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Voorwoord
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Hoofdstuk I

INLEIDING

1. Bouwprocesfuncties

1. In ieder productieproces kunnen taken worden onderscheiden die ter vol-
voering daarvan dienen te worden verricht. Dergelijke taken worden in
economisch jargon 7iincties" genoemd. Door Hendriksi worden in het bouw-
proces vijf van zulke functies aangewezen: het nemen van het initiatief om
een bouwwerk tot stand te brengen, het beschikbaar stellen van de grond

waarop het bouwwerk kan worden opgericht, het beschikbaar stellen van de
voor de realisatie benodigde financiele middelen, hel maken van een ontwcrp
voor de bouw en het uitvoeren daarvan.

Het lijkt mij toe dat dit inderdaad de functies zijn die het bouwproces

"dragen". De eerste functie zou ik echter wel ruimer willen omschrijven
door daaraan ook het onderhouden van het bouwinitiatief toe te voegen.
Wordt immers een eenmaal genomen initiatief om een bouwwerk te realiseren
niet volgehouden, dan valt het bouwproces stil en komt men aan het "panne-
bier' niet toe.

Door sommigen2 worden, althans met betrekking tot het oprichten van
gebouwen, ook wel het inrichten en het bemannen daarvan tot de bouwpro-
cesfuncties gerekend. Dat lijkt mij echter niet juist. Weliswaar kan het
inrichten van een gebouw tot bouwkundige activiteiten aanleiding geven,
doch die vinden dan plaats binnen de functies ontwerpen en uitvoeren, zodat
niet van een zelfstandige procesfunctie kan worden gesproken. Nog minder
is dit het geval met het bemannen (of beter uitgedrukt: het bemensen) van
het nieuwe gebouw. Deze activiteit volgt wel direct op de bouw, maar heeft
met het bouwproces als zodanig niets van doen. Ik houd het daarom bij het
quintet van Hendriks.

2. De initiatiefnemer kan verkiezen de zoeven vermelde functies alle zelf te
vervullen, doch hij kan ook besluiten tan of meer daarvan uit handen te
geven. Ten aanzien van de functie beschikbaar stellen van de grond wordt
de mogelijkheid tot overdraagbaarheid echter door Hendriks3 ontkend. Noch-
tans lijkt het mij toe, dat ook die functie door een ander dan de initiatief-
nemer kan worden verricht. Men denke bijvoorbeeld aan de situatie dat een
projectontwikkelaar" een bouwproces volvoert waarvoor de benodigde grond
beschikbaar wordt gesteld door een gemeente of een beleggingsinstelling

1
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krachtens een samenwerkingsovereenkomst met die projectontwikkelaar.
Een bijzonderheid van het bouwproces is dat de daarbij te verrichten

technische functies - ontwerpen en uitvoeren - veelal worden overgedragen
aan personen of organisaties die zich beroeps- of bedrijfsmatig met de
vervulling daarvan belasten. Hierin ligt een opvallend verschil met een indu-
strieel productieproces, want daarbij pleegt de initiatiefnemer het ontwerpen
en vervaardigen van het beoogde product juist in eigen hand te houden.5

In geval van een bouwproces daarentegen komt het zelden voor dat de
functies ontwerpen en uitvoeren beide door de initiatiefnemer zelf worden
verricht. Helemaal uitgesloten is die situatie echter niet. Men denke bijvoor-
beeld aan de vaardige doe-het-zelver die naar eigen idee en eigenhandig een
schuildakje voor zijn automobiel opricht. Zo iemand is initiatiefnemer, ont-
werper en uitvoerder tegelijk. Ook bij projecten van minder bescheiden
omvang kan zich een dergelijke cumulatie van functies bij 66n persoon wel
voordoen, zij het dat het dan als regel niet meer om een natuurlijke, maar
om een rechtspersoon zal gaan. Men denke bijvoorbeeld aan het geval dat
een bouwonderneming naast uitvoeringsdeskundig personeel tevens over een
eigen ontwerpstaf beschikt, zoals nogal eens voorkomt bij bedrijven die
'voor de markt"6 bouwen.

Dit zijn echter uitzonderingen. Meestal vervult de initiatiefnemer de
functies ontwerpen en uitvoeren niet allebei zelf, vaak zelfs vervult hij ze
geen van beide. Hij schakelt dan voor de functie(s) die hij niet zelf verricht
een ander in, waardoor hij in de rol van opdrachtgever treedt.

3. Er kunnen zich daarbij verschillende figuren voordoen. Mogelijk is bij-
voorbeeld dat de initiatiefnemer zelf de ontwerpfunctie vervult, doch de
uitvoering van het werk aan een ander opdraagt.

Deze gang van zaken is nogal gebruikelijk bij werken waartoe de
overheid het initiatief neemt. Zo kan de rijksoverheid beschikken over de
ontwerpdeskundigheid die aanwezig is bij haar rijksgebouwendienst of bij
haar dienst rijkswaterstaat, terwijl ook vele gemeenten in hun diensten voor
publieke werken ontwerpdeskundigheid voorhanden hebben. Een en ander
brengt overigens nog niet met zich mee, dat het rijk, respectievelijk de
gemeenten die eigen ontwerpers in dienst hebben, de ontwerpfunctie altijd
aan zich houden. Wegens tekort aan beschikbare ontwerpcapaciteit of uit
behoefte aan varieteit in architectuur doen rijk en gemeenten niet zelden
ook op zelfstandig gevestigde architecten een beroep.

In de particuliere sfeer komt het eveneens wel voor dat de initiatief-
nemer zelf ontwerpt, maar niet tevens de uitvoering op zich neemt. Zo zijn
er bijvoorbeeld beleggingsinstellingen waaraan een projectontwikkelingsbureau
verbonden is dat wel over een eigen ontwerpstaf, maar niet over een eigen
bouwafdeling beschikt.

Omgekeerd kan men ook de figuur aantreffen, dat de initiatiefnemer
weI zelf de uitvoering kan realiseren, maar voor het ontwerp de hulp van
een professionele ontwerper behoeft. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer
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een bouwbedrijf voor eigen gebruik of "voor de markt" een bouwproject wit
opzetten, doch de daarvoor benodigde ontwerpdeskundigheid niet in eigen
huis beschikbaar heeft en daarom een particuliere architect inschakek.

Als derde mogelijkheid kan het geval worden genoemd, dat de initiatief-
nemer de functies ontwerpen en uitvoeren beide uit handen geeft. Een zeer
gangbare figuur daarvoor is dat de initiatiefnemer eerst een architect kiest
voor het ontwerp en vervolgens in overleg met deze, een aannemer selecteert
voor de uitvoering. Veelal wordt in deze zetting de aannemer de verplichting
opgelegd het werk uit te voeren onder "directie"7 van een vertrouwensman
van de opdrachtgever, als hoedanig doorgaans de architect wordt aangewezen
aan wie ook reeds het vervaardigen van het ontwerp was toevertrouwd.

Daarnaast komt het voor, dat de vervulling van de functies ontwerpen
en uitvoeren gezamenlijk wordt opgedragen aan 66n persoon, bijvoorbeeld
een "architect-bouwvakpatroon"8 of een "turn key-bouwer"9.

2.     Relatiepatronen in het bouwproces

2.1     INSCHAKELING VAN ARCHITECT EN/OF AANNEMER

4. Wanneer de initiatiefnemer hetzij de functie ontwerpen, hetzij de functie
uitvoeren zelf vervult en de overblijvende functie aan een ander toever-
trouwt, ontstaat een juridische verhouding tussen twee personen die grafisch
kan worden voorgesteld door een rechte lijn tussen twee punten. Dat beeld
kan andermaal dienst doen ingeval de initiatiefnemer ontwerp en uitvoering
allebei uit handen geeft en aan dezelfde persoon toevertrouwt, want dan is
wederom sprake van een twee-relatie.

Beide situaties zijn eenvoudig van structuur. Een gecompliceerdere

figuur ontstaat echter wanneer de initiatiefnemer een architect inschakelt
voor het ontwerp en vervolgens een aannemer opdraagt het ontwerp van die
architect, onder diens directie, uit te voeren. Het relatiepatroon dat in deze
figuur besloten li t,

wordt vaak verbeeld door het planimetrische symbool
van de driehoek.1  In de top daarvan wordt dan de opdrachtgever geplaatst,
terwijl architect en aannemer in de basishoekpunten worden gelocaliseerd.

Deze voorstelling is echter niet helemaal zuiver. De zijden van deze
driehoek staan namelijk niet alle drie voor relaties van dezelfde soort. De
twee zijden getrokken van  de  top  naar de -basis stellen allebei overeenkom-
sten voor. De overblijvende zijde daarentegen geeft slechts een van die
beide overeenkomsten afgeleide relatie aan die niet van juridische, maar
van functionele aard is. Zij vindt haar oorsprong hierin, dat enerzijds de
architect in zijn overeenkomst met de initiatiefnemer wordt belast met het
voeren van directie over de uitvoering en anderzijds de aannemer bij zijn
overeenkomst met de initiatiefnemer de verplichting wordt opgelegd het
werk conform de aanwijzingen van de directie tot stand te brengen. Aldus
ontwikkelt zich als afgeleide van ieders individuele, bilaterale, rechtsverhou-
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ding met de initiatiefnemer, een situatie waarin architect en aannemer feite-
lijk op elkaar betrokken raken. Hoewel deze onzelfstandige, feitelijke relatie
niet tot een rechtsverhouding kan worden bestempeld, kunnen uit het func-
tioneel op elkaar betrokken zijn van architect en aannemer wel rechtsgevol-
gen voortvloeien, doch wanneer die optreden, ricocheren zij vervolgens weer
naar de individuele rechtsverhoudingen die architect en aannemer, elk afzon-
derlijk, met de initiatiefnemer hebben. Het relatiepatroon tussen initiatief-
nemer, architect en aannemer kan daarom alleen in functioneel opzicht als
een driehoek worden verbeeld, doch vanuit een juridisch gezichtspunt kan
het slechts als een hoek worden gesymboliseerd.

2.2   INSCHAKELING VAN SPECIALISTEN IN DE ONTWERPFASE

5. Tot dusverre zijn nog slechts de grondvormen geschetst van de relatie-
patronen die zich in het bouwproces kunnen voordoen. De werkelijkheid
biedt echter vaak een veel ingewikkelder beeld. Dit hangt samen met het
verschijnsel, dat met betrekking tot zowel de functie ontwerpen, als de
functie uitvoeren, vele en gevarieerde specialismen zijn ontstaan die voor-
werp zijn geworden van zelfstandige beroeps- of bedrijfsuitoefening. Aange-
zien de praktijk is gegroeid, dat deze specialismen op ruime schaal worden
ingeschakeld, wordt het bouwproces veelal hierdoor gekenmerkt, dat daaraan
wordt deelgenomen door een veelheid van zelfstandig georganiseerde partici-
panten.11

Wanneer men nu in de tot dusver geschetste grondpatronen de relaties
verwerkt die ontstaan door de inschakeling van gespecialiseerde ontwerpers
en uitvoerders dan ontwikkelt zich allengs een steeds complexer relatiesche-
ma. In het hierna volgende zal daarvan een eerste schets gegeven worden.
Deze vangt aan bij de inschakeling van specialisten in de ontwerpfase.

6. Wanneer een architect voor 66n of meer onderdelen van de opdracht
behoefte heeft aan de bijstand van een specialist, bijvoorbeeld een construc-
tief ontwerper of een deskundige op het terrein van klimatisering of akoes-
tick, lijkt het voor de hand te liggen dat hij zo'n specialist dan voor eigen
rekening en verantwoording 'inhuurt'. Er ontstaan dan in juridisch opzicht
twee afzonderlijke relaties van contractuele aard, respectievelijk tussen de
initiatiefnemer tot de bouw en de door hem gekozen architect, en tussen de
architect en de door deze ingeschakelde specialist. In deze zetting speelt de
architect een dubbelrol: opdrachtnemer in de eerste relatie, opdrachtgever
in de tweede. Hoewel in deze figuur twee afzonderlijke relaties kunnen
worden onderkend, sluiten zij toch nauw op elkaar aan. De bijdrage van de
specialist zal namelijk worden geintegreerd in het totale ontwerp, zodat de
wijze waarop de specialist zich van zijn taak zal kwijten, van invloed zal
zijn op de kwaliteit van het uiteindelijke bouwplan. De belangen van de
opdrachtgever worden dlls wel door de wijze van taakvervulling door de
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specialist geraakt. Die omstandigheid leidt ertoe, dat de specialist toch een
zekere diligentie jegens de initiatiefnemer in acht zal moeten nemen, of-
schoon er tussen beiden geen directe band bestaat.12

Hoewel de geschetste figuur, als gezegi een voor de hand liggend
model vormt, komt zij toch in de praktijk weinig voor. De meest gebruike-
lijke gang van zaken is, dat wanneer een architect op een bepaald gebied
specialistische ondersteuning behoeft, op voorstel van die architect een in
het betreffende vakgebied geverseerde deskundige wordt ingeschakeld door
de initiatiefnemer tot de bouw zelf. Er ontstaat dan een aan de verhouding
initiatiefnemer-architect nevengeschikte relatie initiatiefnemer-specialist. In
functioneel opzicht zal bovendien nog van een relatie architect-specialist
sprake zijn. De bijdrage van de specialist zal immers in het totale ontwerp
moeten worden verwerkt, zodat architect en specialist hun werkzaamheden

op elkaar zullen moeten afstemmen. Tussen beide valt echter in dit model
geen zelfstandige rechtsbetrekking aan te wijzen.

7. In beide besproken situaties verkeert de specialist tegenover de archi-
tect in een afhankelijke positie. In het eerste geval berust die afhankelijk-
heid direct op een juridische grond, de omstandighcid dat de architect tegen-
over de specialist optreedt als opdrachtgever. In het tweede geval leidt een
factor van psychologische aard ertoe, dat de specialist voor de architect
een stapje terug zal doen, namelijk de wetenschap bij de specialist dat hij
zijn opdracht aan de voorspraak van de architect te danken heeft. Daardoor
zal de specialist in beide situaties er licht toe neigen zich aan te passen
aan de door de architect gewenste ruimtelijke vormgeving, ook al zou deze
minder goede condities bieden voor de inbreng vanuit zijn eigen specifieke
vakgebied.

De laatste tijd wint echter de figuur veld dat de ontwerpfunctie wordt
vervuld in het verband van een multidisciplinair samengesteld team. In deze
structuur werkt de architectonisch ontwerper op geheel gelijke voet samen
met beoefenaren van andere bij het ontwerp betrokken disciplines. Daardoor
hebben de laatsten meer speelruimte om te bereiken dat in de architectoni-
sche vormgeving rekening wordt gehouden met de wensen die vanuit hun
eigen vakgebied naar voren komen.

8. In architectenkringen wordt deze wijze van werken met terughoudend-

heid bejegend. Men is daar bevreesd voor beknotting van de artistieke vrij-
heid van de aan het team deelnemende architect. Als daarom toch voor de
opzet van een multidisciplinair ontwerpteam gekozen wordt, geschiedt zulks
doorgaans op aandrang van de initiatiefnemer tot de bouw zelf. In dat geval

maakt de initiatiefnemer zich meestal tevens tot spil van het team door het
leiderschap ervan op zich te nemen.

Wanneer die opzet gevolgd wordt, ontstaan er verschillende bilaterate
rechtsbetrekkingen tussen enerzijds de initiatiefnemer en anderzijds ieder
van de in het team opgenomen ontwerpdeskundigen afzonderlijk. Bovendien
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wordt door de afspraak om met elkaar in teamverband samen te werken, om
alle individuele relaties heen een multilaterale rechtsband gesmeed.

9. Mogelijk is ook dat de initiatiefnemer tot de bouw buiten het team blijft.
In dat geval zijn nog weer verschillende varianten denkbaar. Bijvoorbeeld de
figuur dat de bij een ontwerpproces betrokken ontwerpdeskundigen tegenover
de initiatiefnemer ieder een eigen individueel afgebakende taak op zich
nemen, terwijl zij daarenboven in een onderlinge samenwerkingsovereenkomst
afspreken de vervulling van hun respectievelijk (deel)taken in teamverband
te coBrdineren, opdat de afzonderlijke bijdragen uiteindelijk goed op elkaar
zullen aansluiten. In deze zetting bestaan tussen de initiatiefnemer en ieder
van de aan het ontwerpproces deelnemende ontwerpdeskundigen bilaterale
rechtsverhoudingen en is er tevens tussen de teamleden onderling een multi-
laterale rechtsbetrekking aanwezig.

Een verdergaande variatie zou kunnen zijn dat de initiatiefnemer de
vervulling van de ontwerpfunctie toevertrouwt aan een groep van ontwerp-
deskundigen, die gezamenlijk de opdracht aanvaarden het ontwerp integraal
te zullen vervaardigen. De samensmelting van disciplines die bij een zo
volledige samenwerking mogelijk is, biedt een uitstekend perspectief op een
harmonisch ontwerp. Desondanks is deze methode van geintegreerd ontwerpen
in de praktijk nog nauwelijks van de grond gekomen. Wanneer nochtans voor
deze opzet wordt gekozen, ontstaat eenzelfde relatiepatroon als bij de vorige
figuur. De rechtsbetrekkingen die hierin kunnen worden onderscheiden heb-
ben echter wel een zwaarder soortelijk gewicht, omdat de leden van het
"integratie-team", door het hele ontwerp als een gezamenlijke opdracht te

13aanvaarden, ook samen voor het hele ontwerpproces verantwoordelijk zijn.

2.3    INSCHAKELING VAN SPECIALISTEN IN DE UITVOERINGSFASE

10. Nemen wij nu vervolgens de uitvoeringsfunctie onder de loupe. De in-
schakeling van specialisten leidt hier tot qua structuur analoge relatiepa-
tronen als met betrekking tot de ontwerpfunctie konden worden geschetst.
Verschil is er echter wel in de frequentie waarin deze of gene figuur bij de
vervulling van de ene of de andere functie voorkomt.

Zo is het, zoals zoeven werd opgemerkt, niet gebruiketijk dat een
architect door hem gewenste specialistische hulp, voor eigen rekening en
verantwoording inroept. Een aannemer daarentegen pleegt zulks nu juist wel
te doen. Het normale patroon is namelijk dat de aannemer de uitvoering van
het werk weliswaar in totaliteit aanneemt, maar vervolgens desgewenst
bepaalde onderdelen van het werk voor eigen rekening en risico aan specia-
listen - in deze zetting onderaannemers genoemd - uitbesteedt. Men denke
hier bijvoorbeeld aan heiwerk, betonijzervlechtwerk, voegwerk, stucadoors-
werk, schilderwerk en verder aan de aanleg van technische installaties zoals
voor sanitair, electriciteit en centrale verwarming. Geheel onbeperkt is deze
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mogelijkheid tot uitbesteding van onderdelen overigens niet, aangezien het
intuitu personae-karakter van de opdracht aan de aannemer daaraan zekere

grenzen stelt.
Wanneer een aannemer zich laat bijstaan door een onderaannemer

ontstaat naast de bilaterale rechtsverhouding tussen de initiatiefnemer tot
de bouw en die aannemer, een tweede, eveneens bilaterale rechtsverhouding
tussen de aannemer en de door hem ingeschakelde onderaannemer. De aan-
nemer die in de eerste relatie opdrachtnemer is, treedt in de tweede relatie

als opdrachtgever op en wordt in die hoedanigheid hoofdaannemer genoemd.
Tussen de initiatiefnemer en de onderaannemer bestaat in deze structuur

geen directe band. Aangezien echter het werk van de onderaannemer mede
van invloed zal zijn op de kwaliteit van het totate bouwwerk, zijn de belan-

gen van de initiatiefnemer nauw verweven met de wijze van taakvervulling
door de onderaannemer. Daarom zat hij bij de uitvoering van zijn (deel)taak
ook een zekere diligentie jegens de initiatiefnemer tot de bouw in acht
hebben te nemen.14

11. Zoeven werd geconstateerd, dat het met betrekking tot de ontwerpfunc-
tie een zeer gangbare figuur is, dat de initiatiefnemer lot de bouw zelf -
nevengeschikt aan de architect - 66n of meer specialisten inschakelt. Hier-
voor bestaat ook ten aanzien van de uitvoeringsfunctie een pendant: de ne-
venaanneming. Zij is echter een wat minder verbreide figuur dan de zojuist
besproken onderaanneming.

Uitsplitsing van het werk over nevenaannemers kan voor de initiatief-
nemer financieel voordeel opleveren. Wanneer hij namelijk de uitvoering van
het werk in totaliteit opdraagt aan 66n aannemer, die op zijn beurt voor
bepaalde onderdelen onderaannemers inschakelt, zullen in de prijs voor het
gehele werk de vergoedingen begrepen zijn die de (hoofd)aannemer aan die
onderaannemers verschuldigd zal zijn, verhoogd met een opslag voor al-
gemene kosten, winst en risico ten behoeve van de (hoofd)aannemer. Door
nu voor die onderdelen waarvan te verwachten is dat zij aan onderaannemers
zullen worden uitbesteed, nevenaannemers aan te trekken, kan de initiatief-
nemer zich die opslag besparen.

Daar staat echter tegenover dat de initiatiefnemer in deze situatie

zelf verantwoordelijk is voor een goede onderlinge coBrdinatie van de door
de verschillende nevenaannemers te verrichten werkzaamheden. Het zal
daarom van de mate waarin hij in die coiirdinerende taak slaagt, afhangen
of de keuze voor de figuur van nevenaanneming ook werkelijk profijtelijk
zal blijken.

12. In geval van nevenaanneming staat de initiatiefnemer met ieder van de
door hem ingeschakelde nevenaannemers in een afzonderlijke, rechtstreekse,
rechtsverhouding, terwijl tussen de nevenaannemers onderling generlei ver-
band bestaat. Tussen de laatsten kan echter wel een band worden gesmeed.
Zo wint de figuur veld dat de initiatiefnemer tot de bouw de uitvoerings-
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functie verdeelt over verschillende aan elkaar nevengeschikte aannemers,
doch tegelijk van hen vraagt hun individuele deeltaken te verrichten in het
verband van een door hem te leiden coOrdinatie-team. In dat geval bestaan
er bilaterale rechtsbetrekkingen tussen de initiatiefnemer en elk van de
nevenaannemers afzonderlijk, terwijl om deze relaties heen een multilaterale
rechtsbetrekking wordt gelegd. In deze opzet berust de verantwoordelijkheid
voor de coardinatie van de te vervullen deeltaken bij initiatiefnemer en
nevenaannemers samen.

Mogelijk is ook dat de initiatiefnemer tot de bouw zelf buiten het
team blijft. In dat geval zijn nog weer verschillende variaties denkbaar.
Bijvoorbeeld de figuur dat de ingeschakelde nevenaannemers ieder afzonder-
lijk een bepaalde deeltaak op zich nemen en daarenboven allen samen zich
verplichten die deeltaken in geco8rdineerd verband te verrichten. Zij zijn
dan individueel verantwoordelijk voor de richtige vervulling van hun respec-
tievelijke deeltaken en staan tegelijk collectief in voor een goede coOrdina-
tie. In deze structuur bestaat tussen de initiatiefnemer en iedere nevenaan-
nemer afzonderlijk een bilaterale rechtsverhouding, termj1 daarnaast tussen
de nevenaannemers een multilateraal rechtsverband aanwezig is.

Een nog verdergaande mogelijkheid is dat de initiatiefnemer de uitvoe-
ring in totaliteit toevertrouwt aan een groep aannemers die haar als een
gezamenlijk te vervullen taak op zich nemen. Zo'n voor een bepaald project
gevormd samenwerkingsverband wordt in de praktijk een 'bouwcombinatie'
genoemd. Het aantrekkelijke van een dergelijke tijdelijke samenwerking is
vooral, dat de partners aldus met behoud van ieders zelfstandigheid, hun
productiepotentieel kunnen vergroten.

