
RWS INFORMATIE

Aan:
De inschrijvers op en opdrachtnemers van GWW werken 
van Rijkswaterstaat
Medewerkers Rijkswaterstaat die samenwerken met de 
GWW sector, in het bijzonder Projectmanagers, 
Contractmanagers, inkoopadviseurs en Portfoliomanagers

Handelingskader coronavirus voor GWW-contracten en 
aanbestedingen van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat Grote 
Projecten en Onderhoud
afdeling ICG

Griffioenlaan 2
3526 LA  Utrecht
Postbus 2232
3500 GE  Utrecht
www.rijkswaterstaat.nl

Datum
21 april 2020

Bijlagen

-

RWS INFORMATIE Pagina 1 van 3

De maatregelen van het kabinet vanwege corona (COVID-19) raken ook het werk 
waar marktpartijen en Rijkswaterstaat samen de verantwoordelijkheid voor 
dragen. Rijkswaterstaat wil er samen met de markt alles aan doen om projecten 
en aanbestedingen door te laten gaan, op voorwaarde dat de gezondheid van 
mensen en de veiligheid en kwaliteit van het werk zijn geborgd. Waar er 
problemen of knelpunten (dreigen te) ontstaan, zoekt Rijkswaterstaat samen met 
marktpartijen naar oplossingen en kijken wij gezamenlijk naar wat er nog wel 
kan. Alleen zo kunnen we er samen voor zorgen dat we Nederland in beweging 
houden en de GWW-sector door deze moeilijke tijd loodsen.

Handelingskader
Met dit handelingskader bieden we voor Rijkswaterstaat, inschrijvers en 
opdrachtnemers een consistente handelingslijn om samen tot oplossingen te 
komen bij knelpunten als gevolg van overheidsmaatregelen of RIVM-richtlijnen in 
verband met het coronavirus in een lopend contract, een aanbesteding of een 
nieuw contract. We roepen ook op dat ketenpartijen in de geest van dit 
handelingskader handelen. Dit kader geldt voor aanbestedingen en contracten 
voor werken en diensten in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW). Het kader 
volgt het regeringsbeleid /richtlijnen van RIVM en de brief van Michèle Blom d.d. 
18 maart 2020 namens Rijkswaterstaat aan de GWW-sector. Separaat is een 
handelingskader betalingen en liquiditeit opgesteld.

Verantwoordelijkheid
Rijkswaterstaat wil zoveel mogelijk aanbestedingen en lopende contracten   op 
verantwoorde wijze door laten gaan waarbij  veiligheid en kwaliteit zijn 
gewaarborgd. Als daarvoor maatregelen nodig zijn, dan worden die in overleg met 
de betrokken marktpartijen getroffen. Daarbij is Rijkswaterstaat van mening dat 
marktpartijen zelf het beste de regie kunnen houden op de uitvoering van 
werkzaamheden, voorraden en mensen. Zij hebben daarvoor de kennis en data in 
huis en zijn medeverantwoordelijk dat er veilig kan worden doorgewerkt. Het 
protocol ‘samen veilig doorwerken’, opgesteld door overheid en werkgevers- en 
werknemersorganisaties in de bouw en techniek, geeft daarover duidelijkheid.

Knelpunten
Als de overheidsmaatregelen of RIVM richtlijnen in verband met het coronavirus 
aantoonbaar leiden tot knelpunten binnen projecten, verwacht Rijkwaterstaat dat 
deze door de desbetreffende contractpartij tijdig worden gemeld bij de 
opdrachtgever en bespreekbaar worden gemaakt. Rijkwaterstaat zoekt samen 
met contractpartijen naar oplossingen zodat kan worden doorgewerkt. Opnieuw: 
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op voorwaarde dat de gezondheid van mensen en de veiligheid en kwaliteit van 
het werk zijn geborgd.

