
aansprakelijkheid
Bouw en



Introductie

Bouwen is samenwerken, door verschillende partijen met verschillende 
verantwoordelijkheden, maar met het gezamenlijke doel het beoogde 
bouwwerk te realiseren. Daarbij gaat helaas wel eens wat mis en stuk. De 
vragen die dan rijzen zijn: wie is aansprakelijk? En: welke schade is gedekt 
onder een verzekering? Omdat meestal veel verschillende partijen betrokken 
zijn, zijn die vragen niet altijd even makkelijk te beantwoorden en kunnen er 
ook meerdere partijen voor dezelfde schade aansprakelijk zijn. En voor hen 
is vervolgens weer de vraag of er verhaal mogelijk is op andere betrokken 
partijen. 

Dit naslagwerk over ‘Bouw en aansprakelijkheid’ beoogt een basaal inzicht te 
geven in hoe de aansprakelijkheid bij bouwprojecten is geregeld. Dit betreft 
allereerst een korte introductie in de vaak voorkomende bouwcontracten en 
bijbehorende algemene voorwaarden (in hoofdstuk 1). Daarna volgen hoofd-
stukken waarin per fase van de bouw – ontwerpfase, uitvoeringsfase en na de 
oplevering – stil wordt gestaan bij een of meerdere specifieke aansprakelijk-
heidsaspecten, evenals bij de verzekeringen die daarbij een rol spelen. 
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Hoofdstuk 1

Introductie bouwcontracten en 
algemene voorwaarden

De rechten en verplichtingen van de verschillende partijen bij de bouw 
worden vrijwel altijd uitgewerkt in bouwcontracten en algemene voor-
waarden. De aansprakelijkheid van die partijen bij de bouw is daarin – net 
als in menig andere bedrijfstak – vaak op verschillende manieren beperkt, 
zowel in aard en de oorzaak van de schade als in omvang en duur.
Gezien de complexiteit van bouwprojecten en betrokkenheid van meer-
dere partijen, zal meestal (technisch) onderzoek nodig zijn om te duiden 
wat de oorzaak is of oorzaken zijn van het voorval dat schade heeft veroor-
zaakt. Op basis van de uitkomst van dat onderzoek moet bezien worden 
in de werkzaamheden van welke partij die oorzaak/oorzaken gelegen zijn. 
Vervolgens is het de vraag of (en in hoeverre) die partij daarvoor – op 
grond van de verschillende contracten – ook aansprakelijk kan worden 
gesteld (en door wie). En voor die partij is het dan weer van belang of zij 
zich kan verhalen op bijvoorbeeld adviseurs of onderaannemers. 
Voor de beoordeling van mogelijke aansprakelijkheid in de bouw is dan 
ook doorgaans – naast onderzoek naar de (technische) oorzaak van de 
schadeveroorzakende gebeurtenis – een analyse van de contractuele 
verhoudingen tussen de betrokken partijen nodig. Daarbij wordt nagegaan 
wie met wie een contract is aangegaan en onder welke voorwaarden. 



Bouwcontracten in de praktijk: verschillende 
samenwerkingsvormen

Zoals gezegd: bij een bouwproject is meestal een groot aantal partijen betrokken. 
Allereerst is daar natuurlijk een opdrachtgever (laten we zeggen: de Gemeente 
Amsterdam). Partijen in de ontwerpfase zijn verder onder meer de architect, de 
constructeur en vaak één of meerdere (specialistische) adviseurs. En soms ook al de 
aannemer (zie hierna). In de uitvoeringsfase zijn dit onder meer de opdrachtgever, de 
hoofdaannemer, specialistische aannemers en/of onderaannemers, de directievoer-
der, toeleveranciers (die de locatie bezoeken), et cetera.

Klassieke model

De verdeling van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van deze verschil-
lende partijen bij de bouw, en de omschrijving van hun rechten en verplichtingen, zijn 
dikwijls uitgewerkt: in zowel diverse tussen hen gesloten contracten – zoals adviseurs-
en aannemingsovereenkomsten – (met vaak vele bijbehorende stukken) als in de op 
die contracten van toepassing verklaarde algemene voorwaarden. Wie met wie 
dergelijke contracten sluit en hoe daarin precies de verantwoordelijkheden zijn 
verdeeld, hangt mede af van de gekozen samenwerkingsvorm. Traditioneel was het 
zo dat de opdrachtgever de verschillende partijen die nodig zijn bij (de ontwerp- en 
uitvoeringsfase van) een bouwproject zelf rechtstreeks inschakelde (althans de ‘hoofd-
rolspelers’). Tegenwoordig kiest men echter regelmatig ook voor een andere samen-
werkingsvorm, namelijk die waarbij de opdrachtgever aan de aannemer de opdracht 
geeft voor het gehele bouwproces (dus ontwerpfase én uitvoeringsfase), waarna het 
dus de aannemer is die vervolgens de architect, de constructeur, de specialistisch 
adviseur, et cetera inschakelt. Dit noemt men Design & Build of Design & Construct. 

De ontwerpfase                 De uitvoeringsfase
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De betrokkenheid van de opdrachtgever bij de bouw is bij deze vorm minder groot dan 
in het klassieke model.

Naast deze twee vaak gebruikte vormen bestaan er ook nog andere samenwerkings-
vormen, zoals:
-  Bouwteam: Dit betreft een gecoördineerde samenwerking met als doel afstemming  
   van het ontwerp op de uitvoeringsfase en de aannemer in een vroegtijdig stadium te 
   betrekken (hetgeen bijdraagt aan een snel(ler) bouwproces en lagere kosten);
-  Turnkey: Kant-en-klare oplevering door de aannemer, met nauwelijks betrokkenheid 
   van opdrachtgever (Bahama-model);
-  EPC: Engineering, Procurement, Construction;
-  DBFMO: Design, Build, Finance, Maintain, Operate;
-  BOOT: Build, Operate, (Own,) Transfer.

Het gaat het bestek van deze bijdrage te buiten om op de verdeling van de 
verantwoordelijkheden bij al deze samenwerkingsvormen tot in detail in te gaan. 
En bovendien is het gevaarlijk om algemene uitspraken te doen over hoe bij die 
samenwerkingsvormen de verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Iedere keer zal weer 
in de concrete contracten gekeken moeten worden wat nu precies is afgesproken. 

Traditioneel                        Design & Build/Construct
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Ten aanzien van de verantwoordelijkheid (en dus aansprakelijkheid) van de aanne-
mer bij deze verschillende samenwerkingsvormen is echter in algemene zin wel een 
glijdende schaal te herkennen: hoe groter de betrokkenheid van de opdrachtgever bij 
de bouw, des te ‘kleiner’ de aansprakelijkheid van de aannemer.

Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperking in 
contracten en algemene voorwaarden

Het niet-nakomen van de verplichtingen genoemd in het contract (met bijbehorende 
stukken, zoals het bestek) en de toepasselijke algemene voorwaarden leidt in be-
ginsel tot aansprakelijkheid van de tekortschietende partij. Deze overeenkomsten en 
algemene voorwaarden bevatten echter veelal tevens aansprakelijkheidsbeperkingen 
en verjarings- en vervaltermijnen die daar weer aan af doen. Het is dus altijd zaak het 
contract (met alles wat daarbij hoort) volledig te analyseren.
Het komt echter ook voor dat er geen afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen 
partijen is. Als een dergelijke specifieke overeenkomst ontbreekt, dan zal bijvoorbeeld 
aan de hand van offertes, bestelorders en/of opdrachtbevestigingen bepaald moeten 
worden wat de geldende afspraken zijn. Veelal wordt ook in dergelijke stukken verwe-
zen naar algemene voorwaarden, maar ook in de offerte en/of opdrachtbevestiging 
zelf kunnen bepalingen zijn opgenomen die van belang zijn voor de beoordeling van 
de aansprakelijkheid.
Wanneer de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer van toepassing zijn, is 
zijn aansprakelijkheid daarin meestal beperkt in zowel tijdsduur als omvang. Verder 
kan aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ten gevolge van bepaalde werkzaamhe-
den of in bepaalde gevallen uitgesloten of beperkt zijn. Bovendien kan een algemene 
aansprakelijkheidslimiet in de algemene voorwaarden zijn opgenomen (bijvoorbeeld 
tot maximaal het bedrag van het honorarium/de aanneemsom of een bepaald veel-
voud of percentage daarvan). Verder kunnen onder meer vrijwaringsbedingen deel 
uitmaken van de algemene voorwaarden.
Afwijkingen van dergelijke bepalingen in algemene voorwaarden moeten zijn overeen-
gekomen in een contractstuk met een hogere rangorde (liefst het contract zelf).
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Veel gebruikte algemene voorwaarden in de bouw 

De bouwsector maakt veelvuldig gebruik van algemene voorwaarden. Voor de ont-
werpende en adviserende partijen is dat meestal de DNR 2011. Ook kan bij (oudere) 
adviseursovereenkomsten nog de toepasselijkheid van de SR 1997, RVOI 2001 of
DNR 2005 aan de orde zijn. 
De meest gebruikte set algemene voorwaarden voor de uitvoeringsfase is de UAV 
2012 of bij oudere contracten de voorganger daarvan, de UAV 1989. Wanneer sprake 
is van een geïntegreerde contractvorm voor ontwerp en uitvoering ligt toepasselijkheid 
van de UAV-GC 2005 het meest voor de hand (maar dat is in de praktijk niet altijd 
het geval). Op de (aansprakelijkheidsbepalingen in de) DNR, de UAV en de UAV-GC 
wordt in de volgende hoofdstukken nader ingegaan.
Voorbeelden van andere in de bouw regelmatig gebruikte algemene voorwaarden 
zijn onder andere: de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB 
2007 of 1992), Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf (AVA 
2013 of 1992), Algemene Voorwaarden voor de aanneming van funderingswerken 
2009 (NVAF).
Deze algemene voorwaarden bevatten allemaal – in verschillende soorten en maten – 
beperkingen van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. De aansprakelijkheid van 
de opdrachtnemer is in de meeste voorwaarden beperkt in zowel duur als omvang. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

De zojuist genoemde (of andere) algemene voorwaarden zijn echter niet zonder meer 
van toepassing. Belangrijke vraag in de praktijk bij de beoordeling van eventuele aan-
sprakelijkheid is óf en welke algemene voorwaarden op de betreffende overeenkomst 
van toepassing zijn. De uitkomst daarvan is nog wel eens anders dan waar een partij 
op had gerekend/gehoopt. 
Om te beoordelen welke algemene voorwaarden op de verrichte diensten/werkzaam-
heden van toepassing zijn, is allereerst van belang dat algemene voorwaarden vóór 
of bij het sluiten van een overeenkomst van toepassing moeten worden verklaard 
(anders gelden ze sowieso niet). Veelal wordt in de adviseurs- of 
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aannemingsovereenkomst uitdrukkelijk bepaald welke algemene voorwaarden – 
soms met afwijzing/uitsluiting van andere algemene voorwaarden – van toepassing 
zijn. Ook in het bestek kunnen algemene voorwaarden van toepassing verklaard zijn.
Voorts komt het geregeld voor dat aanbod (bijvoorbeeld een offerte) en aanvaarding 
(bijvoorbeeld een daarop volgende opdrachtbrief) naar verschillende sets algemene
voorwaarden verwijzen. Daarvoor geeft artikel 6:225 lid 3 BW een regel: 
“Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan 
komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de 
toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden 
uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.”
Het is dan van belang of de ‘tweede verwijzende’ partij de toepasselijkheid van de 
algemene voorwaarden van de ‘eerste verwijzende’ partij uitdrukkelijk van de hand 
heeft gewezen. Dat gebeurt in de praktijk echter vaak niet, of op een wijze waarvan 
het de vraag is of de betreffende zin(snede) voldoende is om te voldoen aan ‘uitdruk-
kelijk van de hand wijzen’ als bedoeld in artikel 6:225 lid 3 BW. Welke van de twee 
sets dan toepasselijk is, dient op basis van de concrete stukken in dat geval beoor-
deeld te worden. 

Vernietigbaarheid beding in algemene voorwaarden

Het toepasselijk zijn van algemene voorwaarden maakt niet per definitie dat op alle 
bepalingen daarvan een beroep kan worden gedaan. De wederpartij heeft namelijk de 
bevoegdheid een beding in algemene voorwaarden te vernietigen indien: 
1.  een beding onredelijk bezwarend is; of 
2.  geen redelijke mogelijkheid is geboden om van de algemene voorwaarden kennis 
te nemen (artikel 6:233 BW). Die laatste mogelijkheid heeft de gebruiker in ieder geval 
geboden als hij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst 
ter hand heeft gesteld (artikel 6:234 BW). 

Zogenaamde ‘grote’ wederpartijen kunnen echter geen beroep doen op de zojuist 
genoemde vernietigingsgronden. Onder ‘grote’ partijen wordt verstaan: 
1. rechtspersonen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst laatstelijk hun    
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jaarrekening hadden gepubliceerd; en 
2. partijen bij wie op het moment van het aangaan van de overeenkomst vijftig of   
meer personen werkzaam zijn.
Redelijk wat partijen in de bouw zullen in deze categorie vallen, maar zeker niet 
allemaal. Om die reden is het goed de van toepassing verklaarde algemene 
voorwaarden altijd met de offertes en opdrachtbevestigingen mee te sturen (en dat 
ook als zodanig daarin te vermelden, om discussies over de ‘terhandstellingsplicht’ te 
voorkomen). Want als u een partij treft die niet aan de omschrijving van ‘grote’ weder-
partij voldoet en u heeft dat niet gedaan, dan kan het gehoopte ‘comfort’ van aanspra-
kelijkheidsbeperkingen op de tocht komen te staan.

Tot slot

In de bouw worden allerlei algemene voorwaarden gebruikt met daarin diverse 
aansprakelijkheidsbeperkingen. Daardoor komt het in de praktijk geregeld voor dat 
een partij met een fors deel van de schade blijft zitten, omdat die partij de schade niet 
geheel kan verhalen op zijn aansprakelijke wederpartij. Daarbij laat zich het klassieke 
geval zien dat het bij het contracteren met meerdere partijen ten behoeve van hetzelf-
de project zaak is om de aansprakelijkheidsregelingen back to back te regelen. 

Mr. A.C.R. (Anne-Christine) Keuning en mr. P. (Peter) van den Broek



Hoofdstuk 2

Waar vind ik het bouwrecht?

In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de wettelijke regels en drie sets 
veelgebruikte algemene voorwaarden, te weten de DNR 2011, UAV 2012 
en UAV-GC 2005. 

De basis van het civiele bouwrecht is te vinden in het Burgerlijk Wetboek 
en meer specifiek met name in de Boeken 3, 6 en 7. Daarin zijn regels 
opgenomen over het vermogensrecht en het verbintenissenrecht. Zo bevat 
Boek 3 algemene regels over verjaring van vorderingen. Als bijvoorbeeld 
een aannemer of een architect zijn contractuele verplichting niet nakomt, 
dan kan de opdrachtgever nakoming vorderen. Maar dat vorderingsrecht 
is eindig. Door verjaring kan de aannemer of architect worden bevrijd van 
zijn verplichtingen. 



