
x Juridisch

Mr. P. de Vries

Op tiid 6n volgens eisen opleveren
Een van de hoofdverplich-
tingen van een opdrachtne-
mer is het werk op de vast-
gestelde datum op te
leveren. Voldoet het werk
op dat moment niet aan de
eisen van de overeenkomst
dan bepaalt S 4 lid 1 GC dat
sprake is van een gebrek.

De eisen van de overeenkomst vallen blijkens

S 4 lid 3 uiteen in eisen die voortvloeien uit
het normale gebruik en eisen die voortvloeien
uit het bijzonder gebruik. Die laatste eisen

dienen in de vraagspecificatie (deel l) uitdruk-
kelijk te zijn opgenomen.
Opdrachtgevers doen er goed aan de

vraagspecificatie op volledigheid te toetsen.
Ook eventueel toegevoegde objecten en

functiebomen moeten compleet zijn. Aan het
formuleren van de eisen voor bijzonder
gebruik moet de nodige aandacht worden
besteed om in de realisatie discussies

omtrent de omvang van de scope te
voorkomen.
Kortheidshalve wordt venruezen naar de

Crow-publicatie: handboek specificeren, met
daarin opgenomen een bijlage I met de titel:
'Eisen aan eisen'. Zo moet een eis ondermeer
actueel zijn, haalbaar en toetsbaar zijn.
Uiteraard dienen de eisen'Smart'te worden
geformuleerd. Dit acroniem staat voor:
specifiek, meetbaar in de zin van beoordelaa;
acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Duidelijk ziin
ls een eis onvoldoende smart, dan kan dit in
strijd komen met het bepaalde van artikel
6:227 BW waarin is bepaald dat overeenkom-
sten voldoende bepaalbaar moeten zijn.

Bijzondere eisen staan uitputtend in de
vraagspecificatie

De eisen dienen 'Smar.t'te worden
geformuleerd

Algemene eisen moeten door de op-

drachtnemer zelf worden afgeleid

Ook criteria van het acceptatieplan kun-
nen de eisen van VS I aanvullen
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Afhankelijk van de klaarblijkelijkheid van die

onbepaalbaarheid kan het dan voorkomen dat
eisen worden uitgelegd ten nadele van degene

die ze heeft opgesteld. Een voorbeeld van deze
'contra proferentem'-regel blijkt uit een vonnis
van de Raad van Arbitrage (RvA) d.d. 06

februari 2009; geschilnummer 30.773. Het

handelde om een onderhoudsbestek op basis

van de UAV 1989 met daarin opgenomen
prestatie-eisen. Arbiters oordeelden dat de
bepaling dat data en kilometrering indicatief
zijn en nog kunnen veranderen onvoldoende
concreet en duidelijk zijn om aannemer in staat
te stellen dit onderdeel te kunnen afprijzen. De

onduidelijkheid werd uitgelegd ten nadele van

de opdrachtgever. lnschrijvers hebben zich te
realiseren dat zij door ondertekening van de

basisovereenkomst het gestelde in artikel 2 lid 3

onderschrijven. Die (bijzondere) eisen zouden
dan tussen partijen voorafgaande aan het
ondertekenen van de basisovereenkomst

voldoende met elkaar zijn besproken. Het is

overigens de vraag hoe dat artikel zich verhoudt
tot het aanbestedingsrecht. Er wordt immers

vanuit gegaan dat er tussen opdrachtgever en

opdrachtnemer een eisenverificatie plaatsvindt.
Als dit al gebeurd, is het maar zeer de vraag

wat bij een verschil van inzicht de consequen-

ties voor contractuele bouwtijd en aanneemsom

kunnen zijn gelet op het leerstuk van de
wezenlijke wijziging van de Aanbestedingswet.

Eisenanalyse
Uit een vonnis van de RvA d.d.10 juli 2018;
geschilnummer 35.706, rechtsoverweging 30

blijkt dat bij een GC-contract, een opdracht-
gever algemene (genormeerde) eisen niet
specifiek hoeft te melden om toepasselijk te
laten zijn. Deze kunnen door opdrachtnemer
worden afgeleid uit het normale gebruik van

het werk als een vooroeververdediging. Zo

ook RvA d.d, 25 februari 201 4; geschilnum-
mer 34.501 . Met een beroep op artikel 6:248
BW (Parlementaire Geschiedenis pagina 920)

heeft een overeenkomst ook gevolgen vanuit
een beroepsgewoonte. ln rechtsoverweging
13 Vm 15 wordt met deze redenering de niet
overeengekomen NEN 2741 als toetsingska-
der verheven.

Dat de eisen van de overeenkomst ruimer
zijn dan de eisen van de vraagspecificatie
blijkt ook uit de Toelichting op de GC 2005,
pagina 58. Er kunnen namelijk via artikel 12

d basisovereenkomst aanvullende eisen zijn
opgenomen in het acceptatieplan.
Het vorenstaande impliceert dat de

eisenanalyse en verificatie al in de tenderfase
moet zijn afgerond. Bij twijfel dienen bij de

Nota vragen te worden gesteld die door
opdrachtgever inhoudelijk dienen te worden
beantwoord.
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