Oplossingen
Rijkswaterstaat wil samen met marktpartijen doortastend handelen naar wat het 
beste is voor de voortgang van het project. Problemen als gevolg van het 
coronavirus willen we bij voorkeur niet benaderen vanuit een juridisch kader. Een 
beroep op contractuele gronden zoals bijvoorbeeld bijzondere of onvoorziene 
omstandigheden of overmacht kunnen beklemmend werken. Dat willen we niet 
als uitgangspunt. Er zijn verschillende mogelijkheden om samen tot een oplossing 
te komen voor problemen of knelpunten als gevolg van overheidsmaatregelen of 
RIVM richtlijnen in verband met het coronavirus. Daarbij zal Rijkswaterstaat zich 
redelijk en billijk opstellen en wordt ook een redelijke en flexibele opstelling van 
de marktpartijen verwacht.

Onder een redelijke en billijke opstelling verstaat Rijkswaterstaat: 
Wij stellen ons soepeler op in het toepassen van contractuele boeteregimes. 
Wij vergoeden in redelijkheid de extra kosten die een contractpartij moet maken 
als gevolg van overheidsmaatregelen of RIVM-richtlijnen in verband met het 
coronavirus. Daarnaast verlenen we waar mogelijk uitstel van termijnen en 
bekijken we mogelijkheden om de duur van werkbare uren te verlengen en hinder 
beperkende maatregelen aan te passen nu er veel minder verkeer is. 
Zowel Rijkswaterstaat als opdrachtnemers zullen redelijke en billijke opstellingen 
aan de dag leggen waar het gaat om de bepaling en onderbouwing van de 
omvang van de extra kosten en de tijdsconsequenties ten behoeve van 
termijnsverlenging. 

Wij stellen de oplossing centraal, gevolgd door een vlotte contractuele 
afwikkeling. Besluitvorming over oplossingen die samen met marktpartijen 
worden overeengekomen, vindt met inachtneming van dit handelingskader, plaats 
in de reguliere besluitvormingslijn van projecten. Vanuit Rijkswaterstaat wordt dit 
proces centraal gemonitord en worden lessons learned gedeeld tussen de 
projecten.

Voor lopende én nieuwe aanbestedingen wil Rijkswaterstaat de afgegeven 
planning handhaven zolang dat mogelijk is. De planning kan worden bijgesteld 
indien dit in overleg met marktpartijen noodzakelijk blijkt. Daarbij zal voor het 
verstrekken van inlichtingen en voor dialooggesprekken gebruik worden gemaakt 
van online hulpmiddelen, zoals TenderNed, audio- of beeldverbindingen. De 
afgelopen weken zijn hiermee samen met de markt goede ervaringen opgedaan.

Wat betreft lopende en komende aanbestedingen, alsmede nieuwe contracten, 
vindt Rijkswaterstaat het van belang dat inschrijvers zich bij de aanbesteding van 
nieuwe contracten wat betreft de effecten van de overheidsmaatregelen of RIVM 
richtlijnen in verband met het coronavirus zoveel mogelijk kunnen baseren op 
dezelfde uitgangspunten. Omdat niet bekend is hoe de maatregelen zich zullen 
ontwikkelen dienen Inschrijvers rekening te houden met de in verband met de 
coronacrisis door de Nederlandse overheid en het RIVM genomen maatregelen 
voor zover bekend op het moment van inschrijving en hier van uit te gaan voor 
een vooraf in de aanbestedingsstukken bepaalde periode. Bij reeds lopende 
aanbestedingen waarin die periode niet was opgenomen zal de nota van 
inlichtingen dit moeten verduidelijken. Wanneer aanpassingen van de 
maatregelen na inschrijving de uitvoering van het contract hinderen , zal de 
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opdrachtnemer in overleg met Rijkswaterstaat gezamenlijk zoeken naar een 
oplossing, waarbij Rijkswaterstaat zich conform dit handelingskader redelijk en 
billijk zal opstellen.

Ik vertrouw erop dat wij samen met marktpartijen al het mogelijke zullen doen 
om onder de huidige omstandigheden te zoeken naar oplossingen en de ruimte te 
benutten die dit handelingskader biedt. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen 
dat het werk aan onze infrastructuur zo veel mogelijk door blijft gaan, bedrijven 
blijven voortbestaan en werkgelegenheid behouden blijft.

Met vriendelijke groet,

de directeur-generaal Rijkswaterstaat,
namens deze,

J.L.P.M.G. Beguin
Chief Procurement Officer


