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1. Inleiding 
Als maatschappelijke onderneming met een stevige volkshuisvestelijke opgave heeft Woonstichting 

Land van Altena als inkopende en aanbestedende partij een bijzondere verantwoordelijkheid waar het 

gaat om het verenigen van maatschappelijk en bedrijfsmatig opdrachtgeverschap.  

 

Ondanks dat woningcorporaties op dit moment niet verplicht zijn de Aanbestedingswet toe te passen, 

zijn voor dit beleid de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht voldoende geborgd. De wet is 

hiermee als richtlijn gebruikt voor het proces rondom aanbesteden van Woonstichting Land van 

Altena.  

 

Belangrijke kernbegrippen binnen de gedefinieerde kaders zijn: 

 maatschappelijke verantwoordelijkheid; 

 uniformiteit; 

 transparantie; 

 integriteit; 

 gelijke behandeling; 

 objectiviteit; 

 proportionaliteit. 

 

Dit zijn begrippen die niet alleen intern hoog op de agenda staan. Zowel corporatie breed als op het 

niveau van de landelijke politiek staat de doelmatigheid en rechtmatigheid van de inzet van middelen 

bij woningcorporaties hoog op de agenda. Dit uiteraard vanuit onze specifieke maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. 

 

Het voorliggend inkoop- en aanbestedingsbeleid is van toepassing op alle bedrijfsonderdelen van 

Woonstichting Land van Altena. Door volgens dit beleid te werken worden risico’s rondom het 

inkoopproces zoveel mogelijk beperkt. Om in control te zijn van onze organisatie werken we volgens 

de visie strategisch risicomanagement, het financieringsstrategie en het investering statuut. 

2. Definities 
Onder inkoop wordt verstaan:  

Het aangaan van verplichtingen. Of, anders gezegd: het van externe bronnen betrekken van goederen, 

diensten en werken die nodig zijn voor de bedrijfsuitoefening. In feite betreft dit dus alle handelingen 

binnen de organisatie die facturen tot gevolg hebben. Het beleid is vooral gericht op aanbestedingen 

binnen Vastgoed. Voor de overige diensten en leveringen is tabel 3 van paragraaf 4.3 van toepassing. 

Voor het aangaan van verplichtingen gelden de bevoegdheden van het investeringsstatuut en 

procuratieschema, het procuratieschema is opgenomen in bijlage 4.  

 

Onder aanbesteding wordt verstaan: 

Het proces dat voorafgaat aan en leidt tot het verstrekken van een opdracht aan een derde voor 

uitvoering van werken, diensten en leveringen. Het betreft hier het proces van Woonstichting Land 

van Altena, waarin de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht een basis vormen. De 

drempelbedragen in paragraaf 4.3 zijn gericht op de wijze van aanbesteden en staan los van de 

bevoegdheden voor het verstrekken van de opdracht. 

3. Richtlijnen inkoop- en aanbestedingsbeleid 
Alle diensten en materialen wij inkopen laten zich in de volgende 3 categorieën vatten:  

 Dagelijks onderhoud; 
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 Planmatig onderhoud, renovaties, sloop en nieuwbouw; 

 Overige producten, diensten en adviezen. 

4. Uitgangspunten inkoop- en aanbestedingsbeleid  
Woonstichting Land van Altena hanteert de volgende drie aanbestedingsvormen:  

 Openbaar; 

 Meervoudig onderhands; 

 Enkelvoudig (aanbesteding een-op-een). 

De aanbestedingsvormen kunnen zowel op basis van de door Woonstichting Land van Altena 

omschreven maatregelen (bestek) als vanuit functionele specificaties worden toegepast.  

