
De UAV-GC 2005 zijn algemene voorwaarden die toegepast kunnen worden, indien de aannemer naast de realisatie 
ook in meer of mindere mate verantwoordelijk is voor het ontwerp. Al sinds 2016 wordt gewerkt aan herziening van de 
UAV-GC 2005. Pas dit jaar (2021) is de concepttekst voor de herziening van de UAV-GC (‘UAV-GC 2020’) ter visie gelegd. 
In deze column bespreek ik enkele voorgestelde wijzigingen ten aanzien van samenwerking en informatieverstrekking.
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Samenwerking
Voor partijen is de verplichting 
opgenomen om zich voorafgaand 
en tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden pro-actief op 
te stellen en te communiceren 
met elkaar. Hoewel iedereen het 
belang van pro-activiteit en goede 
communicatie zal inzien, is de vraag 
of deze bepaling in de praktijk effect 
zal hebben. Niet duidelijk is hoe 
concreet invulling wordt gegeven 
aan deze bepaling en wat de 
consequenties zijn, indien een 
partij zich hier niet aan houdt.  

Informatieverstrekking
In de praktijk houden veel discussies 
onder de UAV-GC 2005 verband met 
(gebrekkige) informatieverstrekking. 
De UAV-GC 2005 bepalen dat de 
opdrachtgever verantwoordelijk is 
voor de inhoud van alle informatie 
die hij ter beschikking heeft gesteld. 
In de herziene versie is dit gewijzigd 
in verantwoordelijkheid voor de 
juistheid van alle ter beschikking 
gestelde informatie. Deze wijziging 
verduidelijkt dat de opdrachtgever 
verantwoordelijk is voor de juistheid 

van alle documenten, ongeacht 
de ‘status’ (bijv. niet-bindend/

indicatief) die hieraan door de 
opdrachtgever wordt gegeven. 
Verder ontstaan ook vaak discussies 
wanneer de opdrachtgever geen 
informatie of onvolledige informatie 
heeft verstrekt. In de herziene versie
is opgenomen dat de opdrachtgever
verantwoordelijk is, indien hij
geen/onvolledige informatie aan
de opdrachtnemer ter beschikking
heeft gesteld. Voorwaarde daarbij 
is dat de opdrachtnemer aantoont 
dat de tijdens de realisatie blijkende 
toestand afwijkt van die welke een 
zorgvuldig opdrachtnemer redelijker-
wijs had mogen verwachten. In 
dat geval zal de opdrachtgever een 
wijziging moeten opdragen en/of 
kan de opdrachtnemer aanspraak 
maken op kostenvergoeding en/of 
termijnverlenging. De opdrachtnemer 
kan alleen een beroep doen op 
onjuistheid van informatie of het 
ontbreken van informatie, indien de 
afwijkingen van zodanige aard zijn, 
dat de gevolgen daarvan redelijker-
wijs niet voor rekening van de 
opdrachtnemer dienen te komen.

Vervallen regeling bodemgesteldheid
De huidige bepaling ten aanzien 
van de bodemgesteldheid (par. 13 

van de UAV-GC 2005) komt te 
vervallen. Op basis van par. 
13 UAV-GC 2005 is de opdracht-
nemer verantwoordelijk voor de 
afstemming van de werkzaamheden 
op de bodemgesteldheid, tenzij 
hij aantoont dat hij alle voorzorgs-
maatregelen heeft genomen die 
van een zorgvuldig opdrachtnemer 
verwacht mogen worden. Deze 
situatie wordt nu geacht te zijn 
gedekt door de algemene regeling 
inzake geen/onvolledige informatie-
verstrekking, waardoor de specifieke 
regeling voor de bodemgesteldheid 
is komen te vervallen. 

Verwachting
De voorgestelde teksten voor de 
herziening van de UAV-GC hebben 
tot 1 mei 2021 ter visie gelegen. De 
pre-adviescommissie, bestaande 
uit vertegenwoordigers van alle 
betrokken partijen, zal de reactie op 
de tervisielegging bespreken. Naar 
aanleiding daarvan zal de definitieve 
tekst van de nieuwe UAV-GC worden 
vastgesteld. Het streven van de 
pre-adviescommissie is om deze 
tekst eind 2021 te publiceren.
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