Bouwrecht is verbintenissenrecht

In Boek 6 zijn algemene regels opgenomen over het verbintenissenrecht. Het betreft 
leerstukken die in beginsel op iedere soort overeenkomst van toepassing zijn. Na-
koming, ingebrekestelling, verzuim, schadevergoeding, maar ook ontbinding van de 
overeenkomst worden in Boek 6 geregeld. Ook de regels over de toepasselijkheid 
en vernietigbaarheid van algemene voorwaarden bevinden zich in Boek 6. Zie meer 
daarover in hoofdstuk 1. Maar naast deze algemene regels bevat het Burgerlijk Wet-
boek in Boek 7 specifieke regels voor specifieke soorten overeenkomsten. Daarvan 
zijn voor het bouwrecht twee soorten overeenkomsten van belang: de overeenkomst 
van opdracht (artikel 7:400 e.v. BW) en de overeenkomst van aanneming van werk 
(artikel 7:750 e.v. BW).

Overeenkomst van opdracht

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de architect en de overeenkomst met 
de directievoerder of een installatietechnisch adviesbureau kwalificeren als een over-
eenkomst van opdracht. De opdrachtnemer is gehouden om de door de opdracht-
gever verstrekte opdracht (dienst) uit te voeren tegen een door de opdrachtgever te 
betalen vergoeding. Artikelen 7:400 e.v. BW scheppen het wettelijk kader voor dit 
type contract. Het zijn regels van regelend recht. Dat betekent dat partijen vrij zijn om 
afwijkende of aanvullende afspraken te maken. Alleen ten aanzien van consumenten 
bevat de wet enkele dwingende (dus niet ten nadele van de consument te wijzigen) 
artikelen. Een voorbeeld van een nadere uitwerking van de rechtsverhouding tussen 
de opdrachtgever en de opdrachtnemer is terug te vinden in de DNR 2011 (De Nieu-
we Regeling). Deze set voorwaarden wordt veel gebruikt in de Nederlandse bouw-
contractenpraktijk. Als de DNR (of een andere set algemene voorwaarden) niet van 
toepassing is verklaard op de overeenkomst van opdracht, dan vallen partijen terug 
op de (summiere) wettelijke regeling wanneer partijen niet op andere wijze afwijkende/
aanvullende afspraken hebben gemaakt. 
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Aanneming van werk

Een ander type bouwcontract is de overeenkomst van aanneming van werk. Als een 
aannemer zich verplicht om een werk van stoffelijke aard op te richten en op te leve-
ren en de opdrachtgever betaalt hiervoor een prijs, dan is sprake van aanneming van 
werk. De wettelijke regels voor deze overeenkomst zijn te vinden in de artikelen 7:750 
e.v. BW. De overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de aannemer, maar ook 
tussen (onder)aannemers onderling zijn te kwalificeren als aanneming van werk.
De bouwpraktijk heeft voor aanneming van werk verschillende algemene voorwaar-
den ontwikkeld, waarvan de UAV 2012 de bekendste is. De wettelijke regeling sluit 
grotendeels aan op de UAV (en sinds de versie van 2012 ook andersom), maar er zijn 
ook verschillen. Met name ten aanzien van de aansprakelijkheid na oplevering is er 
een markant verschil. 
Art. 7:758 BW bepaalt dat na oplevering het werk voor risico van de opdrachtgever 
is en dat de aannemer is ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken die de op-
drachtgever redelijkerwijs bij oplevering had moeten ontdekken. Wel is de aannemer 
voor verborgen gebreken aansprakelijk, alsmede voor schade ten gevolge van een 
gebrekkige oplevering. Voor verborgen gebreken verjaart de vordering in beginsel 
twee jaar nadat opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd en in ieder geval twintig 
jaar bij bouwwerken of tien jaar bij andere werken na oplevering. Deze verjaringster-
mijnen kunnen echter worden gestuit.
Paragraaf 12 UAV 2012 kent een iets andere systematiek. De aansprakelijkheidster-
mijn voor verborgen gebreken is vijf jaar, te rekenen vanaf de opleveringsdatum of 
einde onderhoudstermijn (indien die is overeengekomen). Daarbij is die aansprakelijk-
heidstermijn een vervaltermijn. Dat betekent dat die – in tegenstelling tot een verja-
ringstermijn – niet kan worden gestuit. 

DNR 2011 nader bezien

De DNR (De Nieuwe Regeling) 2011 regelt de rechtsverhouding tussen de opdracht-
gever en de adviseur. De term ‘adviseur’ is gelijk aan de opdrachtnemer in de over-
eenkomst van opdracht. De DNR is opgesteld door de brancheorganisaties BNA en 
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NL-ingenieurs en is de opvolger van de RVOI en de SR. De DNR 2011 hanteert een 
eenvoudige systematiek en bestaat uit de DNR 2011 (de artikelen), een artikelsgewij-
ze toelichting, een model basisopdracht en de Standaardtaakbeschrijving (STB). De 
Standaardtaakbeschrijving is een uitgebreide catalogus met een beschrijving van alle 
mogelijke werkzaamheden die een adviseur kan verrichten. Professionele opdracht-
gevers gebruiken veelvuldig de DNR 2011, maar wijken in hun overeenkomst ook re-
gelmatig af op onderdelen. Een groot voordeel voor een opdrachtgever is dat hij voor 
alle adviseurs met wie de opdrachtgever in een bouwproject contracteert dezelfde set 
algemene voorwaarden kan hanteren. 

De kernverplichtingen van de adviseur zijn te vinden in artikel 11 DNR 2011 en zien op 
de zorgplicht van de opdrachtnemer, de zorgvuldige en tijdige uitvoering van de opge-
dragen werkzaamheden en het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzeke-
ring. Verreweg het belangrijkste hoofdstuk van de DNR 2011 (zeker in het kader van 
dit bestek) is hoofdstuk 5, waarin de aansprakelijkheid van de adviseur is geregeld. 
Bij goede lezing valt op dat het veeleer gaat om aansprakelijkheidsbeperkingen van 
de adviseur. Noodzakelijk voor aansprakelijkheid onder de DNR 2011 is het bestaan 
van een toerekenbare tekortkoming, een schriftelijke ingebrekestelling door de op-
drachtgever van de adviseur en een redelijke termijn voor de adviseur om alsnog zijn 
verplichtingen na te komen. Indien de adviseur aansprakelijk is, dan bepaalt artikel 14 
DNR 2011 dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting van de adviseur is 
beperkt tot de directe schade. De voor de opdrachtgever bij een bouwproject ontstane 
huurderving of verlies van winst als gevolg van een tekortkoming van de adviseur valt 
buiten het schadevergoedingsbegrip van de DNR 2011. Daarnaast is de omvang van 
de schadevergoeding beperkt via artikel 15 DNR 2011. Kort en zakelijk weergegeven 
komt het erop neer dat de schadevergoedingsverplichting van de adviseur is beperkt 
tot de hoogte van het honorarium met een maximum van 1 miljoen euro of een bedrag 
van driemaal het honorarium met een maximum van 2,5 miljoen euro. Een voorbeeld 
ter verduidelijking.

Voorbeeld
Een opdrachtgever van een bouwproject (bouwsom 50 miljoen euro) geeft opdracht 
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aan een constructeur om de fundering te berekenen. De DNR 2011 is toepasselijk 
verklaard en het honorarium bedraagt 100 duizend euro. In deze situatie is – tenzij 
afwijkende afspraken zijn gemaakt – de schadevergoedingsverplichting van de con-
structeur bij een toerekenbare tekortkoming beperkt tot 100 duizend euro. Als er een 
constructief gebrek in de fundering blijkt te zijn waarvoor de constructeur aansprakelijk 
is, dan zal de opdrachtgever de herstelkosten die het bedrag van 100 duizend euro 
te boven gaan niet op de constructeur kunnen verhalen. Het is daarom meer dan 
dienstig om een risicoanalyse te maken voor de contractering van adviseurs en te 
bezien of een contractueel beperkte schadevergoedingsverplichting wel passend is bij 
de mogelijke risico’s van het project. 

Ook de duur van de aansprakelijkheid van de adviseur is in de DNR 2011 beperkt. 
Tot vijf jaar na voltooiing van de opdracht is de adviseur aansprakelijk volgens artikel 
16 DNR 2011. Daarbij gelden twee aandachtspunten. Na ontdekking van een gebrek 
moet dit met bekwame spoed aan de adviseur worden gemeld. Na deze melding 
gaat een termijn van twee jaar lopen waarbinnen een eventuele rechtsvordering moet 
worden ingesteld, op straffe van verval van recht. Het is dus mogelijk dat aanspraken 
als gevolg van een gebrek dat kort na oplevering wordt ontdekt, maar waarvoor deze 
tweejaarstermijn verloopt, binnen de termijn van vijf jaar na voltooiing van de opdracht 
al vervallen. Iets om scherp in de gaten te houden.

UAV 2012

De UAV 2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken) 
is, anders dan de DNR 2011, het resultaat van zogenaamd ‘breed overleg’. Alle in de 
bouw werkzame partijen, aan zowel opdrachtgevers-, aannemers- als adviseurszij-
de, zijn bij de totstandkoming van de UAV betrokken geweest. De UAV 2012 is een 
lichte herziening van de UAV 1989. Een aantal wijzigingen als gevolg van de nieuwe 
wettelijke regeling aanneming van werk zijn opgenomen. Ook is de UAV-TI (voor 
technische installaties) opgenomen in deze versie van de UAV. 
De UAV 2012 is niet voor alle typen bouwcontracten bruikbaar, want de UAV 2012 
gaat uit van de systematiek van directievoering. Voor kleine bouwopdrachten waar 
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geen directie wordt gevoerd is de UAV derhalve niet echt geschikt. De UAV 2012 gaat 
verder uit van het klassieke aannemingsmodel, met een scheiding tussen ontwerp en 
uitvoering. De opdrachtgever laat zijn adviseur het ontwerp maken (veelal op basis 
van een DNR-opdracht) en sluit vervolgens een aannemingsovereenkomst met de 
aannemer die het ontwerp gaat realiseren. Deze scheiding is overigens minder strikt 
dan het lijkt. Als het ontwerp van de opdrachtgever een kennelijke fout bevat, dan 
heeft de aannemer ingevolge paragraaf 6 lid 14 UAV 2012 de verplichting om de 
opdrachtgever daarvoor te waarschuwen. Verzuimt de aannemer dat, dan wordt hij 
eigenlijk (mede)aansprakelijk voor het ontwerp. 
De opdrachtgever heeft als belangrijkste verplichting onder de UAV 2012 het ver-
strekken van informatie en de verantwoordelijkheid voor vergunningen (zie paragraaf 
5 UAV 2012). De hoofdverplichtingen voor de aannemer staan in paragraaf 6 UAV 
2012. De aannemer moet binnen de overeengekomen tijd en voor de overeengeko-
men aanneemsom het werk goed en deugdelijk opleveren. 
De aannemer is ten volle aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de 
uitvoering van het werk en voor schade aan het werk. De UAV 2012 kent in beginsel 
geen beperking in omvang van de aansprakelijkheid van de aannemer. 
Een zeer belangrijk moment in het bouwproces is de oplevering. Dat is het moment 
waarop de aansprakelijkheid van de aannemer voor het werk eindigt en overgaat op 
de opdrachtgever. Paragraaf 12 UAV geeft hieromtrent een heldere regeling. Hoofd-
regel is dat de aannemer na oplevering niet meer aansprakelijk is, behoudens voor 
verborgen gebreken of voor gebreken die bij oplevering zijn onderkend. Indien zich 
na oplevering toch een verborgen gebrek manifesteert, dan is de aannemer daarvoor 
vijf jaar na oplevering of na het verstrijken van de onderhoudstermijn aansprakelijk. 
Die termijn is een vervaltermijn die, anders dan een verjaringstermijn, niet kan worden 
gestuit.

UAV-GC 2005

Steeds vaker kiezen opdrachtgevers ervoor om zowel het ontwerp als de uitvoering 
van het werk aan dezelfde partij op te dragen. Dan is sprake van een geïntegreerd 
contract. Het maakt dan niet meer uit of een gebrek zijn oorzaak heeft in een ontwerp- 
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of een uitvoeringsfout. In beide gevallen is de opdrachtnemer aansprakelijk. Voor 
geïntegreerde contracten is een set algemene voorwaarden opgesteld die de naam 
UAV-GC 2005 (geïntegreerde contracten) draagt. De UAV-GC bestaat uit de alge-
mene voorwaarden, een uitgebreide toelichting en een model basisovereenkomst. 
Het grote verschil met de UAV 2012 is dat het ontwerp en de uitvoering in een hand 
liggen, te weten die van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer verplicht zich om deze 
beide onderdelen uit te voeren.
De opdrachtgever dient zijn wensen/eisen neer te leggen in een vraagspecificatie. 
De opdrachtnemer zal dit moeten uitwerken in een ontwerp, dat hij uiteindelijk ook 
zelf realiseert. De UAV-GC kent een systematiek van toetsing (door of namens de 
opdrachtgever) van het ontwerp tot aan de realisatie. Dit is geen directievoering zoals 
in de UAV 2012. Net als bij de UAV 2012 is de hoofdverplichting van de opdrachtgever 
het tijdig verstrekken van de informatie en draagt de opdrachtgever de verantwoorde-
lijkheid voor het verstrekken van informatie. Ook is de opdrachtgever verantwoordelijk 
voor de vraagspecificatie alsmede voor het betalen van de aanneemsom. 
De opdrachtnemer dient het werk tijdig en deugdelijk uit te voeren (paragraaf 4 lid 1 
UAV-GC). De opdrachtnemer dient in te staan voor het resultaat.
Paragraaf 28 UAV-GC bevat de regeling voor aansprakelijkheid na oplevering. Die 
komt in grote lijnen overeen met de regeling zoals opgenomen in de UAV 2012. 
Evenwel is de aansprakelijkheid niet alleen beperkt tot de uitvoering van het werk, 
maar omvat hij ook het ontwerp. Paragraaf 28 lid 2 UAV-GC bepaalt dat de aannemer 
vijf jaar aansprakelijk is na oplevering van het werk en tien jaar indien het werk instort 
of dreigt in te storten. Anders dan de UAV 2012 kent de UAV-GC wel een beperking 
van de schadevergoedingsverplichting. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is 
via paragraaf 28 lid 3 UAV-GC beperkt tot tien procent van de overeengekomen prijs. 
Dat betekent concreet dat bij een prijs van 10 miljoen euro voor het ontwerp en de 
uitvoering van een bouwwerk de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt 
tot een bedrag van maximaal 1 miljoen euro. Ook hiervoor geldt dat opdrachtgevers 
zich moeten afvragen of deze aansprakelijkheidsregeling voor het betreffende werk 
passend is of moet worden aangepast.

Mr. R.J. (Richard-Jan) Roks
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Hoofdstuk 3

De waarschuwingsplicht

In het begin van de vorige eeuw kon een aannemer volstaan met het 
bouwen overeenkomstig bestek en tekeningen. Een fout in het bestek 
lag toen volkomen in de risicosfeer van de opdrachtgever. Die tijd ligt in 
allerlei opzichten ver achter ons. De waarschuwingsplicht voor fouten en 
onjuistheden in het ontwerp brengt met zich dat de aannemer aansprake-
lijk kan worden als hij niet waarschuwt voor fouten en onjuistheden in het 
bestek.  Dit hoofdstuk gaat nader in op die waarschuwingsplicht. 



