retour van de opdrachtnemer tekent de opdrachtgever en wordt een wederzijds ondertekend
exemplaar ten behoud teruggestuurd naar de opdrachtnemer. De overeenkomst is nu een feit. Het
origineel komt aan het archief toe en er zijn copieen voor de projectbegeleider en bedrijfsbureau.
Letter of intent.
Bij hoge uitzondering kan de HID een "letter of intent" uit laten gaan. De controller is in deze gevallen
mede-ondertekenaar.
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5.4

UITVOERING EN VOORTGANGSBEWAKING.

Voortgangsbewaking.
Om te bewaken en controleren of de in de overeenkomst vastgelegde verplichtingen door de
opdrachtnemer nagekomen worden, zijn in het projectplan en de overeenkomst meetpunten
opgenomen. Meetinstrumenten zijn (in zoverre in de overeenkomst bepaald) : (deel)producten, faseonderscheiding, voortgangsverslagen, besprekingsverslagen, urenverantwoordingsstaten en eigen
vastleggingen.
Een juiste mix van deze "metingen" vastgelegd in de overeenkomst, zorgt dat de uitbesteding goed
beheerst wordt en vormt een goede grondslag voor de betalingen.
Voortgangsverslagen.
De opdrachtnemer stuurt in de vorm van voortgangsverslagen zijn gegevens naar de projectbegeleider. Dit.periodieke voortgangsverslag dient een aantal gegevens te bevatten :
a. de voortgang met betrekking tot het te leveren product / prestatie in relatie tot de planning,
b. eventuele veranderingen in de opdrachtomschrijving van de opdrachtnemer en / of de uitgangspunten moeten worden veranderd,
c. een overzicht van de gemaakte kosten, en
d. een prognose van de nog te maken kosten.
Urenverantwoordingsstaten.
Wanneer de betaling op basis van gewerkte uren plaats vindt overlegt de opdrachtnemer de
urenverantwoordingsstaten.
Besprekingsverslagen.
Het besprekingsverslag is een "meting" welke wanneer deze wederzijds geaccepteerd is als grondslag
voor een prestatieverklaring en betaling kan dienen.
Eigen vastleggingen.
Tevens doet de projectbegeleider eigen waarnemingen ten aanzien van de voortgang in de uitvoering
van de overeenkomst en kan hij deze schriftelijk vastleggen en opnemen in zijn contractdossier.
De voortgangsverslagen, urenverantwoordingsstaten en besprekingsverslagen zijn op deze manier te
toetsen. Indien de projectbegeleider niet kan instemmen met de gegevens van de opdrachtnemer
treedt hij schriftelijk in contact met de opdrachtnemer en legt dit wederom vast in zijn dossier.
De prestatieverklaring.
Bovengenoemde meetinstrumenten en "metingen" vormen een goede grondslag voor de prestatieverklaring en de betaling.
Na het verstrijken van het in de overeenkomst genoemde meetpunt en betalingstermijn stelt de
projectbegeleider de prestatieverklaring op, zie het formulier in de bijlage. Het opmaken van de
prestatieverklaring gebeurt op basis van de voortgangsrapportage en urenverantwoordingsstaten van
de opdrachtnemer of op basis van de besprekingsverslagen en de eigen vastleggingen van de
projectbegeleider. Op de prestatieverklaring verklaart de projectbegeleider, dat de opdrachtnemer aan
zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan en recht heeft op de overeengekome termijnbetaling,
"levering accoord". De verklaring waarborgt de rechtmatigheid van de betaling. Een kopie van de
verklaring en de factuur voegt de projectbegeleider in zijn contractdossier.
De factuur.
Het bedrijfsbureau toetst de door de opdrachtnemer ingediende factuur aan de overeenkomst en geeft
"berekening accoord" en voegt de prestatieverklaring aan de factuur toe, ter ondertekening door de
projectbegeleider. Waarna de factuur met de getekende prestatieverklaring naar de financiele
administratie gaat voor betaling.
Het contractdossier.
Voor een goede contractadministratie is het van belang voor de projectbegeleider een contractdossier
bij te houden. Bij de tot nu toe genoemde documenten en vastleggingen is elke keer aangegeven
welke in het dossier thuishoren. Voor een totaal overzicht zie de AOC-checklist in de bijlage.
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5.5

AFRONDING, WIJZIGINGEN EN HET DOSSIER.

