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Van dagkoers 
naar moonshot
In nieuwe projecten durft bijna nie-
mand nog garanties af te geven. We 
zien offertes op basis van dagkoersen 
en met een geldigheid van 6 uur! 
(Mocht u dit lezen na een weekje va-
kantie: alle offertes kunnen de prullen-
bak in.) Als opdrachtnemers geen vas-
te prijzen kunnen afgeven en 
opdrachtgevers juist geen open eindes 
accepteren, ontstaat een impasse.
Brancheverenigingen roepen op tot 
‘onderling overleg’ en ‘redelijkheid en 
billijkheid’, maar ik zie vooral uitstel en 
afstel. Zolang orderportefeuilles goed 
gevuld zijn, kunnen aannemers het 
even uitzingen, maar uiteindelijk 
droogt de pijplijn op. Dat is zuur voor 
aannemers, maar de grootste verliezer 
zijn wij. Het collectief. De coöperatie 
Nederland. Zonder nieuwbouw geen 
weg uit de wooncrisis. Zonder nieuw-
bouw geen energietransitie. 
Als er niets structureels verandert blij-
ven we doorhobbelen van crisis naar 
crisis. Elke keer komt er zand in de ra-
deren en stokt de bouwmachine. Dat 
lost ‘de markt’ niet op, ook niet na een 
goedbedoelde oproep tot billijkheid. 
De Engelse econome Mariana Mazzu-
cato doet in haar boek Moonshot een 
voorstel voor een fundamentele trans-
formatie van onze economie en sa-
menleving. De maatschappelijke op-
gaven zijn te groot om aan ‘de markt’ 
over te laten. Ze vragen juist een actie-
ve, innoverende en risicodragende 
overheid. Mazzucato stelt een nieuwe 
vorm van kapitalisme en publiek-pri-
vate samenwerking voor, waarin de 
overheid met overtuigende verhalen 
langetermijndoelen stelt, waarachter 
vervolgens ook bedrijfsleven en bur-
gers zich kunnen scharen.
Wat nou als de overheid zich – namens 
ons allemaal – zou opstellen als collec-
tieve opdrachtgever voor betaalbare 
woningbouw die langjarig commit-
ment durft af te geven over afname en 
zo een belangrijke onderlegger kan 
bieden voor een continue bouw-
stroom? Zo’n visionaire en leidende 
overheid zou de bouw helpen.  Alleen 
is het doel niet “de sector helpen”, het 
doel is voorzien in ons collectieve be-
lang bij voldoende nieuwbouw, om zo 
continu vorm te kunnen geven aan een 
prettige, duurzame en betaalbare leef-
omgeving voor iedereen. Niet makke-
lijk of snel te realiseren – daarom heet 
het ook een ‘moonshot’ – maar wel no-
dig. Want zonder overheid met visie, 
blijft de bouw noodgedwongen varen 
op dagkoersen. 
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Aanbestedingen: 
prijsstijgingen, 
levertijden en 
proportionaliteit
Aanbesteden - Waren bouwmaterialen en grondstof-
fen al schaars, de oorlog in Oekraïne heeft die situatie 
nog eens verergerd. Nog steeds hebben we te maken 
met een grillig verloop van prijzen en levertijden. Leve-
ranciers bieden sommige materialen alleen nog tegen 
dagprijs aan en levertijden worden niet of met de nodi-
ge armslag afgesproken. Aanbestedende diensten en 
ondernemers hebben het er maar moeilijk mee. Welke 
plek hebben deze risico’s in het aanbestedingsrecht? 

Europese en nationale regelge-
ving stellen eisen aan de ma-
nier waarop gemeenten, pro-
vincies en Rijk 
(aanbestedende diensten), 

publiekrechtelijke instellingen (bijv. 
universiteiten en scholen) en speciale 
sectorbedrijven (bijv. drinkwaterbedrij-
ven en energiebedrijven) hun inkopen 
doen oftewel opdrachten aanbesteden.