Precontractuele en contractuele waarschuwingsplicht

De waarschuwingsplicht is wettelijk geregeld in artikel 7:754 BW. De tekst van dat 
artikel luidt als volgt: 

“De aannemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht de 
opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze 
kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken en 
ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever, daaronder begrepen de 
grond waarop de opdrachtgever een werk laat uitvoeren, alsmede fouten of gebreken 
in door opdrachtgever verstrekte plannen en tekeningen, berekeningen, bestekken of 
uitvoeringsvoorschriften.”

De wetgever heeft niet alleen de aannemer willen verplichten om te waarschuwen 
voor fouten nadat een aannemingsovereenkomst is gesloten, maar ook in de fase 
voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst rust er op de aannemer een 
zogenaamde precontractuele waarschuwingsplicht. Dit volgt uit de woorden ‘bij het 
aangaan van de overeenkomst’. Indien de aannemer in de aanbestedingsfase fouten 
of onjuistheden ziet of redelijkerwijs behoort te zien, dan zal hij de opdrachtgever 
daarvan op de hoogte moeten stellen. De ratio achter deze verplichting is dat de 
opdrachtgever hierdoor maatregelen kan treffen ter voorkoming van het ontstaan van 
schade. Deze precontractuele waarschuwingsplicht is in de rechtspraak ontwikkeld en 
vervolgens door de wetgever in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. De redelijkheid 
en billijkheid die partijen in de precontractuele fase tegenover elkaar in acht moeten 
nemen, brengt met zich dat partijen met elkaars gerechtvaardigde belangen rekening 
moeten houden. In het verleden kwam het regelmatig voor dat een aannemer in de 
offertefase een onjuistheid zag, maar daarover niets meldde. Pas nadat de aanne-
mingsovereenkomst was gesloten werd de onjuistheid geduid met daarbij veelvuldig 
een meerwerkclaim voor de extra werkzaamheden die het oplossen van de onjuist-
heid met zich bracht. Ook dat is in beginsel verleden tijd en zelfs risicovol voor de 
aannemer. Niet waarschuwen kan in een dergelijk geval aansprakelijkheid tot gevolg 
hebben. 
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De waarschuwingsplicht (precontractueel en contractueel) ziet niet alleen op onjuist-
heden en gebreken die de aannemer kent (lees: ziet), maar ook op onjuistheden/ge-
breken die hij redelijkerwijs behoort te kennen. Een aannemer met normale vakkennis 
en kunde moet de opdrachtgever bijvoorbeeld waarschuwen als in het bestek te dun 
of te weinig wapeningsstaal in een betonnen vloer is voorgeschreven. De aannemer, 
met zijn deskundigheid, behoort te weten dat dat tot scheurvorming kan gaan leiden 
en moet dus de opdrachtgever wijzen op de tekortkoming in het ontwerp.
Naast de wettelijke regeling bevatten verschillende algemene voorwaarden een 
uitwerking van de waarschuwingsplicht. In paragraaf 2 lid 5 en paragraaf 6 lid 14 
UAV 2012, paragraaf 4 lid 7 UAV-GC en artikel 11 lid 10 DNR 2011 is de waarschu-
wingsplicht in deze voorwaarden opgenomen. De waarschuwingsplicht in deze bepa-
lingen is een contractuele waarschuwingsplicht (en geldt op het moment dat partijen 
een aannemingsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht hebben gesloten 
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard) en ziet op de waarschuwing 
door de aannemer respectievelijk opdrachtnemer. 

Waarschuwingsplicht opdrachtgever

Inmiddels is er in artikel 12 lid 4 DNR 2011 en paragraaf 20 lid 4, 21 lid 10 en 22 lid 3 
UAV-GC ook een waarschuwingsplicht voor de opdrachtgever opgenomen. Die waar-
schuwingsplicht gaat minder ver. Alleen voor fouten of onjuistheden die de opdracht-
gever ziet en waarvoor hij de aannemer of opdrachtnemer niet waarschuwt is de 
opdrachtgever aansprakelijk. De schending van deze waarschuwingsverplichting komt 
relatief weinig voor. Het moet immers gaan om het zien van een fout en het bewust 
niet melden. Veel opdrachtgevers schakelen een adviseur in om hen – bij gebrek aan 
eigen deskundigheid – te adviseren. De opdrachtgever zal niet gauw in staat zijn om 
te kunnen beoordelen of het advies of het ontwerp van zijn adviseur een fout bevat. 
De waarschuwingsplicht van de opdrachtgever gaat – in tegenstelling tot die van 
de aannemer – niet zover dat hij ook zou moeten waarschuwen voor fouten die de 
opdrachtgever redelijkerwijs behoort te zien.
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Relevante factoren bij vaststellen waarschuwingsplicht

Bij de vaststelling of door de aannemer ten onrechte niet is gewaarschuwd, spelen 
diverse factoren een rol. Deze factoren komen voort uit een grote hoeveelheid juris-
prudentie over de waarschuwingsplicht. De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft 
met zijn uitspraken hierin een zeer belangrijke rol gespeeld. De laatste jaren komt het 
leerstuk ook steeds vaker aan de orde bij de burgerlijke rechter, hetgeen het gevolg is 
van het feit dat opdrachtgevers er vaker voor kiezen om hun bouwgeschillen door de 
overheidsrechter te laten beslechten. Factoren van belang zijn onder meer:

-  aard en mate van controle door de aannemer;
-  deskundigheid van de aannemer;
-  bekendheid met plaatselijke omstandigheden;
-  ernst van de fout;
-  bewuste keuze van opdrachtgever voor bepaalde constructie.

De aannemer hoeft het ontwerp niet tot in detail te controleren. Uit jurisprudentie 
van de Raad van Arbitrage, die veelal ziet op paragraaf 6 lid 14 UAV, vloeit voort dat 
de aannemer kan volstaan met een marginale toetsing. De UAV 2012 hanteert de 
formulering ‘klaarblijkelijke fouten of gebreken’, wat erop duidt dat het moet gaan om 
evidente en/of manifeste tekortkomingen. Van een aannemer hoeft volgens de Raad 
van Arbitrage bijvoorbeeld niet verwacht te worden dat hij de constructietekeningen 
van een deskundige laat controleren door een derde deskundige. 
Hoe arbiters hiermee omgaan illustreert dit citaat uit een vonnis van 30 december 
2010:
“Met hun stelling dat aanneemster deskundig is, zodat zij had moeten zorgen voor 
een deugdelijke isolatie, bedoelen opdrachtgevers kennelijk dat aanneemster had die-
nen te waarschuwen voor de fout (of leemte) in het ontwerp. Een waarschuwingsplicht 
voor aanneemster is alleen aan de orde, wanneer zij de onjuistheid in de opdracht 
kende of redelijkerwijs behoorde te kennen (artikel 7:754 BW). De verantwoordelijk-
heid van aanneemster gaat naar het oordeel van appelarbiters niet zover dat zij dient 
na te gaan of het ontwerp overal wel voldoet aan de ten aanzien van isolatie in het 
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Bouwbesluit opgenomen normen. Het deel van de vordering dat ziet op het alsnog 
aanbrengen van isolatie wijzen appelarbiters dan ook af.”

Echter, naarmate de aannemer zelf deskundiger is op een bepaald terrein zal dat een 
rol spelen bij de beoordeling of hij zijn waarschuwingsverplichting heeft geschonden. 
Als vuistregel geldt dat hoe deskundiger de aannemer is, des te sneller een waar-
schuwingsplicht wordt verondersteld.

Deskundigheid van de opdrachtgever

Ook de deskundigheid van de opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde 
deskundigen speelt bij de waarschuwingsplicht van de aannemer een rol. Voorheen 
was die deskundigheid van opdrachtgever een reden om soms te oordelen dat de 
aannemer zijn waarschuwingsplicht niet had geschonden, maar die lijn is inmid-
dels door de overheidsrechter verlaten. Volgens de Hoge Raad geldt dat de enkele 
omstandigheid dat de opdrachtgever voldoende deskundig is om de gevolgen van 
bepaalde specificaties te overzien, de aannemer op zich niet ontslaat van zijn waar-
schuwingsplicht. De aannemer blijft verplicht, ook bij een deskundige opdrachtgever, 
om te waarschuwen. De deskundigheid van de opdrachtgever heeft niet tot gevolg 
dat de aannemer niet had hoeven waarschuwen, maar kan worden verdisconteerd in 
de hoogte van de schadevergoedingsverplichting van de aannemer. Via artikel 6:101 
BW (eigen schuld) kan de rechter of het scheidsgerecht de deskundigheid van de 
opdrachtgever een rol laten spelen in de hoogte van de schadevergoeding. 
Onder omstandigheden kan de deskundigheid van de opdrachtgever er wel toe leiden 
dat de aannemer ontslagen wordt van zijn waarschuwingsplicht. In een bepaalde 
zaak bleek dat de opdrachtgever over dezelfde informatie als de aannemer beschik-
te, de opdrachtgever werd bijgestaan door een deskundige, de opdrachtgever geen 
extra onderzoek had laten doen terwijl hij over betreffende informatie beschikte en de 
opdrachtgever wist dat hij een risicovolle activiteit aan de aannemer had opgedragen. 
Die omstandigheden maakten dat de Hoge Raad oordeelde dat er geen sprake was 
van een waarschuwingsverplichting voor de aannemer. Echter, deze uitspraak is een 
uitzondering op de regel.
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Hoe te waarschuwen

De wijze waarop door de aannemer moet worden gewaarschuwd en bij wie, is niet 
in de wet geregeld. Het spreekt voor zich dat de aannemer de opdrachtgever moet 
waarschuwen. In de UAV 2012 is bepaald dat de aannemer de directie moet waar-
schuwen. Zo spoedig mogelijk na ontdekking van de onjuistheid of tekortkoming moet 
de aannemer waarschuwen. Niet te lang wachten is het devies. Het gebruik van het 
woord ‘waarschuwing’ is niet verplicht. Het is noodzakelijk dat de waarschuwing inhou-
delijk expliciet en voldoende duidelijk is en dat op de risico’s van de onjuistheid of de 
fout wordt gewezen. De waarschuwing zal wel enige inhoud moeten hebben. De aan-
nemer kan niet volstaan met de mededeling dat het bestek een fout bevat, maar hij 
zal zijn waarschuwing moeten motiveren. De waarschuwingsverplichting is vormvrij. 
Waarschuwen kan mondeling, maar het verdient aanbeveling om de waarschuwing 
aan het papier toe te vertrouwen. Vaak komt een gebrek pas jaren na oplevering van 
het werk aan het licht en dan is het voor de aannemer bijna onmogelijk om bewijs te 
leveren dat hij destijds voor de fout of onjuistheid heeft gewaarschuwd. De aannemer 
kan zijn waarschuwing in correspondentie verwoorden, maar ook in de notulen van 
een bouwvergadering.

Fout in werk van derde

De waarschuwingsverplichting van de aannemer ziet in beginsel op het werk dat door 
hem moet worden uitgevoerd. Er rust op de aannemer derhalve geen verplichting om 
op fouten van bijvoorbeeld nevenaannemers op hetzelfde werk te wijzen. Toch kan 
zich de situatie voordoen dat de aannemer gehouden is om ook te waarschuwen voor 
fouten van derden, bijvoorbeeld omdat de aannemer voortbouwt op het werk dat der-
den in opdracht van de opdrachtgever hebben gerealiseerd. Als de aannemer in dat 
geval de geconstateerde fout of de fout die hij redelijkerwijs had behoren te consta-
teren niet meldt, levert dit ook een schending van de waarschuwingsverplichting op. 
Denk aan de dakdekker die ziet dat de houten kapconstructie die een timmerbedrijf 
heeft gemaakt fouten bevat. De dakdekker zal de opdrachtgever moeten waarschu-
wen voordat hij met het aanbrengen van de dakbedekking start.
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Gevolgen van waarschuwen of niet waarschuwen

Als de aannemer aan zijn waarschuwingsverplichting voldoet, dan ligt het vervolgens 
op de weg van de opdrachtgever om gepaste maatregelen te nemen. Wijzigingen 
en correcties van de fout waarvoor door de aannemer is gewaarschuwd, dienen op 
kosten van de opdrachtgever te worden uitgevoerd. Als de opdrachtgever de waar-
schuwing in de wind slaat en later manifesteert zich een gebrek, dan zijn alle conse-
quenties voor de opdrachtgever. 
Zowel uit de UAV 2012 als uit de UAV-GC 2005 volgt dat de aannemer aanspra-
kelijk is voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim, indien hij ten onrechte de 
opdrachtgever niet waarschuwt. De gevolgen zijn vergaand, want in beginsel is de 
aannemer aansprakelijk voor de gehele schade die het gevolg is van het verzuim. 
Dus hoewel de fout door of namens de opdrachtgever is gemaakt, is de aannemer bij 
het niet-waarschuwen voor die fout ten volle aansprakelijk. Dat blijft een hard gelag. 
De daadwerkelijke schade, bijvoorbeeld de beschadiging die door een lekkage is 
ontstaan, dient door de aannemer te worden vergoed. De kosten om het ontwerp aan 
te passen en de meerdere kosten om die aanpassing uit te voeren, vallen niet onder 
de te vergoeden schade. Die kosten (de sowieso-kosten) waren immers ook ontstaan 
als wel (tijdig) was gewaarschuwd door de aannemer. 

Tot slot

Partijen hebben in het bouwproces hun eigen taak en verantwoordelijkheid. De aan-
nemer is niet verantwoordelijk voor het ontwerp (althans in het klassieke aannemings-
model), maar richt zich op het goed en deugdelijk uitvoeren van dat ontwerp. Die op 
zich heldere scheidslijn in verantwoordelijkheden wordt doorbroken door de waar-
schuwingsplicht. Immers die verplichting, die zowel geldt in de aanbestedings- als in 
de uitvoeringsfase, brengt mee dat de aannemer (mede) verantwoordelijkheid draagt 
voor het ontwerp als hij niet waarschuwt voor kennelijke fouten of onjuistheden.

Mr. R.J. (Richard-Jan) Roks
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Hoofdstuk 4

De ontwerper verzekerd

In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de positie van de ontwerper. Wat 
is het aansprakelijkheidskader en hoe sluit de verzekering daarop aan? 
Duidelijk is dat bij afwijking van de traditionele samenwerkingsvorm de 
verzekeringsdekking moet worden afgestemd op het (afwijkende) 
aansprakelijkheidskader voor de ontwerpend aannemer en dat dit 
maatwerk vereist. 

Eerder is reeds stilgestaan bij het feit dat in het bouwrecht meerdere 
samenwerkingsvormen bestaan. Een belangrijk onderscheid wordt 
veroorzaakt door de toedeling van verantwoordelijkheden en in het kielzog 
daarvan de aansprakelijkheid. Het traditionele bouwcontractmodel 
differentieert tussen ontwerpwerkzaamheden en uitvoeringswerkzaam-
heden. Huiselijk weergegeven: de architect/ontwerper maakt het ontwerp 
en de aannemer stapelt de stenen. Zowel de ontwerpende als de 
uitvoerende partij hebben ieder een eigen contractuele relatie met de 
opdrachtgever. Een fout in het ontwerp leidt in beginsel tot aansprakelijk-
heid van de architect/ontwerper, terwijl een fout in de uitvoering leidt tot 
aansprakelijkheid van de aannemer. 