 De te kiezen aanbestedingsvorm is hard gekoppeld aan één (financieel) criterium, 

namelijk het drempelbedrag. De drempelbedragen die Woonstichting Land van 

Altena hanteert sluiten aan bij de richtlijn aanbesteding van Aedes. In de praktijk zien 

we dat er meerdere criteria kunnen zijn voor een bepaalde aanbestedingsvorm te 

kiezen. Het woord richtlijn geeft afdoende aan dat er soms situaties denkbaar zijn 

waarin, met gezond verstand, van de richtlijn wordt afgeweken. Indien wordt 

afgeweken van de richtlijn, dient dit beargumenteerd en schriftelijk ter 

besluitvorming worden aangeboden aan het MT; 

 De drempelbedragen in dit beleid bepalen de wijze van aanbesteden. Indien een 

inkoop niet voorzien is in het jaarplan, zal eerst conform de procedures in het 

procuratiereglement en/of investeringsstatuut budget aangevraagd moeten worden.  

 Grote investeringen zijn zo goed als altijd voorzien in de begroting die is goedgekeurd 

door de Raad van Commissarissen. 

 Voor de aanbesteding en opdrachtverstrekking wordt de checklist, opgenomen in 

bijlage 1, ingevuld en opgeslagen.   

 

4.1 Aanbestedingscriteria 

Wanneer volgens dit beleid voor de uitvoering van nieuwbouwactiviteiten en onderhouds-

werkzaamheden meerdere externe bedrijven ingeschakeld moeten wordt met de onderstaande 

aanbestedingscriteria rekening gehouden.  

Bij de keuze van de in te schakelen bedrijven wordt gelet op diverse aspecten zoals:  

 de (in het recente verleden geleverde) technische kwaliteit; 

 de duurzaamheid in de bedrijfsvoering; 

 de solvabiliteit van de bedrijven; 

 regionaal en lokale verbondenheid; 

 deskundigheid. 

 

Bij het verzoek tot het uitbrengen van een offerte, vermelden wij daarbij de gunnings- en 

selectiecriteria.  

 

De selectiecriteria zijn nodig wanneer meerdere partijen voor een opdracht in aanmerking komen. 

Deze criteria kunnen kwalitatief en kwantitatief zijn. Wij beoordelen de opgestelde selectiecriteria 

inhoudelijk en geven per criterium een oordeel. Sommige criteria kunnen we zwaarder laten wegen 

dan andere. Selectiecriteria hebben vaak een bepaalde mate van subjectiviteit, deze dienen zoveel 

mogelijk geobjectiveerd te worden.  
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Hiernaast zijn er drie gangbare gunningscriteria:   

• Laagste prijs  

Het gunningscriteria laagste prijs gebruiken wij wanneer marktpartijen eigenlijk geen verschil 

kunnen maken op kwaliteit. Dit kan zowel bij eenvoudige als gedetailleerde opdrachten.  

• Hoogste kwaliteit 

Gunnen op meeste kwaliteit kan voor de hand liggen als we grote prijsdruk in de markt 

waarnemen en de gevolgen groot zijn als de opdracht – onder druk van een zeer lage prijs – 

niet naar behoren wordt uitgevoerd. We kunnen dan overwegen zelf een prijs vast te stellen. 

We hoeven dan alleen de verschillen in kwaliteit te beoordelen. Belangrijk bij het toepassen 

van dit gunningscriterium is het vaststellen van een redelijke prijs.  

• Beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV)  

BPKV is een combinatie van prijs en kwaliteit, waarbij een marktpartij die een hogere prijs 

indient de opdracht toch gegund kan krijgen als hij het prijsverschil compenseert door een 

hogere kwaliteit te bieden. De kracht van het gunningscriterium BPKV is dat het ons de 

mogelijkheid geeft de marktpartij te selecteren die de beste verhouding tussen prijs en 

kwaliteit biedt. Op die manier kan BPKV bijdragen aan het bereiken van onze doelstellingen.   

• Duurzaamheid 

Woonstichting Land van Altena wil op een verantwoorde wijze deelnemen aan de 

maatschappij. Duurzaamheid is volgens Woonstichting Land van Altena meer dan een kwaliteit 

en kan dan ook belangrijker zijn dan alleen de laagste prijs.  