Ingeval de initiatiefnemer de uitvoeringsfunctie in haar geheel opdraagt
aan twee of meer in een bouwcombinatie samenwerkende aannemers, ontstaat
een identiek relatiepatroon als wanneer de uitvoering wordt opgedragen aan
verschillende nevenaannemers die onderling in een coordinatie-team samen-
werken. De rechtsbetrekkingen tussen de initiatiefnemer en de leden van de
bouwcombinatie en tussen de combinatiepartners onderling zijn echter inhou-
delijk wel van zwaarder gewicht, omdat de combinatiepartners de hele uit-
voeringsfunctie als een gezamenlijke opdracht hebben aanvaard en daarom
ook samen voor het totale uitvoeringsproces verantwoordelijk zijn.15
Anders dan het geval bleek met betrekking tot de functie ontwerpen16 komt
het in de praktijk regelmatig voor, dat de functie uitvoeren als een geza-
menlijk aanvaarde opdracht wordt vervuld.

2.4   SAMENWERKING IN EEN BOUWTEAM

13. Zowel met betrekking tot de ontwerpfunctie als de uitvoeringsfunctie
ontmoetten wij in het voorafgaande vormen van teamsamenwerking, waarbij
wij voor elk van beide nog variaties tegenkwamen waarin de functie initia-
tiefnemen wel of niet in het verband van het team werd vervuld. In het
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hierna volgende zullen wij tenslotte nog de figuur bezien, dat de functies

ontwerpen en uitvoeren gezamenlijk - al dan niet in samenhang met de func-
tie initiatiefnemen - in teamverband worden vervuld.

14. Het gebruikelijke verloop van een bouwproces is dat eerst een ontwerp
voor de bouw wordt vervaardigd en dat pas wanneer dit in definitieve vorm
gereed is, vervolgens de uitvoering ervan wordt aanbesteed onder 66n of
meer gegadigden. Daarnaast komt echter ook wel voor, dat reeds in de
ontwerpfase contact wordt gezocht met een mogelijke kandidaat voor de
latere uitvoering. Aan deze wordt dan verzocht tijdens de planvoorbereiding
in adviserende zin mee te spreken, waarbij hem de kans op de gunning van
het werk als een smakelijke worst wordt voorgehouden.

Het reeds in het ontwerpstadium laten meespreken van een specifieke
uitvoeringsdeskundige, kan verschillende voordelen hebben.17 Zulks kan
bijvoorbeeld de praktische uitvoerbaarheid van het ontwerp ten goede komen.
Ook kan die inspraak ertoe leiden dat alternatieve, kostenbesparende werk-
wijzen worden overwogen. Tenslotte kan door vroegtijdige inschakeling van
de beoogde uitvoerder de tijdsduur van het totale bouwproces worden bekort.
Voor dit laatste is overigens wel nodig, dat dc initiatiefnemer en de kandi-
daat-uitvoerder het spoedig na gereedkoming van het ontwerp, eens zullen
worden over de prijs. Dit blijkt overigens nog wel eens een breekpunt te
zijn.18

15. Wanneer de beoogde uitvoerder reeds in de ontwerpfase bij de plan-
voorbereiding betrokken wordt, geschiedt dat doorgaans in de vorm van
deelneming door deze aan een "bouwteam: In zijn eenvoudigste vorm bestaat
dit uit de initiatiefnemer tot de bouw, de architect en de (tot de gunning
nog adspirant-)aannemer. Aangezien bouwteams vooral plegen te worden

gevormd met het oog op gecompliceerde bouwprojecten, neemt echter ge-
woonlijk een veelheid van ontwerpers en uitvoerders - generalisten naast
specialisten - aan het team decl. In deze structuur bestaan in de eerste
plaats bilaterale rechtsbetrekkingen tussen de initiatiefnemer en ieder van
de overige teamleden afzonderlijk.19 Door de afspraak tot samenwerking in
bouwteamverband wordt dan bovendien rondom de verschillende bilaterale
relaties nog een multilaterale rechtsband gelegd.

16. Een denkbare variatie zou zijn, dat de initiatiefnemer tot de bouw wel
een bouwteam samenstelt, doch daarin niet als deelnemer participeert. In
die zetting staat de initiatiefnemer louter in bilaterale rechtsbetrekkingen
met ieder van de teamleden afzonderlijk, terwijl tussen de laatsten bovendien

nog een multilaterate rechtsverhouding bestaat. Van dit model zijn mij overi-

gens uit de praktijk geen voorbeelden bekend.
Een andere mogelijke variatie zou kunnen zijn, dat tegenover de initia-

tiefnemer ontwerp en uitvoering samen, als een gezamenlijk te vervullen
taak, worden aanvaard door een combinatie van op gelijke voet samenwer-
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kende ontwerp- en uitvoeringsdeskundigen. In dit model zou eenzelfde rela-
tiepatroon ontstaan als in het vorige, zij het dat de daarin te onderscheiden
rechtsbetrekkingen inhoudelijk van zwaarder gewicht zouden zijn. Ook van
deze figuur zijn mij echter uit de praktijk geen voorbeelden bekend. Wel
ben ik meer dan eens de situatie tegengekomen, dat een combinatie van
uitvoerende bouwbedrijven ontwerp en uitvoering als een totaalopdracht op
zich neemt, doch de benodigde ontwerpdeskundigheid voor gemene rekening
der partners 'inhuurt'. De aldus ingeschakelde ontwerpers staan dan echter
een 6chelon lager.

3.    Plan van behandeling

17. In het voorafgaande werd een contourschets gegeven van een verschei-
denheid van relatiepatronen die in een bouwproces gestalte kunnen krijgen.
In de volgende hoofdstukken zal deze schets nader worden ingekleurd door
middel van een juridische analyse van de onderscheiden relatiepatronen.
Deze start in het volgende hoofdstuk met een beschouwing over de "(drie)-
hoeksverhouding" opdrachtgever-architect-aannemer. Een bespreking van de
'rechte lijn" opdrachtgever-ontwerper/uitvoerder wordt daarin geintegreerd.
In de hoofdstukken III en IV wordt vervolgens ingegaan op de relatie-
patronen die kunnen ontstaan door de inschakeling van specialisten in re-
spectievelijk de ontwerpfase en de uitvoeringsfase. In het laatste hoofdstuk
worden de verschillende lijnen tenslotte samengetrokken in een beschouwing
over de samenwerking in een bouwteam.
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Hoofdstuk II

DE CKLASSIEKE DRIEHOEK' VAN HET BOUWRECHT

1.     Kenschets van het driehoekmodel

18. In de loop van de 18e eeuw kwam onder invloed van het economisch
liberalisme het stelsel op om bouwwerken aan te besteden tegen vaste prij-
zen, na vergelijking van door gegadigden in concurrentie gedane prijsaanbie-
dingen. Dit leidde tot een geleidelijke terugdringing van de - van de vroege
middeleeuwen tot dan - gebruikelijke figuur van het bouwen in eigen beheer,
waarbij ontwerp en uitvoering samen werden toevertrouwd aan een bouw-
meester, die bijgestaan door ambachtsmeesters en gezellen, in daggeld het
werk verrichtte.1

Het aanbestedingsstelsel bracht een principitle scheiding teweeg tussen
de functies ontwerpen en uitvoeren. Aan de aanbestedingsmethode is namelijk
inherent dat voordat tot aanbesteding wordt overgegaan, het werk nauw-
keurig vaststaat. Pas dan is immers verzekerd dat de verschillende prijsaan-
biedingen op eenzelfde prestatie zijn gericht en derhalve onderling vergelijk-
baar zijn. Bovendien hebben de in het kader van een aanbesteding gedane
prijsaanbiedingen slechts betrekking op het werk in de vorm zoals het aan
de gegadigden is voorgelegd. Daarom zullen, wanneer tijdens de uitvoering
aanvankelijk niet voorziene, bijkomende werkzaamheden noodzakelijk blijken,
deze de aanbesteder als niet in de prijs begrepen "meer" werk in rekening
worden gebracht. Ook dit aspect dwingt er dus toe een werk aan te besteden

op basis van een zo gedetailleerd mogelijk ontwerp.
De scheiding tussen ontwerp en uitvoering die met het aanbestedings-

stelsel was gegeven, betekende ook dat de taak zoals die oorspronkelijk
door de bouwmeester werd verricht, nu over twee verschillende figuren moest
worden verdeeld. Uit de ene, die zich met het ontwerp belastte, ontwikkelde
zich de hedendaagse architect, op de andere, die de uitvoering op zich nam,
is de hedendaagse aannemer terug te voeren.

De overgang van de bouwmeestermethode naar het aanbestedingsstelsel
is zeker niet probleemloos verlopen. Al spoedig werd geklaagd over knoeie-
rijen die zich bij de uitvoering voorde(len.2 Dit euvel hing nauw samen met
de kwetsbare positie waarin de aannemer onder invloed van het aanbeste-
dingsstelsel kwam te verkeren. Door het systeem van aanbesteding tegen
een vast bedrag drukte alle risico voor tegenvallers op zijn schouders. Die
last was echter vaak moeilijk te dragen, omdat de concurrentie die door
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het aanbesteden onder meerdere gegadigden werd uitgelokt, nogal eens een
prijsbedervend effect had.3 De kans op een financiele strop was dan ook
groot, hetgeen de aannemer ertoe kon verleiden het minder nauw te nemen
met de kwaliteit van zijn werk, om aldus zijn verlies te beperken.

Van opdrachtgeverszijde trachtte men zich tegen dergelijke praktijken
te wapenen door op de uitvoering scherp toezicht te houden.4 Het lag voor
de hand dat daarvoor veelal de hulp werd ingeroepen van degene die ook al
het ontwerp vervaardigd had. Aldus ontstond de figuur van de ontwerpende
architect, die tevens namens de opdrachtgever toezicht hield op de uitvoe-
ring, en die zich dusdoende allengs ontwikkelde tot de vertrouwensman van
de opdrachtgever voor de hele bouw. Zozeer kwam de architect op het
kussen te zitten dat zijn toezichthoudende taak gaandeweg uitgroeide tot
een leidinggevende. De architect ging "directie" voeren over de uitvoering.
Weliswaar bleef de aannemer zelf verantwoordelijk voor de goede uitvoering
van het werk, maar hij moest zich daarbij niettemin richten naar de "orders'
en 'aanwijzingen" van de directie.5 Architect en aannemer die toch beiden
het bloed van hun illustere voorganger, de middeleeuwse bouwmeester, door
de aderen vloeit, werden hierdoor in zekere zin elkaars antipoden.

19. Het relatiepatroon dat tussen opdrachtgever, architect en aannemer
bestaat, wordt veelal weergegeven met het aan de planimetrie ontleende
symbool van de driehoek. Dit beeld is zelfs zozeer ingeburgerd, dat men
pleegt te spreken van de "klassieke driehoek' van het bouwrecht. Toch is
deze benaming niet erg gelukkig gekozen, want de hier bedoelde figuur is
eigenlijk klassiek noch driehoek!6

Zo kan, zoals hiervoor al bleek, het driehoekmodel toch niet bogen op
een zo lange traditie, dat het predicaat klassiek verdiend mag heten. Eerder
is dat het geval met de figuur van de bouwmeester die het heeft weten uit
te houden van de vroege middeleeuwen tot ver in de 19e eeuw, en die in
onze moderne tijd zelfs een opmerkelijke rei[ncarnatie beleeft in de gedaante
van de bouwondernemer die "sleutelklare' projecten oplevert.7

Voorts kan worden opgemerkt dat het driehoekmodel de verhoudingen
die tussen opdrachtgever, architect en aannemer bestaan, ook niet geheel
zuiver symboliseert. Immers de zijden van deze driehoek staan niet alle drie
voor relaties van dezelfde soort. Twee zijden - getrokken van het hoekpunt
van de opdrachtgever naar de hoekpunten van respectievelijk architect en
aannemer - stellen overeenkomsten voor. De derde zijde echter, die de
hoekpunten van architect en aannemer verbindt, geeft slechts een van die
beide overeenkomsten afgeleide relatie aan die niet van juridische, maar van
functionele aard is. Zij vindt haar oorsprong hierin, dat enerzijds de archi-
tect in zijn overeenkomst met de opdrachtgever wordt belast met het voeren
van directie over de uitvoering, en anderzijds de aannemer bij zijn overeen-
komst met de opdrachtgever de verplichting wordt opgelegd het werk con-
form de aanwijzingen van de directie tot stand te brengen. Aldus ontwikkelt
zich als afgeleide van ieders individuele, bilaterale, rechtsverhouding met de
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opdrachtgever, een situatie waarin architect en aannemer feitelijk op elkaar
betrokken raken. Deze onzelfstandige, feitelijke relatie valt echter niet aan
te merken als een rechtsbetrekking tussen architect en aannemer, krachtens
welke de een jegens de ander tot een prestatie gehouden zou zijn.8 Wel kan
datgene wat in de functionele relatie architect-aannemer plaatsvindt, juri-
disch van betekenis zijn, doch de gevolgen daarvan zullen vervolgens weer
ricocheren naar de individuele rechtsverhoudingen die architect en aannemer,
elk afzonderlijk, met de opdrachtgver hebben.9 Het relatiepatroon tussen
opdrachtgever, architect en aannemer kan daarom alleen in functioneel
opzicht als een dtiehoek worden verbeeld, doch vanuit een jutidisch ge-
zichtspunt kan het slechts als een hoek worden gesymboliseerd.

20. Tegenover de hierboven gereleveerde kritiek kan echter wel worden
gesteld, dat het driehoekmodel in zoverre verhelderend werkt, dat het duide-
lijk illustreert wat voor het hierdoor gesymboliseerde relatiepatroon het
meest kenmerkend is, namelijk de scheiding tussen de functies ontwerpen
(architect) en uitvoeren (aannemer).

Tegelijk wordt echter in het driehoekmodel verbeeld, dat deze scheiding
niet absoluut is. Vanuit het hoekpunt van de opdrachtgever vertrekken wel
verschillende lijnen naar de uiteenliggende hoekpunten van architect en
aannemer, maar daar aangekomen worden zij vervolgens weer door een derde
lijn met elkaar verbonden. Aldus wordt uitgedrukt dat architect en aannemer
ook op elkaars werk betrokken zijn. En dat is ook zeker juist, want al zijn
architect en aannemer ieder primair verantwoordelijk voor hun eigen werk,
zij zijn daarenboven toch ook verplicht te waken voor tekortkomingen in
elkaars werk. De architect is immers uit hoofde van zijn opdracht tot direc-
tievoering verplicht op de uitvoering van het werk zorgvuldig toezicht te
houden. Van de aannemer op zijn beurt mag op grond van de goede trouw
die de inhoud van de overeenkomst mede bepaalt, worden gevergd, dat hij
waarschuwt voor fouten in het ontwerp of verkeerde aanwijzingen van de
directie, althans voor zover die onjuistheden hem als deskundig vakman
redelijkerwijze zouden moeten opvallen.

10

Deze verplichtingen om te waken voor fouten in het werk van de
ander, hebben architect en aannemer echter niet jegens elkaar, maar jegens
de opdrachtgever, op grond van hun onderscheiden overeenkomsten met de
laatste. Andermaal blijkt dus dat tussen architect en aannemer slechts een
afgeleide, functionele relatie bestaat. En in zoverre is het driehoekmodel
toch weer misleidend, omdat het een gelijksoortigheid van relaties sugge-
reert, die in werkelijkheid niet aanwezig is.

21. Hieronder zal dit (drie)hoekmodel nader worden geanalyseerd. In de
paragrafen 2 en 3 worden daartoe allereerst de hoofdlijnen geschetst van
respectievelijk de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect, en
de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en aannemer. In paragraaf 4 komt
aansluitend de functionele relatie tussen architect en aannemer aan de orde.
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Daar zal blijken dat wat in die relatie gebeurt, een reflexwerking kan heb-
ben naar de overeenkomsten waarvan deze relatie is afgeleid.

2.    Hoofdlijnen van de rechtsverhouding tussen opdrachtgever
en architect

2.1 RECHTSKARAETER

a.        Enketvoudig contract of contractenreeks?

22. Een volledige opdracht aan een architect doorloopt een drietal chronolo-
gisch op elkaar volgende fasen: de ontwerpfase, de aanbestedingsfase en de
fase van de directievoering bij de uitvoering van het werk. In de ontwerp-
fase kan bovendien eveneens een drietal chronologisch op elkaar volgende
momenten worden onderscheiden: het maken van een voorlopig ontwerp,
het maken van een definitief ontwerp en het voorbereiden van de feitelijke
bouw. In verband hiermee rijst de vraag of de in de onderscheiden fasen
door de architect te verrichten werkzaamheden alle plaatsvinden binnen 66n
contractueel kader, dan wel de in iedere fase te verrichten groep van werk-
zaamheden voorwerp is van een afzonderlijke overeenkomst. Bij beantwoor-
ding van deze vraag in de eerstbedoelde zin omvat de relatie tussen op-
drachtgever en architect slechts 66n enkele, zij het gefaseerd verlopende
overeenkomst, terwijl zij bij beantwoording in de tweede zin uiteenvalt in
een reeks opeenvolgende overeenkomsten.

Beide mogelijkheiden hebben in de literatuur aanhang gekregen, zodat
een eensluidend antwoord daarin niet te vinden is.11 De gestelde vraag lijkt
mij echter ook niet vatbaar voor een eenduidige beantwoording, omdat beide
onderscheiden modaliteiten zich in de praktijk naast elkaar plegen voor te
doen.12

Zo komt het aan de ene kant voor dat aan een architect een totaal-
opdracht wordt verstrekt die alle opgemelde deelfasen omvat. Eveneens
gebeurt het wel dat de opdracht weliswaar meerdere van de genoemde decl-
fasen behelst, doch niet alle, bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever bepaalde
werkzaamheden (zoals het houden van de aanbesteding of het voeren van
directie) in eigen hand wit houden. In deze beide gevallen is, dunkt mij,
sprake van een enkelvoudig contract, dat meerdere deelfasen omsluit.

Anderzijds komt het voor, dat een opdrachtgever een (vooralsnog)
beperkte opdracht verstrekt met de (veelal onuitgesproken) bedoeling deze
(afhankelijk van bepaalde toekomstige factoren) door verdere opdrachten te
laten volgen. Een gebruikelijk patroon daarbij is het volgende. Eerst wordt
een opdracht verstrekt tot het maken van een voorlopig ontwerp. Kan op
basis daarvan overeenstemming worden bereikt over de globale opzet van
het plan, dan volgt een opdracht tot het maken van een definitief ontwerp.
Aan de hand daarvan wordt onderzocht of het plan financieel haalbaar is en
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of daarvoor een bouwvergunning kan worden verkregen. Wanneer de finan-
ciele haalbaarheid voldoende reeel lijkt en ook de bouwvergunning verleend
is, wordt vervolgens opdracht gegeven het definitieve plan uit te werken in
een bestek met bijbehorende tekeningen. Daarna volgt de opdracht om op
basis van dat bestek een aanbesteding te houden. Indien de opdrachtgever
de uitkomst daarvan aanvaardbaar acht, wordt een uitvoeringscontract ge-
sloten, waarna de architect wordt opgedragen over de bouw directie te
voeren. Bij zulk een gang van zaken komt m.i. een reeks tot stand van op
elkaar volgende, doch door principiele beslismomenten van elkaar gescheiden,
contracten.

23. De hier aan de orde gestelde vraag is niet zonder praktisch belang. Ik
moge dat demonstreren aan de hand van een voor de rechtbank te 's Her-
togenbosch gevoerde procedure.13 De asus lag als volgt. Eiser (opdracht-
gever) had van een gemeente een perceel bouwgrond gekocht om daarop een
bedrijfspand te stichten. Bij de overeenkomst was bepaald dat de koper een
(aanzienlijke) boete zou verbeuren als het perceel niet binnen zekere termijn
zou zijn bebouwd. Eiser had gedaagde (architect) opdracht gegeven tot het
vervaardigen van een ontwerp voor dc voorgenomcn bouw. Op het door
gedaagde vervaardigde plan was vervolgens de bouwvergunning aangevraagd
en ook verkregen. Deze was evenwel verleend onder de voorwaarde dat
binnen een bepaalde tijd met de bouw een begin moest zijn gemaakt. Eiser
was er echter niet in geslaagd binnen die termijn het werk aan te besteden,
laat staan met de bouw een begin te maken. Als gevolg hiervan was de
bouwvergunning ingetrokken. Vervolgens was ook de in de koopovereenkomst
opgenomen termijn voor de verwezenlijking van de bouw verstreken, zonder
dat hiermee zelfs maar begonnen was, weshalve eiser ook nog boete was
opgelegd. Eiser stelde gedaagde voor deze treurige gang van zaken aanspra-
kelijk, op de grond dat deze geweigerd zou hebben het ontwerp uit te wer-
ken in een bestek met bijbehorende tekeningen, waardoor eiser niet tijdig
tot aanbesteding had kunnen overgaan. Hij verweet gedaagde jegens hem
wanprestatie gepleegd te hebben door het niet verschaffen, althans het niet
verschaffen voor de aftoop van de bouwvergunning, van een bestek op basis
waarvan hij het werk had kunnen aanbesteden. Gedaagde van zijn kant
betoogde echter, dat hem geen opdracht tot het maken van een bestek was
verstrekt, zodat hem niets te verwijten viel.

Bij haar beoordeling van dit geschil stelde de rechtbank voorop dat de
vraag of de architect zich aan wanprestatie had schuldig gemaakt door het
niet, althans niet tijdig, verschaffen van een bestek, verschillend moest
worden beantwoord, naar gelang als juist diende te worden aanvaard, hetzij
het standpunt van de opdrachtgever dat hij aan de architect een volledige
opdracht had verstrekt, hetzij het standpunt van de architect dat voor iedere
nieuwe fase in diens werkzaamheden een separate opdracht van de wederpar-
tij vereist was. De rechtbank beantwoordde deze vraag in laatstbedoelde zin.
Daartoe overwoog zij dat in de werkzaamheden van een architect normaliter
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vijf chronologisch op elkaar volgende momenten zijn te onderscheiden die
alle als afzonderlijke overeenkomsten zijn te beschouwen. Tegen deze achter-
grond achtte de rechtbank het niet zonder meer vanzelfsprekend, dat uit de
goedkeuring van een bepaalde fase van de werkzaamheden van de architect
zou volgen, dat hij aan de daarop volgende fase zou dienen te beginnen. De
rechtbank vond integendeel dat voor het in gang zetten van iedere fase een
separate opdracht vereist was.

In de visie van de rechtbank valt de rechtsverhouding tussen opdracht-
gever en architect dus uiteen in een reeks van chronologisch op elkaar
volgende, doch zelfstandige contracten. Ik kan deze opvatting in haar al-
gemeenheid niet onderschrijven. Zoals ik zoeven ree(is aangaf komen zowel
de figuur van een volledige, alle stadia van de bouw omvattende opdracht,
als die van een bij gedeelten te verstrekken opdracht, in de praktijk naast
elkaar voor, zodat men m.i. steeds in concreto zal moeten onderzoeken met
welke van beide modaliteiten men van doen heeft.

24. Na te hebben vastgesteld dat het (enkele) niet (tijdig) verstrekken van
een bestek geen wanprestatie van de architect inhield, vervolgde de recht-
bank met de overweging dat de architect zich wel aan wanprestatie zou
hebben schuldig gemaakt, indien hij geweigerd zou hebben om gevolg te
geven aan een expliciete opdracht om het door hem vervaardigde ontwerp
besteksgereed te maken.

