
Contracteren van ketensamenwerking  

Voor degenen die zich willen verdiepen in het contracteren van ketensamenwerking, lees:  

B.E. Hertstein, Eindafrekening met pepernoten. Voor een onbetaalbare bijdrage aan het bouwrecht 

and beyond. Vriendenboek aangeboden aan prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, Het cont(r)act in de 

bouwketen, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2019, p. 229-247.  

Op 21 september 2022 staat weer een Studiemiddag Ketensamenwerkingscontracten bij het 

Instituut voor Bouwrecht gepland. Ik neem je mee in deze vernieuwende en andere manier van 

samenwerken en contracteren.   

 

 

 

Bouwteamovereenkomst 

In de bouwpraktijk wordt vaak gesproken over werken in de keten of werken in een bouwteam. Die 

termen worden zelfs regelmatig door elkaar gebruikt en zijn inmiddels ‘containerbegrippen’ 

geworden. Kijk altijd wat er inhoudelijk mee wordt bedoeld. Als je naar de inhoud kijkt van wat er 

geregeld wordt in de Modellen Ketensamenwerkingsovereenkomst en de Modellen 

Bouwteamovereenkomst zijn er overeenkomsten (het zijn allebei innovatieve contracten), maar er 

zijn ook verschillen.  

Bijna 30 jaar na het verschijnen van de Model Bouwteamovereenkomst van VGBouw in 1992 zijn in 

2020 en 2021 twee nieuwe Model Bouwteamovereenkomsten verschenen. Naar aanleiding daarvan 

werd mij door het Instituut voor Bouwrecht gevraagd deze te bespreken in het Tijdschrift voor 

Bouwrecht. Voor diegenen die er meer over willen lezen, zie: Tijdschrift voor Bouwrecht, Instituut 

voor Bouwrecht, juli 2020, TBR 2020/88, p. 596-602. Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 onder 

de loep, mr. B.E. Hertstein en Tijdschrift voor Bouwrecht, Instituut voor Bouwrecht, oktober 

2021,TBR 2021/116, p. 942-952. Wie van de drie: wil het echte Bouwteam Model opstaan? 

Bespreking van het Bouwteam Model 2021 van Koninklijke Bouwend Nederland, mr. B.E. Hertstein. 

De tijdschriften zijn te bestellen via TBR 2020 – nr. 7 - Instituut voor Bouwrecht en TBR 2021 – nr. 10 

- Instituut voor Bouwrecht. 

Download hier DG 2020 Model Bouwteamovereenkomst en Koninklijke Bouwend Nederland Model 

Bouwteamovereenkomst 2021.  

Ik volsta hier met het wijzen op de bruikbaarheid van de beide nieuwe Modellen 

Bouwteamovereenkomst en merk daarbij op dat beide bouwteammodellen hun eigen merites 

hebben. Het is veelal een kwestie van smaak welk Model je wilt gebruiken.  
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https://www.ibr.nl/publicaties/eindafrekening-met-pepernoten/
https://www.ibr.nl/onderwijs/privaatrecht-onderwijs/ketensamenwerkingscontracten-2/?mc_cid=1c4b86cfa7&mc_eid=ff83b349bb
https://www.ibr.nl/publicaties/tbr-2020-nr-7/
https://www.ibr.nl/publicaties/tbr-2021-nr-10/?mc_cid=c488c4235a&mc_eid=ff83b349bb
https://www.ibr.nl/publicaties/tbr-2021-nr-10/?mc_cid=c488c4235a&mc_eid=ff83b349bb
https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20200514-nieuwe-modelovereenkomst-voor-bouwteam
https://www.bouwendnederland.nl/media/10351/2021-05-01-kbnl-model-bouwteamcontract-2021.pdf
https://www.bouwendnederland.nl/media/10351/2021-05-01-kbnl-model-bouwteamcontract-2021.pdf


Duurzaam Gebouwd Model Bouwteamovereenkomst gaat qua houding- en gedragsbepalingen en 

competentie-eisen in de richting van de ‘cultuur’ (handelen in de geest van ketensamenwerking) van 

de Modellen Ketensamenwerking. Zie ook het Model Visiedocument (pagina 10) bij de Modellen 

Ketensamenwerkingsovereenkomst: “(...) Contracteren moet dienstbaar zijn aan Ketensamenwerking 

en daarmee moet het een weergave zijn van het vertrouwen, de juiste houding en het gedrag van 

partijen”.  

Koninklijke Bouwend Nederland Model Bouwteamovereenkomst is wars van de houding- en 

gedragsbepalingen en is een zakelijk, gemakkelijk leesbaar en no nonsense Model, dat bedoeld is als 

update van het eerdere VGBouw Model. 