Beeindiging van de overeenkomst.
Wanneer het definitieve eindrapport / product wordt geaccepteerd en de opleveringsdatum wordt
gehaald, deelt de projectbegeleider dit schriftelijk mee aan de opdrachtnemer. Een kopie van de
acceptatiebrief wordt aan de opdrachtgever en het bedrijfsbureau gestuurd. De opdrachtnemer stuurt
vervolgens binnen een in de overeenkomst vermelde termijn de eindfactuur. De overeenkomst is
beeindigd als alle partijen aan hun contractuele verplichtingen hebben voldaan.
Wijziging van de overeenkomst.
Bij overschrijding van het budget of uitstel van de leveringsdatum is een wijzigingsovereenkomst
vereist. De projectbegeleider stelt een concept-wijzigingsovereenkomst op, welke dezelfde routing
heeft als een concept-overeenkomst. Belangrijk is de motivering van de wijziging. De motivering kan
gegeven worden op de aantekeningenlijst eventueel aangevuld met het verzoek tot wijziging van de
opdrachtnemer. Op de interne machtigingsaanvraag dient de budgethouder te paraferen voor de
besteding van de extra financiele middelen.
Bij meerwerk is echter een offerte vereist. In dit geval is er sprake van een nieuwe overeenkomst.
Werkzaamheden, die door de opdrachtnemer worden verricht na de opleveringsdatum of boven het in
de overeenkomst vastgelegde bedrag kunnen niet worden geaccepteerd en hierover kunnen derhalve
geen facturen worden ingediend, zolang de wijzigingsovereenkomst niet gesloten is !
Uitstel.
Indien de einddatum niet wordt gehaald kunnen de nodige stappen ondernomen worden om uitstel
van oplevering te verkrijgen. Wanneer de verwijtbare oorzaak bij de opdrachtnemer ligt, dient de opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek tot uitstel in, vbbr het verstrijken van de in de overeenkomst
afgesproken opleveringsdatum. Wanneer de verwijtbare oorzaak bij de eigen dienst ligt, dient de
projectbegeleider schriftelijk de redenen van de vertraging vast te leggen op het opleveringsformulier
te vermelden. Tevens een afschrift hiervan voegen in zijn dossier. Bij reden van overmacht neemt de
opdrachtgever de consequentie op zich, de opdrachtgever moet hiervan de opdrachtnemer wel in
kennis stellen ruim voor de einddatum van de overeenkomst.
Overdracht projectbegeleiderschap.
Bij wisseling van projectbegeleider dient de opdrachtnemer en bedrijfsbureau op de hoogte gesteld te
worden en het contractdossier overgedragen te worden. De projectbegeleider stelt de opdrachtnemer
schriftelijk op de hoogte van de wisseling en stuurt het bedrijfsbureau hiervan een kopie. Het contractdossier wordt overgedragen met het formuiier overdracht projectbegeleiderschap.
Dossiervormingsvereisten.
Naast de overeenkomstgegevens die het bedrijfsbureau bijhoudt is het contractdossier van de
projectbegeleider in het uitbestedingstraject van wezenlijk belang. De (interne) controle in de vorm van
AOC- en accountantscontrole richt zich op het contractdossier van de projectbegeleider. Voor een
compleet beeld van de formulieren, correspondentie en stukken die aanwezig behoren te zijn zie de
checklist-AOC in de bijlage. De checklist kan als inhoudsopgave voor het contractdossier van de
projectbegeleider gebruikt worden. De voorbedrukte tabbladen zijn verkrijgbaar bij bedrijfsbureau en
controller zijn een hulpmiddel bij de ordening.
Overdracht contractdossier.
Na afloop van de overeenkomst wordt het contractdossier van de projectbegeleider samengevoegd
met de dossierstukken van het bedrijfsbureau en aan het archief overgedragen. Het organiseren van
deze samenvoeging gebeurd door het bedrijfsbureau.
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5.6

AUDIT EN CONTROLE.

