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Toelichting op de herzieningen, 

2 februari 2016, 6 juli 2017, 5 september 2017, 19 maart 2019 en 6 juli 2021  

Bijgaand het nieuwe leveranciersbeleid zoals door het managementteam is vastgesteld nadat de Raad 

van Commissarissen er kennis van heeft genomen en dit in de afdelingsvergaderingen is besproken.  

De originele beleidsnota dateert van 2011.  

Het huidige leveranciersbeleid voegt aan de vraag hoe te handelen als opdrachtgever inhoudelijke 

aspecten toe: waar moeten de leveranciers aan voldoen? Dit komt voort uit de wens om met 

maatschappelijk verantwoorde ondernemers samen te werken die: 

 Een goede prijskwaliteitverhouding bieden  

 Sober, integer en klantgericht werken  

 Werken met respect voor mens en milieu. 

Ook is het leveranciersbeleid aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving1 en andere 

beleidsstukken. 

Tot slot wordt bij de werkwijze meer aandacht besteed aan de afronding en evaluatie. 

 

Toelichting op herzieningen d.d. 6 juli 2017 en 5 september 2017 

Voor de projectmanagers en de medewerkers die zich met (dagelijks) onderhoud bezighouden, 

brengt in de praktijk de grens van € 2500 veel extra werk met zich mee omdat het om veel 

opdrachten gaat. Het beleid is daarom aangepast naar een steekproefsgewijze toets. 

Om het offertetraject transparant en controleerbaar te laten verlopen is de postrouting van offertes 

aangepast. 

Toelichting op de herziening 19 maart 2019 

Getoetst en aangepast aan de AVG, het Bevoegdhedenreglement (versie 2019) en het nieuwe 

Ondernemingsplan Betrokken en Dichtbij2. 

Aangepast op gewijzigde AO-procedures.  

Eis maximaal 30% van de omzet bij WSL is vervallen want niet goed te handhaven. 

Toelichting op de herziening 6 juli 2021 

Paragraaf 1.7 Drempelbedragen is aangepast aan het recent aangepaste investeringsstatuut en 

bevoegdhedenreglement. 

 

  

                                                        
1 O.a. de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) 
2 Ondernemingsplan 2019-2022 



 

WSL - Leveranciersbeleid – versie 6 juli 2021  pagina 4 

Inhoudsopgave 

 ................................................................................................................................................................................. 1 

Inhoudsopgave ..................................................................................................................................................... 4 

1. Inleiding .......................................................................................................................................................... 6 

1.1 Algemeen ................................................................................................................................................ 6 

1.2 Randvoorwaarden ................................................................................................................................. 6 

1.2.1 Wet- en regelgeving ....................................................................................................................... 6 

1.3 Aanbesteden/ opdrachtverlening........................................................................................................ 6 

1.4 Randvoorwaarden en uitgangspunten bij aanbesteding ................................................................. 7 

1.5 Eisen aan leveranciers .......................................................................................................................... 7 

1.5.1 Deskundigheid ................................................................................................................................ 7 

1.5.2 Financiële en economische draagkracht .................................................................................... 8 

1.5.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) .................................................................. 8 

1.5.4 Huurderstevredenheid .................................................................................................................. 8 

1.5.5 Wederzijdse onafhankelijkheid .................................................................................................... 8 

1.5.6 Integriteit en gedrag ...................................................................................................................... 8 

1.6 Werkwijze aanbesteding/ opdrachtverstrekking ............................................................................... 8 

1.6.1 Vaststellen wie optreedt als opdrachtgever ............................................................................... 8 

1.6.2 Opstellen startnotitie ..................................................................................................................... 9 

1.6.3 Selectie aan te schrijven leverancier(s) ....................................................................................... 9 

1.6.4 Aanbesteding/offerte aanvraag en beoordeling ....................................................................... 9 

1.6.5 Gunning/opdrachtverlening ....................................................................................................... 10 

1.6.6 (Samenwerkings-)overeenkomst of opdrachtbrief ................................................................. 10 

1.6.7 Begeleiding bij de uitvoering t/m akkoord oplevering ............................................................ 10 

1.6.8 Controle en facturering ............................................................................................................... 10 

1.6.9 Evaluatie (intern en met de leverancier) ................................................................................... 10 

1.7 Drempelbedragen ............................................................................................................................... 11 

1.7.1 Opdrachten met een belang tot € 5.000 ................................................................................... 11 

1.7.2 Opdrachten met een belang van € 5.000 tot € 25.000 ........................................................... 11 

1.7.3 Opdrachten met een belang van € 25.000 tot € 50.000 ......................................................... 11 

1.7.4 Opdrachten met een belang van € 50.000 tot € 200.000 ....................................................... 12 

1.7.5 Opdrachten met een belang van meer dan € 200.000 ........................................................... 12 

1.8 Alternatieve vormen van opdrachtgeverschap ............................................................................... 14 

1.8.1 Co-makership met vaste leveranciers (ketensamenwerking). ............................................... 14 



 

WSL - Leveranciersbeleid – versie 6 juli 2021  pagina 5 

1.8.2 Regisserend opdrachtgeverschap ............................................................................................. 14 

1.9 Contractenbeheer ............................................................................................................................... 14 

1.10 Risicomanagement .......................................................................................................................... 15 

2 Het op peil houden en verbeteren van het opdrachtgeverschap ........................................................ 15 

2.1 Beschikbare informatie: ...................................................................................................................... 15 

2.2 Evaluatie en feedback intern .............................................................................................................. 16 

Bijlage 1  Wet- en regelgeving ..................................................................................................................... 17 

Bijlage 2 Stappenplan Aansprakelijkheid Onderbetaling ....................................................................... 21 

Bijlage 3  Voorbeeld Kwaliteitseisen leveranciers .................................................................................... 22 

 

  



 

WSL - Leveranciersbeleid – versie 6 juli 2021  pagina 6 

1. Inleiding 

1.1 Algemeen 

De missie van Woningstichting Leusden (WSL) is voorzien in de huisvesting van mensen die daar niet 

op eigen kracht toe in staat zijn. Ons vermogen wordt maximaal ingezet om dit doel te bereiken. Dat 

betekent dat wij efficiënt en zorgvuldig met onze middelen omspringen en dat ook (het proces van) de 

keuze van leveranciers moet leiden tot een adequate besteding van onze middelen.  