De rechtbank beschouwt het weigeren van een vervolgopdracht dus weI
als wanprestatie. Een nadere motivering daarvoor wordt echter in het vonnis
niet gegeven. Zulks zou nochtans niet hebben misstaan, want deze ziens-
wijze is geen vanzelfsprekendheid, wanneer men haar beziet tegen de achter-
grond van de door de rechtbank gehuldigde opvatting, dat de relatie tussen
opdrachtgever en architect uiteenvalt in een reeks aparte contracten. Daar-
van uitgaande zal namelijk, wanneer een bepaalde fase van de werkzaam-
heden is afgesloten, daarmee ook de desbetreffende overeenkomst zijn vol-
tooid. Er moet dan om een volgende fase in gang te zetten, een nieuwe
overeenkomst worden aangegaan. Daartoe is andermaal de toestemming van
de architect vereist. Waarop kan men dan echter baseren dat de architect
verplicht zou zijn om dat nieuwe contract te sluiten? Uitgangspunt van ons
contractenrecht is immers dat men de vrijheid heeft om al dan niet een
overeenkomst aan te gaan. 14

Toch is de door de rechtbank aangenomen verplichting van de architect
om een vervolgopdraccht te aanvaarden, juridisch wel te· onderbouwen. Daar-
toe zij er in de eerste plaats op gewezen, dat het in de figuur van de
contractenreeks, waarvan de rechtbank is uitgegaan, heel gebruikelijk is,
dat de opdrachtgever voor de tot de reeks behorende deelcontracten steeds
dezelfde architect inschakelt. Dat valt ook goed te begrijpen tegen de
achtergrond van de bezwaren die tussentijdse wisseling van architect kan
oproepen, zoals tijdverlies, extra kosten en auteursrechtelijke problemen.15
De opdrachtgever heeft er dus een alleszins redelijk belang bij dat een
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eenmaal bij een bouwproject ingeschakelde architect, desgevraagd, zijn
diensten zal voortzetten. Gelet nu op dit gerechtvaardigde belang van deopdrachtgever en het gereleveerde verkeersgebruik, lijkt het mij toe dat de
aanvaarding van een (vooralsnog) beperkte opdracht door een architect,naar redelijke zin en strekking opgevat, tevens een aanbod inhoudt tot het
aanvaarden van vervolgopdrachten, voor zover die passen binnen wat norma-
liter onder een volledige opdracht voor een bouwproject wordt verstaan.
Deze op de aanvullende werking van de goede trouw 6 te baseren *optic' op
voortgezet dienstbetoon steekt zo als een "neuslatei uit de aanvaarde op-
dracht, om te dienen als steunpunt voor eventuele vervolgopdrachten.

b.      Plaats in het contractenrecht

25. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect wordt niet af-
zonderlijk in de wet geregeld. Het BW bevat echter wel een overeenkomst-
type dat geschikt is om aan deze relatie onderdak te bieden: de overeen-
komst tot het verrichten van enkele diensten, ook wel, korter, overeenkomst
tot dienstbetoon genoemd. Deze is 66n der drie vormen van overeenkomsten
tot het verrichten van arbeid die de wet kent.17 De beide andere, respectie-
velijk de arbeidsovereenkomst en de aanneming van werk, komen hier echter
niet in aanmerking.

De arbeidsovereenkomst valt af omdat het daarvoor kenmerkende ele-
ment van de dienstbetrekking18, in de relatie opdrachtgever-architect niet
aanwezig is. Voor deze vaststelling maakt het m.i. geen verschil of men de
aanwezigheid van een dienstbetrekking toetst aan het lange tijd meest gang-
bare criterium van de gezagsverhouding, dan wel aan bet tegenwoordig
hiermee concurrerende criterium van de beschikbaarheid gedurende zekere
tijd om voor de wederpartij arbeid te verrichten.19 Duidelijk is immers dat
de architect zelfstandig bepaalt hoe hij een hem verleende opdracht vervult,
als ook dat hij daarbij wij is in de besteding van zijn tijd.

Ook de aanneming van werk is niet geeigend als onderkomen voor de
relatie opdrachtgever-architect. Zij onderscheidt zich van de overeenkomst
tot het verrichten van enkele diensten, doordat zij gericht is op het tot
stand brengen van een werk van stoffelijke aard.20 Nu is het weliswaar zo
dat de architect zijn werk in stoffelijke vormen zichtbaar pleegt te maken
(men denke hierbij aan schetsen, tekeningen, maquettes, staten, berekenin-
gen, beschrijvingen), doch zijn prestatie is toch niet wezenlijk gericht op
het tot stand brengen van dergelijke stoffelijke vormen. Het gaat niet om
de tekeningen en dergelijke vormen als zodanig, maar om de intellectuele
idee die daarachter schuilt. De genoemde vormen zijn slechts hulpmiddelen
om die idee te verbeelden.

26. De architect pleegt naast louter feitelijke handelingen ook wel rechts-
handelingen ten behoeve van de principaal te verrichten. Men denke hierbij
bijvoorbeeld aan het doen van bestellingen voor het werk of het geven van
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meerwerkopdrachten aan de aannemer. In verband hiermee rijst de vraag of
bij de bepaling van de plaats van de rechtsverhouding tussen opdrachtgever
en architect in het contractenrecht niet tevens moet worden aangeknoopt

bij de overeenkomst van lastgeving. Deze vraag wordt in de literatuur ver-
schillend beantwoord al naar men ervan uitgaat dat de verschillende werk-
zaamheden van de architect alle plaatsvinden binnen 66n contractueel kader,
dan wel men van mening is dat de rechtsverhouding tussen opdrachtgever
en architect in een aantal afzonderlijke contracten uiteenvalt.

De aanhangers van de eerste opvatting zijn onderling nog weer in twee
kampen verdeeld. In het ene wordt de rechtsverhouding tussen opdrachtgever
en architect beschouwd als een gemengd contract, waarop voor zover van
een rechtshandeling sprake is, de lastgevingsbepalingen moeten worden
toegepast en voor het overige die van de enkele diensten. 1 In het andere
wordt de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect louter gezien
als een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten, die wel gepaard

kan gaan met de bevoegdheid van de architect om de opdrachtgever tegen-
over derden te vertegenwoordigen, maar die toch niet tevens een overeen-
komst van lastgeving is.22

In de opvatting dat de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en archi-
tect uiteenvalt in een aantal afzonderlijke contracten, zal men die contracten
ook elk apart moeten kwalificeren. De voorstanders van deze leer hebben
zich ook nauwgezet van deze taak gekweten. Hoewel zij onderling verschillen
in het aantal contracten dat zij onderscheiden, stemmen zij niettemin23

hierin overeen, dat de werkzaamheden die de architect in de ontwerpfase
verricht, door hen binnen het raam van de overeenkomst tot het verrichten
van enkele diensten worden geplaatst, en de werkzaamheden die de architect

in de aanbestedingsfase en de fase van de directievoering verricht, onder de
lastgeving worden gebracht.24

27. Zoals ik hierboven25 reeds stelde, kan m.i. geen algemene uitspraak
worden gedaan over de vraag of de relatie tussen opdrachtgever en architect
slechts din contract omvat, dan wel in een reeks opeenvolgende contracten

uiteenvalt, aangezien beide mogelijkheden in de praktijk naast elkaar voor-
komen. In mijn opvatting zal men daarom steeds in concreto moeten bezien
met welke van beide modaliteiten men te maken heeft. Dit standpunt brengt
mee dat ik tegenover alle zoeven genoemde varianten mijn positie moet
bepalen. Ik zou mij hierbij willen laten leiden door de aan de wettelijke
regeling van de lastgeving ten grondslag liggende gedachte, dat voor last-
geving kenmerkend is dat het verrichten van rechtshandelingen voor rekening
van de wederpartij, hoofdbestanddeel van de overeenkomst is.26

Hiervan uitgaande komt de kwalificatie lastgeving voor de relatie op-
drachtgever-architect niet in aanmerking. De architect verricht namelijk in
het raam van zijn opdracht hoofdzakelijk louter feitelijke handelingen. Het
stellen van rechtshandelin§en is in het geheel van zijn werkzaamheden van
ondergeschikte betekenis.2'   Waar de architect al rechtshandelingen verricht
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voor rekening van zijn principaal, geschiedt zulks bovendien slechts om zijn
taak als ontwerper en bouwbegeleider op efficiente wijze te kunnen vervul-
len.28

28. Het vorenstaande voert tot de conclusie dat slechts de overeenkomst
tot het verrichten van enkele diensten een passend onderkomen biedt voor
de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect. Dat betekent dat
noch de uitvoerige wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst met haar
talrijke elementen van dwingend recht, noch ook de veel magerder regeling
van de aanneming van werk, op de relatie opdrachtgever-architect van toe-
passing zijn. Wat overblijft is de minimale oogst van 66n wetsbepaling: art.
1637 BW.

Hierin wordt bepaald dat de overeenkomsten tot het verrichten van
enkele diensten worden geregeerd "door de aan dezelve eigene bepalingen en
bedongen voorwaarden en bij gebreke daarvan door het gebruik'. Daarmee
moeten we het doen, want de wetgever heeft verder geen bijzondere regels
voor dit overeenkomsttype gesteld. Dat wil echter niet zeggen dat we nu
helemaal met lege handen staan. De geciteerde zinsnede biedt namelijk toch
wet enig houvast. Speciaal de verwijzing naar de 'aan dezelve eigene be-palingen" valt positief te waarderen, althans wanneer men bereid is, metSchoordijk29 en Zonderland30, daarin een verwijzing te zien naar de eigen
aard van de betreffende dienstverleningsrelatie. Volgens Coehorst gaat dezeinterpretatie echter te ver: 'Naar onze mening duiden deze woorden op eigen
wetteli)'ke (curs. van Coehorst) bepatingen. Art. 1637 is eerst in 1907 bij de
totstandkoming van de Wet op het Arbeidscontract in het Burgerlijk Wetboek
opgenomen, op een tijdstip dus dat de rechtswetenschap nog overwegend
legistisch beoefend werd. Het lijkt daarom aannemelijker dat de wetgever
zich bij de invoering van 1637 gerealiseerd heeft dat voor bepaalde dienst-
verleningsrelaties wel wettelijke bepalingen bestaan".31 Met deze oppositie
krijgt Coehorst mij echter niet uit het spoor van Schoordijk en Zonderland.
Ik acht het integendeel juist verwerpelijk de betekenis van een wettelijke
bepaling te fixeren op de stand van het rechtsdenken ten tijde van de
totstandkoming van die bepaling. Men miskent aldus dat een bepaling die op
een zeker ogenblik in de wet wordt opgenomen, daarmee onderdeel wordt
van een systeem dat zich gestaag verder ontwikkelt, onder invloed van een
veranderend rechtsdenken zoals dat tot uitdrukking komt in nieuwere wetge-
ving, rechtspraak en literatuur.32

In het NBW wordt onder de benaming overeenkomst van opdrachtvoorzien in een pendant van de overeenkomst tot het verichten van enkele
diensten. Aan dit contracttype wordt in het NBW wel een volwaardige rege-ling gewijd. Een eerste tekst daarvoor werd uitgedrukt in titel 7 van het in
1972 gepubliceerde voorontwerp voor Boek 7 NBW. In 1983 werd een gewij-zigde tekst voorgesteld in wetsontwerp 17779, dat ertoe strekte een aantal
titels van Boek 7, waaronder titel 7 betreffende de overeenkomst van op-
dracht, gelijktijdig met de Boeken 3-6 van het NBW in werking te doen

19



treden.33 Het drukke NBW-treinverkeer is echter kennelijk ook de regering

te machtig geworden, want in een voortgangsnota aan de Tweede Kamer

werd, eveneens in 1983, voorgesteld de dienstregeling sterk uit te dunnen. 4

Het belangrijkste voorstel hield de loskoppeling in van Boek 4. Maar ook
wetsontwerp 17779 werd niet ongemoeid gelaten. Met betrekking daartoe
werd een gedeeltelijke ontkoppeling voorgesteld. Voor titel 7.7 leidde dit
ertoe dat uit de eerste twee afdelingen daarvan (respectievelijk behelzende

opdracht in het algemeen en lastgeving) een combinatie werd gevormd die
als (voorlopige) titel 7.7 (lastgevi ) werd aangekoppeld aan de sneltrein nr.
17896 van de invoeringswetgevlng.

Kenmerkend voor de regeling van de overeenkomst van opdracht in het
NBW is haar open en bescheiden karakter. 6 Dit komt onder meer tot uit-

drukking in art. 7.7.1.1 lid 2 (wetsontwerp 17779) waarin de eerste afdeling-
behoudens 66n dwingende wetsbepaling (art. 16) - tot een bijzondere (zwak-

ke) vorm van regelend recht wordt gemaakt. Uit deze bepaling vloeit name-
lijk voort dat de regels van de eerste afdeling terugwijken, wanneer iets
anders zou voortvloeien 'uit de wet, de inhoud of de aard van de overeen-

komst van opdracht of van een andere rechtshandeling of de gewoonte:

2.2   TOEPASSELIJKHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

a. Overzicht

29. In de vorige subparagraaf bleek dat de wet weinig houvast biedt bij de
bepaling van de inhoud van de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en
architect. In de architectenwereld gaat men echter geenszins gebukt onder

dit gemis aan wettelijke steun. In deze kring weet men zich namelijk heel
goed zelf te redden met behulp van door de beroepsorganisaties van archi-
tecten gemodelleerde algemene voorwaarden.

De belangrijkste daarvan zijn momenteel de 'Standaardvoorwaarden
1988 Rechtsverhouding Opdrachtgever-Architekt" (SR), welke zijn vastge-
steld door de grootste architectenorganisatie in Nederland, de Koninklijke
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architek-

ten (BNA). De SR 1988 vormen de tweede editie. De eerste van 1987 ont-
moette weerstand in de overheidssector en de gesubsidieerde sector. Dit
heeft geleid tot overleg tussen de BNA en vertegenwoordigers van de rijks-

overheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de landelijke centra-
les voor de volkshuisvesting.37 Als resultante hiervan zijn de SR in 1988

gewijzigd vastgesteld.
De SR houden een integrale, voor alle typen opdrachten aan architec-

ten bruikbare regeling in. Zij zijn ingevoerd ter vervanging van het uit-

gesponnen regelcomplex dat voorheen werd gehanteerd. Dit bestond in de
eerste plaats uit de "Algemene Regelen voor de honorering van de architect

en de verdere rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect" (AR),
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waarvan in de loop der jaren verschillende edities verschenen zijn (de laatste
in 1983), en voorts een aantal bijzondere, voor specifieke opdrachten (bouwmet rijksfinanciering, woningwetbouw, restauratie van monumenten der bouw-
kunst) bedoelde regelingen. 8

Een andere architectenorganisatie die eveneens algemene voorwaarden
heeft ontwikkeld is de Nederlandse Architektenvereniging (NAV). Zij heeft
vastgesteld de "Regeling rechtsverhouding tussen opdrachtgever en archi-
tekt" (RROA), waarvan de eerste versie dateert van 1986, de thans geldende
van 1989.39

b.       Wanneer toepasselijk?

30. Evenals in vroegere algemene voorwaarden van de BNA stee(is het geval
was, is ook in de recente SR 1988 een arbitraal beding opgenomen, en welin art. 86. Hierin wordt de berechting van geschillen opgedragen aan hetArbitrage-Instituut Bouwkunst (AIBk), een college dat in 1969 is geinstal-
leerd als opvolger van de Commissie van Geschillen van de BNA (CvG). Dezearbitrale instanties hebben zich regelmatig bij de beoordeling van hun be-voegdheid moeten buigen over de vraag wanneer de toepasselijkheid van
algemene voorwaarden mag worden aangenomen. Uit de omvangrijke jurispru-
dentie40 die hieruit is voortgevloeid, valt af te leiden dat voor toepasselijk-
heid van bepaalde algemene voorwaarden bijvoorbeeld voldoende grond aan-
wezig wordt geacht, indien tweeBrlei omstandigheden vast komen te staan:
enerzij(is dat de architect de toepasselijkheid van die voorwaarden heeft
voorgesteld door middel van een voorgedrukte verwijzing daarnaar op zijn
briefpapier, en anderzijds dat de opdrachtgever een geschrift met die opdruk
ontvangen heeft zonder tegen de voorgestelde voorwaarden bezwaar te
maken. Alsdan wordt aangenomen dat de opdrachtgever de toepasselijkheid
van die voorwaarden stilzwijgend heeft aanvaard. Aan deze in de praktijk
heel gangbare wijze van toepasselijkstelling van algemene voorwaarden wordt
echter veelal wel een tijdgrens gesteld: zij moet om effect te sorteren ge-schieden bij of kort na de aanvaarding van de opdracht. 1 De terughoudend-
heid die hieruit blijkt, spreekt mij zeer aan. Indien namelijk na het tot
stand komen van de overeenkomst nadere voorwaarden worden bedongen,
wordt in wezen voorgesteld in het reeds overeengekomene wijziging te
brengen. Als dat op verscholen wijze gebeurt (bijvoorbeeld zoals hier door
een voorgedrukte verwijzing op het briefpapier), mag men m.i. niet te ge-makkelijk aannemen dat de wederpartij door tegen een dergelijk bedekt
gedaan wijzigingsvoorstel niet te protesteren, daarmee zou hebben ingestemd.
In de periode rond de contractssluiting zal de aandacht van partijen immers
veel sterker op de vaststelling van de contractsinhoud zijn gericht, en zal
een verwijzing naar algemene voorwaarden daardoor meer opvallen, dan in
het stadium waarin de overeenkomst feitelijk wordt uitgevoerd.

31. Zouden de SR, die voorbestemd zijn om in BNA-kring algemeen gangbare
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voorwaarden te worden, te gelegener tijd uit kunnen groeien tot bestendig

gebruikelijke bedingen in de zin van art. 1383 BW, die ook zonder uitdruk-
kelijke toepasselijkstelling geacht kunnen worden deel uit te maken van met
BNA-architecten gesloten overeenkomsten742 Ik meen van niet. Mi mag
toepasselijkheid van algemene voorwaarden niet worden aangenomen op de
enkele grond dat deze in een bepaalde kring algemeen gangbaar zouden zijn,
doch is voor toepasselijkheid daarvan steeds vereist dat uit de concrete

gedragingen van partijen kan worden afgeleid dat zij deze voorwaarden zijn
overeengekomen, aangezien anders voor de gebondenheid daaraan geen
methodische rechtvaardiging bestaat. Tegen deze achtergrond acht ik het
dan ook terecht dat in het NBW geen pendant van art. 1383 BW is opgeno-
men.43

2.3    HOOFDVERPLICHTINGEN VAN DE ARCHITECT

32. De verplichtingen van de architect kunnen het best worden ingedeeld
aan de hand van de drie opeenvolgende fasen die men in een volledige
opdracht aan een architect kan onderscheiden: de ontwerpfase, de aanbeste-

dingsfase en de fase van de directievoering bij de uitvoering van het werk.
Naast de specifieke verplichtingen die op de architect in de verschillende

genoemde fasen rusten geldt voor hem bovendien nog een meer algemene
verplichting die tijdens de gehele duur van de relatie bestaat, namelijk het
zich gedragen als vertrouwensman van de opdrachtgever.44 Door deze al-

gemene verplichting wordt de bij de specifieke architectenwerkzaamheden
te vereisen zorgvuldigheid nader ingekleurd.45

33. In de ontwe,pfase zijn de werkzaamheden van de architect erop gericht
dat een bouwplan ontstaat dat technisch deugdelijk, financieel haalbaar en

juridisch uitvoerbaar is. Dient de architect er echter ook voor in te staan

dat deze doeleinden worden bereikt?
Voor wat betreft de technische deugdelijkheid zou een bevestigend

antwoord op die vraag inhouden dat het ontwerp zodanig dient te zijn in-
gericht dat als dienovereenkomstig wordt gebouwd een goed en deugdelijk
bouwwerk ontstaat, dat voldoet aan alle door de opdrachtgever gestelde
eisen. Mogelijk zou echter ook zijn voldoende te achten dat het plan beant-
woordt aan de stand van de wetenschap en de techniek ten tijde van het
ontwerpen. Alsdan zouden gebreken in door de architect voorgeschreven

constructies en materialen die te wijten zijn aan op het moment van het
ontwerpen nog onbekende factoren, niet voor diens risico zijn. Over de vraag
welk van beide mogelijke antwoorden de voorkeur verdient geeft de litera-
tuur geen duidelijk uitsluitsel. 6 Onder vigeur van de SR 1988 lijdt het
echter geen twijfel dat het antwoord in de tweede genoemde zin luidt.
Daarin wordt namelijk de aansprakelijkheid van de architect beperkt tot
"verwijtbare fouten", waaronder worden verstaan fouten die een goed en
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zorgvuldig architect onder de desbetreffende omstandigheden, met inacht-
neming van normale oplettendheid en bij een normale wijze van vakuitoefe-
ning, behoort te vermijden. 7 In deze zetting is het natuurlijk voldoende
dat de architect rekening houdt met "the_stateof the aE148 ten tijde van
het ontwerpen; men kan hem immers bezwaarlijk verwijten geen helderziende
te zijn!

De eis van technische deugdelijkheid houdt ook in dat het ontwerp
geschikt moet zijn om te worden uitgevoerd op de plaats die de opdracht-
gever als bouwterrein heeft aangewezen. 9 In verband hiermee dient de
architect zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke bodemgesteldheid.
Hoe ver dit bodemonderzoek moet gaan wordt in de rechtspraakso beoor-
deeld aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval.

34. Een technisch volmaakt ontwerp is niettemin voor de opdrachtgever
zonder waarde, indien de uitvoering ervan voor hem »ancieel niet haalbaar
is. De architect dient zich daarom eerst op de hoogte te stellen van het
bedrag dat de opdrachtgever voor de bouw beschikbaar heeft, en vervolgens
een ontwerp te maken dat ten naaste bij voor dat bedrag zal kunnen worden
gerealiseerd. 1 De met de woorden "ten naaste bij" gegeven tolerantie-marge
hangt samen met de omstandigheid dat niet alle factoren die op de prijs-vorming van invloed kunnen zijn, vooraf exact te bepalen zijn. Welk een
speling in concreto toelaatbaar is hangt af van de aard van het betreffende
project.52

35. Talrijk zijn de wettelijke voorschriften waarmee de architect rekeningmoet houden om te bereiken dat zijn ontwerp ook juridisch uitvoerbaar zal
zijn. Deze voorschriften zijn deels van publiekrechtelijke herkomst (men
denke aan de woningwet (bouwverordening), de wet op de ruimtelijke orde-
ning (bestemmingsplan), de wet op de stads- en dorpsvernieuwing (leefmilieu-verordening), de monumentenwet (en eventuele provinciale of gemeentelijke
monumentenverordeningen), de wetgeving op het terrein van de milieu-
hygiene, de arbeidsomstandighedenwet), deels van privaatrechtelijke aard
(zoals het burenrecht en het servitutenrecht). Van de architect mag worden
verwacht dat hij in dit uitgebreide regelcomplex goed de weg weet en dathij bij het ontwerpen terdege rekening houdt met de juridische hindernissen
die daaruit kunnen voortvloeien.

Zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot de juridische uitvoerbaar-
heid van het ontwerp reikt echter niet altijd even ver. Zo kan het voor-
komen dat aan het bouwvoornemen van de opdrachtgever weliswaar een
juridisch obstakel in de weg staat, doch deze hindernis door het verkrijgen
van een vrijstelling te overwinnen is. In zo'n situatie dient de architect de
opdrachtgever allereerst adequaat te informeren over de juridische belem-
mering welke aan de realisering van de voorgenomen bouw in de weg staat.
Zou de opdrachtgever desondanks willen doorzetten, dan staat de architect
slechts voor zijn inspanning in en raakt hij niet in verzuim als de benodigde
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vrijstelling, zijn inspanning daartoe ten spijt, toch niet zou worden ver-
kregen. 3 Wel dient de architect in zo'n geval, ter vermijding van prematuur
werk, zijn werkzaamheden te beperken tot datgene wat werkelijk nodig is
om het verzoek tot vrijstelling bespreekbaar te maken. 4

Dat op de architect de plicht rust bij de vervulling van zijn opdracht
rekening te houden met de daarvoor relevante juridische voorschriften, wordt
algemeen in de literatuur aanvaard.55 Zulk een verplichting ligt ook ver-
ankerd in de SR 1988. 6

36. Over smaak valt niet te twisten. Daarom acht ik het terecht dat in de
SR wordt bepaald, dat bij de beoordeling van de juistheid van de vervulling
van de opdracht, de esthetische waarde van het ontwerp buiten beschouwing

blijft (art. 5).
In de opeenvolgende versies van de AR kwam een overeenkomstige

regel voor (zie laatstelijk art. 30 AR 1983). Onder vigeur daarvan was het
vaste rechtspraak dat ook de welstandsbeoordeling die is ingebed in de
procedure tot het verkrijgen van een bouwvergunning, een esthetische
kwestie betrof die buiten beschouwing diende te blijven bij de vraag of de
architect zijn taak naar behoren had vervuld. 7 In de literatuur is deze
zienswijze van verschillende kanten bestreden met het argument dat de
architect als uitvloeisel van zijn verplichting om acht te slaan op de voor
de juridische uitvoerbaarheid van het ontwerp relevante wettelijke voor-
schriften, ervoor moet zorgen dat zijn plan voldoet aan redelijke eisen van
welstand. 8 Tegen de achtergrond van deze discussie verdient het de aan-
dacht dat de SR aan opgemelde regel een restrictie verbinden die in de AR
niet voorkwam, namelijk dat het ontwerp wel moet voldoen aan redelijke
eisen. Het lijkt mij een passende interpretatie daaronder in ieder geval te
begrijpen de redelijke eisen van welstand waaraan het bouwplan zal moeten
beantwoorden om voor de uitvoering daarvan een bouwvergunning te kunnen

59verkrijgen.
Soms komt het voor dat de opdrachtgever met betrekking tot de uiter-

lijke verschijningsvorm van het te ontwerpen bouwwerk vooraf uitdrukketijk
bepaalde eisen heeft gesteld.60 De esthetische vormgeving is dan expliciet
tot onderdeel van de contractsinhoud gemaakt. Een redelijke uitleg van de
in art. 5 SR uitgedrukte regel brengt dan m.i. mee, dat hij voor die situatie

niet opgaat.

37. In de aanbestedingfase is de architect de opdrachtgever behulpzaam bij
het tot stand brengen van een uitvoeringscontract met een aannemer. Daar-
toe zal de architect de opdrachtgever allereerst adviseren over de te volgen
aanbestedingsmethode en (zo nodig) ook over de keuze van de voor deel-
neming aan de aanbesteding uit te nodigen gegadigde(n). Vervolgens zal de
architect zich belasten met de praktische afwikkeling van de aanbestedings-

procedure. Na ontvangst van de gedane prijsaanbieding(en) zal de architect
de opdrachtgever adviseren omtrent de gunning. Als sluitstuk van zijn inter-
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mediaire rol in dezen, zal de architect een concept opmaken van het aan-
nemingscontract.

De uit deze voornamelijk adviserende taak voortvloeiende verantwoor-
delijkheid lijkt niet zwaar te wegen. Zij wordt bovendien in de rechtspraak
van het AIBk nog verlicht doordat met betrekking tot het juridisch meest

"harde" punt, het advies inzake de gunning, de architect slechts 'bij hoge
uitzondering; een tekortkoming wordt aangerekend.

61

Tijdens de aanbestedin fase komt de architect ook enige vertegen-Fwoordigingsbevoegdheid toe. - Zo is de opdrachtgever gel>onden aan de
inlichtingen en de aanwijzingen ter plaatse welke de architect aan de deel-
nemers aan de aanbesteding heeft verstrekt. Van de hierbij gegeven infor-
matie pleegt schriftelijke vastlegging plaats te vinden in respectievelijk een
"nota van inlichtingen" en een "proces-verbaal van aanwijzing#.63 Gegeven
de invloed die van de verstrekte informatie kan uitgaan op de prijsvorming,
is zulks ook zeer aan te bevelen.

De gunning van het werk pleegt aan de opdrachtgever zelf te worden
voorbehouden. 4 De architect heeft dus op dat punt geen vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid. Niettemin kan onder omstandigheden door de opdracht-
gever de schijn zijn gewekt, dat dc architect die bevoegdheid wel had, in
welk geval de architect toch de gunning tot stand kan brengen.65

38. In de fase van de directievoering nist op de architect deels een con-
trolerende en deels een sturende taak. Enerzijds dient de architect er nauw-
gezet op toe te zien dat de aannemer het werk naar de eisen van het bestek
en binnen de gestelde termijn uitvoert, anderzijds dient hij door het geven
van aanwijzingen in de uitvoering in te grijpen wanneer de aannemer uit
het juiste spoor dreigt te lopen, of wanneer de uitvoering stokt doordat
zich in het bestek niet voorziene problemen voordoen.

Om deze taak naar behoren te kunnen vervullen behoeft de architect
een zekere vertegenwoordigingsbevoegdheid. In de SR 1988 wordt daarin ook
voorzien.66 Daarmee is echter slechts gegeven in hoeverre de directievoeren-
de architect namens de opdrachtgever mag optreden tegenover de aannnemer.
De mate waarin de architect de opdrachtgever jegens de aannemer kan
binden wordt evenwel bepaald dooor de overeenkomst tussen opdrachtgever

67
en aannemer. Op dit aspect kom ik hieronder nog terug.
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2.4 AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

a. Overzicht

39. In de vorige subparagraaf bleek dat uit een volledige opdracht voor de
architect velerlei verplichtingen voortvloeien. Op zijn schouders drukt dan
ook in principe een omvangrijke verantwoordelijkheid. In de praktijk plegen
architecten deze last echter zeer te verlichten door bij het aanvaarden van
opdrachten de toepasselijkheid te bedingen van algemene voorwaarden waarin
hun aansprakelijkheid vergaand wordt beperkt. In de literatuur 8 is hiertegen
al vaak en ook fel geprotesteerd, doch tot voor kort zonder enig resultaat.
Het lijkt er echter op dat de architectenwereld zich deze kritiek toch begint
aan te trekken. In de jongste voorwaarden van de BNA, de meergenoemde
SR 1988, wordt de aansprakelijkheid van de architect namelijk in verschil-
lende opzichten minder ver beperkt dan in de opeenvolgende versies van de
vroegere voorwaarden, de AR, het geval was. Het roer is echter nog lang
niet volledig om, want ook de SR houden een zeer omvangrijk exoneratie-
complex in. Hieronder zal daarvan een schets worden gegeven.

40. De aansprakelijkheidsregeling van de SR 1988 opent in art. 55 met een
dubbele beperking: de architect is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk
voor de schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van een verwilt-
bare fout door de architect begaan.

De in het eerste gecursiveerde woord gelegen beperking kwam ook
voor in de AR 1983 (vgl. art. 33 lid 1). Over de draagwijdte ervan wordt in
de literatuur verschillend geoordeeld. Volgens Adriaansens69 wordt hierdoor
een nauwer causaal verband getist tussen fout en schade dan uit het gewone
recht zou voortvloeien. Wesseling70 evenwel meent dat hier sprake is van
een uitsluiting van de aansprakelijkheid voor gevolgschade. Rechtspraak
hieromtrent is niet bekend.71

Door het tweede gecursiveerde woord wordt uitgesloten dat de architect
omstandigheden zouden kunnen worden toegerekend die niet aan zijn schuld
te wijten zijn, doch naar verkeersopvatting wel voor zijn rekening zouden
dienen te komen. Hierbij zou bijvoorbeeld kunnen worden gedacht aan ont-
wikkelingsrisico's. Zoals hierboven 2 reeds bleek staat de eis van verwijt-
baarheid aan de mogelijke toerekening van zulke risico's in de weg. Wat
verstaan moet worden onder een verwijtbare fout, wordt nader omschreven
in het (hierboven73 reeds weergegeven) vierde lid van art. 55. Daarin wordt
de "normaal" zorgvuldige en deskundige architect tot maatstaf bestempeld.
Over wat in dit verband als "normaal" kan worden beschouwd, mag blijkens
de rechtspraak van het AIBk niet te licht worden gedacht.74 Voor verwijt-
bare fouten van het in zijn dienst staande personeel is de architect op
gelijke wijze aansprakelijk als voor zijn eigen fouten (lid 2). Hetzelfde geldt
voor verwijtbare fouten van toezichthoudend personeel  dat de architect  bij
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het voeren van directie bijstaat, mits dit door de architect zelf is aangesteld
(lid 3).

Op de dubbele grendels van art. 55 wordt voorts nog een extra slot
gezet door art. 63, waarin wordt bepaald dat voor andere dan de in art. 55
bedoelde schade de architect niet aansprakelijk is.

41. Ter zake van schade waarvoor de architect wel aansprakelijk kan worden
gesteld, wordt voorts in art. 60 SR de vergoedingsplicht gelimiteerd naar de
omvang. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen volledige opdrachten
voor een bouwproject, en andere dan zulke opdrachten (beperkte opdrachten
voor een bouwproject of opdrachten tot het verrichten van andere - in de
artikelen 27 en 28 SR nader omschreven - werkzaamheden). Bij opdrachten
van de eerste categorie wordt de omvang van de te vergoeden schade per
opdracht beperkt tot een bedrag van f 150.000,- of, indien het honorarium
van de architect hoger is dan dat getal, tot een bedrag gelijk aan het hono-
rarium van de architect met een maximum van f 1.500.000,-. Bij andere
opdrachten wordt de te vergoeden schade per opdracht beperkt tot een
bedrag gelijk aan het honorarium van de architect met eveneens een maxi-
mum van f 1.500.000,-. Bij deze catcgorie ontbreekt dus het bodembedrag
van f 150.000,-.

Hoewel evident is dat hier sprake is van een vergaande exoneratie,
houdt zij toch in vergelijking tot de AR 1983 in verschillende opzichten een
aansprakelijkheidsverruiming in. In de eerste plaats kan de architect onder
vigeur van de SR voor het hele bedrag van zijn honorarium worden aan-
gesproken, terwijl zulks onder het regime van de AR 1983 (art. 34) slechts

mogelijk was voor de helft van het honorarium. Het effect van deze ver-
ruiming wordt bovendien nog vergroot door de omstandigheid dat de kosten
van de werktekeningen, die in het systeem van de AR losstonden van het
eigenlijke honorarium, in de SR onderdeel uitmaken van het honorarium als
zodanig, en derhalve de aansprakelijkheidsomvang mede bepalen. Voorts is
de bodemaansprakelijkheid van f 150.000,- een noviteit ten opzichte van de
AR, die voor kleine opdrachten een niet onbelangrijke verruiming van de
aansprakelijkheid inhoudt. Daar staat echter tegenover dat in de SR, anders

dan voor de AR gold, aan de aansprakelijkheid wel een absolute limiet ge-
steld wordt, namelijk het opgemelde bedrag van f 1,5 miljoen. Dat betekent
dat als het honorarium meer dan f 3 miljoen bedraagt, de aansprakelijkheid
onder de SR verder wordt beperkt dan onder de AR het geval zou zijn
geweest. Tenslotte zij erop gewezen dat voor zover de SR in vergelijking
tot de AR een verruimde aansprakelijkheid bieden, het nuttig rendement
daarvan weer kan verschrompelen naar de mate waarin gebruik zou kunnen
worden gemaakt van het in het derde lid van art. 60 SR gegeven matigings-
recht.75 Dit houdt in dat de door de architect verschuldigde schadever-
goeding kan worden gematigd, indien onverkorte toepassing van de in de SR
voorziene aansprakelijkheidsregeling tot onredelijke gevolgen zou leiden.
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42. In art. 61 SR wordt ook de aanspraketijkheidsduur beperkt. De regeling
houdt in dat ingeval sprake is van een opdracht voor een bouwproject, de
aansprakelijkheid van de architect vervalt na verloop van vijf jaar na de
dag van oplevering, of zo de opdracht eerder is vokooid, na verloop van
vijf jaar na het tijdstip van voltooling. Voor andere opdrachten is de termijn
stee(is vijf jaar na voltooiing. Het valt op dat de SR wat dit betreft in voor
de opdrachtgever ongunstige zin afwijken van de oudere AR 1983 waarin de
aanspraketijkheidsduur het dubbele bedroeg (vgl. art. 34).

43. Voor twee bijzondere vormen van verzuim van de architect, te weten
bevoegdheidsoverschn)Wing en overschrijding van de bouwkosten, houden de
SR speciale aansprakelijkheidsregelingen in. De aansprakelijkheid voor het
eerstgenoemde verzuim wordt in art. 56 lid 1 SR beperkt tot de schade die
een rechtstreeks gevolg is van de bevoegdheidsoverschrijding.76 In hetzelfde
artikellid wordt bepaald dat de architect niet aansprakelijk is voor bevoegd-
heidsoverschrijding, indien deze verband hield met het treffen van een
onmiddellijke voorziening, waaromtrent de architect de opdrachtgever niet
of niet tijdig heeft kunnen raadplegen. Dit lijkt mij, mits strikt toegepast,
een redelijke uitzondering. Moeite heb ik echter met het vierde lid van
opgemeld artikel. Hierin wordt voorgeschreven dat bij de vaststelling van de
schadevergoeding, rekening moet worden gehouden met de mate, waarin de
opdrachtgever door de gevolgen van de bevoegdheidsoverschrijding is gebaat.
Deze bepaling houdt het gevaar in dat de opdrachtgever prestaties worden
opgedrongen waarom hij niet heeft gevraagd en waarvoor hij, zo de keus
bij hem had gelegen, geen opdracht zou hebben gegeven.77 Tenslotte zij er
nog op gewezen dat de zoeven besproken limiteringen van de omvang van
de schadevergoedingsplicht en van de aansprakelijkheidsduur 8, ook gelden
voor de hier besproken vormen van verzuim.

44. Ingevolge art. 57 lid 1 SR is de architect slechts aansprakelijk voor
oveischrijding van de overeengekomen bouwkosten als zulks aan hem kan
worden verweten, in welk geval hij tot niet meer gehouden is dan de plicht
zijn ontwerp voor eigen rekening te herzien. Daarbij wordt ongeregeld
gelaten wat heeft te gelden, indien de architect er ook na herziening van
het plan niet in zou slagen binnen het beschikbare budget te blijven. Wel
zou in zo'n geval kunnen worden aangeknoopt bij een andere bepaling in de
SR, namelijk art. 71, waarin de opdrachtgever de bevoegdheid wordt toe-
gekend de opdracht te beeindigen, indien het plan onuitvoerbaar blijkt te
zijn en zulks aan de architect kan worden toegerekend." Als de opdracht
op die grond wordt beeindigd, kan de architect ingevolge art. 74 lid 4 SR
slechts aanspraak maken op honorering van de voor het voorlopig ontwerp
verrichte werkzaamheden en de daarbij gemaakte kosten (tenzij zelfs geen
voorlopig ontwerp had mogen worden gemaakt). Onduidelijk is of met deze
regeling is beoogd een exclusieve voorziening te geven voor het geval van
onuitvoerbaarheid van het plan, welke de mogelijkheid van een op wanpres-
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tatie gebaseerde vordering tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot
vergoeding van schade, zou uitsluiten. Zulk een strekking, die in feite een
verkapte exoneratie zou inhouden, blijkt echter niet ondubbelzinnig uit de
tekst. Nu het hier gaat om door de architect bedongen en van zijn beroeps-

organisatie afkomstige standaardvoorwaarden, lijkt het ons redelijk deze
onduidelijkheid in zijn nadeel uit te leggenso en het ervoor te houden dat
de mogelijkheid van een op het gemene recht gebaseerde vordering tot
ontbinding van de overeenkomst en/of tot vergoeding van schade, niet is
uitgesloten. Tenslotte zij nog vermeld, dat in het NBW een beding in al-
gemene voorwaarden waardoor de hier bedoelde ontbindingsbevoegdheid wordt
uitgesloten, tegenover (kort gezegd) een consument wordt aangemerkt als
een onredelijk bezwarend, en derhalve vernietigbaar, beding.

81

b. Gebondenheid

45. Zoals hierboven 2 bleek wordt de toepasselijkheid van architectenvoor-
waarden veelal aangenomen op de grond dat enerzijds de architect de toe-
passelijkheid van die voorwaarden heeft voorgesteld door middel van een
voorgedrukte venvijzing daarnaar op zijn briefpapier, en anderzijds de op-
drachtgever een geschrift met die opdruk ontvangen heeft zonder tegen de
voorgestelde voorwaarden bezwaar te maken. De toepasselijkheid van deze
voorwaarden zou dan methodisch kunnen worden verklaard door de gedachte,
dat de opdrachtgever door zijn stilzwijgen bij de architect het vertrouwen
heeft gewekt dat hij met de voorgestelde voorwaarden instemde. Vormt dit
vertrouwen echter wel voldoende basis voor een volledige gebondenheid aan
de voorgestelde voorwaarden, ingeval de architect moet hebben begrepen dat
zijn wederpartij geheel onbekend was met de inhoud daarvan? Mij dunkt dat
de architect in zo'n situatie uit het stilzwijgen van de opdrachtgever niet
mag afteiden, dat deze zonder meer zou hebben ingestemd met alle in de
voorgestelde voorwaarden uitgedrukte bepalingen, ongeacht hun inhoud. Een
partij die geen bezwaar maakt tegen het door de wederpartij toepasselijk
verklaren van algemene voorwaarden, zal dat immers doen in het vertrouwen
dat die voorwaarden niet onredelijk bezwarend zullen zijn.83 Geen zinnig
mens zal zich immers, vrijwillig, op voorhand willen vastleggen op hem
onbekende, door de andere partij bedongen contractsvoorwaarden, hoe on-
redelijk die ook zouden blijken te zijn. Dat zou ongerijmd zijn. Een der-
gelijke 'kamikaze"-instelling mag men zijn wederpartij niet toedichten. Een
normaal mens zal hoogstens accoord gaan met voorwaarden waarvan hij de
portee niet kent, indien hij erop vertrouwt dat zijn rechten daarin niet op
onredelijke wijze worden verkort. Een andere gezindheid mag de gebruiker
van algemene voorwaarden niet bij zijn wederpartij verwachten. Tegen deze
achtergrond mag de gebruiker er derhalve niet op rekenen dat zijn weder-

partij stilzwijgend zou hebben ingestemd met haar onbekende bedingen die
zo onereus zijn, dat zij deze redelijkerwijs niet behoefde te verwachten.84
Daarop kan haar stilzwijgende toestemming immers onmogelijk betrokken
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zijn geweest. Zulke bedingen kunnen daarom niet op bedekte wijze de over-
eenkomst worden binnengesluisd.

46. Komen er in de SR 1988 bedingen voor die zo bezwarend zijn, dat het
niet aangaat deze overeengekomen te achten op de enkele grond dat de
opdrachtgever niet heeft geprotesteerd tegen toepasselijkverklaring van de
SR? Ik ben geneigd deze vraag bevestigend te beantwoorden voor wat betreft
het bepaalde in art. 60. Daarin wordt, zoals wij hierboven 5 in detail hebben
gezien, de aansprakelijkheid van de architect vergaand beperkt naar het
bedrag. Deze limitering is zo strak dat zij gemakkelijk kan leiden tot een
wanverhouding tussen de door een fout van de architect veroorzaakte schade
en de mate waarin daarvoor aansprakelijkheid is overgebleven. Dit mogelijke
effect maakt deze aansprakelijkheidsregeling verdacht. Een dergelijke discre-
pantie tussen een exoneratiebeding en de omvang van de bij wanprestatie te
verwachten schade is immers herhaaldelijk door de Hoge Raad aangemerkt
als een omstandigheid die mee kan brengen dat een beroep op zo'n beding
strijdig moet worden geoordeeld met de goede trouw.86 Nu gaat het hier
weliswaar niet om de vraag of op een overeengekomen exoneratie een beroep
mag worden gedaan, doch om de daaraan voorafgaande vraag of een exone-
ratie waarop een beroep wordt gedaan, wel tussen partijen is overeenge-
komen. Het ligt echter in de rede een omstandigheid die gewicht in de schaal
legt bij de beantwoording van de eerstgenoemde vraag, tevens relevant te
achten voor het antwoord op de tweede. In beide gevallen hangt de uitkomst
immers af van een redelijkheidstoets, en daarvoor vormt de genoemde om-
standigheid een wegingsfactor.

Deze factor heeft echter ook een keerzijde. Tegenover de voor de
crediteur bezwarende omstandigheid dat in een exoneratiebeding de aanspra-
kelijkheid van de debiteur wordt beperkt tot een fractie van de in geval
van bepaalde wanprestaties te verwachten schade, staat de mogelijkheid dat
de debiteur zonder zo'n exoneratiebeding aangesproken zou kunnen worden
voor een schade die in geen redelijke verhouding meer staat tot de hoogte
van de belonin% die hij voor zijn prestatie kan berekenen. In het ketelther-
mostaten-arrest 7 worden deze twee gezichtspunten op idn lijn gesteld: zij
kunnen beide, "zij het in tegengestelde zin", een rol spelen bij de beoorde-
ling van exoneraties. Daarmee plant de Hoge Raad een tweearmige wegwijzer
in de berm met borden die in precies tegenovergestelde richtingen wijzen.
Dat veroorzaakt een keuzeprobleem: hoe te bepalen welke weg moet worden
ingeslagen? In het ketelthermostaten-arrest wordt hiervoor geen duidelijke
richtlijn gegeven, hoewel A-G Ten Kate daartoe in zijn conclusie wel een
suggestie had gedaan. De A-G zocht de sleutel van dit probleem in het
verzekeringsaspect.88 Mij lijkt dat daaraan inderdaad een bruikbaar richt-
snoer kan worden ontleend. Voor zover de debiteur zijn aansprakelijkheid
namelijk op aanvaardbare condities kan verzekeren, kan hij aan de mogelijke
discrepantie tussen schade en bcloning geen doorslaggevend argument ont-
lenen ter rechtvaardiging van een beperking van zijn aansprakelijkheid,
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omdat hij dat risico dan zonder bezwaar zelf zou kunnen dragen.89 In die
situatie dient m.i. alleen het eerste gezichtspunt (wanverhouding schade en
overgebleven aansprakelijkheid) een rol te spelen. Men komt dus pas aan
het andere gezichtspunt toe, als kan worden vastgesteld dat de uitgesloten

aansprakelijkheid niet op aanvaardbare wijze kan worden verzekerd. Het
lijkt mij tenslotte redelijk de bewijslast dienaangaande bij de exonerant te
leggen, omdat deze veel gemakkelijker informatie zal kunnen verschaffen
over de verzekerings(on)mogelijkheden binnen de beroeps- of bedrijfssector
waartoe hij behoort, dan de wederpartij die daarbuiten staat.90

Concluderende zou ik gelet op de minimale aanspraketijkheid die art.
60 overlaat, de in de aanvang gestelde vraag vooralsnog bevestigend willen
blijven beantwoorden. Ik ben echter bereid dit oordeel te herijken, zodra
van architectenzijde informatie wordt verstrekt waaruit kan blijken dat cen
verdergaande aansprakelijkheid niet op aanvaardbare voorwaarden te ver-

91zekeren valt.  Het zou mij evenwel sterk verbazen als de verzekerings-
wereld zo weinig vertrouwen zou stellen in de wijze waarop architecten hun
beroep uitoefenen, dat een ruimere dekking niet haalbaar zou zijn.