De AOC-controle.
Onder AOC-controle wordt verstaan de controle van de contractenadministratie van de projectbegeleider, waarbij de toetsing op de naleving van de regelgeving rondom de overeenkomsten centraal
staat. De AOC-controle is voornamelijk een formele controle op aanwezigheid van stukken in het
contractdossier van de projectbegeleider. De controle vindt plaats bij lopende overeenkomsten zodat
bijsturing mogelijk is. Voor een overzicht van de vereiste formulieren, rapporten en correspondentie
in het contractdossier van de projectbegeleider wordt verwezen naar de AOC-checklist in de bijlage.
AOC staat voor Administratieve Organisatie Contracten. De controle wordt gedaan door de
BI/AO/IC-afdeling van de controller.
De doelen van de AOC-controle op de lopende overeenkomsten zijn :
- bezien in hoeverre wordt voldaan aan de vigerende regelgeving (de formele controle),
- toetsing van de opzet en de werking van de administratieve organisatie rondom de uitvoering van
overeenkomsten,
- het verzamelen van eventuele knelpunten (AO en regelgeving),
- managementsinformatie.
Audit.
In 1993 zal voor het A W het accent verlegd worden van uitbesteding naar project en van controle
naar audit.
Controlerende instanties.
AR : de Algemene Rekenkamer. Kan op grond van eigen informatie of rapporten van bijvoorbeeld de
AD besluiten binnen V en W een nader onderzoek te doen naar de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de uitgaven.
AD : de Accountantsdienst van het Ministerie. Controleert de uitgaven van het hele Ministerie op
"getrouwe weergave" en rechtmatigheid en geeft de accountantsverklaringen voor het Ministerie en
voor individuele Diensten en dienstonderdelen af.
DCC : de afdeling Interne Controle Contracten van Rijkswaterstaat. Beoordeelt op basis van controle
van contractenadministraties bij de diensten ressorterend onder de DG de rechtmatigheid van de
contracts-uitgaven. Is ondergebracht bij de afdeling D.
AOC : (zie hierboven) binnen D3 wordt in opdracht van de HID interne controle uitgevoerd door een
zgn. AOC-controleur. De beoordeelt de formele kant van de administratieve organisatie rond de
overeenkomsten (worden de regels en procedures gevolgd?, zijn de juiste formulieren in het
dossier?, etc.)
Regelgevende instanties.
D : de afdeling Divisiecontroller van de Hoofddirectie. Is verantwoordelijk voor oa. de administratieve
organisatie bij de Rijkswaterstaat.
IU : de afdeling Bouw- en aanschaffingsbeleid van de Hoofddirectie. Is verantwoordelijk voor de
consistentie in beleids(uitvoering) met betrekking tot de opdrachtgeversfunctie van de Rijkswaterstaat.
Overige instanties.
D3 : Regionale en specialistische directies ; zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de
werkzaamheden binnen het door D2 gegeven mandaat en de door D2 en D3 vastgestelde regels.
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OPDRACHTGEVER

BEDRIJFSBUREAU

CONTROLLER

AUTOMATISERINGSAFDELING

BUDGETHOUDER
3

1.

PROJEKTBEGELEIDER

2.

BEDRIJFSBUREAU

5
OPSTELLEN
CONCEPTm/FRFFWmMs-T

CHECK
PROJ/UITBPLAN
RAM T
H OFF

4.

BUDGETHOUDER

AKKOORD FINC
VERPL

BEDRIJFSBUREAU

AUTOMAT ISERI NGfS
AFDELING

GOEDKEURG
AANSCHF HARD^<?nFTUtPF

CHECK BUDGET /
FAIS -> ATG

6.

PROJEKTBEGELEIDER

7.

BEDRIJFSBUREAU

8.

CONTROLLER

>
OPSTELLEN
CONCEPTOVEREENKOMST

9.

OPDRACHTGEVER

AKKOORD
CONTRACTUELE
V F P P I Tf-HTkir:

10

PROJEKTBEGELEIDER

ADM JUR / BEDR EK ADM JUR & BEDR EK
ADVIES
ADVIES

11

DEF CONCPT OVK OK
/ OVK ALS NORM

BEDRIJFSBUREAU

OPMAAK
OVEREENKOMST

12.

BEDRIJFSBUREAU

COLLATIONEREN &
VERZENDEN T TEK

( 0 ) TEKENING I
,'
VD
\ nv/FPFFMirnMs-T i
1

15-04-1993

TEKENING VD OVEREENKOMST

OPDRACHTNEMER

1.

OPDRACHTGEVER

BEDRIJFSBUREAU

PROJEKTBEGELEIDER

5

OPDRACHTNEMER

c..

BEDRIJFSBUREAU

VERZENDEN TER
TEKENING

TEKENING VAN DE
OVEREENKOMST

OPDRACHTGEVER

TEKENING
VAN DE
OVEREENKOMST

4.

5.