WSL geeft jaarlijks veel geld uit aan opdrachten aan derden. Niet alleen aan bouwtechnische 

opdrachten, maar ook andere leveranciers zoals makelaars, notarissen, adviseurs en ICT-bedrijven 

zijn leverancier van Woningstichting Leusden.  

Veel medewerkers van Woningstichting Leusden treden op als opdrachtgever voor leveranciers. Hoe 

gaan we daar mee om en welke eisen stelt WSL aan het opdrachtgeverschap? 

Waar gaat het om?  

 Kostenbeheersing: niet meer betalen dan nodig. Daarbij gaat het lang niet altijd om een zo laag 

mogelijke prijs maar om de beste prijs/ kwaliteitsverhouding. 

 Leveranciers hebben een toegevoegde waarde voor Woningstichting Leusden: zij moeten niet 

alleen een product of dienst leveren maar ook kennis toevoegen en meedenken met 

Woningstichting Leusden.  

 Leveranciers die werken in onze woningen, dragen bij aan de klanttevredenheid bij WSL. 

 Leveranciers onderschrijven de gedragscode van Woningstichting Leusden en handelen 

daarnaar. 

 Selectie van en opdrachtverlening aan leveranciers komt tot stand op een integere en 

transparante wijze.  

1.2 Randvoorwaarden 

Een duidelijke visie over wat wij willen bereiken en een heldere opdrachtformulering. Voorwaarde 

voor een goed leveranciersbeleid is dat WSL adequaat is toegerust om als opdrachtgever te 

functioneren. Het begin van een goede opdrachtverstrekking ligt in de interne organisatie en inrichten 

van het werkproces.  

Daarnaast is een heldere visie nodig op de eisen die we stellen aan onze opdrachtnemers. Deze eisen 

moeten in lijn zijn met de missie, visie en strategie van WSL en met wet- en regelgeving.  

1.2.1 Wet- en regelgeving 

Voor het leveranciersbeleid zijn de volgende wetten relevant: de aanbestedingswet, de Wet Aanpak 

Schijnconstructies (WAS), de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA), de Wet 

Ketenaansprakelijkheid, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als bijlage is de 

hoofdlijn van deze wetgeving opgenomen. De gevolgen van deze wetgeving zijn verwerkt in het 

leveranciersbeleid. 

1.3 Aanbesteden/ opdrachtverlening 

Opdrachtverlening namens Woningstichting Leusden vindt in beginsel plaats volgens de 

aanbestedingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 1.6. 
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Hiermee voldoet WSL aan de hoofdbeginselen van aanbesteden: 

 gelijke behandeling 

 objectiviteit 

 transparantie 

 proportionaliteit  

De aanbestedingsprocedure heeft niet alleen betrekking op aanbestedingen die te maken hebben 

met vastgoed, maar de procedure geldt uitdrukkelijk voor iedere vorm van inkoop, bijvoorbeeld ICT of 

dienstverlening door bijvoorbeeld makelaars of deurwaarders. 

1.4 Randvoorwaarden en uitgangspunten bij aanbesteding 

WSL hanteert bij aanbesteding de navolgende randvoorwaarden/uitgangspunten: 

a) als er sprake is van een goede, in de markt vergelijkbare prijs/kwaliteit, bestaat er een voorkeur 

voor regionale leveranciers; 

b) er vindt geen splitsing van opdrachten plaats met het oogmerk om het bevoegdhedenreglement 

c.q. aanbestedingsprocedure te omzeilen;  

c) er zijn ‘vaste’ leveranciers/opdrachtnemers waar Woningstichting Leusden mee werkt. Dit zijn 

bedrijven die in beginsel voldoen aan de eisen die Woningstichting Leusden stelt aan haar 

leveranciers (zie paragraaf 1.5). Met de leveranciers die klachtonderhoud uitvoeren aan onze 

woningen worden in de samenwerkingsovereenkomst jaarlijks vaste uurtarieven afgesproken. 

d) het is in het belang van WSL dat ook ondernemers met wie de corporatie geen ervaring heeft 

opgedaan, een reële kans blijven krijgen op het verwerven van een opdracht. Op die manier 

blijven ook zittende ondernemers scherp.  

e) opdrachtverlening vindt plaats aan de hand van een duidelijke opdrachtverstrekking (de 

opdrachtbrief of opdrachtbon bij reparatieverzoeken); 

f) over tegenvallers in de loop van de uitvoering moeten duidelijke afspraken worden gemaakt3. 

Ten minste zal voor de leverancier/opdrachtnemer een verplichting moeten bestaan om 

tegenvallers tijdig te melden. Bij grotere projecten wordt in de aanbesteding/ realisatie een 

bedrag ‘onvoorzien’ meegenomen van ten hoogste 3,0% van de overeengekomen begroting. 

Hiervan kan na instemming van de leidinggevende worden afgeweken. 

1.5 Eisen aan leveranciers 

WSL stelt de volgende eisen (selectiecriteria) aan de leveranciers waar zij mee werkt. 

1.5.1 Deskundigheid 

De leverancier is deskundig (technisch en beroepsbekwaam) en heeft toegevoegde waarde voor 

Woningstichting Leusden. WSL kan hierover zekerheid verkrijgen door:  

 te vragen of de leverancier beschikt over de kerncompetenties die nodig zijn om de opdracht tot 

een goed einde te brengen. Met het aanleveren van referentieprojecten kan een leverancier dit 

aantonen. WSL kan ook zelf bij collega-corporaties om referenties vragen. 

                                                        
3 Zie artikel 8 van de ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN OPGEDRAGEN DOOR 

WONINGSTICHTING LEUSDEN 
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 te vragen naar managementsystemen en keurmerken. Voorbeelden hiervan zijn ISO 9001 

(kwaliteit), VCA en OHSAS 18001 (veiligheid) en ISO 14001 (milieuzorg). WSL weegt bij iedere 

opdracht af of het eisen van een certificering relevant is. 

 te eisen dat de leverancier op grond van de wetgeving bevoegd is om de opdracht uit te voeren. 

