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UAV-GC-overeenkomst 
met raamactiviteiten

In de basisovereenkomst was bepaald dat de 
kosten van de realisatie van die activiteiten 
niet waren inbegrepen in het genoemde 
totaalbedrag, zijnde de opdrachtsom. In de 
aanbieding dienden de inschrijvers prijzen per 
eenheid op te geven.
In het Vraagspecificatie Proces werd nader 
omschreven welke stappen partijen moesten 
doorlopen in het kader van een nadere 
opdracht voor de raamactiviteiten. Arbiters 
waren met opdrachtgever van oordeel 
(rechtsoverweging 40) dat steeds een aparte 
opdracht moest worden verstrekt.
Voordat die opdracht kon worden verstrekt, 
moest de opdrachtnemer n.a.v. de door 
opdrachtgever versterkte gegevens een 
aanbieding doen voor het gespecificeerde 
pakket. De formele opdracht zou dan tot stand 
komen na het honoreren van het verzoek tot 
acceptatie van de aanbieding door de 
opdrachtgever.
Het aan de basisovereenkomst in artikel 2 
toegevoegde lid 7 bepaalt vervolgens dat de 
raamactiviteiten worden verrekend per 
afzonderlijk opgedragen uitvoeringspakket.

Meerjarig onderhoud hoofddoel
Naast deze overwegingen stelden arbiters vast 
dat bij de aanbesteding geen concrete 
werkzaamheden waren benoemd. In de 
Vraagspecificatie Algemeen wordt in dit 
verband uitdrukkelijk gesproken over 
activiteiten die in concept zijn benoemd en 
bepaald.

In artikel 1.1 van de basisovereenkomst wordt 
verwezen naar de Activiteitenvraagspecificatie. 
Hierin werd de scope van de raamactiviteiten 
niet limitatief bepaald, maar werden slechts 
voorbeelden genoemd van werkzaamheden die 
als raamactiviteiten kunnen worden beschouwd.
Ook het bedrag waarvoor de raamactiviteiten 
uiteindelijk zouden worden uitgevoerd, stond 
niet op voorhand tussen partijen vast en 
evenmin werd door de opdrachtgever bij de 
aanbesteding een bepaalde omzet gegaran-
deerd.
Verder was van belang dat de inschrijvers bij de 
aanbesteding werden verzocht een ‘Staat van 
prijzen per eenheid Raamactiviteit’ in te vullen. 
Hierin stond onder meer vermeld dat er prijzen 
moesten worden opgegeven voor indicatieve 
hoeveelheden en dat afwijkingen van die 
hoeveelheden geen aanleiding zouden geven tot 
schadevergoeding of aanpassing van de 
tarieven.
In rechtsoverweging 45 werd nog gekeken naar 
de door aanbesteder in de Nota van inlichtingen 
uitgesproken verwachting dat de verhouding 
tussen vast onderhoud en de raamactiviteiten 
80/20 is. Arbiters accepteren de verklaring van 
opdrachtgever dat met deze verhouding tot 
uitdrukking komt dat meerjarig onderhoud 
hoofddoel van de opdracht is. In ieder geval kon 
en mocht opdrachtnemer uit die mededeling niet 
afleiden dat hij voor de door hem opgegeven 
inschrijfprijs aan opdrachten zou ontvangen.
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In de GC kunnen ook raamactiviteiten 
worden opgenomen

De deelopdracht moet separaat tot stand 
komen

De afgegeven prijs zag toe op indicatieve 
hoeveelheden

Er is geen sprake van een vaste aan-
neemsom

We staan stil bij een vonnis 
van de Raad van Arbitrage in 
bouwgeschillen van 15 maart 
2022, geschilnummer 37.120. 
Naast een scope met vaste 
aanneemsom gaf de over-
eenkomst de opdrachtgever 
ruimte om tijdens de uitvoe-
ring zogenoemde raamactivi-
teiten op te dragen.

Daartoe had de opdrachtnemer bij inschrijving 
een bedrag van ruim 8 miljoen euro opgeno-
men. Tussen partijen staat vast dat de 
opdrachtgever raamactiviteiten heeft 
opgedragen, echter niet tot genoemd bedrag.
De opdrachtnemer stelde in deze procedure 
dat hij er gerechtvaardigd op mocht vertrou-
wen dat hij het volledige bedrag van 8 miljoen 
euro dan wel een aanzienlijk deel daarvan aan 
opdrachten voor de raamactiviteiten zou 
mogen ontvangen. Nu dat in zijn visie niet was 
gebeurd, vorderde hij van de opdrachtgever 
een bedrag van bijna 3,4 miljoen euro.
Deze vordering werd door arbiters integraal 
afgewezen. Hierbij sloegen arbiters acht op de 
volgende contractdocumenten die in samen-
hang werden geïnterpreteerd.

Steeds aparte opdracht
In de Vraagspecificatie Algemeen wordt 
gesproken over activiteiten die door de 
opdrachtgever in concept zijn benoemd. 
Tijdens de looptijd van de overeenkomst heeft 
de opdrachtgever dan de mogelijkheid op 
basis van een nader verstrekt pakket van deze 
activiteiten, de opdrachtnemer te verzoeken 
een aanbieding te maken.
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