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Corirdinqtie en GC 2005
Het is bii grote projecten
standaard dat meerdere
partijen bij de realisatie van
het werk tegelijkertijd op
dezelfde locatie werkzaam
zijn. AIs die partijen met
elkaar gemeen hebben dat
zij dezelfde opdrachtgever
hebben en hun werkzaamhe-
den van invloed zijn op het
werk, wordt gesproken over
nevenaannemrn9.

Artikel 9 basisovereenkomst geeft met een

aantal opties weer bij wie de coijrdinatietaak
ligt indien er een verband is met andere

werkzaamheden: bij opdrachtgever of
opdrachtnemer. 0pdrachtgever heeft tevens de

mogelijkheid via Annex Vl een corirdinatieover-
eenkomst bij te sluiten.
Al in de tenderfase dienen inschrijvers zich

bewust te zijn van wat de economische impact
is van het feit dat de corirdinatie bij hen wordt
gelegd. Alle relevante aspecten zullen hierbij
moeten worden beoordeeld.

Wat houdt de coordinatie exact in? ln beginsel

houdt de coordinatie een inspanningsverplich-
ting in (Raad van Arbitrage 33.1 1 5 rechtsover-

weging 27).0mdat de opdrachtnemer
afhankelijk is van derden kan niet altijd
worden ingestaan voor het behalen van de

beoogde doelstellingen. 0ok is de coordinator
niet verantwoordelijk voor de conecte
uitvoering van de werkzaamheden van de

andere partijen. Let wel, er zijn binnen de taak
wel degelijk resultaatverplichtingen te duiden,

zoals bijvoorbeeld het actueel houden van de

planning en het organiseren van overleggen.

Het is relevant na te gaan welke partijen

toetreden tot de coordinatieovereenkomst,

Een opdrachtgever moet heldere keuzes

maken t.a.v. de corirdinatie

Het is relevant na te gaan welke partijen

toetreden tot de corirdinatieovereenkomst

Cotirdinatie bij een 0N, dient te worden
gefaciliteerd met een deugdelijk contract

De GC verplicht inschrijvers corirdinatie in

de aanbieding af te prijzen
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0p een bouwplaats werken vaak meerdere partijen samen, E6n van hen moet de coordinatierol op zich nemen. (Foto: BPl, Bouw-

plaats Inrichters)

waarbij wordt gecheckt of de cocirdinator
voldoende bevoegdheden heeft de taak
effectief en efficidnt te kunnen uitvoeren.
Voorts: moeten er vergaderingen worden
gehouden en zo ja hoeveel, moeten er ook
notulen worden opgemaakt? Hoe en wanneer

moet opdrachtgever in kennis worden gesteld

als 66n van de te coordineren partijen

tekortschiet in de planning?

Economische opgave
Daarnaast zijn o.a. van belang: hoe is het
regime van boeteclausules geregeld? Moeten
partijen elkaar bij een verwijtbare en

aantoonbare stagnatie individueel aanspreken,

en zo ja voor de redle schade of een gefixeerd

bedrag, of kan een claim worden doorgelegd

naar de opdrachtgever?
De precontractuele scan moet goed worden
uitgevoerd, zodat de inschrijver van tevoren
een begroting kan maken van de in de

realisatie te maken kosten. Feitelijk is dit ook
de economische opgave van de GC aan de

inschrijver. Niet voor niets bepaalt par. 8 lid 4
GC dat inschrijvers in hun aanbieding expliciet
met het verband met andere werken rekening

dienen te houden.

lndien in de realisatie die op voorhand
ingeschatte werkzaamheden aanzienlijk
zouden worden verzwaard, opent par. 8 lid 4

GC de mogeliikheid van compensatie in tijd en

geld via par. 44 lid 1 sub a GC. Het mag

duidelijk zijn dat een dergelilke claim meer

kans van slagen zal hebben als de inschrijver

van een aantoonbaar economische aanname is
uitgegaan, dan dat in het geheel binnen de

aanneemsom geen kosten hiervoor werden
gereserveerd.

Par. 44 lid 2 GC vereist dat een dergelijke

aanspraak ln tijd en geld met bekwame spoed

schriftelijk moet worden gemeld. Volgens de

toelichting op de GC editie 2005, pagina l2
onder 5.2, wil het begrip bekwame spoed

zeggen dat opdrachtnemer voor het indienen

van de claim wel enige tijd mag gebruiken voor

bijvoorbeeld beraad of nader onderzoek.

Vervolgens zal opdrachtnemer de claim

inhoudelijk moeten motiveren middels een

onderbouwing. Uit RVA geschilnummer 36.433,

rechtsoverwegingen 35 en 36 blijkt duidelijk dat

uit par. 8 lid 4 GC volgt dat van een opdrachtne-

mer in de uitvoering een zekere flexibiliteit mag

worden verwacht, zeker gelet op de voor

opdrachtnemer kenbare aard van het werk.

Notulen
Teneinde verrassingen aan de zijde van de

opdrachtgever te voorkomen is het raadzaam

de notulen van de vergaderingen aan opdracht-
gever ter kennis te brengen, waardoor deze de

status van contractdocument verkrijgen. Daar

waar de coiirdinatie ook een taak wordt van de

opdrachtnemer, dient zij bij een opgetreden
stagnatie veroorzaakt door een nevenopdracht-
nemer, tevens in het kader van par. 1 9 een

zogenoemde afwijking te schrijven, met daarbij
aangevend a) de gevolgen voor de contractuele
bouwtijd, b) de oorzaak, c) de risico eigenaar en

d) de te nemen corrigerende en preventieve

maatregelen.
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