De leverancier moet bijvoorbeeld ingeschreven staan bij de kamer van koophandel. Andere 

beroepsbevoegdheden zijn bijvoorbeeld een inschrijving in het architectenregister en het 

asbestcertificatieschema SC-530. zie bijlage 3 voor een overzicht van kwaliteitseisen. 

1.5.2 Financiële en economische draagkracht 

De leverancier is financieel en economisch draagkrachtig. WSL kan hierover zekerheid krijgen door: 

 informatie over kredietwaardigheid op te vragen 

 (bij grote projecten), een bank- of concerngarantie (bij een dochterbedrijf) te vragen. 

 facturerings- en betaaltermijnen af te spreken.  

 omzeteisen te stellen. Gebruikelijk is minimaal 3 keer de waarde van de opdracht als jaaromzet 

te vragen. 

 verzekeringsverklaringen tegen beroepsrisico’s te vragen. De verzekerde bedragen moeten 

aansluiten bij de maximale reële schade die kan ontstaan 

WSL moet zich per opdracht afvragen welke zekerheid nodig is om risico’s af te dekken. 

1.5.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 

We laten MVO meewegen bij de opdrachtverlening. WSL kan vragen wat de leverancier op dit vlak 

doet en kan bij bepaalde opdrachten op zoek naar leveranciers die een MVO-beleid hebben 

(bijvoorbeeld de postbezorging door Cycloon, een sociaal postbedrijf).  

1.5.4 Huurderstevredenheid 

(In geval van werkzaamheden bij huurders). De leverancier besteedt aandacht aan de communicatie 

met huurders en aan het beperken van overlast aan huurders. De leverancier scoort een voldoende 

(een 8) op huurderstevredenheid (KWH). 

1.5.5 Wederzijdse onafhankelijkheid 

Om voldoende onafhankelijkheid van WSL ten opzichte van een leverancier te waarborgen hanteert 

WSL de volgende criteria: 

 WSL streeft ernaar om in elke discipline bij het onderhoud met minimaal twee 

leveranciers te werken 

 Medewerkers van WSL hebben conform de gedragscode privé geen banden met 

leveranciers. 

1.5.6 Integriteit en gedrag 

Leveranciers onderschrijven de gedragscode van Woningstichting Leusden en handelen ernaar. 

1.6 Werkwijze aanbesteding/ opdrachtverstrekking 

1.6.1 Vaststellen wie optreedt als opdrachtgever 

De opdrachtgever staat conform bevoegdhedenreglement onder toezicht van diegene die de 

bevoegdheden heeft gedelegeerd. Hij/zij kijkt waar nodig mee en/of is mede-beoordelaar (zie ook 

paragraaf 1.7). 
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1.6.2 Opstellen startnotitie 

Bij opdrachten met een omvang van meer dan € 50.000 stelt de opdrachtgever een startnotitie op 

waarin hij/zij:  

a. de kenmerken van de opdracht (probleembeschrijving, uitgewerkt in een werkopdracht, 

programma van eisen, bestek en/of begroting en planning), relevante marktinformatie, kansen, 

risico’s (zie ook paragraaf 1.10) en het beoogde resultaat vastlegt;  

b. de taak-, verantwoordelijkheids- en risicoverdeling tussen corporatie en marktpartijen op 

hoofdlijnen beschrijft; 

c. een passende contractvorm (traditioneel, bouwteam, geïntegreerd) kiest: hiervoor kan gebruik 

gemaakt worden van de routeplanner opdrachtgeverschap van Aedes4 

d. een passende aanbestedingsprocedure bepaalt, rekening houdend met de volgende aspecten: 

 omvang van de opdracht; 

 transactiekosten voor de corporatie en de inschrijvers; 

 aantal potentiële inschrijvers; 

 gewenst eindresultaat; 

 complexiteit van de opdracht; 

 het type opdracht en het karakter van de markt  

1.6.3 Selectie aan te schrijven leverancier(s) 

Bij de eerste selectie bepaalt de opdrachtgever/manager/MT/directie (afhankelijk van de omvang van 

de opdracht, zie paragraaf 1.7) welke leveranciers gevraagd worden om een offerte uit te brengen/ 

een inschrijving in te dienen. Alle geselecteerde leveranciers moeten voldoen aan de criteria uit 

paragraaf 1.5, voor zover hierover informatie beschikbaar is. Indien geen informatie voorhanden is, 

moet deze informatie onderdeel zijn van de offerteaanvraag/aanbesteding.  

1.6.4 Aanbesteding/offerte aanvraag en beoordeling 

Aan de uit de vorige stap geselecteerde leveranciers wordt gevraagd om een offerte uit te brengen/ 

een inschrijving in te dienen. Wanneer alle offertes binnen zijn worden deze beoordeeld aan de hand 

van de gunningscriteria: 

 bij minder complexe opdrachten en bij een duidelijk programma van eisen/bestek, waarbij de 

gewenste kwaliteit gedetailleerd is beschreven, worden opdrachten gegund aan de leverancier 

die inschrijft tegen de laagste prijs.  

 bij meer complexe werkzaamheden en/of werkzaamheden waarbij de gewenste kwaliteit niet 

voldoende is of kan worden beschreven, worden opdrachten gegund aan de leverancier die 

inschrijft met de beste prijs/kwaliteit verhouding, met instemming van de leidinggevende.  

Bij de offerteaanvraag verwijst WSL altijd naar de eigen inkoopvoorwaarden. 

Bij meervoudige aanbesteding is uitsluitend de eerste offerte richtsnoer voor de keuze. Er wordt dus 

geen gelegenheid gegeven om tot een tweede offerte te komen, tenzij vooraf aan de leveranciers is 

aangegeven dat een andere procedure gevolgd wordt. 

