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GC 2005
en scB
ln een innovatief contract op
basis van de GC 2005 heeft de
opdrachtgever feitel ijk a! leen
de mogelijkheid de kwaliteit
van de werkzaamheden van
een opdrachtnemer te contro-
leren via de figuren van
toetsing en acceptatie.

Teneinde de diverse bevoegdheden van de

opdrachtgever en zijn visie omtrent kwaliteits-
borging nader vorm te geven, hebben diverse

opdrachtgevers een kader vastgesteld het

contract te beheersen. Veelal wordt dan

gesproken over SCB: Systeemgerichte Contract
Beheersing.

Voor alle duidelijkheid: het betreft een

systematiek die aanvullend werkt op het
GC-kader en ontbreekt in de GC zelf.0mdat er

voor SCB als zodanig geen geobjectiveerd

systeem is ontwikkeld op basis van bijvoorbeeld
een BRL (beoordelingsrichtlijn) of NEN-norm,

dient de opdrachtgever in de tenderstukken
steeds duidelijk en voldoende concreet te
maken wat haar betreffende SCB-visie is en wat
zij van de opdrachtnemer verwacht.
ln dit artikel wordt als uitgangspunt genomen

het Kader Contractbeheersing Rijkswaterstaat
van oktober 201 7.

Samenwerking
Door de veranderende relatie met de markt, is

ook de visie op SCB aan verandering onderhe-
vig. ln het aangehaalde kader ligt thans de

nadruk meer op de samenwerking met de

markt, vanuit de filosofie dat contractbeheer-
sing meer is dan alleen toetsen.
Een belangrijk uitgangspunt is dat SCB primair

Binnen SCB staat het kwaliteitssysteem
van de opdrachtnemer (ON) centraal

Bij SCB blijft de opdrachtgever (0G) op
afstand

Binnen SCB kan een opdrachtgever op

drie niveaus acteren

Als het systeem van ON niet functioneert,
kan 0G een betaalstop opleggen
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wordt toegepast, daar waar in de overeen-

komst van een opdrachtnemer wordt gedist

dat de werkzaamheden onder kwaliteitsbor-
ging worden uitgevoerd. Binnen de GC is dat
geregeld in paragraaf 1 9.

Binnen deze paragraaf is de opdrachtnemer
verantwoordelijk voor zowel de kwaliteitsbe-
heersing van alle werkzaamheden alsook voor
de kwaliteit van resultaten van werkzaamhe-
den en documenten. Op basis van paragraaf

1 s GC handelt het bij werkzaamheden
uiteraard ook om ontwerpwerkzaamheden.
Alhoewel de GC niet het kwaliteitsmanage-
mentsysteem van een opdrachtnemer
voorschrijven, zal dit praktisch altijd op de

NEN ISO 900'l zijn gebaseerd. Projectspecifiek
is het steeds de opdrachtnemer die aan de

eisen van de overeenkomst dient te voldoen.
Kwaliteitsmanagement door de opdrachtne-
mer impliceert dan ook dat steeds voor ieder
project een PMP (Project Management Plan)

wordt opgesteld. waarbij gebruik wordt
gemaakt van (onderdelen) van het al

aanwezige kwaliteitssysteem op bedrijfsni-
veau.

Nadere eisen kunnen door opdrachtgever zijn
gesteld in Vraagspecificatie ll (Proces) bij
kwaliteitsmanagement en afwijkingenmanage-
ment. Al in de tender dient een inschrljver een
dominante strategie te ontwikkelen omtrent
kwaliteitsborging en na datum gunning te
leveren producten in de zin van documenten.

Constant monitoren
ln de kern komt de kwaliteitsborging erop neer

dat constant wordt gemonitord of aan de eisen

van de overeenkomst wordt voldaan. Zodra de

opdrachtnemer een kwaliteitsissue ontdekt
dient direct een afwijking te worden geschre-
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ven. Naast de gevolgen voor de kwaliteit dient
een onderzoek naar de oorzaak plaats te
vinden en een contractuele toedeling.
Bij een interne afwijking, die dus gelegen is
aan opdrachtnemer zelf zal zij voor eigen

rekening corrigerende maatregelen dienen te
treffen. Daar waar de afwijking als oorzaak bij
opdrachtgever komt te liggen, kan de

afwijking muteren naar een opdrachtgevers-
wijziging, ook wel bekend als WWRFC.
Verificatie en validatie spelen hier een cruciale
rol. Het gaat steeds om het aantoonbaar
maken dat aan de eisen is voldaan (verificatie)

terwijl ook moet worden aangetoond dat aan

de eisen van het beoogd gebruik wordt
voldaan (validatie).

Binnen SCB kan een opdrachtgever op drie
niveaus acteren. Bij een interactie handelt het
om een preventieve afstemming/samenwer-
king met de opdrachtnemer. Hierbij kan

worden gedacht aan een PSU of PFU danwel
informele contacten.
Daarnaast kan een opdrachtgever gebruik

maken van toetsing. Als toetssoorten kennen

we de systeemtoett procestoets en product-

toets.
Ten slotte kan er een interventie plaatsvinden

waarbij de opdrachtgever proactief of reactief
ingrijpt bij een (dreigende ) non-conformiteit.
AIs een negatieve bevinding wordt geconsta-

teerd kan een opdrachtgever gebruik maken
van zijn contractuele middelen door bijvoor-
beeld het opleggen van kortingen en of boetes.

Ook kan een opdrachtnemer ingebreke worden
gesteld of kan er bij een negatieve bevinding
op systeemniveau een betaalstop worden
opgelegd.

Pieter de Vries is consultant bij Kpieto!.
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