47. Indien eenmaal vaststaat dat een aansprakelijkheidsheding daadwerkelijk
tussen partijen is overeengekomen - en dat mag, zoals zoeven werd betoogd,
niet te gemakkelijk worden aangenomen als de exonerant moet hebben be-

grepen dat zijn wederpartij met de inhoud van dat beding onbekend was -
kan soms nog de goede trouw eraan in de weg staan dat de exonerant zich

op het betreffende beding beroept. Het antwoord op de vraag of in een
bepaalde situatie een beroep op een exoneratiebeding in strijd moet worden
geoordeeld met de goede trouw, is blijkens een reeks van arresten van de
Hoge Raad afhankelijk van de waardering van tal van, in enuntiatieve op-
sommingen nader aangeduide, omstandigheden.92

Toegesneden op de relatie tussen opdrachtgever en architect zou voor
zo'n goede trouw-toetsing belang kunnen worden gehecht aan factoren als
de ernst van de fout, mede in verband met de schadelijke consequenties
daarvan voor de bouw als geheel; de functie van architect als deskundige op
wie andere bouwparticipanten zich zullen verlaten;93 de positie van de archi-
tect als vertrouwensman van de opdrachtgever; het vermogen van de op-
drachtgever om zelf risico te kunnen dragen;94 de in het vorige nummer

opgevoerde "tweearmige wegwijzer": wanverhouding mogelijke schade en

overgebleven aansprakelijkheid, respectievelijk wanverhouding tussen moge-
lijke schade en hoogte honorarium.

Hoewel met behulp van dergelijke wegingsfactoren een heel genuan-
ceerde toetsing mogelijk is, ziet het er niet naar uit dat zulk een benade-

ring spoedig weerklank zal vinden bij de in de SR aangewezen rechterlijke
instantie, het AIBk 95 In vroegere uitspraken van dit college met betrek-
king tot de nog verdergaande exoneraties welke voorkwamen in de aan de
SR voorafgegane AR, werd namelijk herhaaldelijk zonder enige aarzeling
aanvaard dat op die exoneraties een beroep werd gedaan, ook at ging het
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daarbij steeds om een ernstige fout van de architect die tot schade had
geleid welke aanzientijk uitsteeg boven de gestelde aansprakelijkheidslimiet.96
Op deze aansprakelijkheidsregeling zou volgens het AIBk eerst dan geen
aanspraak mogen worden gemaakt, indien sprake zou zijn van een "opzet of
aan opzet grenzende schuld•.97 In opmerkelijk contrast met dit uiterst rigide
standpunt staat de benadering die ik aantrof in een arbitraal vonnis van een
aan het AIBk verwante instantie, de Commissie van Geschillen van het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs, die kennis neemt van geschillen tussen
opdrachtgevers en adviserend ingenieurs. In bedoeld vonnis oordeelden ar-
biters het beroep van een adviseur op de aansprakelijkheidsbegrenzing in de
in casu toepasselijke RVOI98 strijdig met de goede trouw, zulks tegen de
achtergrond van de zwaarte van de schuld, de ernst van de fout, de omvang
van de daardoor veroorzaakte schade en de door de adviseur gepretendeerde
(doch niet waargemaakte) specialistische deskundigheid.99 Een fraaie uit-
spraak die perfect past binnen de zoeven vermelde denklijn van de Hoge
Raad. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit vonnis in een later voor
het AIBk gevoerde procedure een keer nadrukkelijk als (lichtend) voorbeeld
onder de aandacht van arbiters is gebracht.100 Dezen lieten zich daardoor
echter niet tot een andere aanpak inspireren. Wel heeft het AIBk meermalen
de in de artikelen 33 en 34 AR vervatte exoneraties restrictief geinterpre-
teerd in die zin, dat zij geacht werden slechts betrekking te hebben op
fouten op het specifieke vakgebied van de architect als ontwerper en bouw-
technicus (kort gezegd: bouwfouten) en niet op andere fouten.101 Daarrnee
toonde het AIBk zich dus wel tot enige inperking van exoneratiebepalingen
bereid. Ik ben het echter met annotator Wesseling eens, dat als men al met
betrekking tot exoneraties een onderscheid wil maken tussen bouwfouten en
andere fouten, men dan toch eerder zou verwachten dat geen aansprakelijk-
heidsbeperking zou worden aanvaard voor schade door bouwfouten, maar wel
voor schade voor andere fouten; het omgekeerde dus van de conclusie waar-
toe arbiters kwamen.

48. Tenslotte nog een korte vooruitblik naar het NBW. Onder vigeur daarvan
wordt spoedig aangenomen dat algemene voorwaarden zijn overeengekomen.
Bepaald wordt namelijk dat een wederpartij die de gelding van algemene
voorwaarden heeft aanvaard, daaraan ook dan is gebonden als bij het sluiten
van de overeenkomst de gebruiker van die voorwaarden begreep of moest
begrijpen dat zij de inhoud daarvan niet kende.102 Houdt dit nu ook gebon-
denheid in aan in die voorwaarden opgenomen bedingen die zo onredelijk of
ongebruikelijk zijn, dat de wederpartij deze niet behoefde te verwachten?
Blijkens de Toelichting is zulks inderdaad de bedoeling: "de bepaling komt
er derhalve op neer dat de algemene regels van de artikelen 3.2.2 en 3.2.3
inzake het tot stand komen van rechtshandelingen wet beslissen over de
vraag of de algemene voorwaarden als geheel onderdeel zijn gaan uitmaken
van de contractsinhoud (...), maar dat op die regels geen beroep kan worden
gedaan ten betoge dat een of meer van die bedingen niet tussen partijen
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zijn komen te gelden in verband met bijvoorbeeld het onredelijke of on-
gebruikelijke karakter van hun inhoud".103 Dit betekent dat een wederpartij
die heeft ingestemd met het (blote) feit van de toepasselijkheid van algemene
voorwaarden, aan de integrale inhoud daarvan gebonden is, ook wanneer
daarin elementen zouden schuilen die zo onredelijk of ongebruikelijk zijn
dat niet valt aan te nemen dat haar instemming ook op toepasselijkheid
daarvan gericht kan zijn geweest. Hoewel de wederpartij dan niet geacht
kan worden ook in de toepasselijkheid van die elementen te hebben toe-
gestemd, is zij daaraan niettemin gebonden.

Zulks houdt een afwijking in van een fundamentele regel van ver-
bintenissenrecht.104 De gebondenheid van de wederpartij berust dan immers
niet op haar toestemming, noch op een door haar gewekte schijn van in-

stemmin 
doch louter op het machtswoord van de wet.105 In de Toe-

lichtingl wordt ter rechtvaardiging van deze (forse) methodische ingreep
een beroep gedaan op het belang van de rechtszekerheid. Dat aspect werkt
echter naar twee kanten. Zowel de gebruiker van algemene voorwaarden als
diens wederpartij hebben er gelijke aanspraak op dat de wet hun zekerheid
van recht verschaft. In de onderhavige bepaling lijkt mij evenwel de balans
naar de kant van de gebruiker door te slaan. Hem wordt snelle zekerheid
geboden over de toepasselijkheid van zijn voorwaarden, doch daartegenover
wordt de positie van de wederpartij verzwakt, doordat haar de bescherming
van opgemelde grondregel wordt onthouden.

Door Wessels en Jongeneel is voor de door het NBW gekozen lijn nog
een andere verklaring gegeven.107 Zij menen dat de gebondenheid van de
wederpartij aan door haar niet gekende voorwaarden, haar rechtvaardiging
vindt in het beginsel dat men de gevolgen moet dragen van een door eigen
verzuim veroorzaakt informatiegebrek. Ook deze argumentatie acht ik niet
overtuigend. Het lijkt mij veeleer op de weg van de gebruiker te liggen om
vooraf informatie te verstrekken over in zijn algemene voorwaarden voor-
komende onereuze of ongebruikelijke bedingen, dan dat het aan de weder-
partij zou zijn om daarnaar een onderzoek in te stellen. De laatste mag er
m.i. van uitgaan dat de gebruiker die door middel van het voorstellen van
zijn algemene voorwaarden de contractsinhoud grotendeels eenzijdig bepaalt,
daarbij op redelijke wijze rekening zal houden met de belangen van de
wederpartij.108

49. Mijn bezwaar daartegen ten spijt, moet echter worden vastgesteld dat
het NBW van de eerst mogelijke verdedigingswal tegen onereuze voorwaar-
den, de vraag of de wederpartij daarmee heeft ingestemd, niet veel meer
overlaat dan een molshoop. Daarachter is echter wel, in de vorm van een

109inhoudscontrole , een verdedigingswerk opgetrokken van formaat. Het
bestaat in de eerste plaats uit een algemene bepaling, volgens welke een
beding in overeengekomen algemene voorwaarden vernietigbaar is, indien het
gelet op de omstandigheden van het geval onredelijk bezwarend is voor de
wederpartij.110 Deze regel wordt voor overeenkomsten met, kort gezegd,
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consumenten nader uitgewerkt in een tweetal lijsten met vernietigbare be-
dingen. De ene ('zwarte") lijst bevat bedingen die als onredelijk bezwarend
worden aangemerkt en dus steeds vernietigbaar zijn; de andere ("grijze")
lijst somt bedingen op waarvan wordt vermoed dat ze onredelijk bezwarend
zijn, welk vermoeden echter door de gebruiker van de algemene voorwaarden
kan worden weerlegd.111 Tenslotte wordt nog voorzien in de mogelijkheid
dat bedingen in algemene voorwaarden op vordering van organisaties van
ondernemers of consumenten door een bijzondere rechter (het Gerechtshof
te 's-Gravenhage) onredelijk bezwarend worden verklaard, waaraan ook een
verbod van verder gebruik van het beding kan worden verbonden.112

Aangezien de in het NBW aan algemene voorwaarden gewijde afdeling
in haar geheel dwingend recht vormt113, mi het hierin geregelde toetsings-

114instrumentarium ook van belang zijn voor de SR. Zoals wij hierboven
zagen, komen daarin verschillende bepalingen voor waarin de aansprakelijk-
heid van de architect voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim beperkt
wordt. Zulke bedingen staan op de "grijze" lijst, zodat deze in overeen-
komsten met consumenten vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn.
Bovendien kan de vermelding op deze lijst een zekere reflexwerking hebben
naar overeenkomsten met andersoortige wederpartijen.115 Toch verwacht ik
niet dat onder het NBW een beroep op de in de SR voorkomende exonera-
ties spoedig zal stranden. Het oordeel over de vraag of in een concrete
situatie enig onderdeel van de SR als onredelijk bezwarend beding zou
moeten worden vernietigd, zal namelijk krachtens het in de SR opgenomen
arbitrale beding voorbehouden zijn aan het AIBk, en dat college heeft, zoals
hierboven reeds bleek, tot dusver een uiterst welwillende houding aangeno-
men tegenover exoneraties ten gunste van de architect.116 Daarbij wordt
ook geen verschil gemaakt al naar de opdrachtgever al dan niet een particu-
tier is. Wellicht valt daarom aan opdrachtgeverskant meer te verwachten van
de meer abstracte toetsing op vordering van een consumentenorganisatie.
Daarover oordeelt immers een bijzondere rechter.

2.5    HONORERING VAN DE ARCHITECT

50. De hoofdverplichting van de opdrachtgever is de betaling van het aan
de architect verschuldigde honorarium. In architectenvoorwaarden pleegt
nauwgezet te worden geregeld hoe dit moet worden berekend. Dat is ook
het geval in de recente SR 1988.117 Van de daarin voorziene honorarium-
regeling zal ik hieronder enkele hoofdlijnen schetsen.

In de SR worden drie wijzen van honorering uitgewerkt: a. op grondslag
van de bouwkosten, b. op basis van de aan de opdracht bestede tijd, en c.
volgens een vooraf overeen te komen vast bedrag (artt. 30 en 31). De eerste
methode komt alleen in aanmerking voor de honorering van standaardwerk-
zaamheden voor een bouwproject (art. 38). Gaat het om andere werkzaam-
heden dan geschiedt de honorering volgens 66n van beide overige methoden
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of een combinatie daarvan.
Het leeuwedeel van de gegeven bepalingen heeft betrekking op de

honorering op grondslag van de bouwkosten. Daarbij wordt het verschul-
digde honorarium uitgedrukt in een percentage van de bouwkosten. De hoogte
van dit percentage hangt af van de mate van bewerkelijkheid van de op-
dracht (waaromtrent als maatstaf een klassenindeling (art. 41) is gegeven),
alsmede van de omvang van de opdracht (ter bepaling waarvan per deelfase
een deelpercentage (art. 43) is vastgesteld). Indien het werk daadwerkelijk
wordt uitgevoerd, wordt als grondslag van de honorariumberekening met
betrekking tot de fasen voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bouwvoor-
bereiding, uitgegaan van de door de architect begrote bouwkosten, en voor
de fasen aanbesteding en directievoering, van de werkelijke bouwkosten
(artt. 40 leden 4 en 5); mogelijk is echter ook overeen te komen voor alle
fasen de werkelijke bouwkosten als honorariumgrondslag aan te houden (art.
40 lid 6). Indien het bouwproject niet wordt uitgevoerd, wordt als bereke-
ningsgrondslag genomen, het bij de totstandkoming van de opdracht over-
eengekomen bedrag aan bouwkosten, of, bij gebreke daarvan, het bedrag
waarop de laatste raming of begroting van de architect uitkwam (art. 40 lid
7).

Bij de bepaling van de bouwkosten wordt de waarde van door de op-
drachtgever zelf ter beschikking te stellen materialen of van door de op-
drachtgever in eigen beheer uit te voeren werken tot de bouwsom gerekend
(art. 40 lid 1, sub b). Anders zou immers de ongerijmdheid ontstaan dat de
architect in geval van een bouw die geheel door de opdrachtgever in eigen
beheer zou worden uitgevoerd, geen honorarium zou kunnen vorderen, bij
gebreke van een bouwsom.118 De kosten van draagconstructies, installaties
en vaste inrichting worden, ingeval daarvoor afzonderlijke adviesopdrachten
zijn verstrekt, slechts voor 80% tot de bouwkosten gerekend (art. 40 lid 1,
sub a). Deze reductie hangt samen met de omstandigheid dat dergelijke
kosten veelal ook grondslag vormen voor de berekening van de desbetreffen-
de adviseurshonoraria.

In sommige gevallen wordt het honorarium zoals dit normaal uit de
gegeven regeling zou voortvloeien nog nader verhoogd, bijvoorbeeld als
sprake is van een verbouwingsopdracht (art. 39 lid 3), of van een opdracht
aan meer dan 66n architect (art. 4D, dan wel bij uitvoering van het werk
door meer dan 66n aannemer (art. 48), of bij uitvoering in regie (art. 49).
Indien een bouwproject een herhaling is van een eerder voor dezelfde op-
drachtgever ontworpen werk, wordt naast het honorarium voor de ondanks
het herhalingsaspect nog te verrichten werkzaamheden, een toeslag toegekend
als vergoeding voor het auteursrecht van de architect (art. 46).

In het honorarium zijn verscheidene kostenposten niet inbegrepen, zoals
de kosten van toezichthoudend personeel (opzichters), de reis- en verblijf-
kosten van de architect of van diens personeel, de kosten van vermenig-
vuldiging van tekeningen, bestekken, staten e.d., porti- en telefoonkosten,
kosten gemaakt bij de aanbesteding, legeskosten (art. 52). Al dergelijke
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kosten moeten derhalve nog afzonderlijk aan de architect worden vergoed.
Wel is mogelijk overeen te komen, dat die kosten bestaan in een vooraf
bepaald percentage van het architectenhonorarium, of uit een tevoren af-
gesproken vast bedrag (art. 54).

2.6 VOORTIJDIGE BEEINDIGING DER OPDRACHT

51. Voor het welslagen van de bouw moeten opdrachtgever en architect
goed met elkaar kunnen samenwerken. Daartoe is vereist dat zij elkaar
aanvoelen. respecteren en vertrouwen. Hun relatie heeft dan ook een duide-
lijk intuitu personae-karakter. Dat maakt haar tegelijk ook kwetsbaar. In de
persoonlijke sfeer kunnen zich immers tussentij(is belangrijke wijzigingen
voordoen, bijvoorbeeld door ziekte, overlijden, of faillissement van een
partij, of door ontbinding van de vennootschap waarvan een partij vennoot
is. Mogelijk is ook dat de persoonlijke verstandhouding van partijen allengs
verschilt, doordat hun visies op het ontwerpproces uiteen gaan lopen, of
doordat zich een incompatibilit6 d'humeur aftekent.

Met het oog op zulke omstandigheden worden in architectenvoorwaar-
den van oudsher opzeggingsgronden omschreven welke aanleiding kunnen
vormen tot voortijdige beeindiging der opdracht. Ook in de SR 1988 is dat
het geval. Hieronder volgt daarvan een (beknopt) overzicht.

52. De meest algemene opzeggingsgrond in de SR wordt aangetroffen in art.
65: 'Partijen hebben ieder het recht de opdracht voortijdig te beeindigen".
Hierdoor wordt aan partijen een eenvoudige (en m.i. met het intuitu119

personae-karakter van de architectenovereenkomst strokende) mogelijkheid
geboden de relatie te verbreken zonder dat daartoe een reden behoeft te
worden opgegeven. Iedere partij kan daardoor de contractsband verbreken,
zodra zij daartoe persoonlijk behoefte gevoelt (bijvoorbeeld wegens incompa-
tibilit6 d'humeur, verminderd vertrouwen, teleurgestelde verwachtingen). Een
partij die aldus haar vrijheid hemeemt moet daarvoor wel een prijs betalen.
Zegt de opdrachtgever de overeenkomst op dan is hij aan de architect ver-
schuldigd: het op de overeengekomen wijze te berekenen honorarium voor
het reeds verrichte werk, vermeerderd met een Mbonus" van 15% (naar ik
aanneem als compensatie voor de leegloop in het bureau van de architect
ten gevolge van het voortijdige einde der opdracht), alsmede een vergoeding
voor ter vervulling van de opdracht al gemaakte en (wegens daarvoor reeds
aangegane verplichtingen) nog te maken kosten (art. 74 lid 1). Legt ander-
zij(is de architect de opdracht neer, dan behoudt hij slechts aanspraak op
betaling voor zover de door hem verrichte werkzaamheden voor de opdracht-
gever van nut zijn; voor zover dat het geval is, heeft de architect recht op
het op de overeengekomen wijze te berekenen honorarium voor het verrichte
werk, doch zulks onder aftrek van een "korting' van 15% (vermoedelijk als
compensatie voor de (stagnatie)schade die de opdrachtgever door de neer-
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legging van de opdracht zal lijden), alsmede op vergoeding van gemaakte
kosten (art. 74 lid 2).

De gevolgen van de opzegging worden echter gespiegeld, indien een
partij het ernaar maakt dat de wederpartij de relatie verbreekt. In dat geval
vindt namelijk art. 70 toepassing dat een partij bevoegd verklaart de over-
eenkomst voortijdig te beeindigen, indien door gedragingen van de weder-
partij in redelijkheid van haar niet gevergd kan worden dat zij de over-
eenkomst verder nakomt. In geval van beeindiging op deze grond wordt de
opzeggende partij in de positie geplaatst alsof de andere partij zou hebben
opgezegd, inclusief de daaraan verbonden consequenties (art. 74 leden 1 en
2). Omstreden is of deze bepaling louter slaat op wanprestatie opleverende
gedragingen, dan wel een ruimere strekking heeft.120 Mij lijkt dit artikel
voldoende open geformuleerd om dit ook toepasselijk te kunnen achten op
gedragingen die weliswaar niet zwaar genoeg zijn om als wanprestatie te
kunnen worden gekwalificeerd, maar wel de vertrouwensrelatie tussen par-
tijen ernstig ondermijnen.121

53. Hiernaast kennen de SR een hele reeks van opzeggingsgronden die alle
tot eenzelfde resultaat leiden, namelijk honorering van het door de architect
verrichte werk en vergoeding van de door de architect gemaakte of nog te
maken kosten. In deze gevallen komt dus geen bonus of korting aan de orde.
Tot deze reeks behoren achtereenvolgens: art. 64 (opzegging door de archi-
tect wegens (niet aan hem toe te rekenen) vertraging in de vervulling van
de opdracht van ongewoon lange duur); art. 66 (opzegging door een partij
op grond dat ten gevolge van overmacht van haar in redelijkheid niet kan
worden gevergd dat zij de overeenkomst verder nakomt; art. 67 (opzegging
wegens het overlijden van de architect, gedaan door zijn erfgenamen of
rechtverkrijgenden, dan wel door de opdrachtgever); art. 68 (opzegging door
een partij wegens financieel onvermogen of ondercuratelestelling van de
andere partij); art. 69 (opzegging door een partij op de grond dat de andere
partij, die rechtspersoon is, ontbonden wordt, of, als de andere partij ven-
noot ts in een maatschap of vennootschap onder firma, op grond dat die
vennootschap ontbonden wordt).

Tenslotte zij nog gewezen op art. 71 dat de opdrachtgever het recht
geeft de opdracht te betindigen wegens onuitvoerbaarheid van het plan. De
consequenties hiervan kwamen hierboven reeds ter sprake in nr. 27.

2.7      AUTEURSRECHT VAN DE ARCHITECT

54. Blijkens de opsomming in art. 10 Auteurswet behoren teken- en bouw-
werken, als ook ontwerpen, schetsen en plastische werken betrekkelijk tot
de bouwkunde, tot de werken waarop auteursrecht bestaat.122 De architect
kan dus op zijn werk auteursrechtelijke bescherming doen gelden. Wel moet
het werk hiertoe een zekere mate van originaliteit bezitten, doch hoge eisen
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123worden daaraan in de rechtspraak niet gesteld. Het auteursrecht be-
schermt echter alleen werken, dat wil zeggen concrete voortbrengselen, niet
de stijl waarin werken gemaakt zijn.124

55. Als maker van een werk komt de architect het uitsluitend recht toe dit
openbaar  te maken  en  te  verveelvoudigen.125 Dit recht verschaft de architect
een sterke positie tegenover de opdrachtgever. Deze behoeft namelijk de
toestemming van de architect voor het doen uitvoeren van het ontwerp,
aangezien zulks valt te beschouwen als een openbaarmaking daarvan.126 De
architect heeft hierdoor een effectief drukmiddel in handen om zijn honora-
riumaanspraken kracht bij te zetten. M.i. zou de architect zijn beschermde
positie als auteur echter misbruiken, indien hij het geven van zijn toe-
stemming tot realisering van het ontwerp, afhankelijk zou stellen van het
verkrijgen van vervolgopdrachten (tot aanbesteding en directievoering), als
hij daaromtrent vooraf geen voorbehoud heeft gemaakt.127

De opdrachtgever zal zich voorts niet aan de auteursrechtelijke greep
van de architect kunnen ontworstelen door dit op ondergeschikte punten te
wijzigen en het vervolgens in die gemuteerde vorm te laten uitvoeren. Dat
zou namelijk neerkomen op een verveelvoudiging van het werk van de archi-
tect. Onder verveelvoudiging wordt immers in de Auteurswet (zie art. 13)
mede verstaan: iedere gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in
gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden
aangemerkt. Verder zal de architect zich er ook tegen kunnen verzetten dat
een oorspronkelijk door hem ontworpen (en inmiddels gerealiseerd) bouwwerk
later zonder zijn toestemming zou worden herhaald, omdat mlks immers
eveneens een verveelvoudiging van zijn werk zou inhouden.128

Omgekeerd zou het de architect, als uitsluitend gerechtigde tot het
verveelvoudigen van een door hem vervaardigd werk, in beginsel wel vrij
staan zijn werk te herhalen. Aangezien de architectenovereenkomst er echter
als regel op is gericht, dat de opdrachtgever een ontwerp verkrijgt met een
eigen oorspronkelijk karakter, lijkt het ons nochtans strijdig met de aard
van de overeenkomst als de architect een eerder ontwerp klakkeloos zou
overnemen, zonder toestemming van degeen in wiens opdracht hij dit ge-
maakt heeft.129

56. Naast de in het materiele vlak liggende exploitatierechten ontleent de
architect aan zijn auteurschap ook "morele" rechten op zijn werk. Zo zal
hij zich kunnen verzetten tegen openbaarmaking van het werk onder een
andere naam dan de zijne.130 Voorts zal de architect zich kunnen verzetten
tegen iedere wijziging in het werk, tenzij die wijziging van zodanige aard
is, dat het verzet in strijd zou zijn met de redelijkheid.131 Tenslotte zal
hij zich kunnen verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere
aantasting van zijn werk welke nadeel zou kunnen toebrengen aan zijn eer
of goede naam.132

De SR 1988 houden voorts nog enkele interessante aanvullende bepalin-
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gen in met betrekking tot het "morele' aspect. Ingevolge art. 78 moet name-
lijk een architect die geen opdracht is verleend tot het voeren van directie,
wel in de gelegenheid worden gesteld erop toe te zien, dat de verwezenlij-
king van zijn ontwerp geschiedt in overeenstemming met zijn bedoelingen,
en zulks op kosten van de opdrachtgever. In art. 81 wordt voorts het "droit
8 la paternitt" uitgewerkt door de bepaling dat de architect het recht heeft
een naar zijn ontwerp verwezenlijkt bouwproject te voorzien van zijn naam
of naamteken.