Knip van Goudsmit

Die scheiding wordt in de bouwrechtelijke literatuur sinds 1989 de ‘knip van Goudsmit’ 
genoemd (naar een bekende Nederlandse bouwrechtjurist). Die knip is overigens 
minder hard dan hij lijkt. Door de waarschuwingsplicht van de aannemer voor fouten 
in het ontwerp (zoals reeds behandeld in hoofdstuk 3) kan medeaansprakelijkheid 
ontstaan voor de aannemer, indien hij niet waarschuwt voor fouten in het ontwerp. 
Andersom kan de ontwerpende partij aansprakelijk zijn voor uitvoeringsfouten, indien 
de ontwerpende partij het eventueel opgedragen toezicht onvoldoende houdt en niet 
waarschuwt tegen kennelijke uitvoeringsfouten. 
Kenmerkend voor het traditionele bouwcontractmodel is dat de architect/ontwerper 
zijn aansprakelijkheid vergaand beperkt middels algemene voorwaarden zoals de 
DNR 2011 (zie ook hoofdstuk 1 en 2 en ook hierna). In geval sprake is van een ont-
werpfout in het traditionele model, dan is doorgaans de opdrachtgever de partij die het 
risico loopt aan het kortste eind te trekken. De schade is veelal groter dan de schade-
vergoedingsverplichting van de ontwerpende partij(en). 
In de bouwrechtpraktijk zijn mede om die reden andere samenwerkingsvormenont-
staan. Voorbeelden hiervan zijn turnkey, Design & Build/Design & Construct en het 
geïntegreerde contract op basis van de UAV-GC 2005. Kort en zakelijk weergege-
ven komen deze samenwerkingsvormen er allemaal op neer dat het ontwerp en de 
uitvoering aan één contractspartij zijn opgedragen. Ontwerp en uitvoering zitten in één 
hand en ‘de knip van Goudsmit’ is afwezig. De opdrachtgever heeft – anders dan in 
het traditionele model – derhalve één contractspartij. In de literatuur wordt betoogd 
dat de combinatie van ontwerp en uitvoering in één hand tot gevolg heeft dat in dit 
contractmodel in principe sprake is van een resultaatsverbintenis van de ontwerpende 
aannemer. 
Hierna zoom ik eerst verder in op de verschillen in aansprakelijkheidskaders bij de 
verschillende samenwerkingsvormen, alvorens ik in ga op de daarmee verband hou-
dende gevolgen voor de (gewenste) verzekeringsdekking. 
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De klassieke beroepsaansprakelijkheid van de ontwerper

In de traditionele samenwerkingsvorm schakelt de opdrachtgever zelf de verschillende 
partijen in die nodig zijn bij een bouwproject, zowel voor de ontwerp- als de uitvoe-
ringsfase. Voor de ontwerpfase betekent dit dat de opdrachtgever een rechtstreekse 
contractuele relatie heeft met bijvoorbeeld de architect en de constructeur. Deze 
contractuele relatie is aan te merken als een overeenkomst van opdracht. Wettelijk 
dient een opdrachtnemer de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. Dit 
brengt mee dat van bijvoorbeeld de architect en constructeur verwacht mag worden 
dat zij handelen zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsgenoot 
verwacht mag worden, zulks te beoordelen naar de omstandigheden van het geval. 
Voldoet de opdrachtnemer niet aan deze norm, dan is sprake van, wat ik noem, een 
klassieke beroepsfout.

Hiervoor kwam al aan de orde dat in de ontwerpfase vaak wordt gekozen voor de 
DNR 2011 als toepasselijke algemene voorwaarden (of voor – veelal bij oudere ad-
viseursovereenkomsten – de SR 1997, RVOI 2001 of DNR 2005). Kenmerkend voor 
deze sets algemene voorwaarden is dat deze de aansprakelijkheid van de opdracht-
nemer op allerlei manieren (vergaand) beperken (zowel qua duur als qua omvang). 
Wat daarnaast kenmerkend is voor deze traditionele samenwerkingsvorm, is dat de 
oorzaak van de schade cruciaal is voor het antwoord op de vraag welke partij door de 
opdrachtgever kan worden aangesproken. De volgende passage op de website van 
de Raad van Arbitrage voor de Bouw is in dit verband veelzeggend:

“Stel, u hebt voor de bouw van uw woning een architect ingeschakeld voor het 
ontwerp, een constructeur voor de constructieberekeningen en een aannemer voor 
de uitvoering van de bouw. Als er dan een gebrek in de woning is, kunt u niet zomaar 
één van uw drie wederpartijen aanspreken en verwachten dat hij aantoont dat het 
niet zijn schuld is. U zult moeten aantonen dat er een gebrek is en dat degene die u 
aanspreekt daarvoor aansprakelijk is.
Tegenover de architect moet u dan stellen en bewijzen dat zijn ontwerp niet deugde. 
Tegenover de aannemer moet u stellen en bewijzen dat hij die fout had moeten zien 
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en daartegen had moeten waarschuwen, of dat hij zelf een fout heeft gemaakt bij de 
uitvoering van het ontwerp. Tegenover de constructeur moet u stellen en bewijzen dat 
zijn berekeningen niet juist zijn.”
Dit kan in de praktijk voor grote bewijsproblemen zorgen. Hoe anders kan het zijn als 
voor een andere samenwerkingsvorm wordt gekozen.

Het aansprakelijkheidskader van de ontwerpende aannemer 

Opdrachtgevers kiezen er om meerdere redenen steeds vaker voor om zowel het ont-
werp als de uitvoering van het werk aan dezelfde partij op te dragen. Het maakt dan 
niet meer uit of een gebrek zijn oorzaak heeft in een ontwerp- of een uitvoeringsfout. 
In beide gevallen is de opdrachtnemer aansprakelijk.  
Bij deze geïntegreerde contracten (zoals Design & Construct) wordt veelal gekozen 
voor de UAV-GC 2005 als toepasselijke algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid 
van de opdrachtnemer is via paragraaf 28 lid 3 UAV-GC 2005 beperkt tot 10 procent 
van de overeengekomen prijs. Dit is een andere beperking dan die van de DNR 2011 
(waarvoor dus vaak wordt gekozen in het traditionele contractmodel). Immers, ingevol-
ge artikel 15 DNR 2011 is de schadevergoedingsverplichting van de architect/ontwer-
per beperkt tot de hoogte van het honorarium met een maximum van 1.000.000 euro 
of een bedrag van driemaal het honorarium met een maximum van 2.500.000 euro.

Dat is reeds een belangrijk verschil. Een ander verschil is echter dat in het traditionele 
contractmodel de architect/ontwerper in principe enkel aansprakelijk kan zijn als spra-
ke is van, wat ik hiervoor heb genoemd, ‘een klassieke beroepsfout’. Daaruit volgt dat 
het gaat om een inspanningsverbintenis. En dat kan bij de ontwerpende aannemer 
anders liggen.
De ontwerpende aannemer lijkt in feite een resultaatsverbintenis aan te gaan. Hij ver-
bindt zich in principe niet tot twee afzonderlijke te beoordelen prestaties: het zich naar 
beste vermogen inspannen om een ontwerp te maken en vervolgens het uitvoeren 
met het daarin besloten liggende resultaat. Het gaat om één overeenkomst, waarbij 
de ontwerpende aannemer zich verbindt tot het tot stand brengen van een bepaald 
resultaat. Voor de vraag of de ontwerpende aannemer aansprakelijk is, is het dan niet 
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relevant of de schade haar oorzaak vindt in het ontwerp of in de uitvoering. Dit is na-
tuurlijk anders indien contractueel specifieke (afwijkende) afspraken worden gemaakt. 
Zo bevatten sommige Design & Build-overeenkomsten respectievelijk turnkey-over-
eenkomsten expliciete afspraken (lees: beperkingen) ten aanzien van de aansprake-
lijkheid voor het ontwerpdeel respectievelijk het uitvoeringsdeel.

Gevolgen voor de (gewenste) verzekeringsdekking

In geval van het traditionele bouwcontractmodel is het verzekeren van de architect/
ontwerper relatief eenvoudig. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor archi-
tecten/ontwerpers biedt dekking voor de financiële gevolgen van de voornoemde 
‘klassieke beroepsfout’ van de architect/ontwerper. 

Met de nieuwe samenwerkingsvormen zijn er ook nieuwe verzekeringsproducten 
ontstaan zoals de Design & Construct-verzekering en de ‘Bouw Ontwerp-verzekering’. 
De kunst is om de daarbij geboden verzekeringsdekking goed te laten aansluiten 
op de mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s die de ontwerpende aannemer loopt. Dat 
dit nog niet zo eenvoudig is, blijkt uit een zaak die tot tegenstrijdige oordelen heeft 
geleid van rechtbank (ECLI:NL:RBAMS:2014:491) en gerechtshof (ECLI:NL:G-
HAMS:2015:3482).

Folie niet waterdicht

De zaak ging over een ontwerpende aannemer die gespecialiseerd is in onder meer 
gevelbekleding. De ontworpen gevel bestond uit een houtskelet, met daaromheen 
een waterkerende dampopen folie en gevelbeplating. Volgens de productspecificaties 
van de leverancier en de fabrikant van de folie zou de folie geen vochtdoorslag geven. 
Op een gegeven moment bleek echter dat de folie in de gebruikte constructie niet 
waterdicht was. De ontwerpende aannemer vorderde vergoeding onder de afgesloten 
verzekering van de uit het herstel voortvloeiende schade en kosten. Deze verzekering 
bood de ontwerpende aannemer dekking voor de ontwerprisico’s.
De verzekeraar wees dekking echter af. Het geschil spitste zich toe op de uitleg van 
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de polisvoorwaarden, meer in het bijzonder op de vraag of het niet waterdicht zijn 
van de gevel het gevolg was van een fout in de zin van de polisvoorwaarden. In deze 
voorwaarden was ‘fout’ gedefinieerd als: 
“vergissingen, onachtzaamheden, verzuimen, onjuiste adviezen en dergelijke, alsme-
de alle andere nalatigheden in het ontwerp, waaruit een aanspraak voortvloeit of kan 
voortvloeien.”

Volgens de verzekeraar diende de ontwerpende aannemer te stellen en te bewijzen 
dat er sprake was van een fout in de zin van de polisvoorwaarden. Dat het ontwerp 
niet werkte, betekende volgens de verzekeraar niet dat zonder meer sprake was 
van een beroepsfout van de ontwerpende aannemer. Volgens de aannemer zou het 
er echter niet toe doen wat de reden was dat het door hem gemaakte ontwerp niet 
werkte.

Deze discussie lijkt zich toe te spitsen op de vraag of er onder de verzekering enkel 
dekking was voor ‘een klassieke beroepsfout’ (volgens de verzekeraar) of dat er ook 
dekking was voor de aansprakelijkheid van de ontwerpende aannemer die verband 
hield met het feit dat hij – zo lijkt in deze zaak tussen partijen te hebben vastgestaan 
– qua ontwerp een resultaatsverbintenis had ten opzichte van zijn opdrachtgever 
(volgens de ontwerpende aannemer).  

Ontwerpfout

De rechtbank meende dat de verzekering een ruime dekking biedt voor ontwerp-
fouten. Zij oordeelde dat ook van een ontwerpfout in de zin van de verzekering kan 
worden gesproken als een niet-verwijtbare fout is gemaakt. Niet beslissend was 
volgens de rechtbank of ex tunc kon worden vastgesteld dat de ontwerper destijds, 
gegeven de stand van de techniek op dat moment en met de informatie waarover hij 
kon beschikken, anders had moeten of kunnen handelen. 
Dit oordeel gaat in hoger beroep onderuit. Voor het bestaan van verzekeringsdekking 
is volgens het hof niet beslissend of achteraf (aan de hand van de gevolgen) kan 
worden vastgesteld dat het werk/project waarin het ontwerp is toegepast niet voldeed 
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aan de daaraan te stellen eisen. Beslissend is of in het voorliggende geval een ont-
werpfout in de zin van de polisvoorwaarden is gemaakt. Met de verzekeraar is het hof 
van oordeel dat de vraag of sprake is van een fout in het ontwerp, beantwoord moet 
worden aan de hand van de kennis en stand van de techniek ten tijde van het maken 
van het ontwerp en niet met de kennis van nu (wijsheid achteraf). Kortom, volgens het 
hof is er enkel sprake van dekking van ‘klassieke beroepsfouten’.
Uit deze zaak blijkt hoe nauw de afstemming luistert tussen de risico’s die een ontwer-
pende aannemer loopt en de verzekeringsdekking die hij inkoopt. 

Conclusie

Een traditionele beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect/ontwerper 
dekt de financiële gevolgen van ‘een klassieke beroepsfout’ van de architect/ontwerper. 
Dat is in principe een adequate dekking voor de architect/ontwerper die volgens het 
traditionele bouwcontractmodel jegens de opdrachtgever een inspanningsverbintenis 
aangaat met betrekking tot het ontwerp. 
Het aansprakelijkheidskader van de ontwerpende aannemer voor fouten in het ontwerp
kan echter op meerdere punten verschillen van het aansprakelijkheidskader van de 
architect/ontwerper in de traditionele samenwerkingsvorm. Dit niet alleen omdat de 
aansprakelijkheidsbeperkingen in de standaard algemene voorwaarden (UAV-GC 
2005 tegenover DNR 2011) sterk verschillen, maar ook omdat de resultaatsverbintenis 
staat tegenover de inspanningsverbintenis. Bij afwijking van de traditionele samenwer-
kingsvorm moet de verzekeringsdekking worden afgestemd op het (afwijkende) aan-
sprakelijkheidskader voor de ontwerpende aannemer. Dat vereist maatwerk. Dit geldt 
te meer omdat de exacte (aansprakelijkheids)positie van de ontwerpende aannemer 
afhangt van de in het specifieke geval gemaakte contractuele afspraken. En zoals 
ook al opgemerkt in hoofdstuk 1 blijft het gevaarlijk om algemene uitspraken te doen 
over hoe bij bepaalde samenwerkingsvormen de verantwoordelijkheden zijn verdeeld 
en ook over het aansprakelijkheidskader. Iedere keer zal weer goed moeten worden 
gekeken naar de concrete contracten om vast te stellen wat precies is afgesproken.  

Mr. E.M. (Erik) van Orsouw
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Hoofdstuk 5

Aansprakelijkheid tijdens bouw

Dit hoofdstuk gaat in op de aansprakelijkheid van de aannemer tijdens 
de uitvoering van de bouw zoals die geregeld is in de momenteel meest 
gehanteerde algemene voorwaarden bij aanneming van werk, namelijk de 
UAV 2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering 
van werken) en UAV-GC 2005. Daarbij geldt dat de UAV 2012 uitgaat van 
het klassieke aannemingsmodel, met een scheiding tussen ontwerp en 
uitvoering. Voor geïntegreerde contracten, waarbij zowel het ontwerp als 
de uitvoering van het werk aan dezelfde partij worden opgedragen, is de 
UAV-GC 2005 (geïntegreerde contracten) opgesteld.



