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Webinar herziening 
UAV-GC

Gerard Buunk
(NL Ingenieurs / Witteveen + Bos)
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UAV-GC 2020

Herziening UAV-GC 2005:

- CROW / préadviescommissie / Chris Jansen 

- februari 2021: ter inzage legging voorstel nieuwe teksten 
UAV-GC 2020

- 30 april 2021: mogelijkheid om te reageren

- eind 2021: publicatie UAV-GC 2020

Van belang: inhoud webinar is gebaseerd op ter inzage 
versie UAV-GC 2020 van februari 2021
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PROGRAMMA

10.05 – 10.10 Stand van zaken herziening UAV-GC

10.10 – 10.55 BLOK 1 - verantwoordelijkheid mbt informatie
bodemgesteldheid (waar is § 13?)

- toelichting, vragen, discussie -

10.55 – 11.05 korte pauze

11.05 – 11.50 BLOK 2 - aansprakelijkheidsregeling
life cycle-benadering voor Meerjarig Onderh.
kwaliteitsmanagement en communicatie

- toelichting, vragen, discussie-

11.50 – 12.00 afsluiting
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BLOK 1

- verantwoordelijkheid mbt informatie

- bodemgesteldheid (waar is § 13?)
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INFORMATIE

NIET gewijzigd (§3-2)

▪ §3-2: OG is verantwoordelijk voor verstrekte informatie
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INFORMATIE

WEL gewijzigd (BO art. 7 + toelichting, §3-2 en 3-3)

▪ Onderscheid tussen précontractuele (voor Aanbieding) en 
contractuele informatieverstrekking (na sluiten Overeenkomst)

▪ Précontractueel: omschrijving terrein en/of water Werk (BO art. 7-1)

▪ Contractueel: info waarover OG beschikt, die noodzakelijk is om ON 
in staat te stellen Werk te maken (deze bepaling is niet nieuw)

▪ Toelichting BO art. 7-2: oproep aan OG tot précontractuele info-
verstrekking van beschikbare/relevante info, zodat ON verantwoorde 
Aanbieding kan doen

PRAKTIJK: naar de letter een aantal wijzigingen, maar in praktijk 
beperkte impact tussen huidige en nieuwe UAV-GC.



7

INFORMATIE

WEL gewijzigd (BO art. 7 + toelichting, §3-2 en 3-3)

▪ §3-3: OG is verantwoordelijk voor afwijkingen ingeval hij geen of 
onvolledige informatie verstrekt en ON een zorgvuldige inschatting 
maakt.

PRAKTIJK: dit laatste punt is groot verschil met de huidige regeling, 
waarvan strekking is: ON is verantwoordelijk voor risico-inschatting die 
hij maakt indien info ontbreekt.
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AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN OP BODEMGESTELDHEID

▪ Waar is § 13?

▪ In de herziene UAV-GC gaat § 13 op in:

§ 3: Verplichtingen van de OG

§ 4: Verplichtingen van de ON
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AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN OP BODEMGESTELDHEID

Wat geldt onder UAV-GC 2005 (§ 13): 

• ON: afstemming Werkzaamheden op bodemgesteldheid → toelichting: het 
betreft hier geotechnisch bodemgesteldheid

• OG: verantwoordelijk voor verontreinigingen tenzij ON hiervan op de hoogte was 
of behoorde te zijn

• ON: waardevolle vondsten verstrekken aan OG, consequenties onverwachte 
vondsten voor OG

UAV-GC 2020: één generieke regeling voor alle relevante omgevingsfact. 
(geotechniek, bestaande objecten, kabels en 
leidingen, verontreinigingen, waardevolle 
vondsten, explosieven).
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AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN OP BODEMGESTELDHEID

§ 4: Verplichtingen van de ON
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AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN OP BODEMGESTELDHEID

§ 4: Verplichtingen van de OG

▪ §3-3: OG is verantwoordelijk voor afwijkingen ingeval hij geen of 
onvolledige informatie verstrekt en ON een zorgvuldige inschatting 
maakt.
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AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN OP BODEMGESTELDHEID

PRAKTIJK

▪ OG: nog belangrijker om (bij voorkeur pré-contractueel) te zorgen 
voor complete en juiste informatieset

▪ ON: 

1. maak aan OG kenbaar welke info eventueel ontbreekt en verzoek OG om 
aanvullende informatie te verstrekken (= in feite geen wijziging met UAV-GC
2005);

2. indien deze uit blijft: zorg voor ter zake deskundige inschatting
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BLOK 1

- verantwoordelijkheid mbt informatie

- bodemgesteldheid (waar is § 13?)