OPDRACHTNEMER

VERZENDEN 2X
ONDERTEKENDE OVK

ONTVANGST 2X
ONDERTEKENDE OVK

6.

PROJEKTBEGELEIDER

ONTVANGST
IKOPIEOVEREENKOMST

(0)
• UITVOERING &

BEDRIJFSBUREAU

(0)
UITVOERING &
VnflRTfiANfi

BEDRIJFSBUREAU

KOPIEREN
OVEREENKOMST

BEDRIJFSBUREAU

FAIS ->

AGG

ENTR

ARCHIEF/

CONTROLLER

ONTVANGST
KOPIE)OVEREENKMS'

U I T V O E R I N G EN VOORTGANGSBEWAKING

OPDRACHTNEMER

1.

OPDRACHTNEMER

BEDRIJFSBUREAU

PROJEKTBEGELEIDER

c.

i

(PROJEKT)
BESPREKING

3.

15-04-1993

CONTROLLER

PROJEKTBEGELEIDER

(PROJEKT)
BESPREKING

OPDRACHTNEMER

PERIC O I E K E
VOORT 3ANGSPAPPr RTAflF

4.

PROJEKTBEGELEIDER

OPDRACHTNEMER

OPMAAK
PRESTATIEtBinr.

FASERAPPORT/
TUSSENPRODUKT

8.

VFPri

OPDRACHTNEMER

OPMAAK FAKTUUR

/
!
\

(0)
WIJZIGING &
AFPrwnNf-.

6.

BEDRIJFSBUREAU

KONRONTATIE PREST
VERKL & FAKTR

CONTROLLER

ONTV FAKT /
BETALING

15-04-1993

WIJZIGINGEN EN AFRONDING

OPDRACHTNEMER

OPDRACHTGEVER

AFDELINGSHOOFD

PROJEKTBEGELEIDER

BEDRIJFSBUREAU

5
1.,iFDELINGSHOOFD

2.

PROJEKTPROJEKT
BEGELEIDER
BEGELEID

^
AANWIJZING
PROJEKTBEGELEIDER

3.

E V T . WIJZIGING
PROJEKTBEGELEIDER

4 . OPDRACHTGEVER

OPDRACHTNEMER

5.

^
TEKENEN
WIJZIGINGSOVEREENKOMST

7 . OPDRACHTNEMER

OPMAAK
DEFINITIEF
PiwnBiPPnuT

PROJEKTBEGELEIDER

-*
TEKENEN
WIJZIGINGSOVEREENKOMST

^

>
OPMAAK
WIJZIGINGSOVEREENKOMST

E V T . WIJZIGINGSOVEREENKOMST

8.

BEDRIJFSBUREAU

6.

PROJEKTBEGELEIDER

AKSEPTATIEBRIEF

9.

PROJEKTBEGELEIDER

BEDRIJFSBUREAU

10.

<
SAMENVOEGEN
KONTRAKTDOSSIER

SAMENVOEGEN
DOSSIER

y
/ (0)

CENTRAAL |
ARCHIEF
!

DE FORMULIEREN
Concept-orderbon
Orderbon
Interne machtigingsaanvraag
Aantekeningenlijst
Prestatieverklaring
Overdracht projectbegeleiderschap
Overdracht contractdossier
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KONCEPT-ORDERBON
Nr.

SRB

93.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat Generaal Rijkswaterstaat
Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Projektnummer
Kamernr. projektbegeleider
Deeiptannummer
Budgetlaag
Akkoord budgethouder
Aan:

Projoktbagalaidar :

Telafoan :

010 - 402
ruua. •

Bijla*a(n) :

Onderwrp :

Kanmark bijlasa :

Hierbij

v e r l e e n i k U o p d r a c h t t o t het l e v e r e n / v e r r i c h t e n v a n

t o t een maximum bedrag van /
opgenomen voorwaarden van t c e p a s s i n g z i j n .
afgerond t e z i j n .
B i j zonderheden :

De H o o f d i n g e n i e u r - D i r e k t e u r ,
namens deze :

e x c l . BTW, w a a r b i j de aan de ommezijde
De opdracht d i e n t voor

VOORWAARDEN A W :

1

Indien het maximaal te declareren bedrag in het kader van deze opdracht groter of gelijk is
aan f. 2.500,= excl. omzetbelasting en er naar de mening van de opdrachtnemer geen op
deze opdracht afgestemde offerte bestaat, verplicht de opdrachtnemer zich ertoe deze
opdracht schriftelijk te bevestigen door het tweede exemplaar van deze orderbon te dateren,
voor accoord te ondertekenen en te retourneren naar het onder in artikel 8 genoemde
factuuradres.

