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Vergunningen en GC 2005
Binnen een traditioneel
bestek op basis van de UAV
2012 is de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van
diverse vergunningen volstrekt transparant. Het bestek definieert als een beschrijving van het werk
waarbij het detailniveau zich
doorgaans bevindt op DOniveau (definitief ontwerp).
Alhoewel het begrip D0 niet wettelijk is
gedefinieerd, kan zowel uit de STB 201 4
alsook de NEN 2574 worden afgeleid dat op
basis van het BestekiDO de voor het werk

relevante opzetvergunningen kunnen worden
aangevraagd.
Het is ook om die reden dan binnen paragraaf
5 lid 1 sub a UAV 2012, het de opdrachtgever
is die verantvvoordelijk is voor het tijdig
verkrijgen van de publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen die voor de
opzet van het werk volgens het bestek zijn
vereist. Als voorbeeld kan de omgevingsvergunning worden genoemd. De andere
benodigde vergunningen, de in de praktijk
zogenoemde uitvoeringsvergunningen, zijn
dan voor de aannemer.
Omdat de ontwerpinput van een opdrachtgever bii een geintegreerd contract variabel is, is
het ook niet vreemd dat een opdrachtgever
voor ieder project maatwerk dient te maken
van de verdeling van de vergunningen over de
partijen. Het contractdocument Annex I
vergunningen is hierbij leidend.Artikel 6
basisovereenkomst stelt daartoe dat alle op
die Annex genoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen voor
rekening komen van de opdrachtgever.Verdere
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KORT - Vergunningen

De opdrachtgever is verantwoordelijk
voor het verkrijgen van de vergunning

Vergunningenmanagement begint al in
de tender
Alle vergunningen die op Annex I staan
zijn voor 0G; de rest is voor de markt
Aanvaard geen resultaatsverplichting
voor een opzetvergunning
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verplichtingen van opdrachtgever omtrent de
op de Annex I genoemde vergunningen
worden uitgewerkt binnen paragraaf 9 van GC
2005.

Conceptvergunning
Soms komt het voor dat een aanbestedende
dienst in de tenderstukken een reeds
verstrekte conceptvergunning verschaft. Deze
kwestie speelde in een vonnis van de Raad van
Arbitrage d.d.25 februari 2014, geschilnummer 34.786.
ln de Nota van lnlichtingen was tevens
bepaald dat de inschrijver de uit de conceptvergunningen voortvloeiende risico's moest
identificeren en afprijzen. ln de realisatie
werden aanvullende voorwaarden gesteld die
in de visie van opdrachtnemer leidden tot
verzwarende en dus kostenverhogende
omstandigheden.
De Raad van Arbitrage oordeelde in rechtsoverweging 29 van het genoemde vonnis dat
de opdrachtnemer slechts rekening moest
houden met de restricties die op basis van de
conceptvergunning bij inschrijving te
onderkennen waren. De voorwaarden die na
opdrachtverlening aan de vergunning werden
verbonden komen dus in redelijkheid niet voor
rekening van de opdrachtnemer. Een bevredigende uitspraak als gekeken wordt naar
paragraaf 9 lid 9 GC 2005.
Alle vergunningen die dus niet op de Annex I
staan genoemd, komen derhalve voor rekening
en risico van opdrachtnemer. Uit een arbitraal
vonnis d.d. 12 januari 201 2, geschilnummer
71.654, betrekkelijk tot 34 natte waterstaats-

werken, werd geoordeeld dat de aannemer zelf
het risico draagt voor het niet op de hoogte
zijn van het feit dat een vergunning vereist
was. Die foutieve aanname kostte de
aannemer een bedrag van ruim € 586.000.
De verplichtingen van opdrachtnemer worden
verder uitgewerkt binnen de context van
paragraaf 1 0 GC. Binnen de voor haar
rekenlng komende vergunningen wordt dan
een tweedeling gemaakt. Voor wat betreft de
opzetvergunningen formuleert paragraaf 1 0 lid
1 GC een duidelijke inspanningsverplichting en
geen resultaatsverplichting. ln de vakliteratuur
Veranderende rollen van Chao-Duivis wordt
dan ook op pagina 239 toegelicht dat die
inspanningsverplichting is terug te voeren op
de gedachte dat het rechtskarakter tussen een
opdrachtgever en architect rust op een
nspan n ingsverpl ichting.
Daar waar in sommige vraagspecificaties,
meestal het zogenoemde procesdeel, bij
vergunningenmanagement het karakter van
paragraaf 10 lid 1 GC wordt geherformuleerd
tot een resultaatsverplichting, dienen
inschrijvers uiterst alert te zijn. Veelal wordt er
dan een risico gealloceerd bij de opdrachtnemer, die dat risico niet kan beheersen. De
clausule kan dan in strijd komen met
Voorschrift 3.9.A Gids Proportionaliteit,
Voor de andere vergunningen, de zogenoemde
uitvoering gerelateerde vergunningen die vaak
van tijdelijke aard zijn, wordt op basis van
paragraaf 1 0 lid 2 GC een resultaatsverplichi

ting aangenomen.
Pieter de Vries is consultant bij Kpieto!
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