                                                        
4 zie https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/opdrachtgeverschap/routeplanner-

opdrachtgeverschap/nieuw-instrument-helpt-bewust-kiezen-bij-bouwopgaves.html  

https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/opdrachtgeverschap/routeplanner-opdrachtgeverschap/nieuw-instrument-helpt-bewust-kiezen-bij-bouwopgaves.html
https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/opdrachtgeverschap/routeplanner-opdrachtgeverschap/nieuw-instrument-helpt-bewust-kiezen-bij-bouwopgaves.html
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Offertes worden door de leverancier verzonden naar het e-mailadres offerte@wsleusden.nl 

De offertes worden door het secretariaat via e-content doorgestuurd naar de betrokken 

medewerker(s). 

1.6.5 Gunning/opdrachtverlening 

WSL informeert alle leveranciers die een offerte hebben uitgebracht (schriftelijk) dat de opdracht 

wel/niet aan hen gegund is en waarom. 

1.6.6 (Samenwerkings-)overeenkomst of opdrachtbrief 

De leverancier die de opdracht wordt gegund krijgt een duidelijke, schriftelijke opdrachtverstrekking/ 

gunningsbesluit5. In de opdrachtbrief staan alle werkzaamheden die door Woningstichting Leusden 

aan een leverancier worden opgedragen.  

De algemene voorwaarden van WSL worden in de (samenwerkings-)overeenkomst/opdrachtbrief van 

toepassing verklaard en worden als bijlage toegevoegd. Uitdrukkelijk wordt afstand gedaan van de AV 

van de opdrachtnemer. Ingeval van bewerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer wordt 

aan de overeenkomst/opdrachtbrief een bewerkersovereenkomst als bijlage toegevoegd die de 

leverancier voor de aanvang van de opdracht getekend moet retourneren. 

Bij de vaste leveranciers, waar een samenwerkingsovereenkomst mee is afgesloten, wordt gewerkt 

met opdrachtbonnen. 

1.6.7 Begeleiding bij de uitvoering t/m akkoord oplevering 

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de begeleiding bij de uitvoering. Onderdeel van de 

begeleiding zijn kwaliteitscontroles op basis van informatie van eigen waarnemingen, informatie uit 

klantonderzoeken (telefonische en schriftelijke enquêtes en evaluaties), klantenpanels, informatie van 

huurders en bewonerscommissies en HLVE, klachtenbrieven 

1.6.8 Controle en facturering 

WSL verlangt bij de opdracht gedetailleerde facturen (urenverantwoording). In de algemene 

voorwaarden staat een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst factuur. De factureringstermijn is 

uiterlijk twee maanden na gereedkomen van de opdracht. De facturen worden altijd gecontroleerd 

door de opdrachtgever voordat deze worden gefiatteerd. 

1.6.9 Evaluatie (intern en met de leverancier) 

Met de vaste leveranciers worden jaarlijks de werkzaamheden van de opdrachtnemer geëvalueerd en 

wordt bezien of de samenwerking wordt gecontinueerd of gestopt. De evaluatie wordt schriftelijk 

vastgelegd en bevestigd aan de leverancier. Met de overige leveranciers worden per opdracht (bij 

opdrachten met een omvang van meer dan € 5.000) de prestaties geëvalueerd. Bij de evaluatie 

worden de eisen uit paragraaf 1.5 gehanteerd. Andere onderwerpen die gemeten kunnen worden, 

zijn: 

1. prestaties op tijd 

2. het management en geschiktheid van het personeel op de werkvloer 

3. omgang met onderaannemers 

4. het product/voldoen aan het contract 

                                                        
5 Uitzondering zijn spoedklachten. Deze worden soms mondeling verstrekt en later schriftelijk bevestigd. 
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5. kwaliteitscontrole/omgang met afwijkingen 

6. veiligheid en milieu 

7. communicatie/omgangsvormen 

8. variaties/meerwerk. 

1.7 Drempelbedragen 

Met onderstaande drempelbedragen legt WSL vast bij welk (geraamd) bedrag welke 

aanbestedingsprocedure wordt gevolgd. De drempelbedragen zijn in lijn met het 

bevoegdhedenreglement. 

1.7.1 Opdrachten met een belang tot € 5.000  

De enkelvoudige onderhandse aanbesteding geldt voor alle werkzaamheden met een belang tot  

€ 5.000. De leidinggevende accordeert de inkoopfactuur.  

Voor werkzaamheden met een belang van € 1.000 tot € 5.000 vindt bij wijze van steekproef 

incidenteel (eenmaal per twee maanden bij dagelijks onderhoud) een meervoudige (onderhandse) 

aanbesteding plaats om de prijsvorming bij leveranciers te toetsen. Minimaal twee leveranciers 

worden benaderd. Dit kan ook mondeling of telefonisch 

In het bevoegdhedenreglement is opgenomen dat elke medewerker aan wie deze bevoegdheid is 

verleend en elke medewerker in het kader van het afhandelen van een klacht van een huurder 

opdrachten tot € 1.000 mag verlenen.  

1.7.2 Opdrachten met een belang van € 5.000 tot € 25.000  

Voor alle werkzaamheden met een belang van € 5.000 tot € 25.000 vindt een meervoudige 

(onderhandse) aanbesteding plaats om de prijsvorming bij leveranciers te toetsen. Minimaal twee 

leveranciers worden benaderd. Dit kan ook mondeling of telefonisch, maar moet per e-mail bevestigd 

worden naar offerte@wsleusden.nl. In overleg met de leidinggevende kan één leverancier worden 

benaderd. De leidinggevende bevestigt de afwijking en de reden hiervan per e-mail aan de 

betreffende medewerker. 

Ontvangen offertes worden door de betrokken medewerker (in overleg met de leidinggevende) 

getoetst aan de ‘eigen’ probleembeschrijving en de hiervoor genoemde algemene randvoorwaarden 

en uitgangspunten, waarna een partij wordt geselecteerd waaraan gunning van de opdracht 

plaatsvindt. De selectie van een opdrachtnemer wordt schriftelijk vastgelegd door de betrokken 

medewerker (kan ook opdracht-bon zijn). 

De leidinggevende accordeert t.z.t. de inkoopfactuur. 