Zie o.a. mijn keynote op het Gamechangerscongres 25 november 2021 over de drie Modellen 

Bouwteamovereenkomst: Het bouwteam als vehikel voor betrouwbaarheid en Terugblik 

Gamechangers in de Bouw en Infra 2021nl. 

 

 

Voornaamste verschillen: Ketensamenwerkingsovereenkomst en Bouwteamovereenkomst 

Ketensamenwerkingsovereenkomst 

• Meerpartijenovereenkomst en meerpartijensamenwerking 

• De opdrachtgever contracteert met meerdere partijen in één overeenkomst. In die 

overeenkomst staan ook bepalingen met betrekking tot de ketenpartners en hun 

samenwerkingsverplichtingen jegens elkaar, dus niet alleen de verplichtingen die ieder heeft 

naar de opdrachtgever. Geen separate uitvoeringsvoorwaarden. Wel per project nadere 

projectovereenkomst en ontwerp- en engineeringovereenkomst. 

• De Ketensamenwerkingsovereenkomst is projectoverstijgend en kan het gehele bouwtraject, 

van initiatieffase tot en met meerjarig onderhoud, betreffen. Ketenpartners zetten hun 

ketencultuur door naar hun subketens. 

Bouwteamovereenkomst 

• Tweepartijenovereenkomst en meerpartijensamenwerking 

• Opdrachtgever en aannemer zijn de contractpartijen. De deelnemers/hulppersonen in het 

bouwteam zijn geen contractpartij bij de overeenkomst maar hebben wel verplichtingen 

zoals de verplichting om samen te werken.   

• De Bouwteamovereenkomst is per project opgesteld voor het multidisciplinair samenwerken 

aan het ontwerp. Voor de uitvoering van het project volgt een separate 

uitvoeringsovereenkomst met UAV 2012 of UAV-GC tussen de opdrachtgever en de 

aannemer die vervolgens gaat subcontracteren. 

 

                     

                             
                    

https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20211130-het-bouwteam-als-vehikel-voor-betrouwbaarheid
https://www.gamechangerscongres.nl/terugblik-gamechangers-in-de-bouw-en-infra-2021
https://www.gamechangerscongres.nl/terugblik-gamechangers-in-de-bouw-en-infra-2021


Ketensamenwerkingscontracten internationaal 

Innovatieve contracten nemen een vlucht. Ook over onze grenzen. Inmiddels heeft collega Andrea 

Chao, partner bij Bird & Bird, medeopsteller van DG 2020 en kersverse voorzitter van de werkgroep 

het FIDIC Collaborative Contract, de aftrap gedaan met het uitzetten van een survey (lees: Input 

gevraagd voor internationaal samenwerkingscontract). Het beoogde Collaborative Contract is een 

Ketensamenwerkingscontract en het doet mij deugt dat het eenzelfde vertrekpunt heeft als de 

Modellen Ketensamenwerkingscontracten (www.bouwrechtbedrijf.nl/publicaties). In de Model 1 

Ketensamenwerkingsovereenkomst staat onder artikel 5: 

• “5.1 Door ondertekening van deze Samenwerkingsovereenkomst nemen Ketenpartners 

afstand van de traditionele rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Ketenpartners zullen zich ruimhartig opstellen om al hetgeen dat ten grondslag ligt aan en 

verwoord is in deze Samenwerkingsovereenkomst en in het Visiedocument na te leven. 

• 5.2 Omdat er zowel gezamenlijke alsook afzonderlijke belangen zijn, belooft elke 

Ketenpartner de belangen van de overige Ketenpartners te respecteren.  

• 5.3 Ketenpartners zullen op een open en transparante wijze samenwerken, waarbij 

vertrouwen de basis is.  

• 5.4 Elke Ketenpartner dient zijn individuele belangen per Project vooraf kenbaar te maken 

zodat een evenwichtige gezamenlijke belangenafweging ten behoeve van het Project en het 

beoogde gemeenschappelijke doel tijdig plaats kan vinden. In een bijlage bij de 

Projectovereenkomst dienen de projectkeuzes die zijn gemaakt na de gezamenlijke 

belangenafweging te worden vastgelegd.“ 

Er is veel herkenbaars in wat de nieuwe FIDIC werkgroep beoogt. Dat belooft wat voor de toekomst 

van het contractenrecht! Meer love and care, minder geschillen. Op naar een (internationale) 

projectfinish op tijd, binnen budget, met tevreden klanten én met ketenpartners die trots zijn op hun 

werk! 

Bettina Hertstein, contractspecialist innovatieve contracten en directeur Het BouwRechtBedrijf, 

www.bouwrechtbedrijf.nl  

https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20230131-input-gevraagd-voor-internationaal-samenwerkingscontract
https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20230131-input-gevraagd-voor-internationaal-samenwerkingscontract
http://www.bouwrechtbedrijf.nl/publicaties
http://www.bouwrechtbedrijf.nl/