2

Indien de offerte onderdeel uitmaakt van de opdrachtverlening en de opdrachtnemer
bijgaande orderbon niet conform het bepaalde in artikel 1 retourneert aan de opdrachtgever,
wordt over deze orderbon en opdrachtverlening wilsovereenstemming tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer geacht te bestaan.

3

De werkelijk bestede uren en/of gemaakte kosten, kunnen op basis van de aan de ommezijde
of in de bijlage genoemde prijzen en/of tarieven in rekening worden gebracht, tenzij uit de
opdrachtverlening volgt dat de opdracht wordt uitgevoerd op basis van een vaste prijs.
In het kader van niet fixed-price opdrachten dient de factuur gespecificeerd te zijn.

4

Op de factuur dient het orderbonnummer vermeld te worden.

5

Per orderbon kan slechts een factuur ingediend worden.

6

Kosten die het maximaal te declareren bedrag te boven gaan en die betrekking hebben op
werkzaamheden verricht na de genoemde einddatum zullen slechts vergoed worden van de
zijde van de opdrachtgever indien daarvoor in een nieuwe - schriftelijke - juridische grondslag
wordt voorzien.

7

Voordat aan het bepaalde in de artikelen 1, 4 en 6 is voldaan, gaat de opdrachtgever niet over
tot betaling van de factuur.

8

De factuur dient gezonden te worden aan:
Rijkswaterstaat
Adviesdienst Verkeer en Vervoer
Afdeling Financiele Administratie
Postbus 1031
3000 BA Rotterdam

9

De opdrachtgever verkrijgt alle (intellectuele) eigendomsrechten op alle resultaten voortvloeiende uit deze opdracht.

10

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform het bepaalde in de bijlage, indien
bijgevoegd. Op deze opdracht zijn geen algemene voorwaarden, onder welke benaming dan
ook, van toepassing, waarbij primair het aan de ommezijde en secundair het in deze
voorwaarden bepaalde prevaleert boven de inhoud van de bijlage bij eventuele strijdigheid.

INTERNE MACHTIGINGSAANVRAAG OVEREENKOMST

ALGEMENE GEGEVENS
overeenkomstnummer
projectbegeleider / afdeling
projectnummer
titel overeenkomst
opdrachtnemer
wijzigingsovereenkomst
artikelnummer
deelplannummer
budgetkode
kostenverdeling op kasbasis
(excl. BTW)

: AW:
:
:

nee/ja zoz.

wijziging data/budget/overig

1993

1995

1994

later

ROUTING EN GOEDKEURINGSPROCEDURE
datum

paraaf

naam aanteken
nr. zoz.

1 aanstellen projectbegeleider
(afdelingshoofd)

.

.

.

.

2 vervaardigen kostenraming, offerte-aanvraag waaronder
project- cq. uitbestedingsplan en ontwerp-overeenkomst
(projectbegeleider)

.

.

.

.

3 advies keuze offerte + argumentatie
(projectbegeleider)

.

.

.

.

4 accoord aan te gane financiele verplichting
(budgethouder)

.

.

.

.

5 check op budget en handelingen FAIS -> ATG
(bedrijfsbureau)

.

.

.

.

(6) bij afwijking van de kostenraming check op kostprijsaspecten
bij toegevoegde/gewijzigde bepalingen check juridische aspecten
(controller)

.

.

.

.

(7) bij aanschaf hard- en software
(automatiseringsafdeling)

.

.

.

.

8 accoord concept-overeenkomst / aanvaarden contract als norm
(projectbegeleider)

.

.

.

.

9 accoord aan te gane contractuele verplichting
(opdrachtgever)

.

.

.

.

10 collationeren
(bedrijfsbureau)

.

.

.

.

11 handelingen Fais -> AGG
f o r m u l i e r _ 0 1 / j u n i 93

mtm

AANTEKENINGENLIJST CONTRACTEN
behorende bij overeenkomstnummer:

bladnummer

in geval van wijzigingsovereenkomst motivatie van de wijziging (verzoek opdrachtgever bijvoegen) :
oud budget :
nieuw budget :

nr.

aantekening + naam

f o r m u l i e r _ 0 2 / a p r 93

PRESTATIEVERKLARING

ALGEMEEN
Overeenkomstnummer
Boekstuknummer

: AW:

VERKLARING
Ondergetekende verklaart dat de opdrachtnemer tot heden aan zijn contractuele verplichtingen
heeft voldaan.