1.7.3 Opdrachten met een belang van € 25.000 tot € 50.000  

Als het gaat om planmatige onderhoudswerkzaamheden, wordt de opdracht schriftelijk vastgelegd 

door de betrokken medewerker en goedgekeurd door de leidinggevende en een tweede 

leidinggevende (lid van het managementteam (MT)).  

Overige opdrachten worden schriftelijk vastgelegd door de betrokken medewerker en na beoordeling 

door de leidinggevende, goedgekeurd door een tweede leidinggevende (MT-lid). Voor deze 

werkzaamheden, met een belang van € 25.000 tot € 50.000, vindt een onderhandse aanbesteding 

plaats onder ten minste twee leveranciers. Door de daartoe bevoegde leidinggevende, senior 

mailto:offerte@wsleusden.nl
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vastgoedmanager, projectmanager of projectleider wordt bepaald aan welke 

leverancier(s)/opdrachtnemer(s) wordt gevraagd een schriftelijke offerte uit te brengen naar het e-

mailadres offerte@wsleusden.nl. 

De selectie wordt schriftelijk vastgelegd en goedgekeurd door de leidinggevende.  

Ontvangen offertes worden door de betrokken medewerker met de leidinggevende getoetst aan de 

‘eigen’ probleembeschrijving, programma van eisen, bestek, begroting en planning en de hiervoor 

genoemde algemene randvoorwaarden en uitgangspunten, waarna een partij wordt geselecteerd 

waaraan gunning van de opdracht plaatsvindt.  

In overleg met de leidinggevende kan in bepaalde gevallen één leverancier worden benaderd. De 

leidinggevende bevestigt de afwijking en de reden hiervan per e-mail aan de betreffende 

medewerker. De directeur6 accordeert deze afwijking van het leveranciersbeleid met een 

bestuursbesluit en meldt het besluit in het managementteamoverleg. 

De betreffende leidinggevende accordeert de factuur, waarna bij betaling een tweede handtekening 

van een leidinggevende (MT-lid) vereist is. 

1.7.4 Opdrachten met een belang van € 50.000 tot € 200.000 

Voor alle opdrachten met een belang van meer dan € 50.000 vindt een onderhandse meervoudige 

aanbesteding plaats onder drie tot vijf leveranciers/opdrachtnemers. 

Door de betrokken leidinggevende, senior vastgoedmanager, projectmanager of projectleider 

wordt in overleg met de directeur bepaald aan welke leverancier(s)/opdrachtnemer(s) wordt gevraagd 

een schriftelijke offerte uit te brengen. De selectie wordt schriftelijk vastgelegd en goedgekeurd door 

de directeur. 

Ontvangen offertes worden door de betrokken leidinggevende, senior vastgoedmanager, 

projectmanager of projectleider met de directeur getoetst aan de ‘eigen’ 

intake/probleembeschrijving, programma van eisen, bestek, begroting en planning en de hiervoor 

genoemde algemene randvoorwaarden en uitgangspunten, waarna – bij meervoudige aanbesteding – 

een partij wordt geselecteerd waaraan gunning van de opdracht plaatsvindt. De selectie van een 

opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd door de betrokken leidinggevende (MT-lid) en 

goedgekeurd door de directeur. 

De directeur accordeert de factuur. Bij betaling is een tweede handtekening van een leidinggevende 

(MT-lid) vereist.  

1.7.5 Opdrachten met een belang van meer dan € 200.000 

Voor alle opdrachten met een belang van meer dan € 200.000 vindt een onderhandse meervoudige 

aanbesteding plaats onder drie tot vijf leveranciers/opdrachtnemers. 

Door de directeur wordt bepaald aan welke leverancier(s)/opdrachtnemer(s) wordt gevraagd een 

schriftelijke offerte uit te brengen. De selectie wordt schriftelijk vastgelegd in een MT-besluit.  

                                                        
6 Directeur is directeur-bestuurder. 

mailto:offerte@wsleusden.nl
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Ontvangen offertes worden door de directeur met het MT getoetst aan de ‘eigen’ intake/ 

probleembeschrijving, programma van eisen, bestek, begroting en planning en de hiervoor 

genoemde algemene randvoorwaarden en uitgangspunten, waarna – bij meervoudige aanbesteding – 

een partij wordt geselecteerd waaraan gunning van de opdracht plaatsvindt. De selectie van een 

opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd door de directeur en goedgekeurd in een bestuursbesluit 

na bespreking in het managementteam (MT). 

De directeur accordeert de factuur. Bij betaling is een tweede handtekening van een leidinggevende 

(MT-lid) vereist. 

In onderstaand schema staan de verschillen met betrekking tot het aantal offertes, selectie van de 

offrerende partijen, toetsing/gunning en goedkeuring samengevat. 

Omvang opdracht 

excl. btw 

 

Selectie offreren- 

de partij(en) 

Aantal offrerende 

partijen 

Toetsing offertes 

en gunning 

Goedkeuring 

€ 0 – € 5.000 Medewerker 

bevoegd tot € 

1.000 of € 5.000 

1 Medewerker 

bevoegd tot € 

1.000 of € 5.000 

Leidinggevende 

€ 1.000 – € 5.000 Medewerker  Periodieke steek- 

proef minimaal 2 

voor toets op 

prijsvorming 

Medewerker  Leidinggevende 

€ 5.000 – € 25.000 Medewerker Min. 2 Medewerker met 

leidinggevende 

Leidinggevende 

€ 25.000 – € 50.000 Leidinggevende Min. 3 Medewerker met 

leidinggevende en 

2e leidinggevende 

(MT-lid) 

Leidinggevende, 2e 

leidinggevende 

(MT-lid) 

€ 50.000 – € 

200.000 

 Medewerker en 

leidinggevende 

Min. 3  Medewerker met 

leidinggevende en 

2e leidinggevende 

(MT-lid) 

Leidinggevende 

(MT-lid) en 

directeur  

> € 200.000 Directeur Min. 3 Directeur na 

overleg met  MT 

Directeur en 

leidinggevende 

(MT-lid) 

N.B. Elke medewerker van WSL kan uitsluitend opdrachten plaatsen binnen de begroting, het budget 

en de taakvelden van de eigen afdeling. Bij afwijkingen van de begroting is toestemming van de 

directeur vereist, met uitzondering van het afhandelen van klachten van huurders7. 