3.    Hoofdllinen van de rechtsverhouding tussen opdrachtgever
en aannemer

3.1 RECHTSKARAKTER

a.      Aanneming als overeenkonist tot het verrichten van arbeid

57. De aanneming van werk wordt behandeld in titel 7A van Boek 4 van
het BW als 66:. der drie in d: wet onders:heiden species van het genus
overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. De beide andere zijn: de
arbeidsovereenkomst en de overeenkomst tot het verrichten van enkele
diensten.

In deze wettelijke rangschikking ligt al onmiddellijk een afbakenings-
probleem besloten. Voor de oplossing daarvan biedt de in art. 1637b BW
gegeven definitie van aanneming van werk geen steun. Zij is vaag en bevat
geen criteria aan de hand waarvan men de aannemingsovereenkomst kan
afbakenen van de beide andere typen van overeenkomsten tot het verrichten
van arbeid. In de in het NBW voorziene omschrijving van de aanneming van
werk worden daarentegen wel zulke criteria aangereikt. Ingevolge art. 7.12.1
NBW verbindt de aannemer zich om buiten dienstbetrekking een werk van
stoffelijke aard tot stand te brengen. Blijkens de Toelichting133 wordt in
deze omschrijving met behulp van het element "buiten dienstbetrekking" de
grens getrokken met het terrein van de arbeidsovereenkomst, terwijl het
element "een werk van stoffelijke aard" de grens markeert met de opdracht
(thans nog overeenkomst  tot het verrichten van enkele diensten geheten).
Beide in het NBW uitgedrukte afbakeningscriteria worden zowel in de litera-
tuur als in de rechtspraak in ruime mate aangehangen en komen ook ons
aanvaardbaar voor; geheel onomstreden zijn zij echter niet.134

Het eerstvermelde element leidt echter nog wel tot een vervolgkwestie,
namelijk de vraag wanneer van een dienstbetrekking sprake is. Daaromtrent
concurreren in de literatuur twee opvattingen. Volgens de ene schuilt het
kenmerkende element van de dienstbetrekking in de ondergeschiktheid van
de arbeider, of, anders gezegd, in de gezagsbevoegdheid van de werkgever;
volgens de andere opvatting is voor een dienstbetrekking essentieel dat de
arbeider zijn werkkracht gedurende een zekere tijd ter beschikking van de
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werkgever stelt.135 Zoals ik elders136 eerder heb betoogd, acht ik het tijds-
element een geschiktere maatstaf om de arbeidsovereenkomst van de aan-
neming van werk af te bakenen, dan het gezagselement, althans wanneer
men conform de vaste leer van de Hoge Raad voor het antwoord op de vraag
of een gezagsverhouding bestaat, beslissend acht, of degene die zich tot het
verrichten van werkzaamheden verbonden heeft, verplicht is daarbij de
"opdrachten en aanwijzingen" van de wederpartij te volgen. Bij toepassing
van deze maatstaf zou namelijk een zeer gangbare figuur als het uitvoeren

.137van een bouwwerk onder "directie van de opdrachtgever, c.q. een namens
deze optredende architect, onder de vlag van de arbeidsovereenkomst vallen,
aangezien in die situatie degene die het werk uitvoert, krachtens de over-
eenkomst verplicht is de aanwijzingen van de directie te volgen. Een resul-
taat dat zichzelf veroordeelt. Het tijdselement daarentegen zou in zo'n
situatie voorkomen dat men op een verkeerde kwalificatie uitkomt. Het gaat
er immers bij de aanneming van werk niet om, dat de wederpartij zich
gedurende bepaalde tijd van de arbeidskracht van de aannemer verzekerd
weet, maar om het gereedkomen van het werk, en zo daarbij een termijn is
gesteld, om het gereedkomen van het werk binnen de afgesproken tijd. In
aannemingsovereenkomsten heeft men dan ook slechts behoefte aan bepalin-
gen die waken tegen termijnoverschrijding; de tijdsfactor is hier dus slechts
van belang als bovengrens.

Hoewel het tijdselement mij derhalve een geschikt criterium lijkt om
de arbeidsovereenkomst te onderscheiden van de aanneming van werk,
koester ik niet de hoop dat daarmee ieder twijfelgeval zal zijn uitgebannen.
Daarvoor is de praktijk van het dagelijks leven te rijk van schakering. Wat
bijvoorbeeld te denken van de figuur van de thuiswerker? Op het eerste
gezicht lijkt dat bij uitstek iemand die "baas is over zijn eigen tijd" en
dus gemeten naar de maatstaf van het tijdselement, niet te beschouwen als
een arbeider in de zin van art. 1637a BW. Toch zou dat een voorbarige
conclusie zijn. Het kan namelijk heel goed zijn dat de thuiswerker zich
verplicht heeft tot een bepaalde minimumproductie.138 Hij heeft dan in ieder
geval een deel van zijn arbeidstijd ter beschikking van de wederpartij ge-
steld, namelijk de tijd die nodig is om die verplichte minimumproductie te
halen. Het tijdselement wijst in dat geval toch naar de arbeidsovereenkomst.

b.       Afbakening van koop

58. Veelal verbindt de aannemer zich niet enkel tot het verrichten van
arbeid, maar tevens tot bijlevering van de voor de totstandbrenging van het
werk benodigde materialen. In dat geval ontstaat een figuur die gelijkenis
vertoont met de koop van een nog door de verkoper te vervaardigen en dlls
toekomstige taak. Daarmee rijst andermaal een afbakeningsprobleem.

Over de vraag aan de hand van welk criterium men hier de grens moet
trekken, zijn de meningen verdeeld. Asser-Kamphuisen zoekt het onder-139

scheid in de aard van de tot stand te brengen zaak. Gaat het om een zaak
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die vervangbaar is in economische zin (d.w.z een zaak die in het dagelijks
leven niet naar haar individuele eigenschappen, maar naar haar generieke
kwaliteiten pleegt te worden gewaardeerd) dan is er volgens deze auteur

sprake van koop, anders van aanneming. In deze richting gaat ook Van
Praag140, zij het dat deze spreekt van "specialiteit van het object:

Anderen zoeken het onderscheid in de aard van de te verrichten pre-

statie. Zo betoogt Lubbers141 dat slechts van aanneming van werk sprake

is als men de arbeidsprestatie zeer bepaald tot voorwerp van de overeen-

komst heeft gemaakt. Ook Asser-Thunnissen 42 acht voor de aanneming van

werk wezenlijk dat daarbij de arbeidsprestatie van de aannemer tot object
van de overeenkomst is gemaakt, zulks ten einde het belang van de op-

drachtgever dat het werk op een bepaalde wijze tot stand wordt gebracht,
tot zijn recht te laten komen. Met dat laatste is tevens de ratio aangegeven

van deze kenmerkend geachte omstandigheid.
Het tweede criterium heeft mijn voorkeur. Het sluit goed aan bij de

plaats die de aanneming van werk onder de bijzondere contracten inneemt.

Zij wordt immers, zoals sub a reeds bleek, door de wet behandeld als een

species van het genus overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. De
aanneming van werk behoort derhalve tot een overeenkomsttype dat verplicht

tot een 7acere". De koopovereenkomst daarentegen strekt tot een "dare", de

levering van de verkochte zaak. De prestaties waarop de aannemingsovereen-

komst, respectievelijk de koopovereenkomst gericht zijn verschillen dus van

karakter. Bij koop gaat het erom dat de verkoper op de afgesproken tijd
een zaak levert die aan de gestelde eisen voldoet. Het daarvoor te vervullen

productieproces is louter een interne kwestie van de verkoper. Heel anders

ligt dat bij de aanneming van werk. Daarbij is de te verrichten arbeidspre-

static zelf tot voorwerp van de overeenkomst gemaakt, opdat de opdracht-

gever invloed kan uitoefenen op de wijze waarop het werk tot stand zal

worden gebracht.
Ook onder vigeur van het NBW blijft er reden het onderscheid tussen

koop en aanneming te zoeken in de aard van de prestatie. Weliswaar wordt

de aanneming van werk in het NBW niet meer met andere overeenkomsten

onder 66n noemer gebracht, doch worden de daarin benoemde overeenkoms-

ten los van elkaar in afzonderlijke titels behandeld, waarbij door definities

het gebied dat ieder daarvan bestrijkt wordt afgebakend. Maar kennisneming
van die definities leert dat ook aan het NBW de gedachte ten grondslag ligt

dat koop strekt tot een "dare": het geven van een zaak (art. 7.1.1.1; art.

7:1) en aanneming gericht is op een 'facere": het tot stand brengen van een

werk (art. 7.12.1).

59. Beide in de literatuur ontwikkelde criteria (aard van het te vervaardi-

gen object, aard van de te verrichten prestatie) klinken beurtelings ook in

de rechtspraak door, zonder dat daarbij een duidelijke voorkeur blijkt voor
het ene of het andere criterium.143 Soms wordt zelfs simultaan aan beide

criteria getoest. Nog verder in deze richting gaat Asser-Schut144, die van
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mening is dat de keuze tussen koop en aanneming moet worden bepaald
door een combinatie van factoren, zoals de bedoeling van partijen en destrekking van de gesloten overeenkomst; het voorwerp van de overeenkomst;het verschil tussen roerend en onroerend goed; de wijze van vervaardiging;
de rechtspositie van de zwakste partij.

Tenslotte zij nog gewezen op een gezamenlijk artikel van Cavadino,Goudsmit en De Vries,145 waarin een geheel andere kijk op de zaak wordt
gegeven. Hierin wordt de nadruk meer gelegd op de parallellen, dan op deverschillen die tussen koop en aanneming bestaan. Betoogd wordt dat hetterrein waar koop en aanneming elkaar (kunnen) overlappen, v661 groter is
dan het grensgebied tussen beide waarop de aandacht van de doctrine zozeer
is toegespitst. Volgens genoemde auteurs bestaat voorts tussen beide con-
tracttypen zo'n nauwe samenhang dat het zeer wenselijk is de wettelijkeregelingen van deze twee rechtsfiguren beter op elkaar af te stemmen.

60. In het grensgebied tussen koop en a,Inneming zweeft de figuur van de
mm key-overeenkomst. Het is niet eenvoudig aan te geven op welk van
beide genoemde terreinen haar landingsplaats ligt. Dat komt mede doordatde term turn key-contract zelf nog geen vastomlijnde juridische betekenisheeft. Wel zijn enkele hoofdcontouren duidelijk. De turn key-bouwer verbindtzich tegenover de afnemer om voor deze tegen een vast bedrag en naar
eigen ontwerp een gebouw "sleutelklaar' (d.w.z. bewoningsgereed of bedrijfs-klaar) op te leveren.146 Het meest kenmerkende element is hierbij dat de
turn key-bouwer ontwerp Bn uitvoering beide in handen heeft.147 Uit deliteratuur valt echter niet duidelijk af te leiden of het mede tot het wezen
van dit contracttype behoort dat de afnemer de eisen formuleert waaraanhet op te leveren bouwwerk moet voldoen.148 Zou men deze omstandigheid
niet wezenlijk achten, dan zouden ook door bouwondernemers te program-meren en voor de markt te bouwen standaardprojecten (woningen, scholen,
kantoren) voorwerp van een turn key-contract kunnen zijn. Het turn key-contract zou dan niet enkel voor "maatwerk" maar ook voor "confectiewerk"geschikt zijn. Zulk een gestandaardiseerde "confectiebouw" wordt in de
praktijk veelal bouw van een "brochureplan" genoemd.De gesignaleerde onduidelijkheid heeft vooral betekenis als men bij debeoordeling van de vraag of van aanneming van werk sprake is, uitgaat van
de aard van het te vervaardigen object. Is dit een voor een specifieke af-
nemer te bouwen project dat moet beantwoorden aan de door deze gestelde
eisen, dan heeft men ongetwijfeld te doen met een economisch niet vervang-
bare zaak in de door Asser-Kamphuisen daaraan gegeven zin, c.q. met eenspeciaal object zoals Van Praag dat bedoelt.149 De overeenkomst tot het
vervaardigen daarvan, kan dan onder aanneming van werk worden gerubri-ceerd. Is echter sprake van bouw van een brochureplan, dan is het om-
gekeerde het geval en dringt zich veeleer de associatie met koop op. Zouechter worden gebouwd op grond die de afnemer in eigendom toebehoort,dan zou zulk een project wellicht toch een voldoende specifiek karakter

42



kunnen worden toegedicht, om het contract ter zake onder de aanneming

van werk te kunnen schuiven.150

Indien men evenwel voor aanneming van werk essentieel acht dat
daarbij de arbeidsprestatie wezenlijk tot voorwerp van de overeenkomst is
gemaakt,151 kan men het turn key-contract als zodanig bezwaarlijk tot de

aanneming rekenen, ongeacht of sprake is van "maatwerk" of 'confectie".

Wel spreekt dit in het laatste geval het meest duidelijk. De afnemer heeft
hierbij immers nauwelijks invloed op wat er gebouwd wordt. Hoogstens zal

hij mogen kiezen uit enkele door de bouwer voorgeprogrammeerde varianten

met betrekking tot de uiterlijke vormgeving, de indeling en sommige afbouw-

details. In geval van "maatwerk" is de rol van de afnemer belangrijker,
omdat hij daarbij zelf het programma van eisen kan vaststellen. Hoe dit
echter zal worden verwezenlijkt is verder geheel en al een zaak van de
bouwer die immers bouwt naar eigen ontwerp. Pas wanneer het werk gereed
is voor oplevering zal de afnemer weer in beeld komen, namelijk om de
sleutel om te draaien en te bezien of het gebouwde voldoet aan de door
hem gestelde eisen. Op de hele tussenliggende bouwfase heeft de afnemer

echter geen enkele greep.

3.2    TOEPASSELIJKHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

a. Overzicht

61. De wettelijke regeling van de aanneming van werk (zie art. 1640-1652

BW) is allerminst een staal van degelijk legislatief vakmanschap. Integen-

deel, de aan de aanneming van werk gewijde wetsartikelen geven, zoals

Asser-Thunnissen152 m.i. terecht stelt, een "onsamenhangend, onduidelijk en

onvolledig beeld van de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en aannemer".

Ook vele andere auteurs geven de wetgever op overeenkomstige wijze een
zware onvoldoende.153

Dat de aanneming van werk er in het BW zo bekaaid vanaf is gekomen,

levert echter voor de bouwpraktijk geen grote problemen op. Men weet zich
namelijk in de bouw goed te redden met behulp van standaardcondities die
door belanghebbenden zelf tot ontwikkeling zijn gebracht. Zozeer is in deze
sector het gebruik van standaardvoorwaarden ingeburgerd, dat de ontwerper
van de aannemingstitel in het NBW daaraan een argument heeft ontleend om

eenl eciale
regeling voor de aanneming van bouwwerken overbodig  te ach-

ten.

62. De belangrijkste algemene voorwaarden met betrekking tot de aanne-

ming van bouwwerken zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor

de uitvoering van werken (UAV). De eerste versie daarvan is op 18 december
, ·,, ·   155

1968 vastgesteld bij gemeenschappelijke bescnnuang   van de Ministers van
Verkeer en Waterstaat, van Defensie en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
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Ordening. Zij vormt echter geenszinR een louter eenzijdige regeling. Bij de
totstandkoming ervan is namelijk aan de georganiseerde aannemers een
inspraakmogelijkheid geboden. Zulks blijkt uit de zin<nede "gehoord de
Stichting Raad van Bestuur Bouwbedrijf, welke in de vaststellingsbeschik-king is opgenomen. Genoemde stichting was toentertijd het overkoepelende
orgaan van de georganiseerde aannemers. Zij is later opgegaan in een nieuw
orgaan, het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB).

Naar uit mededelingen van betrokkenen blijkt,156 heeft het 'horen'
van het georganiseerde bedrijfsleven voor de inhoud van de UAV wezenlijkebetekenis gehad. Het is mede daaraan te danken dat de UAV een evenwichtig
geheel zijn geworden, waarin de belangen van opdrachtgever en aannemer
zorgvuldig tegenover elkaar zijn afgewogen, zonder dat daarbij de balans in
het nadeel van 66n van beiden is doorgeslagen. In geval van toepasselijk-
verklaring van de UAV is er dan ook geen reden tot bijzondere terughou-
dendheid met betrekking tot de inhoud van de hierdoor ingeschakelde
normen.157 Nog minder is dat het geval met de in 1989 vastgestelde herziene
versie van de UAV, aan de totstandkoming waarvan een 'breed overleg"
vooraf is gegaan, waaraan maar liefst achttien bij de bouw betrokken of
daarin geInteresseerde organisaties en instellingen hebben deelgenomen,waaronder ook een drietal consumentenorganisaties.

Wei zij men er zich van bewust dat de UAV zijn bedoeld voor situaties
waarbij het bouwplan afkomstig is van de opdrachtgever en voorts door of
namens deze directie wordt gevoerd over de uitvoering. Met het oog daaropwordt in de UAV een genuanceerde afbakening gegeven van de verantwoor-
delijkheden met betrekking tot ontwerp en uitvoering. Dit stelsel past uiter-
aard niet bij een Zetting waarin de aannemer de vervulling van de functies
ontwerpen en uitvoeren beide voor zijn rekening neemt. In zo'n context zou
onverkorte toepasselijkverklaring van de UAV licht tot onduidelijkheden
kunnen leiden welke aanleiding zouden kunnen vormen tot onnodige procedu-
res. Ter vermijding daarvan is het raadzaam de contractsvoorwaarden opmaat toe te snijden op de aard van de in zulk een situatie bestaande
rechtsverhouding. Daarbij zat het overigens vaak wel mogelijk zijn bepaaldeonderdelen van de UAV over te nemen. Voor zover zulke bepalingen zich
daarvoor lenen, bevordert het stellig de duidelijkheid deze ook werkelijkover te nemen, omdat de draagwijdte van de in de UAV uitgedrukte teksten
in literatuur en rechtspraak allengs goeddeels is uitgekristalliseerd.158

63. De UAV hebben een breed toepassingsgebied. Niet enkel de Staat, maarook de door de Staat gefinancierde instellingen, alsook de lagere overhedenplegen alle in hun bestekken de toepasselijkheid van deze algemene voor-
waarden te bedingen. Dit voorbeeld wordt bovendien op ruime schaal gevolgd
door opdrachtgevers uit de particuliere sector. De wijze waarop die toepas-
selijkverklaring geschiedt doet wat omslachtig aan. Men verwijst niet recht-
streeks naar de UAV als zodanig, maar stipuleert de toepasselijkheid langs
indirecte weg door verwijzing naar 66n van de volgende regelcomplexen: 1.
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Algemene voorwaarden voor de uitvoering van werken 1968 (AVW 1968),
vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat; 2. Algemene be-
palingen voor de uitvoering van bouwwerken 1968 (ABB 1968), vastgesteld
door de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Van beide

regelcomplexen vormen de UAV de eerste afdeling, voor het overige bevatten
zij technische bepalingen.

64. Voor overeenkomsten betreffende het onder directie uitvoeren van tech-
nische installaties (bijvoorbeeld voor klimaatbeheersing verlichting, akoes-

tiek, transport) bestaan speciale standaardcondities, en wel de Administra-
tieve Voorwaarden voor de uitvoering van Technische Installaties (AVTI
1978), uitgegeven door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI). Bij de

samenstelling van de AVTI 1978 is bewust aansluiting gezocht bij de UAV
1968. Dit heeft ertoe geleid dat beide regelcomplexen in wezenlijke mate
met elkaar overeenstemmen. Tot een volledige gelijkschakeling is het echter
niet gekomen, zodat tussen beide ook wel verschillen zijn aan te wijzen.

Voor opdrachten op het gebied van installatiewerken verstrekt door de

Rijksgebouwendienst worden gehanteerd de Algemene Bepalingen voor de
uitvoering van Installatiewerken 1982 (ABI 1982). Deze verwijzen voor de
administratieve voorwaarden naar de UAV, doch houden ten opzichte daarvan
ook wel enkele aanvullingen en wijzigingen in.

65. Er bestaan ook verschillende standaardvoorwaarden welke zijn toegesne-
den op situaties waarin van de kant van de opdrachtgever geen directie
wordt gevoerd. Dat is bijvoorbeeld het geval met de Model Koop-/Aanne-
mingsovereenkomst en Algemene Voorwaarden voor de Koop en Bouw van
Woningen (Model KA/AV), van welke regeling de eerste editie in 1974 is
vastgesteld door: het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, de Consumenten-

bond, de Koninklijke Notariele Broederschap, de Federatie van Makelaars in
Onroerende Goederen en de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers.

In 1977 is daar nog een soortgelijke regeling bijgekomen met betrekking tot
appartementsrechten. De jongste edities van beide regelcomplexen dateren
van 1989. Van beide modelregelingen bestaan voorts twee versies, een met
en een zonder toepassing van de desbetreffende Garantieregeling van de

Stichting Garantie-Instituut Woningbouw (GIW), respectievelijk Garantierege-
ling voor Eengezinshuizen E. 1983.1 en Garantieregeling voor appartements-
rechten A. 1983.1. Deze garantieregelingen houden, binnen daarin aangegeven

grenzen, een dubbele waarborg in, enerzij(is tegen v66r de oplevering op-
tredende insolventie van de bouwondernemer, anderzijds tegen na de opleve-

ring aan de woning geconstateerde gebreken.
Voor kleine, niet onder directie 59 uit te voeren werken zijn voorts in

1979 de Algemene Voorwaarden uitvoering Kleine Aannemingen in het Bouw-
bedrijf (AVKA 1979) in het leven geroepen. Zij zijn vastgesteld door het
Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB). Bij de opstelling ervan heeft de
Consumentenbond inspraak gehad.
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Tenslotte zij nog melding gemaakt van een tweetal regelcomplexenspeciaal voor de bouw van werken voor agrarisch bedrijfsgebruik, te weten:
de Algemene Aannemingsvoorwaarden Bedrijfsgebouwen in de Landbouw
(AABL) en de Algemene Aannemingsvoorwaardenvoorde Kassenbouw (AAK).Beide regelingen zijn in 1980 vastgesteld. Zij zijn in het bijzonder bedoeld
voor situaties waarin het bouwplan afkomstig is van de aannemer en de
opdrachtgever niet door een deskundige directie wordt bijgestaan.160

66. De meeste van de opgemelde algemene voorwaarden bevatten een arbi-
traal beding waarin de beslechting van gesrhmen wordt opgedragen aan de
Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland (RvA). In sommigeervan wordt echter een ander forum aangewezen. Zo stipuleren de AVTI1978 dat geschillen worden berecht door de Raad van Arbitrage voor Metaal-nijverheid en -Handel (art. 61 lid 1), terwijl de AAK 1980 geschillenbe-
slechting bedingen door de Arbitragecommissie Algemene Aannemingsvoor-waarden voor de Kassenbouw (art. 56 lid 1). Indien gecontracteerd wordt
onder vigeur van de Model KA/AV voor woningen, onderscheidenlijk apparte-
mentsrechten, met gelijktijdige toepassing van de Garantieregeling van het
GIW voor eengezinshuizen, respectievelijk appartementsrechten, doet zich
zelfs de wonderlijke en in de literatuur161 algemeen afgekeurde figuur voor
dat terzake van 66n overeenkomst twee fora kunnen worden geadieerd,
namelijk de RvA voor geschillen naar aanleiding van de Model KA/AV en deingevolge het Reglement Bindend Advies van het GIW aan te wijzen bindend
adviseur voor conflicten omtrent de garantieregeling.

b.      Wanneer toepasselijk?