VERWIJZING
Getekend a.d.h.v. de in de overeenkomst genoemde rapportages (aanwezig in het dossier)
O Besprekingsverslag
d.d.
O Periodiek voortgangsverslag opdrachtnemer
d.d.
O Urenverantwoordingsstaat opdrachtnemer (nacalc)
d.d.
O Faserapport
d.d.
O Eindrapport
d.d.
O

BIJZONDERHEDEN
Opmerkingen / bijzonderheden met financiele of juridische consequenties :

De projectbegeleider
Naam :
Datum :

Handtekening

OVERDRACHT PROJECTBEGELEIDERSCHAP

1

De eerste ondergetekende

2

, functie:

, verantwoordelijk

voor het verzamelen, verwerken en bewaren van de primaire gegevens met betrekking tot de
uitvoering van de overeenkomst met nummer A W -

3

, draagt hierbij het projectbegeleiderschap

en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden en bevoegdheden over aan de tweede
4

ondergetekende

, die hiermee verklaart bovenvermelde zaken te hebben

overgenomen. De inhoud van het contractdossier is gespecificeerd op het bijgaande formulier
"inhoud contractdossier".

De oude projectbegeleider

De nieuwe projectbegeleider

Naam

:

Naam

:

Datum

:

Datum

:

-

-

Handtekening :

Handtekening :

Afdelingshoofd
Naam

: _

Datum

:

Handtekening :

Toelichting:
1

n a a m e n voorletters (oude) p r o j e c t b e g e l e i d e r

2

functie v a n d e (oude) p r o j e c t b e g e l e i d e r

3

n u m m e r van de overeenkomst

4

n a a m e n voorletters (nieuwe) projectbegeleider

5

functie v a n d e (nieuwe) p r o j e c t b e g e l e i d e r

-

-

OVERDRACHT CONTRACTBESCHEIDEN

De eerste ondergetekende

,

verantwoordelijk voor het verzamelen,

verwerken en bewaren van de primaire gegevens met betrekking tot de uitvoering van de
12

overeenkomst met nummer A W ondergetekende

,

3

draagt hierbij het contractdossier over aan de tweede
die hiermee verklaart het contractdossier te hebben

overgenomen waarvan de inhoud is gespecificeerd op het bijgaande formulier "inhoud
contractdossier".

De projectbegeleider

Bedrijfsbureau

Naam

:

Naam

:_

Plaats

:

Plaats

:_

Datum

:

Datum

:_

-

Handtekening :

Handtekening :

Toelichting:
' n a a m e n voorletters p r o j e c t b e g e l e i d e r
2

n u m m e r van de overeenkomst

3

n a a m e n voorletters m e d e w e r k e r bedrijfsbureau

f o r m u l i e r _ 0 5 \ a p r 93

INHOUD CONTRACTDOSSIER

Het contractdossier, dat ontstaat na opschoning en samenvoeging van diverse dossiers, heeft de
volgende (niet uitputtende) inhoud (voor volledigheid zie de AOC-checklist) :

O

informatie ten behoeve van kostenraming en offerte-aanvraag

O

kostenraming

O

offerte-aanvraag

O

alle ontvangen offertes

O

beoordeling offertes met gemotiveerde keuze

O

gunning aan aanbieder en afzeggingen van afgevallen aanbieders

O

ontwerp-overeenkomst

O

wederzijds ondertekende overeenkomst

O

interne machtiging overeenkomst

O

aantekeningenlijst

O

aantekeningen betreffende wijzigingen en advisering van tijdsschema, bedrijfseconomische raming of produktspecificaties

O

prestatieverklaringen

O

voortgangsrapportages

O

urenverantwoordingsstaten

O

besprekingsverslagen

O

van de opdrachtnemer verkregen gegevens

O

afschrrften van de ontvangen facturen van de opdrachtnemer

O

standenregister financien

O

brief opdrachtgever goedkeuring eindprodukt \ acceptatiebreif

O

overdracht contractbescheiden

0

overdracht projectbegeleiderschap

O

rapportage AOC

O

brief goedkeuring onderaannemers

O

wijzigingsovereenkomst en toebehoren

f o r m u l i e r _ 0 5 \ a p r 93

VOORBEELDEN EN BIJLAGEN
1
2
3
4

Inhoudsopgave projectplan
Voorbeeld kostenraming
Voortgangsbepaling
AOC-checklist

H a n d l e i d i n g Uitbestedii

INHOUD VAN EEN PROJEKTPLAN.