                                                        
7 Zie bevoegdhedenregeling 
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1.8 Alternatieve vormen van opdrachtgeverschap 

Wanneer gekozen wordt voor alternatieve vormen van opdrachtgeverschap wordt afgeweken van 

bovenstaande procedure. 

1.8.1 Co-makership met vaste leveranciers (ketensamenwerking). 

WSL werkt met een aantal vaste leveranciers samen en geeft hen rechtstreeks opdracht. Hiertoe kan 

aanleiding bestaan: 

 Als door voortdurende samenwerking met een betreffende leverancier een meerwaarde kan 

worden bereikt, bijvoorbeeld een goede bekendheid en ervaring bij huurders (cv-onderhoud) 

 Bij werkzaamheden waarin vertrouwen een belangrijke rol speelt 

 Als de aard van de relatie een langjarige verbintenis onvermijdelijk maakt, zoals bij ICT (het 

primaire systeem), de accountant of huisbankier 

 Bij werkzaamheden die in ‘partnerschap’ worden ontwikkeld (maatwerk, snelle opdrachten of 

echt ‘co-makership’), wat voorkomt bij specialistische advisering, waarbij bijzondere vakkennis of 

een aansprekende manier van werken of ervaring gewenst is, zoals bij juridische zaken of 

ontwikkeling bedrijfsstijl. 

Met een aantal ‘vaste’ leveranciers/opdrachtnemers waarvan duidelijk is dat deze in het komende jaar 

of de komende periode worden ingeschakeld, worden jaarlijks basisafspraken gemaakt, bijvoorbeeld 

op het gebied van klein- en mutatieonderhoud en support op het gebied van ICT. In dit kader worden 

afspraken gemaakt over uurtarieven, tarieven voor gestandaardiseerd werk maar worden ook 

algemene voorwaarden overeengekomen. Deze afspraken liggen vast in een 

samenwerkingsovereenkomst. 

1.8.2 Regisserend opdrachtgeverschap 

Door het verschuiven naar een regierol, liggen de projectrisico’s niet meer volledig bij de 

opdrachtgever. Risico’s worden toegekend aan de partij die een bepaald risico het beste in kan 

schatten en kan dragen. Hierdoor zijn optimalisaties in een project mogelijk. De traditionele wijze van 

inkopen en aanbesteden op basis van gedetailleerde bestekken en projectplannen wordt hierbij 

losgelaten. 

Op Aedes.nl zijn verschillende modelcontracten te vinden. Ook heeft Aedes de routeplanner 

Opdrachtgeverschap (ROP) ontwikkeld. ROP is een hulpmiddel om bewust de keuze te maken voor 

een organisatievorm, die zowel bij de organisatie als bij het project past. 

1.9 Contractenbeheer  

WSL hanteert de volgende modelcontracten: 

 Model Koop- aannemingsovereenkomsten 

 Model turn-key overeenkomsten met projectontwikkelaar 

 Model Aannemingsovereenkomst (1 met voorafgaande aanbesteding, 1 met voorafgaand 

bouwteam) (volgens Aedes model8); 

 Aedes/Neprom model basisopdracht adviseurs (voor adviseurs en architecten) inclusief annex A 

                                                        
8 Zie http://www.stabu.org/diensten/bestekteksten/aedes-model-aannemingsovereenkomst-3-0-en-

bestek/#.WFPbojgzUqU voor de meest recente versie 

http://www.stabu.org/diensten/bestekteksten/aedes-model-aannemingsovereenkomst-3-0-en-bestek/#.WFPbojgzUqU
http://www.stabu.org/diensten/bestekteksten/aedes-model-aannemingsovereenkomst-3-0-en-bestek/#.WFPbojgzUqU
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 Model Algemene voorwaarden planmatig onderhoud; 

 Model Opdrachtbrief (eenvoudig en uitgebreid) planmatig onderhoud; 

 Algemene voorwaarden Referentiebestek nieuwbouw. 

Naast deze contracten zijn de volgende modelcontracten op Aedes.nl beschikbaar: 

 Aedes model vraagspecificatie 

 Aedes-model DB-overeenkomst 

 Aedes-model DBM-overeenkomst 

 Aedes-model bouwteamovereenkomst 

 Model Aannemingsovereenkomst RGS Aedes – OnderhoudNL (februari 2016) 

 Model Raamovereenkomst RGS Aedes – OnderhoudNL (februari 2016) 

 Model Algemene Voorwaarden RGS Aedes – OnderhoudNL (februari 2016) 

De medewerker die het contract tekent, is verantwoordelijk voor het digitaal archiveren in E-content. 

1.10 Risicomanagement 

Het uitbesteden van werk aan leverancier brengt risico’s met zich mee. In het voorgaande zijn al een 

aantal risico’s de revue gepasseerd. Veel risico’s kunnen met een goede voorbereiding worden 

beperkt. Bij het schrijven van de startnotitie (zie paragraaf 1.6.2) wordt altijd een risico-inventarisatie 

gemaakt en beheersmaatregelen benoemd.  

De volgende risico’s moeten in ieder geval beoordeeld en beheerst worden: 

 faillissement leverancier 

 belangenverstrengeling 

 prijs/kwaliteit 

 ketenaansprakelijkheid (fiscaal en arbeidsrechtelijk) 

 vertraging  

 meerwerk 

 reputatieschade 

 klanttevredenheid. 

2 Het op peil houden en verbeteren van het opdrachtgeverschap  

Woningstichting Leusden ziet het opdrachtgeverschap als een belangrijke vaardigheid voor een aantal 

medewerkers en wil hierin graag investeren. Dit gebeurt door opleidingen en trainingen evenals het 

beschikbaar stellen van informatie en door evaluaties en feedback. 

2.1 Beschikbare informatie: 

 Ervaringen van collega’s inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid (effectiviteit van een 

voorgestelde aanpak) 

 Standaard uurtarieven 

 Eerdere opdrachten en afrekeningen vertaald naar richtprijzen  

 Algemeen uurtariefoverzicht 

 Algemene voorwaarden 
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2.2 Evaluatie en feedback intern  

 Jaarlijks een interne medewerkers - opdrachtgeverbijeenkomst (managementteam met interne 

opdrachtgevers) met evaluatie en bijpraten, zo mogelijk bijstelling leveringsvoorwaarde en 

procedures 

 Jaarlijkse update van uurtariefoverzicht en long en short lists. 