67. Indien algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard in een
bestek dat afkomstig is van de opdrachtgever, zal over de toepasselijkheid
van die voorwaarden zelden twijfel bestaan. Men mag immers van een pro-
fessionele aannemer verwachten dat hij de portee van zo'n verwijzing be-grijpt, zodat hij door het werk op basis van dat bestek aan te nemen het
vertrouwen zal wekken, dat hij met de toepasselijkheid van de daarin ge-
noemde voorwaarden instemt.

In situaties waarin het bestek uitgaat van de aannemer, komt hetdaarentegen nogal eens voor dat de toepasselijkheid van de in het bestek
genoemde voorwaarden betwist wordt. Evenzo is dat het geval indien al-
gemene voorwaarden toepasselijk worden verklaard in een ander van de
aannemer afkomstig geschrift (offerte, contractsformulier, opdrachtbevesti-
ging). In dergelijke situaties pleegt de RvA de toepasselijkheid van de be-
treffende voorwaarden aan te nemen als komt vast te staan, dat de op-
drachtgever het stuk waarin naar die voorwaarden is verwezen, v66r oftenminste kort na het tot stand komen van de overeenkomst ontvangen heeft
en vervolgens niet binnen

rede ke
termijn geprotesteerd heeft tegen de

aldus voorgestelde voorwaarden. Aangenomen wordt dan dat de opdracht-
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gever stilzwijgend accoord is gegaan met de toepasselijkheid van de betref-
fende voorwaarden. De RvA oordeelt echter terughoudend indien de toepasse-

lijkverklaring pas is geschied in een later stadium. Het enkele stilzwijgen
van de opdrachtgever wordt dan niet voldoende grond gevonden om erop te
mogen vertrouwen dat deze met de toepasselijkheid van die voorwaarden
zou hebben ingestemd.163 Deze terughoudendheid spoort met de opstelling

dienaangaande van het AIBk, de tegenhanger van de RvA als het gaat om
architectenovereenkomsten. In 660 opzicht oordeelt de RvA evenwel164

minder gereserveerd dan het AIBk. Eerstgenoemd college kent namelijk soms
aan het achterwege blijven van protest tegen een pas (geruime) tijd na de
totstandkoming van de overeenkomst gedane verwijzing naar bepaalde al-
gemene voorwaarden toch wel effect toe, als zich daarbij nog een omstandig-
heid voordoet waardoor aannemelijk wordt dat de opdrachtgever ermee

bekend was, dat de wederpartij gewoon was zich van de betreffende voor-
waarden te bedienen.165 Het AIBk acht daarentegen ook in zulk een situatie
niet voldoende grond aanwezig om de toepasselijkheid van de achteraf voor-

gestelde voorwaarden te kunnen aannemen.166

In gevallen waarin de verwijzing naar algemene voorwaarden uitgaat
van de aannemer zal het voorts vrij vaak voorkomen dat de opdrachtgever
niet of nauwelijks op de hoogte zal zijn van de inhoud van die voorwaar-
den. De aannemer mag dan uit het stilzwijgen van de opdrachtgever niet
afleiden dat deze zonder beperking zou hebben ingestemd met alle daarin
voorkomende bedingen, ongeacht hun inhoud. Een partij die geen bezwaar
maakt tegen het toepasselijk verklaren van algemene voorwaarden, zat dat
immers doen in het gerechtvaardigde vertrouwen dat die voorwaarden niet
onredelijk zullen zijn.167 Tegen deze achtergrond mag de stipulator er
derhalve niet op rekenen dat zijn wederpartij accoord zou zijn gegaan met
in die voorwaarden opgenomen bedingen die zo onereus zijn, dat zij deze
redelijkerwijze niet behoefde te verwachten.168

c.     Battle offorms

68. Met betrekking tot aannemingsovereenkomsten doet zich nogal eens het

probleem voor van confligerende standaardvoorwaarden ("battle of
forms"169   bijvoorbeeld doordat een aannemer die een offerte heeft uit-
gebracht waarin via een imprimt de toepasselijkheid van zekere voorwaarden

bedongen wordt, het werk gegund is conform zijn offerte, door middel van
een opdrachtbevestiging waarin een voorgedrukte verwijzing voorkomt naar
heel andere voorwaarden.

Voor de oplossing van zulk een probleem biedt art. 6.5.2.8 (6:225) lid 3
NBW een sleutel aan. Bepaald wordt dat wanneer aanbod en aanvaarding naar
verschillende algemene voorwaarden verwijzen, aan de tweede verwijzing
geen werking toekomt, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van
de in de eerste verwijzing aangegeven voorwaarden uitdrukkelijk van de
hand wordt gewezen. Deze regel zou er in de geschetste situatie toe leiden
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dat de in de offerte van de aannemer gestipuleerde voorwaarden op de over-
eenkomst van toepassing zouden zijn en niet die welke in de opdrachtbe-
vestiging waren genoemd.

Een zodanige uitkomst acht ik ook bevredigend. Ik ben namelijk metSchoordijki  eens dat de geoffreerde prijs en de daarbij bedongen voor-
waarden bij elkaar horen, zodat het niet aangaat de offerte te aanvaarden
en tegelijk "en passant" andere voorwaarden te stellen. Men zou dan heime-
lijk de prijs losweken van de uitgangspunten waarop hij is gebaseerd. Op
zo'n verscholen valkuil hoeft de aanbieder niet bedacht te zijn. Zo lang de
wederpartij de aangeboden condities met uitdrukkelijk ter discussie stelt,
mag de aanbieder erop vertrouwen dat de natuurlijke samenhang tussen prijs
en voorwaarden onverkort in tact blijft. Een bedekte verwijzing naar andere
voorwaarden in de opdrachtbevestiging acht ik daarom onvoldoende om te
worden begrepen als een afwijzing van de condities waarop het aanbod
berustte.

Tenslotte zij vermeld dat in de rechtspraak al enkele geschillen over
confligerende aannemingsvoorwaarden zijn opgelost in de zin van opgemeldeNBW-regel.171

3.3    DE VERPLICHTING VAN DE AANNEMER TOT UITVOERING
VAN HET WERK

a.           Resultaatsverbintenis?

69. De verplichting van de aannemer om het hem opgedragen bouwwerk tot
stand te brengen wordt vrij algemeen gekwalificeerd als een resultaatsver-
bintenis.172 Ingeval

s rake is
van aanneming van bouwwerken acht ik deze

typering misleidend.13 Zij versluiert namelijk het voor de reikwijdte van de
verbintenis van de aannemer essentitle verschil tussen de situatie waarbij
de aannemer een integrale ontwerp- en bouwopdracht aanvaardt, zoals het
geval is bij een turn key-overeenkomst174, en die waarbij hij aanneemt een
werk uit te voeren overeenkomstig een door of namens de opdrachtgever
vervaardigd bouwplan.

In het eerste geval ligt de vervulling van de beide voor de technische
kwaliteit van het op te leveren bouwwerk bepalende procesfuncties (ontwer-
pen en uitvoeren) volledig in handen van de aannemer. Tegen deze achter-
grond lijkt het mij redelijk hem dan gehouden te achten tot oplevering van
een werk, dat voldoet aan de eis van goed en deugdelijk vakwerk en daar-
enboven beantwoordt aan de eventuele nadere kwaliteitseisen welke de op-
drachtgever bij de verlening van de opdracht mocht hebben gesteld. Als
men hier van een resultaatsverbintenis wil spreken, kan ik daar wel vrede
mee hebben, omdat de aannemer in deze situatie in ieder geval gehouden is
een goed en deugdelijk bouwwerk te verwezenlijken.175

Wanneer de aannemer zich echter slechts verbonden heeft tot uitvoering
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van een ontwerp dat afkomstig is van de opdrachtgever, dan is hij niet
zonder meer gehouden een goed en deugdelijk bouwwerk op te leveren. In
deze zetting heeft hij het immers niet helemaal in eigen hand of het op te
richten bouwwerk van goede hoedanigheid zal zijn. Zulks zal namelijk mede
afhangen van de kwaliteit van het ontwerp en, als de uitvoering daarvan
plaatsvindt onder directie van of namens de opdrachtgever, ook van de
juistheid van de tijdens de bouw door de directie gegeven aanwijzingen.
Voor fouten in het ontwerp of voor verkeerde aanwijzingen van de directie
is de aannemer echter in deze structuur in principe niet verantwoordelijk.
Wel moet op grond van de goede trouw nog deze verfijning worden aange-
bracht, dat de aannemer behoort te waarschuwen voor redelijkerwijze door
hem te onderkennen ontwerpfouten of verkeerde aanwijzingen. Een goede
taakvervulling door de aannemer brengt immers mee dat hij het hem voorge-
legde bouwplan niet blindelings uitvoert, doch integendeel met aandacht en
verstand.176 Daarbij mag van de aannemer worden verwacht dat hij tekort-
komingen in het ontwerp of verkeerde directie-aanwijzingen welke hem als
deskundig vakman zouden moeten opvallen, daadwerkelijk onderkent en
vervolgens daarvoor waarschuwt. Wanneer de aannemer echter in dit177

opzicht geen verwijt gemaakt kan worden, is hij niet in verzuim, indien het
uiteindelijke bouwwerk als gevolg van een ontwerpfout of verkeerde aan-
wijzing van de directie gebreken vertoont.178

70. Tegen deze achtergrond bezien vind ik het misleidend de verbintenis
van de aannemer ook in het tweede besproken geval te kwalificeren als een
resultaatsverbintenis. De aannemer is immers in die situatie niet gehouden
tot het verwezenlijken van een goed en deugdelijk bouwwerk als zodanig,
maar tot het uitvoeren van het werk zoals dat op bestek en tekeningen
staat aangegeven en - eventueel door aanwijzingen van de directie nog nader
wordt bepaald.179 Zo men hierin al een gehoudenheid tot een resultaat wil
zien dan is dat toch een resultaat van een beperktere strekking dan in het
eerst besproken geval.

180

Door nu in beide situaties te spreken van een resultaatsverbintenis kan
m.i. gemakkelijk misverstand rijzen. De kans lijkt mij groot dat de term
resultaat in samenhang met het begrip bouwwerk, zal worden opgevat in die
zin dat een goed resultaat wil zeggen een deugdelijk bouwwerk. Dat is
immers een voor de hand liggende betekenisassociatie. Wanneer de aannemer
echter bouwt naar een ontwerp dat afkomstig is van de opdrachtgever, kan
zich de paradox voordoen dat een (technisch) slecht resultaat - een gebrek-
kig bouwwerk - toch tegelijk een (juridisch) goed resultaat betekent -
zuivere nakoming van een verbintenis.

Wanneer bijvoorbeeld tengevolge van een voor de aannemer bij de
uitvoering niet kenbare fout in de voorgeschreven funderingsconstructie,
het door hem opgerichte bouwwerk bij de oplevering al meteen rijp is voor
de sloop, dan heeft de aannemer niettemin het "resultaat" zoals dat in het
ontwerp is aangegeven, verwezenlijkt. Een dreigende bouwval kan dus in
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juridisch opzicht een perfect resultaat opleveren. Erg bevorderlijk voor de
geloofwaardigheid van het juridische mttier is zulk een woordgebruik echter
niet. Men kan daarom beter in plaats van de verbintenis van de aannemer
in algemene zin te kwalificeren, in concreto aan de hand van de bijzondere
omstandigheden van het geval vaststellen waartoe de aannemer gehouden
is.181 Dat voorkomt dat men misleid door het stempel resultaatsverbintenis,
onjuiste gevolgtrekkingen zou maken met betrekking tot de precieze inhoud
van des aannemers verbintenis.

b.      Voorgeschreven bouwstoffen

71. In situaties waarin het ontwerp afkomstig is van de opdrachtgever komt
het vaak voor dat de aannemer wordt voorgeschreven bepaalde in het bestek
naar fabrikant of merk aangeduide bouwstoffen te verwerken. In verband
hiermee rijst de vraag of het invloed heeft op de aansprakelijkheid van de
aannemer, als zijn keuzevrijheid met betrekking tot de bij de uitvoering te
gebruiken materialen door dergelijke voorschriften wordt beperkt.

Ten aanzien van voorgeschreven materialen heeft de HR daaromtrent
een duidelijke uitspraak gedaan in het Moffenkit-arrest.182 Hierin overwoog
de HR dat de opdrachtgever niet voor rekening van de aannemer kan laten
gebreken welke uitsluitend het gevolg zijn van de ondeugdelijkheid van door
de aannemer op voorschrift van de opdrachtgever van derden betrokken
materiaal. Dit oordeel houdt in dat gebreken die "uitsluitend" zijn toe te
schrijven aan de ondeugdelijkheid van het voorgeschreven materiaal, en dus
niet mede te wijten zijn aan een tekortkoming van de aannemer (zoals een
verzuim van zijn waarschuwingsplicht of een onzorgvuldige verwerking),
voor rekening van de opdrachtgever zijn. In deze visie ligt dus een risico-
omslag besloten. Daarbij maakt het geen verschil, zoals de HR in hetzelfde
arrest uitsprak, of het door de derde in de handel gebrachte materiaal in
het algemeen, dan weI enkel het voor het betreffende werk van de derde
betrokkene ondeugdelijk was. Tussen deze beide door de HR op 66n lijn
gestelde modaliteiten wordt daarentegen wel verschil gemaakt door de RvA.
Dit college pleegt namelijk principieel onderscheid te maken tussen het geval
dat de voorgeschreven bouwstof functioneel (generiek) ongeschikt is voor
het doel waarvoor zij is bestemd, en het geval dat de voorgeschreven bouw-
stof weliswaar functioneel geschikt is, doch de specifieke voor het werk
geleverde stof gebrekkig is. Alleen in de eerstbedoelde situatie neemt de
RvA een risico-omslag aan, en wel op de grond dat het voorschrijven van
een functioneel ongeschikte bouwstof valt aan te merken als een o,itwerpfout
waarvoor, in de zetting dat het ontwerp van de opdrachtgever afkomstig is,
deze daar ook voor verantwoordelijk is.

De RvA heeft deze leer voor het eerst ontvouwd in zijn vonnis in de
geruchtmakende Monoliet-zaak.183 Sindsdien is deze opvatting in een reeks
van uitspraken bevestigd.184 In een in 1984 gewezen vonnis lijkt de RvA
echter een stap terug te hebben gezet.185 Daarin werd namelijk de verant-
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woordelijkheid van de opdrachtgever beperkt geacht tot de generieke eigen-
schappen van een voorgeschreven bouwstof welke, bij de stand van de
wetenschap op het ogenblik van voorschrijven ervan, 'naar buiten" bekend
waren. Deze beperking leidt ertoe dat de aannemer belast wordt met ontwik-
kelingsrisico's die kunnen kleven aan door de opdrachtgever gekozen mate-
rialen. Daardoor wordt de aannemer opgezadeld met risico's die samenhangen
met de wijze van vervulling van een procesfunctie (ontwerp), welke (in de
onderhavige context) niet aan hem is toebedeeld, doch waarvoor integendeel
de opdrachtgever verantwoordelijkheid heeft aanvaard. lk acht dit geen
redelijke risicoverdeling en hoop daarom dat deze uitspraak geen school186

zal maken.
Zowel de Moffenkit- als de Monoliet-leer hebben in de literatuur aan-

hang gekregen, terwijl voorts in de supporterskring van de laatste nog
verdere nuanceringen zijn uitgedacht.187 Ook in de standaardvoorwaarden
wordt deels bij de eerste, deels bij de tweede leer aansluiting gezocht. Zo
sporen de AVKA en de AVTI met de Moffenkit-benadering waar zij door de
opdrachtgever voorgeschreven bouwstoffen op 66n lijn stellen met door deze
ter beschikking gestelde bouwstoffen, en gebreken in beide soorten bouw-
stoffen gelijkelijk voor verantwoordelijkheid van de opdrachlgever ver-
klaren.188 De UAV 1968 lieten de figuur van de voorgeschreven materialen
ongeregeld. De Monoliet-leer is echter juist naar aanleiding van door de
UAV-beheerste situaties ontwikkeld. Bij de herziening in 1989 is hierop
aangesloten door de invoeging in par. 5 van een nieuw lid 4, luidende als
volgt:

De opdrachtgever is aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid:
a. van door hem voorgeschreven bouwstoffen;
b. van bouwstoffen, die bij een door hem voorgeschreven leverancier
moeten worden betrokken, tenzij de aannemer een keuzemogelijkheid
had met betrekking tot deze bouwstoffen.
Onder de functionele ongeschiktheid van bouwstoffen wordt verstaan
het naar hun aard niet geschikt zijn van deze bouwstoffen voor het
doel waarvoor zij blijkens het bestek zijn bestemd.

Deze bepaling houdt een codificatie in van de Monoliet-leer. Voorts wordt
daarin met functionele ongeschiktheid van een voorgeschreven bouwstof op
66n lijn gesteld, functionele ongeschiktheid van bouwstoffen die bij een
voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, zonder dat de aan-
nemer met betrekking tot die bouwstoffen een keuzemogelijkheid heeft. Dat
lijkt mij ook consistent, want dan komt het voorschrijven van die leveran-
cier in feite neer op het voorschrijven van 66n bepaalde bouwstof.

c.      Garantie voor het ontwerp

72. Het voorafgaande overziende kan worden vastgesteld, dat de situatie
waarbij de aannemer ontwerp en uitvoering samen voor zijn rekening dient
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te nemen, juridisch gezien voor de opdrachtgever het meest overzichtelijk
is. Alle verantwoordelijkheid voor het tot stand brengen van een deugdelijk
eindresultaat ligt hierbij immers bij de aannemer. Daar staat tegenover dat
de invloed van de opdrachtgever op het bouwproces in deze structuur gering
is. Zijn bijdrage daaraan is hier beperkt tot het opstellen van het program-
ma van eisen voor het te realiseren bouwwerk. Is sprake van de bouw van
een brochureplan, dan is zelfs die functie in handen van de aannemer.

In het andere model waarbij de opdrachtgever zelf voor het ontwerp
zorgt, is diens invloed op het bouwproces natuurlijk veel groter, zeker
wanneer bovendien van zijn kant directie wordt gevoerd bij de uitvoering.
We hebben echter ook de juridische keerzijde hiervan gezien. Naar mate de
opdrachtgever het bouwproces sterker beinvloedt, neemt ook zijn verant-
woordelijkheid toe en groeit daarmee het risico dat een eventueel gebrekkig
resultaat geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening komt.

Kan die laatste consequentie niet worden ontgaan met behoud van de
functionele structuur van het tweede model? Een arbitraal vonnis uit 1987
lijkt daarvoor een weg aan te wijzen.189 In casu was in de overeenkomst
bepaald dat de aannemer het werk diende te garanderen tegen fabricage-,
constructie-, materiaal-, ontwerp- en uitvoeringsfouteni zulks gedurende
een termijn van vijf jaar vanaf de opleveringsdatum. Het ontwerp was af-
komstig van de opdrachtgever en van diens zijnde was ook directie gevoerd.
Onder deze omstandigheden hield het beding volgens de aannemer slechts in,
dat hij alleen aansprakelijk kon worden geacht voor daadwerkelijk door hem
begane fouten. Arbiters aanvaardden deze beperkte uitleg van het garantie-
beding echter niet. Zij oordeelden het namelijk heel wel mogelijk om con-
tractueel vast te leggen dat din van de betrokkenen bij het bouwproces een
garantie geeft die dekking biedt tegen fouten die niet door de garant zelf
zijn gemaakt. In wezen ontstaat dan, aldus arbiters, een situatie die ge-
lijkenis vertoont met een turn key-overeenkomst.

Ik acht de door arbiters geconstateerde gelijkenis echter niet erg
sprekend. Zoals boven190 bleek is namelijk voor de turn key-opdracht ken-
merkend dat daarbij het ontwerp afkomstig is van de aannemer. In die
situatie is het dan ook alleszins redelijk dat het ontwerp voor diens verant-
woordelijkheid is. In het berechte geval was het ontwerp echter afkomstig
van de opdrachtgever. De door arbiters aanvaarde garantieplicht van de
aannemer hield daarom een veel verdergaande aansprakelijkheid voor deze
in, dan uit een turn key-opdracht zou zijn voortgevloeid. In deze context
strekte het garantiebeding er immers toe dat de aannemer de opdrachtgever
moest waarborgen tegen fouten aan diens zijde opgekomen, bij de vervulling
van een procesfunctie die niet aan de aannemer was opgedragen en waarop
hem ook geen enkele invloed was gegeven. Ik vind dit geen redelijke wijze
van risicoverdeling en zou haar daarom niet willen propageren.
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d. Uitvoeringsduur

73. Tot slot wil ik hier nog ingaan op het aspect van de bouwtijd. Het is
gebruikelijk dat de uitvoeringsduur wordt begrensd door een termijn. Dat
kan op verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld door het noemen van
een bepaalde kalenderdatum waarop het werk uiterlijk moet zijn opgeleverd,
of door de beschikbare bouwtijd uit te drukken in een zeker aantal kalen-
derdagen (-weken, -maanden) te rekenen vanaf een bepaalde datum. In beide
situaties ligt de toegestane uitvoeringsduur exact in de tijd vast. Dat is niet
het geval bij een derde methode waarbij de beschikbare werktijd wordt
uitgedrukt in "werkbare werkdagen". Bij deze methode rust het risico van
vertraging doordat tengevolge van omstandigheden buiten verantwoordelijk-
heid van de aannemer (zoals onwerkbaar weer) niet kan worden gewerkt,
op de opdrachtgever.

In de UAV 1989 wordt op termijnoverschri ding een bijzondere sanctie
gesteld, namelijk korting op de aannemingssom. 91 De UAV gaan er vanuit
dat het bedrag der korting in het bestek wordt bepaald; bij gebreke van
zodanige bepaling stellen zij de korting op f 75,- per dag. Volgens de RvA
heeft dc overeengckomen korting de functie van een gefixeerd schadebeding,
dat echter alleen wordt toegepast indien er werketijk schade is geleden,
maar dan in principe ook onverkort.192

3.4   DE VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGEVER OM DE
UITVOERING VAN HET WERK MOGELIJK TE MAKEN

74. Om zijn in de vorige subparagraaf beschreven verplichting tot uitvoering
van het werk te kunnen vervullen, kan de aannemer in verschillende op-
zichten de medewerking van de opdrachtgever behoeven, bijvoorbeeld om
toegang te verkrijgen tot het bouwterrein, om de beschikking te krijgen
over de bouwtekeningen en om te kunnen beschikken over de vergunningen
die nodig zijn om het hem voorgelegde bouwplan te mogen uitvoeren. In
verband hiermee rijst de vraag of de opdrachtgever in dergelijke gevallen
ook verplicht is door het verlenen van zijn medewerking de uitvoering van
het werk mogelijk te maken.