Het aanbestedingsrecht kent een aan-
tal uitgangspunten. Eén daarvan gaat 
over ‘proportionaliteit’: eisen en voor-
waarden die aan een werk of opdracht-
nemer worden gesteld, moeten in een 
redelijke verhouding staan tot de aard 
en omvang van de opdracht. Een aanbe-
stedende dienst kan dus niet ongebrei-
deld eisen stellen aan een inschrijver 
(aanbieder) of anderszins voorwaarden 
verbinden aan de te vergeven opdracht.  
   Die eisen ofwel voorwaarden moeten 
altijd in een redelijke verhouding staan 
tot de opdracht. Anders gezegd moeten 
die ‘proportioneel’ zijn. Het proportio-
naliteitsbeginsel is één van de pijlers 
van het aanbestedingsrecht. De Gids 
Proportionaliteit geeft aan hoe je dat be-
ginsel in de praktijk moet toepassen.  
    Het gebruik van de Gids is verplicht 
bij Europese en nationale aanbestedin-
gen, maar ook bij meervoudig onder-
handse procedures.

Onzekere levertijden
Een opdrachtgever heeft meestal een 
bepaald budget voor het werk en wil 
zich ervan verzekeren dat het werk 
voor dat budget kan worden gereali-

seerd. Datzelfde geldt voor de bouwtijd 
(bouwtermijn). Ook die is niet onbe-
perkt. Als een opdrachtgever – bij wijze 
van plafondprijs of taakstellend budget 
– een maximaal bedrag (aanneemsom) 
en/of een maximale bouwtijd voor-
schrijft, dan wordt een potentiële in-
schrijver met een groot probleem opge-
zadeld.    
    Want hoe kun je een vaste aanneems-
om en een vaste bouwtijd garanderen 
als prijzen en levertijden zo sterk fluc-
tueren? Een onmogelijke en onder deze 
omstandigheden irreële opgave. In-
schrijvers zullen over het algemeen 
zo’n groot (financieel) risico niet zo-
maar aan kunnen gaan. 
    Uiteindelijk kan dat potentiële in-
schrijvers afhouden van het doen van 
een met de uitvraag overeenstemmen-
de aanbieding. Er wordt dan niet of af-
wijkend (voorwaardelijk en daardoor 
ongeldig) ingeschreven. Een onge-
wenste uitkomst voor zowel aanbeste-
ders als (potentiële) inschrijvers. Of 
zijn er toch nog andere mogelijkheden?

Proportioneel of niet?
Proportionaliteit is geen statisch gege-
ven, maar hangt af van alle omstandig-
heden van het geval. Waar het in het 
ene geval volkomen logisch kan zijn be-
paalde (wellicht verstrekkende) eisen en 
voorwaarden aan de opdracht te stellen, 
kan dat in een ander geval bijzonder 
disproportioneel zijn. Dat geldt ook voor 
eisen en voorwaarden die betrekking 
hebben op de prijs en levertijden. 

In een instabiele markt, met sterk 

fluctuerende prijzen en een teruglopend 
aanbod (schaarste), kan van een in-
schrijver niet – zonder meer – geëist 
worden dat die inschrijft tegen een vast 
bedrag, een plafondbedrag of tegen een 
vaste levertijd (opleverdatum of bouw-
termijn). Immers, de omstandigheden 
die op dit moment prijzen en levertijden 
sterk beïnvloeden, zijn voor een in-
schrijver niet beheersbaar of beïnvloed-
baar. Als dergelijke eisen of voorwaar-
den worden gesteld, dan zijn die op dit 
moment disproportioneel. In het bij-
zonder levert dat strijd op met Voor-
schrift 3.9A van de Gids:

Voorschrift 3.9 A: De aanbestedende 
dienst alloceert het risico bij de partij die 
het risico het best kan beheersen of beïn-
vloeden

Toelichting in de Gids Proportionaliteit:
• Waar horen de verschillende risico’s 
die in een opdracht besloten zitten te 
liggen? Alloceer het risico bij de partij 
die het risico het best kan beheersen en/
of beïnvloeden, hetzij de aanbestedende 
dienst hetzij de inschrijver. Bij de risi-
co-afweging moeten de volgende aspec-
ten worden betrokken: 
– de kans dat een risico zich verwezen-
lijkt en
– de gevolgen van de omstandigheid dat 
een risico zich verwezenlijkt. 

HANS-HUGO SMIT
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