 Bespreken relevante rapportages 
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Bijlage 1  Wet- en regelgeving 

Aanbestedingswet 

Corporaties zijn géén aanbestedende diensten en zijn dus niet verplicht om onder de 

Aanbestedingswet of de Europese richtlijnen nationaal openbaar of Europees aan te besteden. 

Wanneer de aanbesteding de sfeer ademt van een aanbesteding volgens de aanbestedingswet, 

kunnen de beginselen van het aanbestedingsrecht geacht worden in de betreffende aanbesteding 

ook van toepassing te zijn op een private partij. Als een corporatie dat wil voorkomen, wordt 

aanbevolen om op te schrijven dat in de verhouding tussen de corporatie en derden het gelijkheids- 

en het transparantiebeginsel expliciet is uitgesloten. 

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)  

WSL kan in de dagelijkse praktijk te maken krijgen met maatregelen uit de Wet Aanpak 

Schijnconstructie (WAS). Het kabinet wil met de WAS werknemers beter beschermen tegen 

onderbetaling en werkgevers vrijwaren van oneerlijke concurrentie. Een van de maatregelen is een 

ketenaansprakelijkheid voor loonbetaling. WSL wordt geacht om onderbetaling in de keten te 

voorkomen. 

Door de ketenaansprakelijkheid voor loonbetaling is het voor een werknemer mogelijk om ook de 

opdrachtgever van de werkgever aansprakelijk te stellen voor betaling van loon waar hij recht op 

heeft. Dat kan WSL zijn, die vaak hoofdopdrachtgever in een keten is. Dit staat in de WAS die sinds 1 

juli 2015 geldt. Voor die datum was alleen de werkgever aansprakelijk9.  

Wanneer WSL aansprakelijk wordt gesteld door een onderbetaalde werknemer, kan hij proberen 

aannemelijk te maken dat de onderbetaling haar niet verweten kan worden. Uiteindelijk is het aan de 

rechter om te beoordelen of WSL niet-verwijtbaar heeft gehandeld. 

WSL kan onderbetaling in de keten (en daarmee aansprakelijkheid) voorkomen door de inschrijving 

van het bedrijf in het Handelsregister te controleren (opgenomen in art. 13.2 van de AV 

onderhoudswerkzaamheden), door te vragen naar een certificaat of keurmerk voor loonbetaling, 

door een goede prijs te betalen voor de werkzaamheden, door duidelijke afspraken te maken over 

arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden en door in te grijpen als het toch mis gaat. Zie 

bijlage 2 voor een stappenplan.  

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) – afschaffing VAR 

Het doel van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is het aanpakken van 

schijnzelfstandigheid. Daarom is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp’ers afgeschaft. De VAR-

verklaring is daardoor vanaf 1 mei 2016 niet meer geldig. Voorheen was WSL als opdrachtgever van 

een zzp’er met een VAR gevrijwaard van inhouding en afdracht van loonheffingen. Ter vervanging van 

de VAR is er een nieuw systeem van modelovereenkomsten. Hiermee kunnen opdrachtgevers zelf 

een modelovereenkomst voorleggen aan de Belastingdienst. Dit is een overeenkomst tussen u als de 

opdrachtgever en de zzp’er als opdrachtnemer. Op basis hiervan beoordeelt de Belastingdienst of u 

verplicht bent om loonheffingen af te dragen. De modelovereenkomst biedt dus zekerheid over de 

                                                        
9 Overigens is deze vorm van ketenaansprakelijkheid niet hetzelfde als de fiscale 

ketenaansprakelijkheid voor afdracht van loonheffingen en sociale premies. 
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verplichting tot het inhouden en afdragen van loonheffingen. Er moet in de praktijk wel volgens de 

overeenkomst worden gewerkt, anders is er geen vrijwaring van de loonheffingen. Een goedgekeurde 

overeenkomst geldt voor de periode van 5 jaar. 

Het voordeel van de nieuwe systematiek is dat u als opdrachtgever vooraf in één keer zekerheid 

krijgt. Ook als meerdere zzp’ers een contract krijgen voor soortgelijk werk. 

Aedes heeft een modelovereenkomst opgesteld en ter toetsing voorgelegd aan de Belastingdienst. 

Zodra de modelovereenkomst door de Belastingdienst is geaccordeerd, wordt deze gepubliceerd op 

Aedes.nl. 

Het is niet verplicht om met een modelovereenkomst te werken. Veel zzp’ers weten immers op 

voorhand al dat zij niet in loondienst werken, zoals de stukadoor bij particulieren thuis of een 

fotograaf die jaarlijks een teamdag van een bedrijf vastlegt. Het gaat in het geval van WSL vooral om 

interim-personeel. 

Wet Ketenaansprakelijkheid 

De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers 

misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen. 

De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt de aannemer van een werk aansprakelijk voor de 

loonheffingen die zijn onderaannemer in verband met (een deel van) het werk moet afdragen. Op zijn 

beurt kan de onderaannemer (een deel van) het werk dat aan hem is uitbesteed, aan een ander 

uitbesteden. Zo kan een keten ontstaan van (onder)aannemers die allen betrokken zijn bij de 

uitvoering van een werk. De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt elke schakel in de keten 

aansprakelijk voor alle volgende schakels. 

Om het risico van aansprakelijkheid te beperken, kan de (onder)aannemer een geblokkeerde 

rekening (g-rekening) openen. De ‘eigenbouwer’ (WSL in dit geval) die een deel van de aanneemsom 

stort op de G-rekening van zijn aannemer, wordt voor het gestorte bedrag gevrijwaard van 

aansprakelijkheidsrisico’s op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA). Zonder storting op de 

G-rekening is WSL in principe aansprakelijk voor de juiste afdracht van loonheffingen die zijn 

aannemer én diens onderaannemers zijn verschuldigd. 