Vragen & discussie
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Korte pauze

- We starten weer om……
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BLOK 2

- aansprakelijkheidsregeling

- life cycle-benadering voor Meerjarig Onderhoud (MJO) 

- kwaliteitsmanagement en communicatie
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AANSPRAKELIJKHEID

Hoe zit het ook alweer in de huidige UAV-GC?

▪ Voor oplevering: niet begrensd

▪ Na oplevering (§28-3): totale schade beperkt tot max. 10% 
aanneemsom met ondergrens van EUR 1,5 M



17

AANSPRAKELIJKHEID

Aanleiding aanpassing (dilemma ON’s)

Heeft betrekking op situatie voor oplevering:

▪ vooraf weet je niet hoe hoog een eventuele aansprakelijkheid is;

▪ pas achteraf, eventueel na gang rechter;

▪ daardoor bij start project onzekerheid of er afdoende dekking is 
(o.a. verzekering) voor dit risico.
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AANSPRAKELIJKHEID

Voorstel UAV-GC 2020

▪ Voor oplevering:

Schadesoort Beperking schade 

(OG + derde)

Directe schade – gebrek/schade Werk Geen

Directe schade – werken/eigendommen OG, 

eigendommen derden, letsel en overlijden

Geen

Indirecte schade – werken/eigendommen OG Geen

Indirecte schade – eigendommen derden Geen

Indirecte schade – letsel en overlijden Geen

Overige indirecte schade 
(excl. grove opzet of schuld)

10% aanneemsom
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AANSPRAKELIJKHEID

Voorstel UAV-GC 2020

▪ Na oplevering en tot 2 jaar na oplevering:

Schadesoort Beperking schade 

(OG + derde)

Directe schade – gebrek/schade Werk 100% aanneemsom

Directe schade – werken/eigendommen OG, 

eigendommen derden, letsel en overlijden

Geen

Indirecte schade – werken/eigendommen OG Geen

Indirecte schade – eigendommen derden Geen

Indirecte schade – letsel en overlijden Geen

Overige indirecte schade 
(excl. grove opzet of schuld)

10% aanneemsom
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AANSPRAKELIJKHEID

Voorstel herziene UAV-GC

▪ Later dan 2 jaar na oplevering: totale schade beperkt tot max. 10% 
aanneemsom met ondergrens van EUR 1,5 M (= oude UAV-GC)
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AANSPRAKELIJKHEID

PRAKTIJK

▪ Meer toekomstvaste regeling die beter aansluit bij de Gids 
Proportionaliteit

▪ Meer zekerheid ON mbt aansprakelijkheidsniveau voor oplevering

▪ Eerste twee jaar na oplevering: een gewijzigd 
aansprakelijkheidsniveau
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AANSPRAKELIJKHEID EN MJO

Knelpunt huidige UAV-GC

D&C MJO (10 jaar)

oplevering Werk oplevering MJO

Case:

- in jaar 6 MJO gebrek met oorsprong D&C-fase

- klimaatsysteem werk nog wel (maw: nog wel functioneel geschikt), maar 

prestatie-eisen worden niet gehaald

oorzaak: 

fout D&C-fase

gebrek

Huidige UAV-gc:

- §28-3: ON is niet meer aansprakelijk voor gebreken later dan 5 jaar na oplevering

- Dit sluit niet aan bij life-cycle gedachten DCM-contracten 
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AANSPRAKELIJKHEID EN MJO

Herziene UAV-GC: § 29 Meerjarig Onderhoud

▪ Bevat keuzeoptie (in BO door OG aan te geven):

Optie a: 

oude regeling 

(UAV-GC 2005)

Optie b: 

nieuwe regeling 

(life-cycle

UAV-GC 2020)
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AANSPRAKELIJKHEID EN MJO