Risico overgang van het werk

Met ingang van de datum van aanvang van het werk zijn het werk en de uitvoering 
daarvan voor rekening van de aannemer. Als de aannemer al voor de aanvangsdatum 
begint met het werk, dan gaat het risico over op de aannemer op die eerdere datum. 
Onder het werk en de uitvoering daarvan vallen volgens de UAV 2012 uitdrukkelijk 
ook de voorbereiding, de aanvoer van bouwstoffen, de uitvoering van hulpwerken en 
de doelmatigheid en capaciteit van werktuigen en gereedschappen.
Het werk en de uitvoering daarvan blijven voor rekening van de aannemer tot en met 
de dag waarop het werk conform de daarop toepasselijke bepalingen als opgeleverd 
wordt beschouwd. In de UAV 2012 is dit bepaald in paragraaf 6 lid 4. Bij de UAV-GC 
2005 vloeit dit voort uit paragraaf 41 lid 1. Daarbij geldt echter dat als partijen meerja-
rig onderhoud zijn overeengekomen dat ook gedurende die periode schade aan het 
werk voor rekening van de aannemer komt.  
Als algemene verplichting van de aannemer geldt dat hij het werk tijdig en deugdelijk 
dient uit te voeren. Verder is in de UAV 2012 en UAV-GC 2005 een aantal specifieke 
gevallen van schade opgenomen waar de aannemer voor aansprakelijk is. 

Specifieke schade waarvoor aannemer gedurende de uit-
voering aansprakelijk is

Zo is in paragraaf 6 lid 8 UAV 2012 en paragraaf 4 lid 10 UAV-GC bepaald dat de 
aannemer aansprakelijk is voor schade aan “met het werk in verband staande werken 
van de opdrachtgever” (waaronder ook het werk van nevenaannemers kan vallen) en 
aan andere eigendommen van de opdrachtgever, indien deze schade is veroorzaakt 
door de uitvoering van het werk en aan de aannemer toerekenbaar is. Verder dient de 
aannemer de opdrachtgever te vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding 
van schade, voor zover deze door de uitvoering is toegebracht en aan de aannemer is 
toe te rekenen (paragraaf 6 lid 9 UAV 2012 en paragraaf 4 lid 11 UAV-GC). 
Voorts is de aannemer gedurende de uitvoeringsperiode in beginsel aansprakelijk 
voor schade aan het werk. Paragraaf 44 UAV 2012 geeft een definitie voor schade 
aan het werk. Daarbij worden vier categorieën genoemd:
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1. schade aan het door de aannemer ten behoeve van opdrachtgever gebouwde werk; 
2. schade aan hulpwerken;
3. schade aan op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen; en 
4. schade aan voor het werk noodzakelijke hulpmiddelen. In de UAV-GC wordt onder 
    schade aan het werk verstaan: schade aan het gehele of gedeeltelijke resultaat van 
    de werkzaamheden van de aannemer (paragraaf 41 lid 2). 

De schade aan het werk komt voor rekening van de aannemer, tenzij de schade op 
grond van de wet of de overeenkomst tussen partijen voor rekening van opdracht-
gever komt of tenzij er sprake is van buitengewone omstandigheden (paragraaf 44 
lid 3 UAV 2012 en paragraaf 41 lid 4 UAV-GC). De Raad van Arbitrage heeft in een 
uitspraak uit 1990 bepaald dat schade in de zin van deze paragraaf beperkt is tot ma-
teriële schade en dat gevolgschade (in dat geval ging het om huurderving) daar niet 
onder valt (RvA 13 juni 1990, BR 1991, p.71). 
Voor schade die niet onder deze regelingen valt kan nog gekeken worden of deze via 
de bepalingen van het BW te verhalen valt. 

Verplichtingen aannemer bij schade aan het werk

Voorts bevatten paragraaf 44 UAV 2012 en paragraaf 41 UAV-GC een aantal verplich-
tingen voor de aannemer voor het geval er schade aan het werk ontstaat. Ten eerste 
dient de aannemer van het ontstaan van schade aan het werk zo spoedig mogelijk 
respectievelijk onverwijld nadat hem daarvan is gebleken of had kunnen blijken, 
kennis te geven aan de directie (paragraaf 44 lid 2 UAV 2012, resp. paragraaf 41 lid 
3 UAV-GC). Daarnaast is de aannemer na het ontstaan van schade verplicht tijdig 
de nodige schade beperkende maatregelen te nemen (paragraaf 44 lid 4 UAV 2012 
en paragraaf 41 lid 5 UAV-GC). Als de aannemer die verplichtingen niet nakomt is de 
schade die daardoor ontstaat voor rekening van de aannemer (paragraaf 44 lid 5 UAV 
2012 en paragraaf 41 lid 6 UAV-GC). 
Verder dient de aannemer de schade die voor zijn rekening komt in beginsel te 
herstellen. Dit kan anders zijn indien redelijkerwijs niet van de aannemer kan worden 
verlangd dat het herstel door hem geschiedt. In dat geval kan de opdrachtgever in 
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plaats van herstel een schadevergoeding van de aannemer vorderen (paragraaf 44 lid 
6 UAV 2012 en paragraaf 41 lid 7 UAV-GC).
Wanneer schade niet voor rekening van de aannemer komt, maar de opdrachtgever 
toch te kennen geeft herstel te wensen en de opdrachtgever dit ook redelijkerwijs van 
de aannemer kan verlangen, dan zal aannemer deze schade ook herstellen. In dat 
geval zal het herstel echter verrekend worden als meerwerk (paragraaf 44 lid 7 UAV 
2012) of moet de opdrachtgever daartoe een wijziging van de werkzaamheden opdra-
gen (paragraaf 41 lid 8 UAV-GC).   

Tot slot

Het voorgaande is een weergave van de regelingen ten aanzien van de aansprake-
lijkheid tijdens de uitvoering op grond van de meest gehanteerde algemene voorwaar-
den in de bouw. Indien in het bestek uitdrukkelijk van de bepalingen van de UAV of 
UAV-GC is afgeweken, kunnen echter andere bepalingen gelden. Datzelfde geldt (ui-
teraard) als toepasselijkheid van de UAV of UAV-GC niet is overeengekomen. Het is 
dus ook voor de beoordeling van de aansprakelijkheid tijdens de bouw raadzaam de 
toepasselijke contractstukken na te slaan op ter zake relevante bepalingen. Daarnaast 
is het dienstig voor op basis van die stukken en de UAV of UAV-GC niet geregelde/
gedekte schade te bezien of er op grond van het BW nog verhaal mogelijk is. 
Zoals in het begin van dit hoofdstuk aangegeven komt het werk vanaf de oplevering 
weer voor rekening van de opdrachtgever (tenzij meerjarig onderhoud is overeenge-
komen conform de UAV-GC). De opneming en oplevering van het werk is dan ook 
een cruciaal moment in het bouwproces en zal hierna uitgebreider worden besproken 
(zie hoofdstuk 7), evenals de aansprakelijkheid na oplevering (zie hoofdstuk 8). 

Mr. A.C.R. (Anne-Christine) Keuning

Kennedy Van der Laan Bouw en aansprakelijkheid  

Hoofdstuk 5  Aansprakelijkheid tijdens bouw

39-40



Hoofdstuk 6

De CAR-polis

Wanneer er tijdens een bouwproject iets mis gaat, kunnen de gevolgen – 
en daarmee de schade – groot zijn. Voor veel bouwprojecten wordt om die 
reden een Construction All Risk-polis ofwel CAR-polis afgesloten. Op een 
dergelijke polis zijn veelal alle bij de uitvoering van het werk betrokken 
partijen meeverzekerd en een dergelijke polis biedt in beginsel dekking 
voor alle schade aan het werk, ongeacht de oorzaak. Het afsluiten van een 
CAR-polis moet onder meer discussies over de oorzaak van de schade en 
de onderlinge aansprakelijkheid zoveel mogelijk voorkomen, zodat de 
werkzaamheden in geval van schade snel weer kunnen worden hervat. De 
ervaring leert echter dat de praktijk weerbarstiger is. In dit hoofdstuk zal 
worden ingegaan op de CAR-polis en enkele veelvoorkomende knelpunten 
die zich daarbij kunnen voordoen.



De CAR-polis in vogelvlucht 

De CAR-polis wordt ook wel een ‘paraplu’-polis genoemd. Dit omdat op een CAR-po-
lis meestal meerdere rubrieken – ook wel ‘secties’ genoemd – zijn meeverzekerd. De 
belangrijkste rubriek is Sectie I, ‘het Werk’. Daarnaast kunnen een of meerdere van 
de volgende rubrieken zijn meeverzekerd: ‘Aansprakelijkheid’, ‘Eigendommen van de 
opdrachtgever’, ‘Gereedschappen’, ‘Hulpmateriaal’ en ‘Eigendommen van de bouwdi-
rectie en personeel’.
De dekking van Sectie I (het Werk) is doorgaans erg ruim. Onder deze sectie is in het 
algemeen gedekt schade als gevolg van beschadiging, vernietiging en/of verlies van 
het werk, ongeacht de achterliggende oorzaak en ongeacht of degene(n) die de scha-
de heeft/hebben veroorzaakt hiervoor aansprakelijk kan/kunnen worden gehouden. 
Dit heeft als voordeel dat discussies over de oorzaak van de schade en de onderlinge 
aansprakelijkheid in beginsel achterwege kunnen blijven en de werkzaamheden in 
geval van schade snel weer kunnen worden hervat. 

Toch is de dekking van Sectie I (het Werk) niet onbegrensd. Naast het feit dat er 
sprake moet zijn van beschadiging, vernietiging en/of verlies, is de dekking begrensd 
naar plaats en tijd. Zo wordt doorgaans als voorwaarde gesteld dat de schade op of 
in de directe omgeving van de bouwplaats is ontstaan. Daarnaast moet de schade 
tijdens de bouwtermijn of – indien deze is overeengekomen – de onderhoudstermijn 
zijn ontstaan. Voor schade ontstaan tijdens de onderhoudstermijn gelden bovendien 
vaak nog aanvullende voorwaarden, bijvoorbeeld dat deze schade het gevolg is van 
werkzaamheden uitgevoerd uit hoofde van de overeengekomen onderhoudsverplich-
tingen of van een oorzaak gelegen vóór aanvang van de onderhoudstermijn. 
Voor de overige secties gelden vergelijkbare dekkingsomschrijvingen, met dien ver-
stande dat daarbij in het algemeen als voorwaarde wordt gesteld dat de oorzaak van 
de schade verband houdt met de uitvoering van het werk.
De meeste CAR-polissen kennen een ruime kring van verzekerden. In het alge-
meen zijn alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen meeverzekerd, zoals 
de opdrachtgever en/of de bouwdirectie, de hoofdaannemer, alsmede eventuele 
onderaannemers, installateurs, ontwerpers, architecten, adviseurs en constructeurs. 
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Leveranciers zijn doorgaans niet meeverzekerd, al zijn er CAR-polissen waarop ook 
leveranciers zijn meeverzekerd.
Er bestaan kort gezegd twee soorten CAR-polissen: aflopende en doorlopende. Aflo-
pende CAR-polissen worden voor één specifiek bouwproject afgesloten. Doorlopende 
CAR-polissen bieden daarentegen in beginsel dekking voor alle tijdens de looptijd van 
de polis uitgevoerde bouwprojecten (automatisch of na aanmelding). Laatstgenoemde 
CAR-polissen worden doorgaans door aannemers afgesloten.

Zaakbeschadiging

Een van de voorwaarden voor dekking is zoals gezegd dat de schade het gevolg is 
van beschadiging, vernietiging en/of verlies van een verzekerde zaak. Met name de 
vraag of er sprake is van zaakbeschadiging leidt in de praktijk vaak tot veel discussie. 
Onder zaakbeschadiging wordt in het algemeen verstaan: een objectieve aantasting 
van de stoffelijke structuur van de zaak die naar verkeersopvattingen de stoffelijke 
gaafheid van die zaak kenmerkt. Simpel gezegd: er moet iets ‘stuk’ zijn. Dat impliceert 
ook dat de zaak ooit ‘goed’ moet zijn geweest. Immers, een zaak die nooit ‘goed’ is 
geweest, is ook niet vatbaar voor beschadiging, zo is de gedachte.
Het is goed voor ogen te houden dat ongeschiktheid of onbruikbaarheid onvoldoende 
is om van beschadiging te kunnen spreken. Hoewel een ongeschikte of onbruikbare 
zaak (bijvoorbeeld te korte heipalen) dikwijls tot schade zal leiden (bijvoorbeeld de 
kosten in verband met het plaatsen van nieuwe heipalen), is deze schade dus niet 
zonder meer gedekt onder een CAR-polis. Wel is het mogelijk dat deze ongeschikte of 
onbruikbare zaak op haar beurt tot beschadiging van een andere zaak leidt (bijvoor-
beeld indien het op de te korte heipalen gebouwde pand verzakt en tot scheurvorming 
leidt). De als gevolg van die beschadiging ontstane schade is in beginsel wel gedekt. 

De vraag of de zaak ooit ‘goed’ is geweest en daarmee vatbaar is voor beschadiging, 
doet zich met name voor bij wordingsprocessen, zoals bijvoorbeeld het uitharden van 
een vloer. De rechtspraak laat op dit punt verdeeldheid zien. Illustratief zijn de zogehe-
ten ‘Monoliet-uitspraken’. De feiten waren als volgt. Tijdens het monoliet afwerken (het 
zogenaamde ‘vlinderen’) van een vloer begint het te regenen. Het reeds monoliet 
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afgewerkte deel van de vloer verliest daardoor het karakter van monolietafwerking, 
terwijl het nog niet monoliet afgewerkte deel van de vloer niet meer monoliet afge-
werkt kan worden. In geschil was of het nog niet monoliet afgewerkte deel van de 
vloer beschadigd was. Het Hof Arnhem overwoog in zijn arrest van 25 oktober 1994 
(BR 1995, 701) dat het nog niet monoliet afgewerkte deel van de vloer op het moment 
dat het begon te regenen, reeds een zodanige samenstelling had verkregen dat deze 
geschikt was voor monoliet afwerking, door het hof aangeduid als een ‘basisvloer’. 
Door de regen was de structuur van deze basisvloer, althans van de bouwstoffen, 
zodanig gewijzigd dat monoliet afwerking niet meer mogelijk was. Daarmee was 
er volgens het hof sprake van een beschadiging van de basisvloer, althans van de 
bouwstoffen.