De vrijwaring bij storting op de G-rekening is – en blijft – aan voorwaarden gebonden. Eén van de 

voorwaarden voor vrijwarende storting is dat WSL een overzicht van de door de aannemer en diens 

onderaannemers gewerkte uren – de manurenregistratie – in zijn eigen administratie bewaart. 

Door het verleggen van de btw van de (onder)aannemer naar WSL, voorkomt WSL dat de btw, 

bijvoorbeeld door faillissement van de (onder)aannemer, niet wordt afgedragen aan de 

belastingdienst en dat WSL hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. 

In de “Algemene Voorwaarden voor onderhoudswerkzaamheden” (versie januari 2015) van WSL zijn 

hierover afspraken opgenomen in artikel 13.1 en 13.2. 

Uitvoeringsregeling verplicht gebruik burgerservicenummer 

Per 1 januari 2017 is de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik burgerservicenummer (hierna: BSN) 

aangepast. Met deze regeling wordt het mogelijk dat de uitlener en de onderaannemer het BSN van 
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de ingezette arbeidskracht verstrekt aan de inlener en/of eigenbouwer. Daardoor is het voor WSL 

makkelijker om een beroep te doen op de vrijwaring voor de inlenersaansprakelijkheid of matiging 

van de ketenaansprakelijkheid. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG 

Wanneer een leverancier in opdracht van WSL persoonsgegevens verwerkt is deze leverancier een 

zogenaamde bewerker (of verwerker). WSL moet als verantwoordelijke bewerkersovereenkomsten 

afsluiten met partijen die bij privacygevoelige informatie kunnen (ICT-leveranciers, Woningnet, 

deurwaarder/incassobureau, accountant, KWH, salarisverwerker, de Arbodienst,). Deze 

verwerkersovereenkomst moet als bijlage aan de (samenwerkings-)overeenkomst/opdrachtbrief 

worden toegevoegd. 

Leveranciers van WSL houden zich aan de richtlijnen uit de AVG. 
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10 

                                                        
10 Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl  



 

WSL - Leveranciersbeleid – versie 6 juli 2021  pagina 21 

Bijlage 2 Stappenplan Aansprakelijkheid Onderbetaling 

Volg de volgende stappen (afgeleid van het stappenplan van het ministerie van SZW). Let wel: volledig 

uitsluiten van aansprakelijkheid is niet mogelijk. 

1. Controleer de inschrijving van het bedrijf in het Handelsregister  

Werk alleen samen met betrouwbare bedrijven. Controleer in ieder geval of het bedrijf is 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of bij een buitenlands handelsregister. Check of de 

bedrijfsgegevens kloppen. Zoek ook naar bedrijven met wettelijke keurmerken en codes of een 

certificaat. Denk aan VCA-certificering voor aannemers. 

2. Vraag naar een certificaat of keurmerk voor loonbetaling  

Werk met bedrijven die kunnen aantonen dat ze het afgesproken loon betalen. Bijvoorbeeld: het SNA 

Keurmerk en de NEN 4400-01 voor binnenlandse uitzendbureaus en de NEN 4400-02 voor 

buitenlandse uitzendbureaus. 

3. Betaal een goede prijs voor de werkzaamheden  

U krijgt waar u voor betaalt. Een lage offerte wordt door veel bedrijven ergens gecompenseerd. 

Bijvoorbeeld door te weinig loon te betalen. Door de ketenaansprakelijkheidsregeling kan die 

onderbetaalde werknemer bij u verhaal komen halen. Betaal daarom een eerlijke prijs voor de 

werkzaamheden. 

4. Zorg voor een contract met duidelijke afspraken  

Maak met de opdrachtnemer duidelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden en 

arbeidsomstandigheden. Verwijs naar relevante (aanbestedings-)afspraken, keurmerken of codes. Leg 

alle afspraken vast in een contract of overeenkomst. En zorg dat alle afspraken ook gelden voor 

bedrijven en werknemers verderop in de keten. Spreek bijvoorbeeld ook af wat het bedrijf moet doen 

als blijkt dat het zich niet houdt aan de afspraken. 

5. Grijp in als het toch misgaat  

Komt er toch een signaal binnen, dan is het van belang dat u direct voldoende actie onderneemt. Dat 

kan variëren van waarschuwen tot het nemen van juridische stappen, afhankelijk van de ernst van het 

signaal. 

Het Aedes Model Algemene Inkoopvoorwaarden is aan de WAS aangepast. De overige Aedes-

modelovereenkomsten worden nog aangepast. 

  

http://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/personeel/personeel-aannemen-en-inhuren/ketenaansprakelijkheid-voor-loon-voorkomen/
http://www.ondernemersplein.nl/regel/certificaten-keurmerken/
http://www.ondernemersplein.nl/regel/vca/
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bouwen-en-energie/opdrachtgeverschap/bouwcontracten/nieuwe-versie-aedes-model-algemene-inkoopvoorwaard.xml
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Bijlage 3  Voorbeeld Kwaliteitseisen leveranciers  

(http://www.drentsenergieloket.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2015/02/Kwaliteitseisen-

aanbieders-Drents-Energieloket.pdf) 

Discipline  Kwaliteitseis  

Uitvoerende Bouw  Lidmaatschap NVBU, Bouwend Nederland 

en/of Bouwgarant aannemer.  

Installateurs  Lidmaatschap UNETO-VNI met relevante 

erkenning of Holland Solar met Zonnekeur  

Isolatiebedrijven  Gecertificeerd door SKG-IKOB of Insula 

Certificaat  

Schilders/Glaszetters  Erkenning door Stichting AF/GBO 

glascertificaat  

Energieadviseurs  Zelf BRL 9500-00-01 en 02 gecertificeerd  

BRL 8010 gecertificeerd  

Infrarood volgens level 1 NEN 13187  

Na-isolatie knelpunten beoordelen volgens 

NEN EN-ISO13788  

Architecten  Lidmaatschap BNA  

Makelaars  Lidmaatschap beroepsorganisatie  

Financieel adviseurs  Certificaat Erkend Financieel Adviseur (SEH)  

 

 