 

Voor het aanbrengen van rangordes maken wij prijs en kwaliteit vergelijkbaar. Dit doen we 

bijvoorbeeld door de prijs uit te drukken in scores en kwaliteit uit te drukken in geld. De manier kan 

per aanbesteding verschillen en wordt duidelijk vastgelegd.  

Bij renovatieprojecten en grote onderhoudswerken vinden wij het belangrijk om voor te beoordelen 

op basis van prijs én kwaliteit (BPKV), in plaats van alleen op de laagste prijs. We vinden dan ook 

kwaliteit, klanttevredenheid en service belangrijk.  

 

4.2 Wijze van aanbesteding 

Onderstaand wordt per categorie aangegeven welke wijze van aanbesteding is toegestaan. De 

bevoegde (volgens het procuratiereglement en investeringsstatuut) heeft als taak om conform dit 

inkoop- en aanbestedingsbeleid offertes op te vragen. In onderstaande tabellen wordt onder eigen 

verantwoordelijkheid verstaan dat de verantwoordelijke zelf kiest of er één of meerdere offertes 

worden aangevraagd.  

Richtlijn bij < € 30.000,- 

De richtlijn bij opdrachten onder de € 30.000 waarvan de verantwoordelijke de prijs goed kan 

beoordelen is dat deze enkelvoudig aangevraagd kunnen worden. Als uitzondering hierop zijn de 

opdrachten behorend bij tabel 2 van paragraaf 4.3, hier is de richtlijn < € 50.000,-. 

 Dit zal het geval zijn bij opdrachten die veel voorkomen (bijvoorbeeld badkamerrenovaties). 

Opdracht met uniek karakter 

Een opdracht met een uniek karakter is over het algemeen een opdracht die minder vaak voorkomt 

en  waarbij ervaring uit het verleden ontbreekt. Kosten kunnen bij dergelijke opdrachten minder 

goed door de corporatie ingeschat worden. 
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Indien een opdracht, die meer dan € 10.000 bedraagt, een meer uniek karakter heeft wordt van de 

verantwoordelijke verwacht dat hij/zij meerdere offertes aanvraagt of de offerte laat beoordelen 

door een kostendeskundige. Opdrachten worden goedgekeurd conform het procuratiereglement.  

4.3 Drempelbedragen en de te volgen aanbestedingsvorm 

Drempelbedragen geven de waarde aan waarboven een bepaalde type aanbestedingsprocedure 

moet worden gevold.  

Dagelijks onderhoud (reparatieverzoeken, mutatieonderhoud, groot onderhoud bij mutatie en betreft 

zaken waarin de raamovereenkomst niet voorziet). 

Drempelbedrag inclusief btw Wijze van aanbesteding 

(richtlijn) 

Taak afdeling  

< € 15.000 Enkelvoudig toegestaan Eigen verantwoordelijkheid 

€ 15.000 tot € 30.000 Enkelvoudig toegestaan Meldingsplicht bij MT 

> € 30.000 Meervoudig onderhands Meldingsplicht bij MT 
Tabel 1 

Planmatig onderhoud, renovaties, sloop en nieuwbouwprojecten (projecten) 

Drempelbedrag inclusief btw Wijze van aanbesteding 

(richtlijn) 

Taak afdeling  

< € 50.000 Enkelvoudig toegestaan  

(op regiebasis of offerte) 

Eigen verantwoordelijkheid 

€ 50.000 tot € 1.500.000 Meervoudig onderhands Meldingsplicht bij MT 

> € 1.500.000 Meervoudig onderhands of 

indien gewenst openbaar 

Meldingsplicht bij MT 

Tabel 2 

Overige goederen, diensten en adviezen 

Drempelbedrag inclusief btw Wijze van aanbesteding 

(richtlijn) 

