
Juridisch
*

Geotechn ische risico's
verstrekkend
Het is druk onder het maai-
veld, De aanwezigheid van
een veetheid aan-kabels en
leidingen, bodemvreemde
materialen, obstakels, en
aardlagen van verschi !lende
soort en dikte maken dat bij
vrijwel ieder gww-project
aanzienlijke risico's aanwezig
zijn indien op de voorgeno-
men locatie niet afdoend
vooronderzoek heeft plaats-
gevonden.

Vanuit de traditionele bestekken als Stabu en

RAW, beiden aangestuurd door de UAV 2012,

is het administratieve kader vrij transparant
m.b.t. de verdeling van dit soort risico's onder
maaiveld. De opdrachtgever levert een bestek

aan dat zich minimaal op D0-niveau bevindt
zodat opdrachtgever de benodigde opzetver
gunningen kan verzorgen.

Binnen de UAV 201 2 is de opdrachtgever
verantwoordelijk voor zijn ontwerp. Hetzelfde

heeft te gelden voor de door of namens hem

voorgeschreven constructies en werkwijzen,
daaronder begrepen de invloed die daarop
door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend.
Dit beginsel is uitdrukkelijk in par 5.2

verankerd.

E.e.a. impliceert dat de opdrachtgever reeds in

de aanloop van het project de noodzakelijke en

relevante geotechnische en geohydrologische

onderzoeken moet hebben verricht en deze in

de bestekseisen moet hebben verdisconteerd.
Een aannemer zal slechts dan aansprakelijk
kunnen zijn, indien hij precontractueel of eerst

tijdens de uitvoering van het werk klaarblijke-

lijke, en dus evidente, fouten en of onjuisthe-
den heeft ontdekt, en daar niet tegen heeft
gewaarschuwd. Bij het aldus bewust voortbou-
wen op basis van die niet kloppende gegevens

wordt aannemer aansprakelijk aldus par 6,14
UAV 201 2.

lnschrijffase
In dit traditionele bouworgansisatiemodel
waarbij dus een strikte scheiding bestaat
tussen ontwerp en uitvoering, wordt een

aannemer tijdens de uitvoering ook beschermd

daar waar de ti.idens de uitvoering blijkende
situatie van terreinen afwijkt van de in het
bestek aangeduide toestand. Par.29 lid 3 UAV

20'l 2 bepaalt daartoe uitdrukkelijk dat op dat
moment de aannemeL afgezien van de

verrekening van meer en minderwerk, een aan-

spraak heeft op bijbetaling indien de

verschillen van zodanige aard zijn dat de
gevolgen daarvan redelilkerwijs niet voor zijn

rekening kunnen komen.

Het is om bovenstaande redenen begrijpelijk
dat sommige opdrachtgevers die bodemrisico's
liever zien verschuiven naar de uitvoerende
partij. Feitelijk zou een opdrachtgever dan

gebruik kunnen maken van een contract op

basis van de GC 2005. Binnen par. 13 lid 1 GC

is daartoe bepaald dat een opdrachtnemer
verantwoordelijk is voor de afstemming van de

werkzaamheden op de bodemgesteldheid.
Omdat onder het begrip werk ook ontwerp-
werkzaamheden worden verstaan, zal een

opdrachtnemer al in de inschrijffase de nodige
gelden moeten reserveren voor geotechnische

onderzoeken.

lndien echter de opdrachtgever voor een

GC-contract heeft gekozen, wordt tegelijkertijd
de door zovele opdrachtgevers gekoesterde

grip op het ontwerpproces deels verloren.
Mede hierdoor kan het gebeuren dat een

opdrachtgever wel kiest voor een bestek met
ontwerp, maar dat hij tracht de uitvoerende
partij, in weerwil van de UAV 2012, verant-
woordelijk te maken voor bijvoorbeeld (werk)

terreinen en alles wat zich onder maaiveld
bevindt.
Een fraai voorbeeld wordt gevonden in een

uitspraak van de Raad van Arbitrage d.d. 1 7

januari 2019; geschilnummer 36.435. Het

betrof een werk op basis van een Stabu-be-

stek. ln aanvulling op par.1 5 UAV 201 2

bepaalde het bestek dat aannemer reeds voor
de inschrijving op de hoogte werd geacht te
zijn van het werkterrein. Opdrachtgever was
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daarmee in de veronderstelling dat de

aannemer precontractueel al een KLIC-melding

had moeten doen en eventuele aanwezig
kabels en leidingen had moeten lokaliseren.

ln rechtsoveniveging 20 van dit vonnis
oordeelden arbiters anders, De verplichting
hield alleen in dat de aannemer heeft gekeken

naar de staat van het werkterrein, de situering
en de hoogteligging. Daarnaast konden

laad- en losplaatsen en toegangswegen
worden geschouwd. Het handelde dus volgens
arbiters enkel om de uiterlijke verschijnings-
vorm van het werkterrein en uitdrukkelijk niet
op wat in de grond zit.
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Aansprakelijkheid voor bodem en K&L ligt
in de RAW bij 0G

Bij het voortbouwen op niet kloppende
gegevens wordt aannemer aansprakelijk

Een andere verdeling vergt keuzes en

contractueel maatwerk

Bij inschrijving dient de risico-allocatie
helder te zijn
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