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Niet gemeld is geen geld
Als een aannemer zijn finan-
ciEle aanspraken op een
opdrachtgever niet tiidig
schriftelijk kenbaar heeft
gemaakt, bestaat het gevaar
op verlies van de claim.
Voor de wijzi g ingenprocedu-
re ligt dat principe besloten
in S 45 lid 2 GC waarbii de
opdrachtnemer een schrifte-
lijke prijsaanbieding moet
maken.

Voor aanspraken uit hoofde van kostenver-
goeding en of termijnverlenging bepaalt g 44
lid 2 GC uitdrukkelijk dat aanspraken met
bekwame spoed, schriftelijk en overigens
gemotiveerd ter kennis van opdrachtgever
moeten worden gebracht. Ook in de
precontractuele fase heeft de tegeltjeswijs-
heid van de meldplicht te gelden. Alhoewel
de meeste inschrijvers hiervan wel doordron-
gen zijn, blijkt de praktijk weerbarstig.
De factor tijd in combinatie met de veelheid
aan tenderstukken worden vaak als excuus
genoemd het contract niet van a tot z door te
nemen. Uiteraard speelt de inrichting van een

tenderteam ook een grote rol. Bestaat het
team uit te veel personen met een technische
achtergrond, dan ontstaat het gevaar dat de

focus ligt opVraagspecificatie nr. 1 (eisen) en

minder op het procesdeel van Vraagspecifica-
tie nr. 2.

Wezenlijke risico's
lndien dan in het procesdeel wezenlijke
wijzigingen zijn aangebracht op bijvoorbeeld
vergunningenmanagement door te bepalen

dat de inspanningsverplichting van 5 1 0 lid 1

moet worden gelezen als resultaatsverplich-

ting, dan ontstaan er voor een potentiiile
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De omvang van het contract of tijdsdruk
zijn geen argumenten om dit niet te doen
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De waarschuwingsverplichting geldt ook
al in de tender
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opdrachtnemer wezenlijke risico's als dit niet
tijdig wordt onderkend. Bij financieelmanage-
ment wordt vaak afgeweken van de tekst hoe

de prijsaanbieding vorm te geven. ln afwijking
van de GC wordt dan vaak bepaald dat een

opdrachtnemer slechts recht heeft op de

directe kosten met een reeds van tevoren

bepaald percentage aan startkosten.
lndlen een inschrijver hierover niet klaagt,
heeft deze dus impliciet afstand gedaan van

de indirecte kosten. Een afwijking van de

standaardtekst van 5 45 lid 2 sub a dat een

opdrachtnemer recht heeft op de (directe

kosten en indirecte kosten) te vermeerderen

met een redelijk percentage aan algemene
kosten, winst en risico leidt dan al snel tot een

mager financieel eindresultaat, Bij grote

werken met een relatief zwaar procesdeel kan

dit zelfs tot een verlieslatend werk leiden,

omdat de indirecte kosten uit de formule
werden gehaald.

Formeel richt de waarschuwingsverplichting
van de GC zich tot de opdrachtnemer.

Paragraaf 1 L GC bepaalt dat dit de entiteit is

aan wie het werk is opgedragen. Wel degelijk

moet ook voorafgaande aan het sluiten van de

overeenkomst worden gewaarschuwd. Artikel
7:754 BW bepaalt zulks uitdrukkelijk.

Tijdig klagen
Het niet nakomen van deze waarschuwings-

verplichting, die zich in praktische zin laat
vertalen door het stellen van vragen bij de

Nota van lnlichtingen is zwaar. Uit een vonnis
van de Raad van Arbitrage d.d. 04 augustus

2017 (geschilnummer 35.630) blijkt duidelijk
dat een opdrachtnemer niet eerst in de

realisatiefase moet klagen over het feit dat

slechts beperkte informatie over de bodemge-

steldheid aanwezig was en dat ten ti.jde van

de inschrijving slechts beperkt bodemonder-
zoek mogelijk was. De inschrijver had volgens

arbiters uitdrukkelijk in de Nota moeten

klagen. Door dat na te laten, stond opdracht-

nemer geen beroep op 5 44 lid 1 sub b GC

open. Ook het argument dat inschrijver niet

wist dat hij tijdig moest klagen, werd
genadeloos afgestraft in een vonnis van de

Rechtbank Gelderland d.d. 1 5 december 2017
(ECLI: NL: RBGEL:201 7:6695). De Rechtbank

stelde zonder omhaal dat het weliswaar

begrijpelilk is dat de inschrijver die niet zo

thuis is in het aanbestedingsrecht, zich niet
zal hebben gerealiseerd dat er tijdig moet
worden geklaagd, maar dit moet op grond

van het aanbestedingsrecht voor haar

rekening en risico blijven. Zij had zich immers

van professionele bijstand kunnen voorzien

om dit risico en de gevolgen daarvan af te
wenden, zo stelde de Rechtbank.

ledere inschrijver zal zijn tenderproces
idealiter dus zo dienen in te richten dat er
voldoende tijd is alle stukken te lezen en

goede vragen te stellen.

Pieter de Vries is consultant bij Kpieto!.
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