Taak afdeling  

< € 30.000 Enkelvoudig toegestaan Eigen verantwoordelijkheid 

€ 30.000 tot € 120.000 Meervoudig onderhands  Meldingsplicht bij MT 

Boven € 120.000 Meervoudig onderhands of 

indien gewenst openbaar 

Meldingsplicht bij MT 

Tabel 3 
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4.4 (Bouw)organisatievormen 

Het onderstaande schema geeft globaal de rolverdeling van de opdrachtgever c.q. opdrachtnemer 

weer in de verschillende fases van het bouwproces per bouworganisatievorm. Dit zijn methodes die 

veel voor zullen komen bij projecten (planmatig onderhoud, renovaties en 

sloop/nieuwbouwprojecten). 

Bouworganisatievormen. 

Bouwfase Initiatief Ontwerp  Bouw Beheer 

Traditioneel/ bestek     

Bouwteam (direct enkelvoudig, 

of vanuit meervoudige start) 

    

Geïntegreerd      

Ketensamenwerking     
Tabel 4 

Vooral opdrachtgever  

Vooral opdrachtnemer  

 

4.5 Bouwkostenadviesbureau / kostendeskundige 

Elke in paragraaf 4.4 genoemde vorm heeft zijn voor- en nadelen en dient daarom bewust gekozen te 

worden. Indien een bouworganisatievorm wordt gehanteerd, waarbij de definitieve prijsvorming van 

de realisatie plaatsvindt in een een-op-een situatie, dan is de beoordeling van de marktconformiteit 

van de offerte door een gespecialiseerd bouwkostenadviesbureau noodzakelijk.  

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien in bouwteamverband wordt gewerkt. Woonstichting Land 

van Altena hanteert het uitgangspunt dat elke bouworganisatievorm kan worden aanbesteed op 

verschillende manieren. De drempelbedragen voor projecten staan beschreven in paragraaf 4.3.  

Ook kan er bij aanbestedingen gebruik worden gemaakt van een kostendeskundige, bij bijvoorbeeld 

samenwerkingsverbanden, opdrachten met een uniek karakter en een-op-een situaties met een 

leverancier. Deze keuze dient onderbouwd te worden in het aanbestedingsdossier.  
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5. Leveranciersbeoordeling 
Leveranciersbeoordeling is het toetsen van de prestaties van de leveranciers op bepaalde aspecten. 

Aan de volgende aspecten kan hierbij gedacht worden en kan per soort leverancier afwijken: 

 Kwaliteit van de geleverde werkzaamheden; 

 Juistheid van facturen; 

 Correcte afhandeling van klachten en eventuele aangerichte schades; 

 Voldoen aan de overeengekomen doelstellingen (levertermijnen, conform planning etc.); 

 In de overeenkomst afgesloten afspraken. 

Tijdens de beoordeling stelt Woonstichting Land van Altena vast of en zo ja in hoeverre de 

leveranciers deze afspraken nakomen, en of er aspecten van de samenwerking kunnen worden 

verbeterd.  

Leveranciersbeoordelingen worden jaarlijks uitgevoerd bij zowel lopende contracten als afgeronde 

contracten. Met als maatstaf opdrachten/contracten met bedragen groter dan €30.000,-. Het te 

gebruiken Leveranciersbeoordeling formulier is opgenomen in bijlage 2 van dit beleid. 

Daarnaast worden grotere projecten vaak afgesloten met een projectbeoordeling/evaluatie, dit 

formulier is te vinden in bijlage 3 van dit beleid. De beoordeling is belangrijk in het kader van 

samenwerking, een goede relatie en het vermijden van onnodige kosten.   