BIJLAGE 1
Wordt verstrekt door BB's

Projektnummer:
Projektnaam:
Projektleider:
Opdrachtgever:
Kontaktpers. Opdrachtgever:

1. Inleiding.
1.1
Probleemstelling.
1.2
Achtergronden.
1.3
Relaties met andere projekten c.q. overig beleid.
1.4
Type projekt (cruciaal of normaal).
2. Beoogd resultaat.
2.1
Doelstelling van ket projekt.
2.2
Konkreet eind produkt.
3. Projektkondities.
3.1
Randvoorwaarden m.b.t. het projekt.
3.2
Projekt kwaliteitseisen.
3.3
Toegestane marges binnen de uitvoering van het projekt.
3.4
Kommunikatie intern en extern m.b.t. het projekt.
4. Planning.
4.1
Kwalitatieve en meetbare beschrijving van de (tussen- en eind)produkten.
4.2
Randvoorwaarden per produkt.
4.3
Kwaliteitskriteria per produkt.
4.4
Beschrijving aktiviteiten ter realisatie van een produkt.
4.5
Tijdplanning van aktiviteiten en produkten.
Tijdplanning svp schematisch weergeven.
5. Financiele inzet.
5.1
Tijdsplanning financiele middelen.
5.2
Financiele bronnen (begrotingsartikelen).
6. Personele inzet.
6.1
Benodigde inzet per aktiviteit per medewerker.
Indien jaaroverschrijdend per jaar definieren
7. Projektorganisatie.
7.1
Projektstruktuur:
stuurgroepen, werkgroepen, klankbordgroepen etc.
interne besturings- en rapportagelijnen.
7.2
Projektsamenstelling:
samenstelling per projektstruktuuronderdeel
rol van de betreffende medewerker
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden per medewerker.
8. Rapportage.
8.1
Rapportagetijdstippen.
8.2
Wijze van rapporteren.
8.3
Abstraktieniveau van rapportage.
9. Paraaf akkoord.

DD.

Opdrachtgever

Bedrijfsburo

Afdelingshfd.

Projektleider

DD.

DD.

DD.

Handleiding Uitbestedingen

BIJLAGE 2
Raming projekt "wie weet waar". dd.

Stel het projekt kan worden opgesplitst in de volgende onderdelen:
a)
b)
c)
d)
e)

literatuurstudie;
selectie procestypen:
inventarisatie:
capaciteitsberekeningen:
rapportage.

Achtereenvolgens worden de verschillende kostenonderdelen per onderdeel van het projekt
geraamd.

PERSONEELSKOSTEN
a) projektleider (schaal 15)
b) projektleider
senior process-engineer (schaal 13/14)
c) projektleider
proces-engineer (schaal 11/12)
d) projektleider
senior process-engineer
e) projektleider
senior process-engineer

60
10
20
20
70
10
20
40
10

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

x/
x/
x/
x/
x/
x/
x/
x/
x/

TOTAAL

116/uur
116/uur
99/uur
116/uur
83/uur
116/uur
99/uur
116/uur
99/uur

=
=
=
=
=
=
=
=
=

/
/
/
/
/
/
/
/
/

6960
1160
1980
2320
5810
1160
1980
4640
990

/ 27000

VERBLIJFKOSTEN
a) een overnachting

/ 150

VERVOERSKOSTEN
/350
/ 150
/300

a) vliegticket Schiphol-London
autokosten
e) autokosten
TOTAAL

/800

MATERIEEL
/ 400

d) afschrijvingskosten computer

MATERIAAL
e) uitbesteding drukwerk 10 rapporten

/ 600

STAARTKOSTEN
Overhead
Winst en risico

20%
5%
TOTAAL

25%

Handleiding Uitbestedingen

SOMMERING
Personeelskosten
Verblijf kosten
Vervoerskosten
Materieel
Materiaal

•

/ 27.000
/
150
/
800
/
400
/
600
Sub totaal

/ 28.950
/ 7.250

Sub totaal

/ 36.200
/ 6.697

TOTAAL

/ 42.897

Staartkosten

BTW 18,5%

De uitsplitsing naar de onderdelen van het projekt ziet er als volgt uit:
Literatuurstudie
Selectie
Inventarisatie
Capaciteitsberekeningen
Rapportage