Tot een ander oordeel kwamen Kamp, De Koning en Wansink in hun bindend advies 
van 1 maart 1995 (BR 1995, 703). Hoewel het feitencomplex van de aan hen voor-
gelegde zaak grotendeels gelijk was aan hiervoor genoemde zaak, kwamen zij tot 
het oordeel dat de vloer niet was beschadigd. Daartoe overwogen zij kort gezegd dat 
de vloer nog niet was uitgehard op het moment dat deze door de regen van structuur 
veranderde en er dus ook nog geen sprake was van een ‘gave’ vloer die vatbaar 
is voor beschadiging. Van een beschadiging van de bouwstoffen was volgens hen 
evenmin sprake, omdat deze op het moment van de regenval reeds in de betonmortel 
waren opgegaan en daarmee hun zelfstandigheid hadden verloren en om die reden 
niet vatbaar waren voor beschadiging. De Koning kwam in zijn minderheidsstandpunt 
overigens tot de conclusie dat de vloer wel was beschadigd.
Ook de Hoge Raad heeft zich over deze problematiek uitgelaten in zijn arrest van 11 
maart 2015 (S&S 2009, 132). Door een gebrek in de gebruikte primer waren tijdens 
het uitharden van de verflaag onregelmatigheden ontstaan in de op deze primer 
aangebrachte topcoating. Partijen waren verdeeld over de vraag of deze onregelma-
tigheden als een beschadiging konden worden aangemerkt. Het hof had geoordeeld 
dat dit niet het geval was. De Hoge Raad casseerde en overwoog daartoe onder meer 
als volgt:

‘Voor het antwoord op de vraag of de door de primer veroorzaakte onregelmatigheden 

Kennedy Van der Laan Bouw en aansprakelijkheid  

Hoofdstuk 6  De CAR-polis

in de topcoatings beschadigingen in de zin van de polisvoorwaarden zijn, is beslis-
send of de stoffelijke structuur van de natte topcoatings zelf aanvankelijk gaaf was, 
dat wil zeggen voldeed aan alle kenmerken en eisen om te kunnen uitharden tot een 
verflaag zonder gebreken. 
Het oordeel van het hof dat dit nimmer het geval is geweest, is onbegrijpelijk, in 
aanmerking genomen dat zoals ook het hof tot uitgangspunt heeft genomen, eerst 
nadat de topcoatings op de primer waren aangebracht lucht vanuit de primer in die 
toen nog natte, een stoffelijk goed in de zin van art. 1 onder 7 van de polisvoorwaar-
den vormende, coatings is binnengedrongen en vervolgens daarin tijdens het drogen 
pinholes, kraters en vacuolen heeft doen ontstaan. Bij voormeld uitgangspunt kan 
immers slechts worden geoordeeld dat de topcoatings aanvankelijk toen zij nog nat 
waren gaaf waren en nadien tijdens het drogen door een van buiten komende oor-
zaak zijn beschadigd.’

Uit dit arrest volgt dat ook een zaak in wording in beginsel vatbaar is voor beschadi-
ging, mits deze alle eigenschappen heeft om te kunnen verworden tot een zaak zon-
der gebreken. Hoewel het in deze zaak ging om de uitleg van het begrip ‘zaakschade’ 
in een aansprakelijkheidsverzekering, lijkt dit arrest ook van betekenis voor de uitleg 
van het begrip ‘zaakbeschadiging’ in een CAR-polis. Ook in de sindsdien verschenen 
lagere rechtspraak wordt voornoemde maatstaf gehanteerd bij het beoordelen van 
de vraag of er sprake is van zaakbeschadiging onder een CAR-polis (zie bijvoorbeeld 
Rechtbank Rotterdam 7 november 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9314).

Wel is het van belang om steeds het object te definiëren, zoals dat gaaf aanwezig was 
voordat het schadevoorval plaatsvond. Mocht het eindproduct (bijvoorbeeld een vloer) 
nooit ‘goed’ zijn geweest en/of niet alle eigenschappen hebben om te verworden tot 
een zaak zonder gebreken en om die reden niet vatbaar zijn voor beschadiging, dan 
is niet uitgesloten dat een of meerdere onderliggende bouwstoffen wel zijn bescha-
digd, zeker niet indien zij hun zelfstandigheid op het moment van beschadiging nog 
niet hebben verloren. Vanzelfsprekend heeft dit wel gevolgen voor de omvang van de 
gedekte schade. De kosten in verband met het herstel van een of meerdere bouwstof-
fen zullen immers doorgaans lager zijn dan de kosten in verband met het herstel van 
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het eindproduct. 
In het algemeen wordt aangenomen dat – tenzij in de polis anders is bepaald – ook 
vervuiling en verontreiniging van een zaak beschadiging van die zaak oplevert, mits 
de ene stof aan de andere hecht en die hechting van dien aard is dat deze zonder 
serieuze schoonmaakmaatregelen van blijvende aard is. Hoewel in oudere lagere 
rechtspraak anders is bepaald, lijkt dus niet vereist dat de hechting zodanig is dat de 
zaak slechts kan worden gereinigd met beschadiging van die zaak.

Omvang herstel

Indien er sprake is van beschadiging, vernietiging en/of verlies van een verzekerde 
zaak en dit tot schade heeft geleid, dan komen onder een CAR-polis in beginsel alleen 
de kosten in verband met het herstel en/of de vervanging van die zaak voor vergoe-
ding in aanmerking. Naast de feitelijke herstelkosten worden daartoe doorgaans ook 
gerekend de uit- en inbouwkosten, de opruimkosten en de honoraria van architecten, 
inspecteurs en technische adviseurs. Sommige CAR-polissen bieden daarnaast ook 
dekking voor de zogeheten ‘zoekkosten’, dat wil zeggen de kosten gemaakt ter vast-
stelling van de omvang en de oorzaak van de schade. Deze kosten zijn doorgaans 
alleen gedekt indien uiteindelijk blijkt dat er sprake is van een gedekte schade.
De kosten in verband met het wegnemen van de achterliggende oorzaak van de 
schade zijn in beginsel niet gedekt. Dat wil in de praktijk nog wel eens moeilijk aan 
verzekerden uit te leggen zijn, zeker indien het een kwestie van tijd is voordat deze 
achterliggende oorzaak opnieuw tot schade leidt. 

Gevolgschade is evenmin gedekt, tenzij dit apart is meeverzekerd. Zo bestaat de 
mogelijkheid om in aanvulling op een CAR-polis een Delay in Start-Up (DSU)-verze-
kering en/of een Advance Loss of Profits (ALOP)-verzekering af te sluiten, die dekking 
bieden voor eventuele vertragingsschade in het geval van een gedekte CAR-schade.
Hoewel de kosten in verband met het herstel van een beschadigde zaak in begin-
sel zijn gedekt onder een CAR-polis, kan ook hierover discussie ontstaan. Zo is het 
bijvoorbeeld de vraag of slechts de kosten van technisch herstel gedekt zijn, of ook de 
kosten van cosmetisch herstel. Hoewel hierop geen eenduidig antwoord is te geven 
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en het antwoord op deze vraag in belangrijke mate afhangt van de inhoud van de po-
lis en de feiten en omstandigheden van het geval, lijkt daarbij in ieder geval betekenis 
toe te komen aan de aard en de functie van de zaak. Zo zullen aan het herstel van 
een vloer in de entreehal van een hotel uit cosmetisch oogpunt in beginsel hogere 
eisen mogen worden gesteld dan aan het herstel van een vloer in een fabriekshal.

Toelatingsclausules

Hiervoor is reeds aangegeven dat de meeste CAR-polissen een ruime kring van 
verzekerden kennen; in beginsel worden alle bij de uitvoering van het werk betrokken 
partijen als verzekerden aangemerkt. Veelal schrijft het bestek dat ook voor. In de 
praktijk komt het echter regelmatig voor dat indien de CAR-polis door de hoofdaan-
nemer is afgesloten en er schade door een onderaannemer wordt veroorzaakt, de 
hoofdaannemer deze onderaannemer toegang tot de polis weigert. Dit leidt dan weer 
tot de nodige discussie, met vertraging van de werkzaamheden als gevolg. Hoewel 
een dergelijke weigering op gespannen voet staat met de ratio van een CAR-polis, te 
weten het zoveel mogelijk voorkomen van discussies over de oorzaak van de schade 
en de onderlinge aansprakelijkheid, is het de vraag of een onderaannemer hier wat 
tegen kan doen. 

De aanwijzing in de polis van een derde (bijvoorbeeld een onderaannemer) als verze-
kerde kwalificeert in beginsel als een derdenbeding als bedoeld in artikel 7:947 BW, 
zodat een dergelijke aanwijzing alleen herroepbaar is vóór het ontstaan van de scha-
de en met medewerking van de verzekeraar of de derde. In veel CAR-polissen is ech-
ter een toelatingsclausule opgenomen, waarin is bepaald dat sommige verzekerden 
alleen rechten aan de polis kunnen ontlenen wanneer de verzekeringnemer daarmee 
instemt. Een dergelijke toelatingsclausule maakt het derdenbeding in de polis voor-
waardelijk, zodat het de verzekeringnemer in beginsel vrij staat bepaalde verzekerden 
toegang tot de polis te weigeren, ook nadat de schade is ontstaan. Bovendien is 
veelal in (de algemene voorwaarden bij) de onderaannemingsovereenkomst bepaald 
dat onderaannemers niet of slechts onder voorwaarden zijn meeverzekerd op de door 
de hoofdaannemer afgesloten CAR-polis. Het zal in die gevallen voor de betreffende 
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onderaannemer dan ook niet eenvoudig zijn om desondanks met succes aanspraak 
te maken op dekking onder de CAR-polis.

Tot slot

Het afsluiten van een CAR-polis beoogt onder meer discussies over de oorzaak van 
de schade en de onderlinge aansprakelijkheid zoveel mogelijk te voorkomen, zodat 
de werkzaamheden in geval van schade snel weer kunnen worden hervat. De ruime 
dekkingsomschrijving en de ruime kring van verzekerden moeten daaraan bijdragen. 
De praktijk is echter weerbarstiger. Naast het feit dat het regelmatig voorkomt dat 
bepaalde bij de uitvoering van het werk betrokken partijen toegang tot de polis wordt 
geweigerd, kan met name de vraag of er sprake is van zaakbeschadiging – een van 
de voorwaarden voor dekking – tot veel discussie leiden. Dat neemt niet weg dat een 
CAR-polis wel degelijk de nodige zekerheid kan bieden indien er bij een bouwproject 
wat mis gaat.

Mr. M. (Maurits) Oudenaarden 
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Hoofdstuk 7

Opneming, oplevering en 
te late oplevering

Een bouwwerk moet op tijd voltooid worden door de aannemer. Die 
voltooiing wordt in het bouwproces de ‘oplevering’ genoemd en is een 
cruciaal moment. In dit hoofdstuk staan de oplevering en de gevolgen van 
een eventuele te late oplevering centraal. 



Bouwtijd

Een van de verplichtingen die op een aannemer rust, is het uitvoeren van het werk 
binnen de overeengekomen en veelal in het bestek voorgeschreven termijn. De ter-
mijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd is volgens paragraaf 8 UAV 2012 
uitgedrukt in:

1. het aantal werkbare dagen; of 
2. het aantal kalenderdagen; of 
3. een bepaalde opleveringsdatum. 

Als de aannemer of de opdrachtgever voorziet dat de overeengekomen termijn onvol-
doende is om het werk op te kunnen leveren, kan de bouwtijd verlengd worden. Een 
verzoek daartoe van de aannemer moet volgens paragraf 8 lid 4 UAV 2012 schriftelijk 
en tijdig geschieden. Uiterlijk veertien dagen voor het verstrijken van de oorspronke-
lijke termijn dient de aannemer zijn verzoek om bouwtijdverlenging bij de directie in te 
dienen. 

Opneming 

Oplevering is een cruciaal moment in het bouwproces. Als een werk als opgeleverd 
wordt beschouwd, dan betekent dat zoveel als dat een aannemer aan zijn verplichtin-
gen heeft voldaan. Huiselijk gezegd: de aannemer is klaar met de bouw, behoudens 
verplichtingen uit de onderhoudstermijn en/of zogenaamde opleveringspunten. Door 
oplevering van het werk accepteert de opdrachtgever de prestaties van de aannemer 
(lees: hij keurt het werk goed) en aanvaardt de opdrachtgever de aansprakelijkheid 
voor het werk. Omdat de oplevering zo’n belangrijk moment is, beschrijft de UAV 2012 
uitgebreid en gedetailleerd in paragraaf 9 tot en met 11 het proces om van opneming 
en via goedkeuring tot oplevering te geraken. 

Het initiatief om tot oplevering te komen ligt bij de aannemer. Als de aannemer van 
oordeel is dat het werk gereed is voor oplevering, doet hij een aanvraag bij de directie. 
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Daarin deelt hij mee op welke dag de aannemer meent dat het werk voltooid zal zijn. 
Ingevolge paragraaf 9 lid 2 UAV 2012 dienen de aannemer en de opdrachtgever 
vervolgens binnen acht dagen na deze aanvraag het werk gezamenlijk op te nemen. 
Hoewel dit niet uitdrukkelijk in de UAV 2012 is bepaald, wordt er van een dergelijke 
opneming bijna altijd een schriftelijk verslag vervaardigd. Dat is het proces-verbaal van 
opneming of proces-verbaal van oplevering. Dit proces-verbaal bevat een beschrijving 
van hetgeen partijen hebben geconstateerd bij gelegenheid van de opneming en is 
een belangrijk document.

Goedkeuring

Nadat de opneming heeft plaatsgevonden moet de opdrachtgever/directie binnen 
acht dagen meedelen aan de aannemer of hij het werk goedkeurt of aan het werk zijn 
goedkeuring onthoudt, alsmede de redenen daarvoor. Een reden kan bijvoorbeeld 
een ernstig gebrek zijn dat bij gelegenheid van de opneming aan het licht is gekomen, 
of als het werk simpelweg nog niet gereed is. Als de opdrachtgever na opneming niet 
reageert binnen de hiervoor genoemde termijn van acht dagen, dan heeft dat een be-
langrijk rechtsgevolg. In paragraaf 9 lid 5 UAV 2012 is opgenomen dat het werk in dat 
geval geacht wordt stilzwijgend te zijn goedgekeurd. Het is derhalve van groot belang 
dat de opdrachtgever na opneming binnen die termijn het werk goedkeurt of indien 
daartoe aanleiding bestaat aan het werk zijn goedkeuring onthoudt. Als de goedkeu-
ring wordt onthouden, kan de aannemer, meestal nadat herstelwerkzaamheden of 
aanvullende werkzaamheden zijn verricht, een hernieuwd verzoek tot opneming doen 
(zoals hiervoor is beschreven). Het opnemings- en opleveringsproces geschiedt dan 
op dezelfde wijze als hiervoor beschreven.

Oplevering

Bij ieder bouwwerk worden bij de opneming kleine gebreken geconstateerd. Veelal 
kunnen die kleine gebreken op korte termijn worden hersteld en paragraaf 9 lid 4 
UAV 2012 bepaalt dat deze kleine gebreken in beginsel geen reden kunnen zijn om 
de goedkeuring aan het werk te onthouden. Immers, de aannemer heeft er belang bij 
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dat de oplevering niet onnodig wordt uitgesteld. Dat neemt natuurlijk niet weg dat op 
de aannemer de verplichting rust om deze kleine gebreken met bekwame spoed te 
herstellen. 
Paragraaf 9 lid 6 UAV 2012 bevat tenslotte een regeling voor het geval de opdracht-
gever/directie geen gevolg geeft aan de aanvraag tot opneming. De aannemer moet 
dan nogmaals om een opneming verzoeken. Als een herhaald verzoek om het werk 
op te nemen wederom onbeantwoord blijft, dan wordt het werk geacht stilzwijgend te 
zijn goedgekeurd.

De UAV 2012 heeft een gebalanceerde set regels ter zake van de oplevering. Via 
opneming en goedkeuring wordt uiteindelijk de oplevering van het werk bereikt. 
Oplevering is het moment waarop de opdrachtgever het werk goedkeurt. Na de dag 
van oplevering begint de onderhoudstermijn, zoals omschreven in paragraaf 11 UAV 
2012. Gebreken die in de onderhoudstermijn aan de dag treden, moet de aannemer 
herstellen. Oplevering geeft vervolgens partijen de verplichting om tot een eindafreke-
ning van het werk over te gaan.