6. Afwijkingen inkoop- en aanbestedingsbeleid 
Bij afwijkingen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid dient de onderbouwing opgenomen te 

worden in het aanbestedingsdossier en dient de afwijking voor goedkeuring voorgelegd te worden 

aan het managementteam.  
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Bijlage 1: Checklist opdrachtverstrekking 
 

Omschrijving werkzaamheden: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

*Doorhalen wat niet van 

toepassing is 

Eventuele toelichting 

Type opdracht   

Begrote werkzaamheden Ja   /    Nee *   

Spoedopdracht Ja   /    Nee *  

Complexnummer   

Adressen   

Werkzaamheidnummer   

 

Uitwerking aanbesteding 

Woonstichting Land van Altena hanteert de drempelbedragen uit het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid. Hierbij worden de Aedes-richtlijnen gevolgd. Bedragen zijn inclusief btw.   

Type opdracht Standaard/uniek  

 

Totaalbedrag opdracht 

 

€ …………….,.. 

 

Inclusief btw 

Aanbieder (naam) Prijs Bijzonderheden 

(bijvoorbeeld 

planning/garantie et 

cetera) 

1.   

2.   

3.   

4.   

Keuze: Motivatie: 
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Financieel 

 Vul in wat van toepassing is Opmerkingen 

Opgenomen in begroting Ja    /     Nee 

 

 

Bedrag opgenomen in 

begroting 

 

€ ………….,..  

Inclusief btw 

Al opgedragen van deze 

begrotingspost 

Totaal bedrag 

 

 € …………,.. 

Inclusief btw 

Restantbudget  

 € ………….,..  

 

Restant budget toereikend voor 

begrote werkzaamheden 

Ja     /     Nee  

 

Besluit 

Op basis van bovenstaande motivatie verstrekt Woonstichting Land van Altena             

opdracht aan ………………….…, voor een totaalbedrag van € ………..…. 

 

Onderbouwing (eventuele) afwijking inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

 

 

 

 

 

 

Voor akkoord: 

 

Opsteller: 

Datum: 

 

 

Manager ……………: 

Datum: 

 

Bestuurder:  

Datum:  
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Bijlage 2: Leveranciersbeoordeling 
 

FORMULIER LEVERANCIERSBEOORDELING 

Naam leverancier:  

Ingevuld door: 
 

Datum: 
 

Korte omschrijving 

opdracht / overeenkomst: 

 

Start- en einddatum:  

Afdeling:  

 

KWALITEIT 

Beoordeling van: Zeer 

goed 

Goed Matig  Slecht N.v.t. Toelichting 

Het geleverde ten opzichte 

van de 

opdracht/overeenkomst 

      

Continuïteit van de kwaliteit       

Vakkennis van de leverancier       

       

 

SERVICE 

Beoordeling van: Zeer 

goed 

Goed Matig  Slecht N.v.t. Toelichting 

Bereikbaarheid van de 

leverancier 

      

Pro-activiteit van de 

leverancier 

      

Oplossingsgerichtheid van 

de leverancier  

      

Klantvriendelijkheid van de 

leverancier 
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PROCES 

Beoordeling van: Zeer 

goed 

Goed Matig  Slecht N.v.t. Toelichting 

Nadere offertes: meer- 

minderwerk 

      

Uitvoeringsinformatie en 

planning conform afspraken 

      

       

 

LEVERANCIER SPECIFIEK  

Beoordeling van: Zeer 

goed 

Goed Matig  Slecht N.v.t. Toelichting 

De invulling en naleving van 

de gunningscriteria 

      

       

       

 

OVERIGE ONDERDELEN 

 

 

CONCLUSIE LEVERANCIERSBEOORDELING 

PRIJS EN FACTURERING  

Beoordeling van: Zeer 

goed 

Goed Matig  Slecht N.v.t. Toelichting 

Omgaan met prijsindexering       

Omgaan met meer- en 

minderwerk 

      

Correctheid van de facturen       

Snelheid van de facturering       
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Bijlage 3: Projectbeoordeling / evaluatie  
NAZORGDOCUMENT VASTGOEDPROJECTEN 

Aan   :  

Van   :  

Opgesteld door  :  

cc.   :  

Betreft   : 

Projectnummer  :   

Datum   :  

 

Besluitvorming  

 Akkoord te gaan met het financieel en technisch afsluiten van project < tekst > 

projectnummer(s) < tekst >; 

 Akkoord te gaan met de overdracht en borging binnen de afdeling Vastgoed; 

 Tot € 100.000,- inclusief BTW kan deze versie verkort worden ingevuld.  