UAV-GC 2020

oplevering Werk oplevering MJO

§29-6b (nieuwe regeling):

- Voorwaarde: indien Werk niet voldoet aan eis waaraan ook MJO moet voldoen

- Gevolg: dan kan ON zich niet beroepen op aansprakelijkheidsbeperkingen na 5 en 

10 jaar conform §28 (muv §28b-2, sub f: beperking overige indirecte

aansprakelijkheid tot 10%) 

D&C MJO (10 jaar)

Eis MJOEis D&C

fout gebrek
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AANSPRAKELIJKHEID EN MJO

Herziene UAV-GC

oplevering Werk oplevering MJO

§29-6b (nieuwe regeling):

- Voorwaarde: indien geen verband tussen eisen Werk en eisen MJO

- Gevolg: dan blijven aansprakelijkheidsbeperkingen §28 onverminderd van kracht

D&C MJO (10 jaar)

fout

gebrek

Eis D&C geen eis MJO
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AANSPRAKELIJKHEID EN MJO

PRAKTIJK

▪ OG: betere mogelijkheden om DCM integraal uit te besteden

▪ Indien OG kiest voor de nieuwe regeling in §29-6b vanuit de life-cycle
gedachte van een DCM-contract….

▪ ….dan: een significant ander risico-/aansprakelijksprofiel ON voor 
MJO-fase 
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KWALITEITSMANAGEMENT & COMMUNICATIE

Herziene UAV-GC (toelichting)

▪ Nadere duiding principes contractbeheersing in H3  
‘Toepassingsmogelijkheden Model Basisovereenkomst met bijbehorende UAV-GC’

▪ ON: toepassen kwaliteitsmanagement: plan – do – check – act, 
beheersen risico’s, doel: voldoen aan eisen

▪ OG: contractbeheersingssysteem: toetsen of ON risico’s beheerst 
(= risico op niet voldoen aan eisen), doel: voldoen aan eisen

▪ Gezamenlijke verantwoordelijkheid om beide systemen goed op 
elkaar te laten aansluiten

▪ ….
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KWALITEITSMANAGEMENT & COMMUNICATIE

UAV-GC 2020 (toelichting)

▪ Beter aansluiten op leidende principes ISO-9001

▪ Kern: (potentiële) risico’s mbt mogelijk niet voldoen aan contracteisen 
vroegtijdig signaleren om tijdig bij te sturen

▪ Van belang: pro-actieve houding beide partijen en met elkaar in 
gesprek blijven

▪ Passieve betrokkenheid OG niet meer gewenst!

▪ Mate waarin OG wil meekijken/toetsen blijft flexibel
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KWALITEITSMANAGEMENT & COMMUNICATIE

UAV-GC 2020 (regeling)
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KWALITEITSMANAGEMENT & COMMUNICATIE

PRAKTIJK

• Betere aansluiting UAV-GC bij principes contractbeheersing, 
kwaliteitsborging en SCB

• Actieve betrokkenheid en houding OG en ON vereist:

OG dient aan de bel te trekken als hij vermoeden heeft dat het niet goed komt

ON dient aan te bel te trekken als eisen niet duidelijk zijn of beoogde oplossing 
mogelijk niet haalbaar is

• Het ‘Bahama-model’ kan niet meer worden toegepast!!
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BLOK 2

- aansprakelijkheidsregeling

- life cycle-benadering voor Meerjarig Onderhoud (MJO) 

- kwaliteitsmanagement en communicatie

Vragen & discussie
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OOK INTERESSANT

https://paotm.nl/nl/cursus/bouwteams/C332212/
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AFSLUITING

▪ Dank voor jullie aandacht en inbreng!

• Zie CROW.nl voor publicatie herziene UAV-GC 2005

• Toelichting top-10 aanpassingen UAV-GC door Chris Jansen: 
https://www.youtube.com/watch?v=jso_1yuglOI

gerard.buunk@witteveenbos.com

jaap.de.koning@witteveenbos.com

m.v.d.meer@duravermeer.nl

https://www.youtube.com/watch?v=jso_1yuglOI
mailto:gerard.buunk@witteveenbos.com
mailto:jaap.de.koning@witteveenbos.com
mailto:m.v.d.meer@duravermeer.nl