/
/
/
/
/

11.270
4.657
12.040
5.250
9.680

Handleiding Uitbestedingen

BIJLAGE 3
Voortqanasbepalinq

Ten behoeve van het inbouwen van meetpunten zal een degelijke planning overlegd moeten worden
van de aktiviteiten zoals voorzien door de opdrachtnemer.
Stel de opdrachtnemer heeft een kostenspecificatie gegeven als in bijlage 2. tevens heeft de
opdrachtnemer de volgende planning overlegd (week 0: tekening kontrakt):
Literatuurstudie
Selectie procestypen
Inventarisatie
Capaciteitsberekeningen
Rapportage

begin
begin
begin
begin
begin

week
week
week
week
week

1
7
8
15
18

eind
eind
eind
eind
eind

week
week
week
week
week

8
11
17
20
26

Met bovenstaande gegevens is nu het vogende kostenoverzicht te maken:
week
week
week
week
week
week
week
week

1 t/m
7
8
9 t/m
12 t/m
16 t/m
18 t/m
21 t/m

6

11
15
17
20
26

omzet
omzet
omzet
omzet
omzet
omzet
omzet
omzet

/
/
/
/
/
/
/
/

1400/week
2330/week
3530/week
2130/week
1200/week
2075/week
1950/week
1075/week

Indien de datum van ondertekening vast staat. kunnen bovenstaande bedragen worden doorgerekend naar maandomzetten. welke de meetpunten in het kontrakt vormen.
Tijdens uitvoering van het kontrakt dient nu de voorgangsplanning te worden beoordeeld. Bij
substantiele afwijkingen dient een nieuwe planning te worden gemaakt en het bovenstaande trajekt
te worden herhaald.
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VEREISTEN CONTRACTENDOSSIER PROJECTBEGELEIDER (= CHECKLIST AOC), BIJLAGE 4
Legende
0 :
A :
C :

:
het originele document
afschrift
copie

1.

Pre-contractuele fase

1.1

Interne machtigingsaanvraag incl.
Aanwijzing projectbegeleider

C

1.2

Aantekeningenlijst

C

1.3

Verslag voorbespreking / aantekeningen projectbegeleider

0

1.4

Informatie tbv. kostenraming en offerte-aanvraag

0

1.5

Bedrijfseconomische kostenraming

0

1.6

Offerte-aanvraag :
C
A verzoek om offerte
B ontwerp contract
C uitbestedingsplan
(= plan van aanpak / programma van eisen / productspecificaties)

1.7

Meerdere offertes of motivatie bij afwijking

C

1.8

Gemotiveerde keuze opdrachtnemer

0

1.9

Afzeggingsbrieven afgevallen opdrachtnemers

A

1.10

Brief aan opdrachtnemer ten behoud

A

1.11

Brief van opdrachtnemer met aanwijzing projektleider

C

1.12

Wederzijds ondertekend contract met bijlage(n)

A

2.

informatiedragers tijdens uitvoering
tbv. prestatiemeting en -verklaring

2.1

Controleplan (meetpunten, mijlpalen)

0

2.2

Periodiek voortgangsverslag opdrachtnemer

0

2.3

Urenverantwoordingsstaat opdrachtnemer (bij nacalculatie)

0

2.4

Projectbesprekingsverslagen

0

2.5

Prestatieverklaring(en)

C

2.6

Afschriften facturen

A

2.7

Definitieve fase rapport(en)

0

2.8

Definitief eindrapport

0

2.9

Definitieve acceptatiebrief

C

Handleiding Uitbestedingen

3.

Indien van toepassing

3.1

Verklaring overdracht projectbegeleiderschap

C

3.2

Verklaring wisseling projectleider opdrachtnemer

C

3.3

Herziening bedrijfseconomische raming

0

3.4

Brief opdrachtnemer projectvertraging of bedrag / budgetwijziging

C

3.5

Wederzijds ondertekende wijzigingsovereenkomst

A

3.6

Correspondentie met opdrachtnemer met finc./jur. consequenties oa. :
- brief van projectbegeleider dat verslagen / conceptrapporten
niet accoord bevonden worden
A
- brief dat factuur onbetaalbaar is
A
- overige correspondentie

3.7

Rapportage AOC

A
apr.93
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