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Bij UAV-GC opdracht moet je vaste prijs 
neerleggen terwijl je nog geen ontwerp hebt; 

OG willen graag aannemers betrekken bij 
ontwerp, ook voor UAV contracten

Probleem
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Geschil over gevolgen nieuwe info, uitleg eisen, 
temeer bij integratie ontwerp-disciplines; 

Polarisatie: UAV-GC bevordert geen 
samenwerking (en DBFMO al helemaal niet)

Juridisering: probleem wordt contractueel ipv
technisch benaderd

Als kosten niet goed aansluiten bij prijs, betaalt 
OG teveel of krijgt ON te weinig: moet dan elders 
weer worden goedgemaakt zodat een ander 
daarvoor betaalt

Probleem; gevolg:
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Instapmodel

Na aanbesteding en opstelling ontwerp of 
“convergentiefase” een tweede overeenkomst

Uitstapmodel

Overeenkomst voor ontwerp en realisatie maar 
(wederzijdse ?) mogelijkheid om na ontwerp te 
stoppen.

Tweefasencontract opzet
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Experimenten Rijkswaterstaat: 

A27 Houten-Hooipolder UAV-GCI
Ring Utrecht
A73 Roertunnel Tunnel Swalmen
A12 IJsselbruggen

HWBP Waterschappen:
Stadsdijken Zwolle van WDOD 
Waterschap Rivierenland etc

Instituut voor Bouwrecht: Routekaart 2021

Bouwend Nederland-Techniek Nederland: twee 
fasencontract UAV-GC
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Twee opties: 
(1) na DO alles verrekenen 
ogv hele nieuwe begroting; 
(1) (2) na DO verrekenen ogv verrekenprijzen 

etc.

ON moet bouwen als verschil <5% maar kan 
procederen over de rest. >5%: ON kan stoppen
Magnetisch model: het is in belang van beide 
partijen om verschil zo klein mogelijk te maken

Experimenten: TenneT, Gasunie, PR, ook 
aannemers stellen dat bij aanbesteding voor 
(met succes); 3.9B Gids Proportionaliteit

Twee fasen model 
Bouwend Nederland

6



Model Bouwteamovereenkomsten

Twee modellen: 

1. Model Bouwteamovereenkomst DG 2020 

2. KBNL Model Bouwteamovereenkomst 2021

Belangrijkste verschillen: 

 Exclusiviteit, contractvormingsfase en opzegging
 Ontwerpverantwoordelijkheid
 Aansprakelijkheid
 Taakstellend budget



praktijk
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Praktijk per OG
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..

Terug?
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Minder UAV-GC

11



Ontwerp

Aansprakelijkheid op terrein van je 
deskundigheid; beperkt conform DNR

Wie huurt de deskundigen in?

DG 6.1: OG wijst verantwoordelijken aan, 
inclusief constructieve veiligheid

Waarschuwingsplicht; WKB: schriftelijk en 
ondubbelzinnig

Moet ontwerpverantwoordelijkheid worden 
overgenomen?

bouwteam
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Uitvoering

Zit er al een concept-uitvoeringsovereenkomst 
bij?

Als UAV-GC: wie geldt als opsteller DO/UO? Die 
is verantwoordelijk voor onjuistheden

Let op risicodossier/toedeling

Is geregeld hoe prijzen aanbesteding 
doorwerken naar uitvoering?

bouwteam
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Prijsvorming

-OG meldt dat ontwerp klaar is

-overleg risico’s/aansprakelijkheid/vergunningen

-aanbieding ON; onherroepelijk ook voor 
aanpassingen tijdens onderhandeling

-aanvaarding of onderhandeling

-onderhandeling niet over ontwerp

-verplicht advies RvA bij mislukken

-geen opdracht of advies RvA volgen

bouwteam
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Slot

• UAV-GC en twee fasen- UAV-GC 
voor grote projecten 

• Steeds vaker bouwteam 

• Bouwteam leidt tot grotere 
ontwerpverantwoordelijkheid 

• Leg waarschuwingen en 
aansprakelijkheidsbeperkingen 
vast
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