Te late oplevering

Als het de aannemer onverhoopt niet lukt om het werk te voltooien binnen de over-
eengekomen termijn, zal sprake zijn van overschrijding van de opleveringstermijn. De 
aannemer wordt daardoor schadeplichtig jegens de opdrachtgever voor de (vertra-
gings)schade die de opdrachtgever daardoor lijdt. De UAV 2012 bevat in paragraaf 42 
een zogenaamde kortingsregeling:
’De opdrachtgever kan wegens te late oplevering van het werk aan de aannemer 
kortingen op de aanneemsom opleggen.’

Die korting heeft twee doelstellingen: het is enerzijds een prikkel tot nakoming en der-
halve een boetebeding en anderzijds is de korting een gefixeerde schadevergoeding. 
Die korting moet de aannemer ertoe aansporen om ervoor te zorgen dat hij tijdig op-
levert. Indien de aannemer aan die verplichting niet voldoet, dan hebben partijen door 
de kortingsregeling de schadevergoeding reeds op voorhand bepaald. Door vooraf 
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een gefixeerde schadevergoeding (lees: korting op de aanneemsom) in de overeen-
komst op te nemen, wordt achteraf een moeilijke discussie over de omvang van de 
schadevergoeding voorkomen. De schade wordt berekend door het kortingsbedrag 
te vermenigvuldigen met het aantal dagen dat de overeengekomen opleverdatum is 
overschreden. In deze eenvoud schuilt ook een risico. Indien de werkelijke schade die 
opdrachtgever lijdt groter of kleiner is dan het overeengekomen kortingsbedrag, dan 
is er in beginsel geen ruimte om het verschil aan te vullen of te matigen. Er is immers 
door partijen overeengekomen om een gefixeerde schadevergoeding te hanteren. 
Bovendien schuilt er in paragraaf 42 lid 2 UAV 2012 nog een listig addertje onder 
het gras. Als partijen in het bestek of de overeenkomst geen kortingsbedrag hebben 
opgenomen, maar paragraaf 42 UAV 2012 is wel toepasselijk, geldt een standaard-
korting van 60 euro per dag. Die korting is voor bijna ieder bouwproject van enige 
omvang volstrekt te laag om de werkelijke vertragingsschade te compenseren. Welis-
waar bevat artikel 6:94 BW de bevoegdheid voor de rechter of arbiters om de korting 
aan te vullen of te matigen. Echter, volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad mag 
slechts in uitzonderlijke gevallen van de aanvullings- of matigingsbevoegdheid gebruik 
gemaakt worden. Uitgangspunt blijft immers dat de gefixeerde schadevergoeding een 
contractuele afspraak is tussen partijen.

Het is dus zaak voor een opdrachtgever om een realistisch kortingsbedrag in het be-
stek/de overeenkomst met de aannemer overeen te komen. Een te laag bedrag kan 
ertoe leiden dat de opdrachtgever met een verschil komt te zitten tussen de werkelijke 
schade en de korting. Een te hoog kortingsbedrag heeft veelal een negatief effect op 
de aanneemsom. 
Toch is er via artikel 6:94 BW soms ruimte voor ingrijpen door de rechter respectieve-
lijk de arbiters, zoals blijkt uit deze overweging (RvA 11-02-1993, nr. 16104, BR 1993, 
p. 830): 
‘De vertraging was zo groot en voor de opdrachtgever niet voorzienbaar, dat gelet op 
de tekortkoming de aannemer zich niet op de kortingsregeling mag beroepen.’ 
In deze zaak kon de aannemer zich, gelet op zijn wanprestatie, niet te goeder trouw 
verschuilen achter de lage korting. Door arbiters werd alsnog de werkelijke door op-
drachtgever geleden schade toegekend. 
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Geen ingebrekestelling nodig

Het enkele verstrijken van de opleveringstermijn maakt dat de aannemer de korting 
verbeurt. Een ingebrekestelling is niet nodig. Als een aannemer meent dat hij meer 
tijd nodig heeft om het werk te voltooien moet hij derhalve tijdig om bouwtijdverlenging 
verzoeken. Doet hij dat niet, dan gaat in beginsel de korting lopen. De korting in de 
UAV 2012 wordt berekend over de dagen tussen de overeengekomen opleveringster-
mijn en de werkelijke datum van oplevering. De UAV 2012 berekent de korting niet 
over dagen die geen werkdagen zijn. Indien de opdrachtgever over kalenderdagen 
korting wil opleggen (schade loopt immers ook door in het weekend en in de vakan-
ties) dan zal een afwijkende bepaling in de aannemingsovereenkomst of het bestek 
moeten worden opgenomen. Paragraaf 42 lid 6 UAV 2012 geeft de opdrachtgever de 
bevoegdheid een verbeurde korting in te houden op de eerstvolgende aanneemtermijn. 

Tot slot

De aannemer moet binnen de overeengekomen bouwtijd de aan hem opgedragen 
werkzaamheden voltooien. De aannemer heeft er belang bij van zijn verplichtingen 
te worden ontslagen als het werk voltooid is. Het risico van het werk moet op dat 
moment overgaan op de opdrachtgever. Dat moment is de oplevering van het werk. 
De UAV 2012 bevat een heldere regeling over opneming, goedkeuring en oplevering. 
Na oplevering is de aannemer in beginsel niet meer aansprakelijk voor het werk en 
de gebreken in het werk, behoudens in de in paragraaf 12 lid 2 UAV 2012 genoemde 
gevallen. Daarover meer in het volgende hoofdstuk.

Mr. R.J. (Richard-Jan) Roks
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Hoofdstuk 8

Aansprakelijkheid na oplevering

Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever en is de aanne-
mer in beginsel niet meer aansprakelijk voor het werk en de gebreken in 
het werk, behoudens een aantal uitzonderingen. In het vorige hoofdstuk is 
(het proces van) de opneming en oplevering van het werk uiteengezet. In 
dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de aansprakelijkheid van de aannemer 
na de oplevering van het werk. 

Dit hoofdstuk gaat in op de aansprakelijkheid na oplevering zoals die 
geregeld is in de momenteel meest gehanteerde algemene voorwaarden bij 
aanneming van werk, namelijk de UAV 2012 (Uniforme Administratieve 
Voorwaarden voor de uitvoering van werken) en UAV-GC 2005. Daarbij 
geldt dat de UAV 2012 uitgaat van het klassieke aannemingsmodel, met 
een scheiding tussen ontwerp en uitvoering. Voor geïntegreerde contrac-
ten, waarbij zowel het ontwerp als de uitvoering van het werk aan dezelfde 
partij worden opgedragen, is de UAV-GC 2005 (geïntegreerde contracten) 
opgesteld.



Paragraaf 12 UAV 2012

Paragraaf 12 UAV 2012 betreft de aansprakelijkheid van de aannemer na de opleve-
ring. De hoofdregel op basis van paragraaf 12 lid 1 UAV 2012 is dat de aannemer na 
oplevering niet meer aansprakelijk is voor tekortkomingen aan het werk. Daarop be-
staan uitzonderingen en die zijn genoemd in lid 2 van paragraaf 12 UAV 2012. Daarin 
is bepaald dat de hoofdregel van lid 1 uitzondering lijdt als er sprake is van een gebrek 
1. dat is toe te rekenen aan de aannemer; en 
2. dat ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering en opneming van het werk 
    door de directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden; en 
3. waarvan binnen redelijke termijn na de ontdekking daarvan aan de aannemer 
    mededeling is gedaan. 

Deze voorwaarden gelden cumulatief; pas als aan alle voorwaarden is voldaan, kan 
er sprake zijn van aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering. Daarvoor moet 
onder meer sprake zijn van een verborgen gebrek (een gebrek dat ‘ondanks nauw-
lettend toezicht tijdens de uitvoering, dan wel bij de opneming van het werk door de 
directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden’). Daaruit volgt dat falend 
directietoezicht of het niet opletten bij oplevering een groot risico voor de opdracht-
gever met zich kan brengen, namelijk dat hij de aannemer voor gebreken die daarbij 
opgemerkt hadden kunnen worden niet meer aansprakelijk kan houden. Voor de 
vraag of een gebrek opgemerkt had kunnen worden is – onder meer – relevant of er 
sprake is geweest van incidenteel of dagelijks toezicht. Ook de inhoud van de over-
eenkomst en het bestek kunnen daarbij een rol spelen. Daarbij kunnen ook de aard 
en (vermoedelijke) oorzaak van een gebrek en bijvoorbeeld de tijd die verstreken is 
totdat een probleem zich voordoet van belang zijn bij de beoordeling of sprake is van 
een verborgen gebrek. De bewijslast dat sprake is van een verborgen gebrek rust op 
de opdrachtgever.

Vervaltermijn ex paragraaf 12 lid 4 UAV 2012

Bij aansprakelijkheid na oplevering is er nog een belangrijk aspect om rekening mee 
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te houden. Paragraaf 12 lid 4 UAV 2012 bevat namelijk een vervaltermijn voor het 
instellen van een rechtsvordering ter zake van een verborgen gebrek. Stuiting van 
een vervaltermijn is - anders dan een verjaringstermijn - niet mogelijk. Dat houdt in dat 
een rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek binnen die termijn ingesteld 
moet zijn, omdat die anders niet ontvankelijk is. Daarbij geldt wel dat de aannemer 
een beroep moet doen op het verlopen zijn van de termijn. Een rechter of arbiter mag 
de termijn niet ambtshalve toepassen. 
De termijn voor het instellen van een rechtsvordering in geval van verborgen gebre-
ken bedraagt vijf jaar na de dag van de oplevering dan wel de dag na het verstrijken 
van de onderhoudstermijn indien die is overeengekomen. Alleen wanneer het ernstige 
constructieve gebreken betreft, dan geldt een termijn van tien jaar. Daarvan is sprake 
als het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten dan wel ongeschikt 
is geraakt of dreigt te raken voor de bestemming waarvoor het blijkens de overeen-
komst bedoeld is, en dit slechts kan worden verholpen of voorkomen door het treffen 
van zeer kostbare voorzieningen. 
Deze vervaltermijn geldt voor alle mogelijke vorderingen die een opdrachtgever met 
betrekking tot een verborgen gebrek kan hebben, bijvoorbeeld een vordering tot 
herstel van het gebrek, een vordering tot vergoeding van schade (gevolgschade, 
vervangingsschade, etc.) en zelfs een vordering uit hoofde van onrechtmatige daad, 
indien deze ingesteld wordt op dezelfde feitelijke grondslagen als voor de contractuele 
vordering uit hoofde van verborgen gebrek (aldus RvA 5 februari 2010, Nr. 30.203). 

Uitzonderingen mogelijk?

Het voorgaande kan anders zijn als herstel heeft plaatsgevonden. Dan kan de ver-
valtermijn opnieuw zijn gaan lopen als – zo blijkt uit de rechtspraak van de Raad van 
Arbitrage (RvA 25 maart 2002, Nr. 70.525, BR 2003, p. 151) – aan drie cumulatieve 
voorwaarden is voldaan: 

1. het herstel moet door de aannemer verricht zijn; 
2. het herstel moet niet buiten erkenning van aansprakelijkheid zijn verricht; 
3. het herstel moet substantieel zijn geweest. 
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De nieuwe vervaltermijn geldt dan overigens niet voor het hele oorspronkelijke werk, 
maar uitsluitend voor het herstel zelf (aldus RvA 25 juli 1990, BR 1990, p. 867). 

De nieuwe vervaltermijn geldt dan overigens niet voor het hele oorspronkelijke werk, 
maar uitsluitend voor het herstel zelf (aldus RvA 25 juli 1990, BR 1990, p. 867).  
Daarnaast zouden bijzondere omstandigheden kunnen maken dat een beroep op de 
vervaltermijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Daar 
zal – gezien de jurisprudentie van de Raad van Arbitrage – niet snel sprake van zijn. 
Bijzondere omstandigheden doen zich bijvoorbeeld voor als de aannemer de indruk 
heeft gewekt dat hij aansprakelijkheid voor gebreken zou aanvaarden en bereid zou 
zijn tot herstel over te gaan om op die manier opdrachtgever te verleiden de vervalter-
mijn te laten verstrijken. Of als de wijze van uitvoering van het werk zo onzorgvuldig is 
geweest dat de aannemer ten tijde van de uitvoering had behoren te voorzien dat het 
werk ver binnen de normaal te verwachten gebruiksduur zou vergaan. 

Gevolgen aansprakelijkheid aannemer na oplevering

Als de aannemer na oplevering aansprakelijk wordt geacht voor een gebrek moet hij 
in beginsel de schade herstellen. Als de kosten van herstel niet in redelijke verhouding 
staan tot het gebrek, dan kan de vordering tot herstel worden afgewezen en kan in 
plaats daarvan een schadevergoeding worden toegewezen (mits gevorderd). Verder 
is nog van belang dat de UAV 2012 geen limitering van aansprakelijkheid/schadever-
goeding kent bij schade als gevolg van een gebrek waarvoor de aannemer op basis 
van paragraaf 12 UAV 2012 aansprakelijk is. Dat geldt ook ten aanzien van gevolg-
schade. 

UAV-GC 2005

Paragraaf 28 UAV-GC 2005 komt voor een deel overeen met paragraaf 12 UAV 2012. 
Wat afwijkt is onder meer dat de voorwaarden om een uitzondering aan te nemen 
op de hoofdregel dat de aannemer na oplevering niet meer aansprakelijk is voor ge-
breken in het werk, iets anders zijn geformuleerd. De cumulatieve eisen daarvoor op 
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grond van paragraaf 28 lid 1 UAV-GC 2005 zijn: 
1. de gebreken zijn toerekenbaar aan de aannemer; 
2. de opdrachtgever heeft voorafgaande aan de oplevering de gebreken niet 
    opgemerkt; en 
3. de opdrachtgever had de gebreken op het tijdstip van de feitelijke datum van 
    oplevering redelijkerwijs niet moeten ontdekken. 

Bij voorwaarde 2 gaat het om het daadwerkelijk ontdekken van gebreken. Dat is een 
minder zware eis dan die geldt op grond paragraaf 12 UAV 2012 (waar het gaat om 
gebreken die redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden). Dat verschil hangt 
samen met de geïntegreerde aard van een UAV-GC-contract, waarbij zowel het ont-
werp als de uitvoering van het werk aan dezelfde partij worden opgedragen en waarbij 
directievoering over het algemeen ontbreekt. Daarbij geldt dat de opdrachtgever die 
een gebrek wel heeft geconstateerd, maar niet heeft gemeld aan de aannemer, voor 
dat gebrek de aannemer niet meer aansprakelijk kan stellen. Zwijgen kan dus grote 
gevolgen hebben. 
Een ander belangrijk verschil met de UAV 2012 is dat de UAV-GC 2005 in paragraaf 
28 lid 3 wel een limitering van de schadevergoeding kent. De hoofdregel daarbij is 
dat de in totaal te vergoeden schade is beperkt tot 10 procent van de prijs voor de 
realisatie van het werk. Die beperking tot 10 procent is echter niet van toepassing als 
de omvang van de schade minder bedraagt dan 1.500.000 euro. Bedraagt de bere-
kende schade minder dan 1.500.000 euro, dan is aannemer voor die schade geheel 
aansprakelijk. Als de omvang van de berekende schade het bedrag van 1.500.000 
euro overschrijdt, dan is de beperking tot 10 procent van toepassing. 

