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Dépôt Zuid 

In plaats van een vaste opleverdatum spreken partijen vaak af dat een bouwproject binnen een vooraf vastgesteld 

aantal werkbare werkdagen moet worden opgeleverd. Wordt dit aantal dagen overschreden, dan gaat veelal een 

korting- of boeteregeling lopen. Maar wanneer is een werkdag werkbaar en vooral: wanneer niet? 
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De in de bouw meest gebruikte 
algemene voorwaarden (UAV 2012, 
AVA 2013, Algemene voorwaarden 
van Woningborg) bevatten 
nagenoeg dezelfde definitie van een 
onwerkbare werkdag: een werkdag 
wordt als onwerkbaar beschouwd, 
wanneer door omstandigheden 
buiten de aansprakelijkheid van de 
aannemer gedurende ten minste vijf 
uur door het grootste deel van de 
werknemers of machines niet kan 
worden gewerkt. 

In een uitspraak van de Raad van 
Arbitrage voor de Bouw van 1 juli 
2020 (nummer 81.669) verschillen 
partijen van mening over het aantal 
beschikbare werkdagen en aantal 
onwerkbare werkdagen. Arbiter 
geeft in de uitspraak een heldere 
opsomming van zijn oordeel over 
verschillende categorieën dagen. 

Arbiter wijs er eerst op dat zowel 
vakantie- als bij cao aangewezen 
ATV-dagen niet als werkdagen 
worden beschouwd. Hiertoe 
behoren ook vakantie- en ATV-
dagen die een aannemer op grond 

van de cao zelf jaarlijks mag 
aanwijzen. 

De aannemer stelt vervolgens dat 
het aantal onwerkbare werkdagen 
als gevolg van sneeuw en vorst 
hoger is dan waarvan op basis 
van de gegevens van het KNMI 
is uitgegaan. Hij motiveert dit 
door te stellen dat ook indien het 
niet sneeuwt, er nog steeds een 
sneeuwdek kan liggen of de grond 
nog bevroren kan zijn. Arbiter gaat 
niet mee in dit verhaal, omdat 
de stellingen van de aannemer 
te algemeen zijn. Zo heeft de 
aannemer niet duidelijk gemaakt 
op welke concrete momenten 
de na-ijleffecten van invloed zijn 
geweest op het kritieke pad. Had de 
aannemer dit beter gemotiveerd, 
dan was de uitkomst mogelijk 
anders geweest.

De aannemer rekent verder met tien 
niet werkbare werkdagen, vanwege 
een bevel van de gemeente om 
de bouwplaats te ontruimen. De 
opdrachtgever brengt hier tegenin 
dat geen sprake is van een formele 

bouwstop. De arbiter volgt de 
aannemer en overweegt dat uit 
correspondentie van de gemeente 
voldoende blijkt dat aannemer 
de betreffende tien dagen buiten 
zijn schuld om niet heeft kunnen 
werken. 

Partijen verschillen verder van 
mening over de vraag of Goede 
Vrijdag als werkbare werkdag 
moet worden aangemerkt. Arbiter 
stelt vast dat Goede Vrijdag geen 
algemeen erkende feestdag is, zodat 
dit een reguliere werkbare werkdag 
betreft. 

Uiteindelijk oordeelt de arbiter 
dat de aannemer 12 dagen ten 
onrechte als onwerkbaar heeft 
aangemerkt, zodat hij nog 12 x het 
korting-/boetebedrag verschuldigd 
is. Mijn tip aan aannemers: verdiep 
je in de regels die gelden voor het 
bepalen van het aantal (on)werkbare 
werkdagen en bouw tijdens de 
uitvoering een dossier op, zodat 
je kunt aantonen dat op bepaalde 
dagen buiten jouw schuld om niet 
gewerkt kon worden.
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