 

Originele opdracht en afwijkingen 

Het project in hoofdlijnen inclusief vermelding van resultaten en de afwijkingen. 

 

Tijd 

 

 

 

Geld  

 

 

 

Kwaliteit (product en aannemer)  

 

 

 

Informatie 

 

 

 

Organisatie  

 

 

 

Objectgegevens 
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1. Financieel (€ incl. btw). + subsidies 

 

 
Begroot (budget) Werkelijk Verschil ( tussen budget 

en werkelijk)  

 Onderhoud Investering Onderhoud Investering Onderhoud Investering 

MJOB       

- Planmatig onderhoud       

- Energetisch       

- Brandveiligheid       

- Asbest       

- Verder aan te vullen…        

- Beton        

subtotaal       

Bijkomende kosten       

- Werkvoorbereiding 

aannemer 

      

- VAC       

- Projectondersteuning extern        

- Interne kosten       

subtotaal       

Totaal       

Projecttotaal    

Tabel projectafhankelijk (GO/PO/Nieuwbouw) in te vullen. 

Rendementsberekening (alleen van toepassing bij Nieuwbouw)  

 Berekend Resultaat  

IRR   

BAR   

NAR   

Marktwaarde verhuurde staat   

Beleidswaarde   
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Leegwaarde    

 

Afwijking berekend / resultaat  

 

 

 

 

2. Documenten inclusief contractwijzigingen  

Alle gewenste documenten zijn overdragen binnen de afdeling Vastgoed. 

 

3. Evaluatie / Leerpunten / Succespunten 

Welke leer- en succespunten kunnen uit dit project worden gehaald.  

 

Tijd 

 

 

 

Geld  

 

 

 

Kwaliteit 

 

 

 

Informatie 

 

 

 

Organisatie  

 

 

 

Objectgegevens 

 

 

 

 

4. Opmerkingen controller  

De controller merkt t.a.v. dit project nog het volgende op: 

 

5. Opmerkingen Calculator 

 

Uitwerking van de eerder geplaatste opmerkingen van de controller hoe zijn deze ondervangen?  

 

 

Afwijkingen n.a.v. nacalculatie, interne uren en advies. 
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De Calculator merkt t.a.v. dit project nog het volgende op: 

 

6. Ondertekening  

Manager Vastgoed 

Voor akkoord d.d.:  

Naam: 

 

Handtekening:  

 

Directeur-bestuurder 

Voor akkoord d.d.:  

Naam: 

 

Handtekening: 

 

Bijlage 4: Procuratieschema 
 

Bedrijfsonderdelen Bedragen 

Directeur-

bestuurder 

Manager 

Wonen 

Manager 

Vastgoed Opzichter 

Projecten (nieuwbouw 

etc.) 

  

< € 50.000 

         

> € 50.000 

         

Projecten ten behoeve 

van de eigen organisatie 

 

 

< € 25.000 

         

> € 25.000 

         

Planmatig onderhoud en 

verbeteringen  

(inclusief SVB en 

kwaliteitsverbeteringen) 

  

< € 50.000 

         

> € 50.000 

         

Reparatieverzoeken 

(specialistisch werk) 

  

< € 1.000 

         

> € 1.000 

         

Mutatie-onderhoud per 

mutatie 

  

< € 10.000 

         

> € 10.000 

         

Kosten WMO-onderhoud 

  

< € 1.000 

         

> € 1.000 

         

Kosten verzekering e.d.  

  

< € 5.000 

         

> €5.000 

         

Overige bedrijfskosten 

en servicekosten 

  

< €10.000 

         

> €10.000 
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