Tot slot

Het voorgaande is een weergave van de regelingen ten aanzien van de aansprake-
lijkheid na oplevering op grond van de meest gehanteerde algemene voorwaarden 
in de bouw. Indien in het bestek/de aannemingsovereenkomst uitdrukkelijk van de 
bepalingen van de UAV of UAV-GC is afgeweken, kunnen echter andere bepalingen 
gelden. Datzelfde geldt (uiteraard) als toepasselijkheid van de UAV of UAV-GC niet is 
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overeengekomen. Het is dus ook voor de beoordeling van de aansprakelijkheid na op-
levering  raadzaam de toepasselijke contractstukken na te slaan op ter zake relevante 
bepalingen. 
Tot slot vormen ook door aannemer afgegeven garanties in feite een uitzondering op 
de hoofdregel dat de aannemer na oplevering niet meer aansprakelijk is voor gebreken.
Het onderwerp ‘garanties’ zal in het volgende hoofdstuk apart aan de orde komen. 

Mr. A.C.R. (Anne-Christine) Keuning
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Hoofdstuk 9

Garanties

Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever en is de aanne-
mer in beginsel niet meer aansprakelijk voor het werk en de gebreken in 
het werk, behoudens een aantal uitzonderingen. In het vorige hoofdstuk 
is bij een aantal van die uitzonderingen reeds stilgestaan. In dit hoofdstuk 
wordt nader ingezoomd op een andere uitzondering: de voor het werk of 
onderdelen daarvan afgegeven garanties. 

Dit hoofdstuk gaat in op de inhoud en de gevolgen van de bepalingen over 
garanties zoals die voorkomen in één van de meest  (zo niet: dé meest) 
gehanteerde sets algemene voorwaarden bij aanneming van werk, de 
UAV(Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van 
werken). Tegenwoordig hanteert men veelal de versie uit 2012, maar bij 
oudere bouwwerken ziet men nog regelmatig de versie uit 1989 (of zelfs 
die van 1968). De UAV gaan uit van het klassieke aannemingsmodel, met 
een scheiding tussen ontwerp en uitvoering.

Voor de tegenwoordig ook veel voorkomende geïntegreerde bouwcontrac-
ten, waarbij zowel het ontwerp als de uitvoering van het werk aan dezelfde 
partij worden opgedragen, zijn de UAV-GC 2005 opgesteld. De UAV-GC 
bevatten geen bepaling over garantieverplichtingen van de aannemer. 
Naar de strekking vervult artikel 13 van de – bij de UAV-GC behorende – 
Model Basisovereenkomst in zekere zin de functie van een garantie, 
namelijk via de mogelijkheid voor de opdrachtgever om aan te geven voor
welke – na de oplevering aan het licht komende – gebreken de bewijslast (ten 
opzichte van paragraaf 28 UAV-GC 2005) naar de aannemer verschuift. Na-
der uitgewerkte garantiebepalingen kent de UAV-GC 2005 echter niet; reden 
waarom we ons hierna beperken tot de UAV.



Hoofdregel

Als hoofdregel geldt dus dat de aannemer na de oplevering niet meer aansprakelijk 
is voor het werk en voor daarin aanwezige gebreken (zie onder meer paragraaf 12 
UAV). Zoals in het vorige hoofdstuk is besproken, gelden er uitzonderingen op die 
hoofdregel (i) voor bij oplevering geconstateerde gebreken, (ii) voor gebreken uit de 
onderhoudstermijn, (iii) voor het geheel of gedeeltelijk vergaan van het gebouw (artikel 
7A:1645 BW) en (iv) voor verborgen gebreken. Een vijfde uitzondering op de hoofd-
regel betreft de voor – bepaalde onderdelen van – het werk afgegeven garanties. Ga-
ranties verruimen derhalve de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering. 
Op welke manier garanties dat doen – en in welke mate – wordt hierna besproken.

Eerst echter nog één opmerking ter afbakening. Als we spreken over garanties in de 
UAV (en UAV-GC), dan is het van belang om een duidelijk onderscheid te maken 
tussen de ‘algemene’ garantie voor bouwstoffen enerzijds en de ‘echte’ concreet afge-
geven garanties voor bepaalde onderdelen van het werk anderzijds. De UAV (1989 én 
2012) regelt in paragraaf 17 namelijk voor welke ‘eigenschappen’ van de bouwstoffen 
de aannemer in beginsel altijd in heeft te staan: voor de goede hoedanigheid van 
deze bouwstoffen, voor de geschiktheid voor hun bestemming, voor het voldoen aan 
de (in het bestek en toepasselijke regelgeving) gestelde eisen en ten slotte voor de 
tijdige levering. Deze ‘algemene’ garantie voor de deugdelijkheid en tijdige levering 
van de bouwstoffen is er bij toepassing van de UAV dus altijd. Deze hoeft niet uit het 
bestek of andere specifieke partijafspraken te volgen.
Anders is dit bij de ‘echte’ garantie voor onderdelen van het werk, zoals deze wordt 
geregeld door paragraaf 22 van de UAV. Uit deze paragraaf volgt waartoe de aan-
nemer gehouden is ingeval in het bestek is vermeld dat een of meer onderdelen van 
het werk gedurende een bepaalde periode (vanaf de oplevering van dat onderdeel) 
moeten worden gegarandeerd. Over dit type garantie gaat de rest van dit hoofdstuk.

Hoe ontstaat een garantie? 

Een bestaand misverstand is dat voor het ontstaan van een – de aannemer bindende 
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 – garantie, de afgifte van een garantiecertificaat vereist is. Dit is echter niet het geval. 
Dit blijkt met zoveel woorden uit een uitspraak van de Raad voor Arbitrage voor de 
Bouw (RvA), maar eigenlijk ook al uit de tekst van paragraaf 22 lid 2 UAV. De daarin 
omschreven garantieverplichtingen gelden immers voor de aannemer ‘indien in het 
bestek is vermeld dat een of meer onderdelen van het werk moeten worden gegaran-
deerd’. Kortom: de gebondenheid van de aannemer als garant volgt (reeds) uit het 
bestek.

Anders is dat echter wanneer de garantie volgens het bestek door de onderaannemer 
of leverancier verstrekt moet worden (zodat op die partij dan ook de garantieverplich-
tingen rusten). Uit paragraaf 22 lid 3 UAV volgt dat in dat geval in beginsel wel nodig 
is dat de onderaannemer/leverancier een garantiecertificaat aan de opdrachtgever 
verstrekt. De aannemer moet ervoor zorgen dat dit gebeurt. Verstrekt de onderaan-
nemer/leverancier deze garantie echter niet, dan moet de aannemer deze zelf aan 
de opdrachtgever verstrekken (waardoor het dan alsnog zijn eigen garantie wordt). 
Vanwege dit laatste aspect dient ook nauwgezet gecontroleerd te worden (door de op-
drachtgever en aannemer) of hetgeen de onderaannemer/leverancier in het certificaat 
garandeert, wel één-op-één overeenkomt met hetgeen volgens het bestek door hem 
gegarandeerd moest worden.
overeengekomen. Het is dus ook voor de beoordeling van de aansprakelijkheid na op-
levering  raadzaam de toepasselijke contractstukken na te slaan op ter zake relevante 
bepalingen. 
Tot slot vormen ook door aannemer afgegeven garanties in feite een uitzondering op de
hoofdregel dat de aannemer na oplevering niet meer aansprakelijk is voor gebreken. 
Het onderwerp ‘garanties’ zal in het volgende hoofdstuk apart aan de orde komen. 

Wanneer slaagt een beroep op de garantie?

Paragraaf 22 lid 2 UAV bepaalt wanneer een beroep op een afgegeven garantie kan 
worden gedaan en waartoe dat de aannemer in dat geval verplicht. De inhoud van 
deze paragraaf was in de UAV 1989 overigens enigszins anders dan hoe deze thans 
in de UAV 2012 is. Waarin dat verschil precies zit, en wat de achtergrond van die 
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wijziging is geweest, komt verderop aan de orde.

Paragraaf 22 lid 2 UAV 1989 bepaalt voor de gegarandeerde onderdelen dat de ga-
rant zich verbindt om voor eigen rekening alle tijdens de garantieperiode optredende 
gebreken, waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die met grote mate van 
waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan minder goede hoedanigheid of 
gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging van opdrachtgever zo spoedig mogelijk 
te herstellen. Uit de gecursiveerd weergegeven onderdelen van deze paragraaf blijken 
twee dingen:

-  Aan de ene kant volgt eruit dat het de opdrachtgever is op wie in beginsel de 
   bewijslast rust dat de optredende gebreken zijn toe te schrijven aan het feit dat het  
   onderdeel niet voldoet aan de garantie. Bewijst de opdrachtgever dat niet, dan komt 
   het herstel van de gebreken (toch) voor zijn eigen rekening.
-  Maar aan de andere kant volgt eruit dat de ‘lat’ voor dit bewijs relatief laag ligt. De 
   opdrachtgever hoeft immers niet aan te tonen dat strijdigheid met de garandeerde 
   eigenschappen de oorzaak van de gebreken is; hij hoeft slechts aannemelijk te ma
   ken dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moet worden toegeschre-
   ven aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering. Dit betreft dus   
   (slechts) een lichte bewijslast. Onomstotelijk wetenschappelijk bewijs is niet vereist.

Volgt uit paragraaf 22 UAV een risicoaansprakelijkheid?

Het feit dat volgens de oude formulering van paragraaf 22 lid 2 UAV voor een beroep 
op de garantie voldoende was dat de opdrachtgever aannemelijk maakte dat het 
gebrek moest worden toegeschreven aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige 
uitvoering, zonder dat verwijtbaarheid of schuld van de aannemer vereist was, riep in 
de praktijk de vraag op of voor een beroep op de herstelplicht van de aannemer vol-
doende was dat sprake was van een tekortkoming die niet voortvloeit uit het bestek. 
Of anders gezegd: of op grond van paragraaf 22 lid 2 UAV een risicoaansprakelijkheid 
op de aannemer rustte.
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Op deze vraag is door de RvA beslist in een uitspraak uit 2005, in een procedure 
waarin de opdrachtgever de aannemer had aangesproken tot vervanging van de 
gevelbeplating wegens aantasting daarvan door pokvormige corrosie, en waarbij ter 
discussie stond of de oorzaak van deze corrosie gelegen kon zijn in een ondeugdelijk 
– van de opdrachtgever afkomstig – ontwerp. Volgens de opdrachtgever was dit geen 
relevant discussiepunt, nu volgens haar de corrosie hoe dan ook een tekortkoming 
opleverde en dat volgens haar voldoende was, gezien de tekst van paragraaf 22 lid 
2 UAV (in dit geval: versie 1968). De appelarbiters van de RvA oordeelden dat de 
opdrachtgever weliswaar niet hoeft aan te tonen dat sprake is van verwijtbaarheid of 
schuld van de aannemer, maar dat zij evenmin kan volstaan met de enkele stelling 
dat sprake is van corrosievorming op de platen. Opdrachtgever moet volgens de RvA 
stellen en zo nodig bewijzen dat het gebrek een gevolg is van een uitvoeringsfout of 
van toepassing van ondeugdelijk materiaal. 

In een uitspraak van de RvA uit 2007, waarin het handelde over de UAV 1989, werd 
ook nog eens met zoveel woorden bevestigd dat omstandigheden die volgens de UAV 
voor rekening van opdrachtgever komen, zoals ontwerpfouten, niet leiden tot ‘minder 
goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering’.

Samenvattend

Resumerend geldt dus:

-  dat de gebondenheid van de aannemer aan de garantie voor een onderdeel van het 
   werk (reeds) uit het bestek volgt;
-  dat bij een beroep op paragraaf 22 UAV de bewijslast op de opdrachtgever rust, 
   maar deze ‘slechts’ aannemelijk moet maken dat het gebrek een gevolg is van een 
   uitvoeringsfout of van toepassing van ondeugdelijk materiaal;
-  dat paragraaf 22 UAV (dus) geen wijziging brengt in de scheiding tussen ontwerp-, 
   respectievelijk uitvoeringsverantwoordelijkheid;
-  dat de garantie van paragraaf 22 UAV niet leidt tot risicoaansprakelijkheid.
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Ter verduidelijking van de twee laatste punten is in de UAV 2012 paragraaf 22 lid 2 
aangepast naar: 
‘gebreken, waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die met grote mate van
waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de 
aannemer kan worden toegerekend.’ 

Hiermee is duidelijker verwoord dat het niet gaat om een risicoaansprakelijkheid voor 
gebreken.

Tot slot: Een aantal relevante weetjes en inzichten

Ten behoeve van de schadepraktijk benoemen we hier nog enkele relevante ‘weetjes’ 
en ‘inzichten’ aangaande – de praktische consequenties van – afgegeven garanties:

-  Paragraaf 22 lid 4 UAV bepaalt dat de overeengekomen garantie geldt vanaf het 
   gereedkomen (of de levering) van het gegarandeerde onderdeel van het werk. 
   Hieruit volgt dat de garantie dus al kan ingaan vóór de oplevering van het werk.
-  Wanneer de aannemer uit hoofde van een garantieverplichting gebreken dient te 
   herstellen, vindt er geen verrekening ‘nieuw voor oud’ plaats. Dat de opdrachtgever 
   in zekere zin profiteert van de hernieuwde oplevering van het gegarandeerde 
   onderdeel, heeft dus geen consequenties.
-  Vanaf het moment van de (oplevering van de) herstelwerkzaamheden, gaat de 
   contractueel overeengekomen garantietermijn opnieuw lopen.
-  Een garantie doet in beginsel geen afbreuk aan de andere rechten die opdracht-
   gever jegens aannemer heeft. De garantie vermindert bijvoorbeeld de aanspraken 
   op grond van paragraaf 12 UAV in beginsel niet. 
-  Maar let op: garantiebepalingen in overeenkomsten of afgegeven certificaten 
   bevatten regelmatig (verholen) aansprakelijkheidsbeperkingen. Enerzijds doordat 
   hierin een beperking van de omvang van de herstelverplichtingen is opgenomen. 
   En anderzijds doordat een garantie gekoppeld kan zijn aan de vermelding dat de 
   aansprakelijkheid van de garant tot de genoemde herstelverplichtingen beperkt zal 
   zijn. Met name in die laatste situatie wordt de aansprakelijkheid van de garant dus 
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   niet zozeer verruimd, maar juist beperkt. Immers, met een dergelijke bepaling wordt 
   aansprakelijkheid voor gevolgschade uitgesloten en wordt ook de herstelverplichting 
   in tijd beperkt tot gebreken die aan het licht komen tijdens de gegarandeerde 
   periode (die overigens ook langer kan zijn dan de ´algemene´ aansprakelijkheidster
   mijn van paragraaf 12 UAV).   

Mr. P. (Peter) van den Broek

71-72



www.kvdl.com
Amsterdam / Eindhoven


