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Contractmanagement: 
de volmacht

In kaart brengen
Bij de kick-off van een werk is het aan te raden 
de contractuele bevoegdheden tot vertegen-
woordiging nauwkeurig in kaart te brengen. 
Als wordt gewerkt op basis van de STABU 
2019 of de RAW 2020 zijn automatisch de 
UAV 2012 toepasselijk.
Deze voorwaarden bepalen als hoofdregel 
(paragraaf 3 lid 4) dat de UAV-directie de OG 
vertegenwoordigt in alle zaken het werk 
betreffende. Er zijn twee belangrijke uitzonde-
ringen. Als de OG schriftelijk aan de aannemer 
heeft laten weten dat de UAV-directie niet 
bevoegd is, is alleen de OG zelf bevoegd. Een 
tweede uitzondering wordt gevormd door al 
die paragrafen van de UAV 2012 waarin 
expliciet alleen de OG wordt genoemd. In die 
gevallen is de directie dus niet bevoegd. Een 
voorbeeld wordt gevonden in de context van 
paragraaf 8 lid 4 UAV waarin is bepaald dat 
alleen de OG de bevoegdheid heeft de 
bouwtijd te mogen verlengen.
Als de aannemer niet conform die contractuele 
volmachtregels handelt, kan dat financiële 
consequenties hebben. Een voorbeeld daarvan 
wordt gevonden in een vonnis van de Raad 
van Arbitrage in bouwgeschillen d.d. 15 
november 2000, geschilnummer 20.412 
rechtsoverweging 35. In het STABU-bestek was 
onder 01.02.36.90 bepaald dat de bevoegd-
heid over bestekswijzigingen was voorbehou-
den aan de directie. De aannemer had echter 
werkzaamheden uitgevoerd, opgedragen door 
een niet nader geduide persoon. Hierop werd 
geoordeeld dat het daarop voortvaren voor 
risico van aannemer kwam.

De UAV-GC 2005 geeft in paragraaf 2 lid 1 de 
volgende regeling: de OG is gerechtigd een of 
meer vertegenwoordigers aan te wijzen om als 
zijn gemachtigde op te treden. Conform 
paragraaf 2 lid 3 dient de OG de ON onver-
wijld schriftelijk in kennis te stellen van een 
dergelijke aanwijs en overigens van iedere 
wijziging of intrekking daarvan.
In basis vertegenwoordigt de gemachtigde van 
de OG, laatstgenoemde, tot zover de bevoegd-
heid reikt (paragraaf 2 lid 4). Paragraaf 2 lid 6 
bepaalt dat de personen die door OG zijn 
aangewezen om de gemachtigde van OG bij te 
staan, de OG binden in zoverre het tegendeel 
niet uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf aan de 
ON is medegedeeld.

Briefpapier
Betrekkelijk tot paragraaf 2 lid 6 GC wordt 
gewezen op een vonnis van de Raad van 
Arbitrage in bouwgeschillen d.d. 29 augustus 
2019; geschilnummer 36.383, rechtsoverwe-
gingen 13 t/m 16. Uit de gepresenteerde feiten 
bleek dat partij X vanaf het begin van het 
project betrokken was geweest. De overeen-
komst was op haar briefpapier gesloten en zij 
werd tijdens het ontwerpoverleg als project-
manager benoemd. Omdat X ook voor de ON 
steeds als eerste aanspreekpunt fungeerde en 
knopen mocht doorhakken, was zij, zo 
oordeelde de arbiter, vertegenwoordigingsbe-
voegd voor de dagelijkse beslissingen op 
operationeel niveau.
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Check bij ieder contract de volmachten 
van partijen

Wie is bevoegd tot wat t.a.v. scope, geld 
en tijd

Werk bij voorkeur met een volmacht 
register

Actualiseer het register bij intrekken of 
wijziging van een aanwijs

Een overeenkomst van 
aanneming van werk is een 
dynamisch contract. Dit 
betekent dat er allerlei 
zaken tijdens de realisatie 
kunnen wijzigen op basis 
van bijvoorbeeld nog niet 
bekende gegevens. Maak 
afspraken over deze veran-
deringen.

Alhoewel de meeste contractvormen uitgaan 
van een vaste aanneemsom – zo spreekt de 
UAV GC in artikel 2 lid 4 van een totaalbedrag 
– zijn er toch vaak aanleidingen tot een 
verrekening over te gaan. Paragraaf 4 lid 4 
biedt daarvoor een algemene basis. Bij 
contractmutaties is het in het belang van 
beide partijen dat bindende en dus rechtsgel-
dige afspraken kunnen worden gemaakt over 
een wijziging van de eisen, de prijs en ook de 
gevolgen voor de contractuele planning.
Bouwen is mensenwerk en impliceert een 
voortdurende samenwerking tussen de 
disciplines van een opdrachtgever (OG) en een 
opdrachtnemer (ON). Omdat grote projecten 
maanden zo niet jaren kunnen duren en teams 
van samenstelling veranderen, is het dus van 
groot belang dat de juiste personen afspraken 
maken.
Opdrachtgevers contracteren formeel uit 
hoofde van hun identiteit. Zo kan bijvoorbeeld 
de gemeente als publiekrechtelijk rechtsper-
soon de OG zijn. De opdrachtbrief wordt dan 
veelal ondertekend door een bevoegde ambte-
naar, die ondertekent namens het College van 
Burgemeester en Wethouders.
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