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GC: procedure von priisoonbieding
Doordat de basisovereenkomst in artikel 2 lid 3
spreekt van een 'totaalbedrag'is bij een GC-werk
sprake van een vaste aanneemsom. Het werk moet
dan obk worden gerealiseerd
zonder dat de opdrachtnemer aanspraak kan maken
op verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding, tenzij dat in de GC is
voorgeschreven of is bedoeld.
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Een voorbeeld van die in S 4 lid 4 GC

neergelegde regel wordt gevonden in de
wijzigingsbevoegdheid van de opdrachtgever,
als uitvoerig geregeld binnen g 14 GC.
Voor de praktijk is relevant dat een wijziging

uitsluitend schriftelijk wordt opgedragen. Ter
bescherming van de opdrachtnemer is daartoe
in 5 14 lid 6 sub a GC uitdrukkelijk de bepaling
opgenomen dat de opdrachtnemer niet
verplicht is een wijziging uit te voeren indien
die niet schriftelijk is opgedragen.
Nadat een wijziglng is opgedragen is de
opdrachtnemer verplicht een conformiteitsonderzoek te inititiren. Dat houdt kort gezegd in
dat er een onderzoek wordt ingesteld of de
opgedragen wijziging mogeliik een afwijking
inhoudt t.o.v. van de oorspronkelilke eisen. Ook
moet de opdrachtnemer hieromtrent de
opdrachtgever informeren.

Beide schriftelijk
Nadat de opdrachtnemer schriftelijk heeft
gemeld de wijziging te zullen uitvoeren, start
via 5 14 lid 16 GC de procedure te komen tot
een prijsaanbieding.

SIGN HERE
Binnen die procedure doet de opdrachtnemer
een aanbod (vergelijk 5 45 lid 2 GC) en dient
de opdrachtgever dit aanbod te aanvaarden op
basis van S 45 lid 4 GC. Feitelijk is dit een

nadere uitwerking van het algemene
verbintenissenrecht, waarin artikel 6: 217 BW
bepaalt dat overeenkomsten totstand komen
door aanbod en aanvaarding. De wet laat de
vorm waarin dat geschiedt vrij. Het stelsel van
de GC is echter strenger doordat bepaald
wordt dat zowel het aanbod als de aanvaarding schriftelijk moet geschieden.
Omdat de prijsaanbieding een uitzondering
vormt op de vaste aanneemsom dient een
opdrachtnemer direct alle aspecten mee te
nemen die aan de wijziging verbonden kunnen
worden, Het handelt dus niet alleen om de
prijs van de wijziging zelt maar ook de
aanpassing van de contractuele oplevertermijn, alsmede de aanpassing van de termijnstaat.
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Het gaat mis
Ook hier gaat het vaak in de praktijk mis

De GC kennen in basis een vaste aanneems0m

Wijzigingen moeten schriftelijk worden
opgedragen
Zowel de prijsaanbieding als de aanvaarding moet schriftelijk
Bij de prijsaanbieding moet ook naar het
aspect tijd worden gekeken
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omdat dikwijls wordt gecalculeerd op
aannames, maar toch een vaste prijs wordt
afgesproken, waardoor tegenvallers niet meer
financieel kunnen worden opgevangen.
Partijen dienen zich te beseffen dat sprake is
van contractsvrijheid. Dat betekent dat ook
voor werkzaamheden die nog niet goed
kunnen worden afgeprijsd een andere
prijssystematiek dan het vaste bedrag kan
worden gebruikt. Te denken valt hierbij aan het
gebruik van een stelpost, het werken op regie
danwel het afgeven van een raming of

richtprijs als bedoeld in artikel 7:152 BW.
Het tijdsaspect wordt veelal ook niet
voldoende bewaakt. De opdrachtnemer dient
te beseffen dat hij de deskundige is en binnen
het proces de lead moet nemen. Als er wel
een prijs wordt afgegeven maar de impact op
de planning wordt niet meegenomen, dan zal
bij een acceptatie van de prijsaanbieding door
opdrachtgever; de contractuele bouwtijd, vaak
bedreigd met een boeteclausule, gewoon
blijven staan !
Voor het geval partijen in de procedure niet

tot overeenstemming kunnen komen over de
financiiile gevolgen en de consequenties voor
de planning, hoeft de wijziging op basis van
S 14 lid 16 slot GC niet te worden uitgevoerd.
Daar waar de opdrachtgever niet tijdig op de
prijsaanbieding heeft gereageerd, dient de
opdrachtnemer stipt het GC-proces te volgen.
Als de opdrachtgever ook hier blijft verzaken
kan het voorkomen dat de regels van de GC
dan a.h.w. een besluit voor de opdrachtgever
nemen. Paragraaf 45 lid 6 spreekt in dit
kader dat de prilsaanbieding dan wordt
'geacht te zijn aanvaard'. Die fictieve
goedkeuring werd inmiddels in een gerechtelijke uitspraak aangenomen. Zie vonnis d,d.
24 april201 3, Rechtbank Midden Nederland:
ECLI: NL: RBMNE:2013: CA2634. De fictieve
goedkeuring maakt dan a.h.w. een einde aan
de passiviteit van de opdrachtgever;
waardoor de opdrachtnemer verder kan met
zijn werkzaamheden.
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