Indien de UAV op de overeenkomst van toepassing zijn, luidt het
antwoord op deze vraag zonder twijfel bevestigend. Daarin is namelijk het
verlenen van medewerking met betrekking tot zaken als de genoemde, uit-
drukkelijk geformuleerd als een verplichting van de opdrachtgever.193 Maar
ook zonder dat zulks uitdrukketijk is bepaald, kan een dergelijke mede-
werkingsplicht uit de strekking van de overeenkomst voortvloeien. In de
literatuur wordt dit met name het geval geacht, indien de schuldenaar bij
de nakoming van zijn verbintenis een zelfstandig, positief belang heeft, dat
niet gelegen is in het louter bevrijd worden van zijn verbintenis of het
verkrijgen van de tegenprestatie, doch een voordeel betreft dat slechts
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gerealiseerd kan worden door het daadwerkelijk verrichten van de eigen
prestatie.194

Zulk een positief belang bij het kunnen uitvoeren van het werk heeft
de aannemer stellig, zelfs in meer dan 66n opzicht. Zo is het in de eerste
plaats voor iedere aannemer van het grootste belang om "werk bij werk te
houden", dat wil zeggen door een continue stroom van opdrachten emplooi
te houden voor de vaste kern van zijn personeel en voor zijn vaste bedrijfs-
middelen, opdat hij de in dit personeel aanwezige kennis en ervaring en de
in deze bedrijfsmiddelen gelegen productiecapaciteit aan zijn bedrijf kan
blijven binden. Juist met het oog hierop wordt door aannemers vaak tegen
zeer lage prijzen ingeschreven om toch vooral maar verzekerd te zijn van
aansluitend werk. Voorts kan een aannemer alleen door daadwerkelijk werken
uit te voeren de reputatie opbouwen voor zulke werken een geschikte partij
te zijn. In de derde plaats komt het vaak voor dat in aanbestedingsvoor-
waarden wordt bepaald dat een inschrijver om voor gunning in aanmerking
te kunnen komen, gedurende een zeker aantal jaren gemiddeld voor be aaide
bedragen soortgelijk werk moet hebben aangenomen an opgeleverd.1 5 Een
aannemer heeft er dus ook met betrekking tot het kunnen verwerven van
volgende opdrachten, belang bij dat hem de gelegenheid wordt geboden een
aan hem gegund werk uit te voeren.

Tegen de achtergrond van een en ander concludeer ik, dat de opdracht-
gever jegens de aannemer verplicht is om de uitvoering van het werk moge-
lijk te maken. In zoverre valt hij dan als debiteur aan te merken en pleegt
hij dus door deze plicht te verzaken wanprestatie.196 Tenslotte zij er nog
op gewezen dat ook als men niet zou aanvaarden dat de opdrachtgever tot
het verlenen van de hier bedoelde medewerking veplicht zou zijn, het niet
verlenen van deze (alsdan onverplichte) medewerking nochtans tot gevolg
kan hebben dat de aannemer zekere aan zulk een "crediteursverzuim" ver-
bonden nadelen op de opdrachtgever zal kunnen afwentelen. 197

3.5 RISICO'S TIJDENS DE UITVOERING

a.     Schade aan het werk

75. Van de schaarse artikelen die de wet aan de aanneming besteedt, zijn
er drie (de artt. 1641 t/m 1643 BW) gewijd aan het risico voor het werk
tijdens de uitvoering ervan. Daarin wordt onderscheid gemaakt al naar de
aannemer alleen arbeid moet verrichten, dan wel ook de stof moet leveren.

Indien de aannemer naast het verrichten van arbeid ook de stof moet
leveren en het werk voor de (op)levering vergaat, komt het verlies voor
zijn rekening, ongeacht of hem met betrekking tot het vergaan al dan niet
een verwijt te maken valt (art. 1641). De aannemer zal dan zonder bijbeta-
ling te kunnen verlangen het werk opnieuw tot stand moeten brengen. Als
de opdrachtgever echter nalatig is geweest om het werk op te nemen en
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goed te keuren, verspringt het risico en komt het verlies voor diens rekening
(art. 1641 in fine).

Indien de aannemer alleen arbeid moet verrichten en het werk vergaat,
is hij slechts voor zijn schuld aansprakelijk (art. 1642). Valt het vergaan
niet aan de aannemer te verwijten, dan komt het verlies der stof dus voor
rekening van de opdrachtgever. Anderzijds ontzegt art. 1643 de aannemer in
die situatie zijn aanspraak op de bedongen prijs (zulks in overeenstemming
met de algemene regel dat indien bij een wederkerige overeenkomst de ene
partij door overmacht verhinderd is te presteren, ook de wederpartij van
zijn verplichting is ontslagen198). Blijkens het slot van art. 1643 lijdt deze
regel hier echter uitzondering, ingeval de opdrachtgever nalatig is geweest
om het werk op te nemen en goed te keuren, of de zaak teniet is gegaan
door een gebrek in de stof zelf.

76. Van de artikelen 1641-1643 zijn in het  NBW geen pendanten te vinden.
In het NBW wordt zelfs niet expliciet geregeld voor wiens risico het is als
het in uitvoering zijnde werk v66r de oplevering tenietgaat. Wet wordt
daarin een speciale bepaling gewijd aan de situatie dat de uitvoering van
het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk
moet worden uitgevoerd, tenietgaat (art. 7.12.7). Hierin wordt voor de rege-
ling van de gevolgen verschil gemaakt al naar de zaak zich tijdens het
tenietgaan al dan niet "onder de aannemer" bevond, hetgeen blijkens de
toelichting (blz. 1071) veelal zal samenvallen met het al dan niet roerend
zijn van de betreffende zaak. In geval van aanneming van bouwwerken zal
het meestal om de tweede categorie zaken gaan. Daarvoor wordt bepaald dat
als het tenietgaan der zaak niet aan de aannemer kan worden toegerekend,
deze recht heeft op een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grond-
slag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. Zou sprake zijn van
opzet of grove schuld van de opdrachtgever, dan heeft de aannemer zelfs
recht op de volledige aannemingssom, onder aftrek van de door hem in
verband met de voortijdige beeindiging bespaarde kosten.

Wonderlijk genoeg wordt in het NBW echter niet voorzien in een rege-
ling voor het geval een nog niet voltooid werk zalf tenietgaat. Wel wordt in
de toelichting (blz. 1073) over die situatie een opmerking gemaakt: "Voor
zover het onbillijk is de aannemer dan te belasten met de kosten van de
vervanging van wat reeds was uitgevoerd, zal deze een beroep moeten doen
op art. 7.12.4 (onvoorziene kostenverhoging)". Hieruit valt op te maken dat
de toelichting vooronderstelt dat het risico voor dit geval in beginsel bij de
aannemer berust.199 Het als correctief tegen mogelijke onbillijkheden op-
gevoerde artikel 7.12.4, komt hieronder (zie nr. 78) nog ter sprake.

77. Onder vigeur van de UAV 1989 is het werk tot aan de oplevering in
beginsel voor risico van de aannemer.200 Anders dan in het BW is bepaald,
wordt daarbij geen onderscheid gemaakt al naar de aannemer alleen arbeid
verricht, dan wel daarnaast ook de stof moet leveren. Een ander verschil
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ten opzichte van het BW schuilt in de aansprakelijkheidsverlichting welke
in par. 44 lid 3 UAV is voorzien. Ingevolge deze bepaling is schade aan het
werk niet voor rekening van de aannemer, indien deze het gevolg is van
"buitengewone omstandigheden" tegen de schadelijke gevolgen waarvan de
aannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen
heeft behoeven te nemen, en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn
rekening te doen komen.

b.     Kostenverhogende omstandigheden

78. Een tweede risico dat de aannemer kan treffen is van financitle aard.
Dit kan zich voordoen indien, zoals vaak gebeurt, vooraf een vaste aanneem-
som is overeengekomen. In die situatie strekt de overeenkomst ertoe dat de
aannemer het werk voor de afgesproken prijs tot stand brengt, ook al zou-
den de uitvoeringskosten hoger uitvallen dan hij had begroot. In de litera-
tuur is echter de vraag gesteld of deze consequentie niet moet worden
verzacht, indien de kosten van uitvoering aanzienlijk zouden zijn verhoogd
door onvoorziene omstandigheden, waarmee de aannemer bij zijn prijsopgave
redelijkerwijze geen rekening hoefde te houden.201

Het BW biedt voor zulk een verfijning geen expliciete voorziening, het
NBW daarentegen verschaft daarvoor wel steunpunten. Zo wordt in art.
6.5.3.11 (6:258) een regeling gegeven voor het geval van onvoorziene om-
standigheden, welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeen-
komst niet mag verwachten. Is daarvan sprake dan kan de rechter op ver-
langen van een der partijen de gevolgen van de overeenkomst wijzigen of
deze geheel of gedeeltelijk ontbinden. Uit de rechtspraak van de HR valt af
te leiden dat een beroep op onvoorziene omstandigheden in de zin van het
komende art. 6.5.3.11 (6:258) NBW, reeds onder het huidige recht een rol

202zou kunnen spelen binnen de sleutel van art. 1374 BW.
Daarnaast wordt in art. 7.12.4 NBW speciaal voor de aanneming van

werk een voorziening gegeven voor het geval na het sluiten van de over-
eenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht treden
zonder dat zulks aan de aannemer kan worden toegerekend. Doet die situatie
zich voor, dan kan de rechter de overeengekomen prijs op vordering van de
aannemer geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging aanpassen, mits
door de aannemer bij het bepalen van de prijs geen rekening behoefde te
worden gehouden met de kans op zulke omstandigheden. Blijkens het derde
lid is de aannemer daartoe echter alleen bevoegd als hij de opdrachtgever
zo spoedig mogelijk voor de noodzaak van een prijsverhoging heeft gewaar-
schuwd, opdat deze tijdig hetzij gebruik kan maken van zijn bevoegdheid de

203overeenkomst op te zeggen , hetzij een voorstel kan doen tot beperking
of vereenvoudiging van het werk.

79. Ook in de UAV 1989 (par. 47) wordt een regeling gegeven voor het
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geval dat zich tijdens de uitvoering onvoorziene kostenverhogende omstan-
digheden voordoen. Daaronder zijn blijkens lid 1 te verstaan omstandigheden
die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst
geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden
voordoen, die de aannemer niet kunnen worden toegerekend en die de kosten
van het werk aanzienlijk verhogen.204 Indien zulke omstandigheden  intre-
den" heeft de aannemer ingevolge het tweede lid aanspraak op bijbetaling.

De hoogte van het aan de aannemer bij te betalen bedrag dienen par-
tijen in onderling overleg vast te stellen, zulks naar maatstaven van rede-
lijkheid en billijkheid (lid 3). In plaats van in te stemmen met een verhoging
van de prijs mag de opdrachtgever er ook voor kiezen het werk te beperken,
te vereenvoudigen of te betindigen; het alsdan door de opdrachtgever ver-
schuldigde zal eveneens naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
worden vastgesteld (lid 4).

3.6     DE VERPLICHTING VANDEOPDRACHTGEVER TOT BETALING

80. Tegenover de verplichting van de aannemer om het hem opgedragen
werk tot stand te brengen, staat de verplichting van de opdrachtgever om
daarvoor een prijs te betalen. Die prijs kan bestaan in een tevoren overeen-
gekomen vast bedrag. Mogelijk is echter ook dat partijen vooraf generlei
prijsafspraak hebben gemaakt. In dat geval heeft de aannemer recht op een
naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen beloning.205 Is tussen partijen
betwist of al dan niet een bepaalde prijsafspraak is gemaakt, dan dient
degeen die zich op het bestaan van een dergelijke prijsafpraak beroept,
zulks ook te bewijzen.206

Het komt ook voor dat weliswaar geen vaste aanneemsom is overeen-
gekomen, doch de aannemer wel door het noemen van een "richtprijt ver-
wachtingen heeft gewekt omtrent de hoogte van de aanneemsom. Art. 7.12.3
lid 1 NBW geeft voor die situatie een regel die inhoudt dat de aannemer
zulk een richtprijs met niet meer dan 10% mag overschrijden, tenzij hij de
opdrachtgever zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van een verdere
overschrijding heeft gewaarschuwd, om hem de gelegenheid te geven het
werk alsnog te beperken of te vereenvoudigen. Het bestaan van een derge-
lijke waarschuwingsplicht wordt reeds thans in de rechtspraak aangenomen,
zij het dat de tolerantiemarge die dc aannemer daarbij wordt vergund, va-
rieert (van 10-20%).207

Tenslotte kan zich het geval voordoen dat de aannemer een vergoeding
ontvangt van gemaakte kosten (arbeidsloon en materiaal), verhoogd met een
winstpercentage: het regiecontract. In de literatuur is omstreden of hier
sprake is van aanneming in de zin van het BW.208 Sommigen ontkennen
zulks op de grond dat in geval van een regiecontract geen "bepaalde" prijs
als bedoeld in art. 1637b BW aanwezig zou zijn. Anderen daarentegen menen
dat ook van een "bepaalde" prijs kan worden gesproken als de prijs naar
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objectieve maatstaven bepaalbaar is, en zien tegen de achtergrond daarvan
geen beletsel om de regie-overeenkomst te rangschikken onder de aan-
nemingsfiguur van het BW. Bij die laatste opvatting wordt ook aangesloten
in het NBW. Ingevolge art. 7.12.1 van het NBW verbindt de aannemer zich
een werk tot stand te brengen "tegen een door de opdrachtgever te betalen
prijs in geld". Die formulering laat uitkomen dat onder vigeur van het NBW
voor het begrip aanneming van werk niet vereist is dat de prijs ree(is in de
overeenkomst is uitgedrukt, zodat daaronder ook het regiecontract kan
worden begrepen.209

81. Zelfs indien sprake is van een vooraf gefixeerde aanneemsom, staat de
prijs daarmee nog niet onwrikbaar vast. Ook dan kan de prijs namelijk nog
door verschillende omstandigheden wijziging ondergaan. Zo hebben wij in de
vorige subparagraaf gezien dat de aannemer soms aan de overeenkomst of
aan de wet aanspraken tot bijbetaling kan ontlenen, indien het in aanbouw
zijnde werk door buitengewone omstandigheden schade oploopt, dan wel de
uitvoeringskosten door onvoorziene omstandigheden worden verhoogd. Ten
aanzien van dat laatste risico wordt niet zelden bij de overeenkomst een
speciale regeling getroffen, waarbij wijzigingen in de loonkosten en mate-
riaalprijzen binnen zekere grenzen verrekenbaar worden gesteld. Van derge-
lijke risicoregelingen zijn verschillende modellen in omloop.210

Een zeer frequent voorkomende grond voor prijsaanpassing is de om-
standigheid dat zich meer- en/of minderwerk heeft voorgedaan. Het eerste
houdt een uitbreiding van het werk in ten opzichte van de opzet van het
bestek, het tweede een beperking. De wet wijdt alleen een bepaling aan
het geval van meerwerk. Ingevolge art. 1646 BW heeft de aannemer ter zake
daarvan slechts recht op vermeerdering van de aanneemsom, indien aan twee
voorwaarden is voldaan: 1. de opdrachtgever heeft schriftelijk met de veran-
dering ingestemd; 2. partijen zijn het over de prijs van het meerwerk eens
geworden (dit laatste behoeft echter niet uit een geschrift te blijken). De
ratio van deze bepaling is de bescherming van de ondeskundige opdrachtgever
tegen door de deskundige aannemer aan te brengen wijzigingen in de bouw
en daarmede verband houdende wijzigingen van de prijs.211 Dit artikel vindt
dan ook geen toepassing in de verhouding tussen de onderaannemer en de
(eveneens deskundige) hoofdaannemer. 12 Tegen de achtergrond van voor-
melde ratio van het artikel, heeft voorts het Hof Amsterdam 13 de daarin
vervatte bewijsregel niet toepasselijk geacht op werkzaamheden waarvan
evident is dat zij niet in het bestek zijn begrepen.

Art. 1646 werkt onbillijk, indien het meerwerk mondeling is opgedragen
en de aannemer, die geen schriftelijke bevestiging heeft gekregen, zich bij
zijn verzoek om betaling dit artikel ziet tegengeworpen.214 In het NBW
wordt een regeling gegeven waarin zulk een onbillijke consequentie zich
niet kan voordoen, terwijl toch wordt voorzien in een adequate bescherming
van de opdrachtgever. Men zie art. 7.12.5 waarin wordt bepaald dat de
aannemer in geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of
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veranderingen in het overeengekomen werk, slechts dan een verhoging van
de prijs kan vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen
op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging tenzij de
opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. Van deze
bepaling kan niet bij overeenkomst afgeweken worden (wel bij een stan-
daardregeling als bedoeld in art. 6.5.1.2. (6:214)). Art. 7.12.5 leidt er dus
enerzijds toe dat de aannemer de opdrachtgever moet waarschuwen voor de
prijsconsequenties voor door deze gewenste veranderingen in het werk, be-
houdens wanneer de opdrachtgever die uit zichzelf had behoren te begrij-
pen (waarbij vooral de mate van deskundigheid die bij de opdrachtgever
aanwezig mocht worden geacht, bepalend zal zijn),215 anderzijds wordt de
aannemer in zijn bewijsmogelijkheden dienaangaande niet belemmerd, met
name niet door de valkuil van een exclusief vereist schriftelijk bewijsmiddel,
zoals geschiedt in art. 1646 BW.

3.7   AANSPRAKELIJKHEID NA OPLEVERING

82. In hoeverre is de aannemer na de oplevering nog aansprakelijk te stellen
voor tekortkomingen in het werk. In art. 1645 BW wordt daaromtrent een
regeling gegeven. Deze houdt in dat indien een gebouw, voor een bepaalde
prijs aangenomen en afgemaakt, geheel of gedeeltelijk vergaat door een
gebrek in de samenstelling, of zelfs uit hoofde van de ongeschiktheid van
de grond, de bouwmeesters en aannemers daarvoor, gedurende tien jaar
aansprakelijk zijn.

Over de draagwijdte van de hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid
zijn zeer uiteenlopende meningen naar voren gebracht. Daarbij zijn drie
stromingen te onderscheiden. In de eerste leer (afkomstig van Diephuis)216

wordt ervan uitgegaan, dat de aannemer na de aanvaarding en goedkeuring
van het werk niet meer aansprakelijk is voor eventuele gebreken aan het
gebouwde; art. 1645 wordt dan gezien als een uitzondering op deze regel,
die de aansprakelijkheid van de aannemer voor het daarin omschreven geval
met 10 jaar uitbreidt. In de tweede (door Cremers gehuldigde) opvatting
wordt daarentegen aangenomen, dat de aannemer, krachtens het algemene
verbintenissenrecht, ook na de oplevering nog aansprakelijk kan worden
gesteld voor de gevolgen van zijn wanprestatie, mits zulks geschiedt binnen
de 30 jaar-grens van de algemene verjaringstermijn (art. 2004 BW). In deze
visie houdt art. 1645 een beperking in van de aansprakelijkheid van de
aannemer, door de duur daarvan voor het in dat artikel voorziene geval te
bekorten tot 10 jaar. De derde leer heeft met de tweede het uitgangspunt
van een uit het algemene recht voortvloeiende 30-jarige aansprakelijkheid
gemeen, doch aan art. 1645 wordt daarin een volstrekt andere betekenis
toegekend, namelijk die van een bewijsregel welke in de in art. 1645 voor-
ziene situatie een vermoeden van wanprestatie schept ten nadele van de
aannemer. Art. 1645 houdt in deze zienswijze dus een omkering in van de
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bewijslast: de opdrachtgever behoeft niet te bewijzen dat het in art. 1645
bedoelde "vergaan" te wijten is aan wanprestatie van de aannemer, doch het
is omgekeerd aan de aannemer om aan te tonen dat dit 'vergaan" veroor-
zaakt is door een omstandigheid die hem niet kan worden toegerekend.

De laatste opvatting is de meest heersende. Naar veelal wordt aan-
genomen is zij ook gevolgd door de HR in het tweede Mook-Saparrest.217

Volgens Van Wijngaarden218 berust deze conclusie echter op een verkeerde
lezing van het arrest. Zijns inziens kan de bewijslastomkering slechts betrek-
king hebben op wat art. 1645 als oorzaak van het vergaan noemt: "een
gebrek in de samenstelling", of "de ongeschiktheid van de grond". Ten aan-
zien van de vraag of sprake is van een aan de aannemer toe te rekenen
tekortkoming vindt echter, aldus Van Wijngaarden, geen omkering plaats,
omdat het bewijs daarvan, gezien het resultaatskarakter van de verbintenis
tot uitvoering van het werk, niet op de opdrachtgever rust. Deze ook door
andere schrijvers gehuldigde opvatting spoort met de heersende (doch219

door mij220 bestreden) mening dat aan de kwalificatie resultaatsverbintenis
bewijsrechtelijke consequenties verbonden zijn. Gaat men hiervan uit dan
heeft art. 1645 nauwelijks zelfstandige betekenis.

Van art. 1645 BW is geen pendant in het ontwerp NBW opgenomen. Wel
wordt in de artikelen 7.12.8-12 van het ontwerp een algemene regeling
gegeven met betrekking tot de aansprakelijkheid van de aannemer na de
oplevering van het werk. Daarin zijn echter geen sporen van het huidige
art. 1645 meer terug te vinden.221

83. Art. 1645 speelt ook een rol in de context van de UAV, en wel in
paragraaf 12. Hierin wordt vooropgesteld, dat de aannemer na de dag van
oplevering (of als een onderhoudstermijn is overeengekomen, na de dag
waarop die termijn is verstreken) niet meer aansprakelijk is voor tekort-
komingen aan het werk (par. 12 leden 1 jo.5). Hierop worden echter twee
uitzonderingen gemaakt, waarvan de eerste luidt: "indien het geval, voorzien
in artikel 1645 BW, zich voordoet" (par. 12 lid 2 sub a). Deze opzet (hoofd-
regel + uitzondering) sluit goed aan bij de zoeven weergegeven leer van
Diephuis omtrent de reikwijdte van art. 1645. Zou daarom art. 1645 binnen
de context van de UAV ook in die zin (10 jarige aansprakelijkheid;  geen
bewijslastomkering) dienen te worden verstaan? Of moet ook in deze zetting
worden uitgegaan van de interpretatie die de HR in het tweede Mook-Sap-
arrest van art. 1645 heeft gegeven (30-jarige aansprakelijkheid; wal bewijs-
lastomkering?). Beide mogelijkheden hebben in de literatuur aanhang ge-
kregen, terwijl zelfs nog een tussenvariant (10-jarige aansprakelijkheid mtt
bewijslastomkering) is bedacht. Gegeven deze verdeeldheid onder de222

schrijvers valt het te betreuren dat men er bij gelegenheid van de herziening
van de UAV in 1989 niet voor heeft gekozen de verwijziging naar art. 1645
te schrappen en daarvoor een eigen regeling in de plaats te stellen.223 Bij
de eveneens in 1989 doorgevoerde herziening van de Model KA/AV, in de
eerste versie waarvan ook naar art. 1645 werd verwezen, is zulks daar-
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entegen wel geschied.224
Opgemelde hoofdregel lijdt nog in een tweede geval uitzondering,

namelijk wanneer het werk door de "schuld' van de aannemer, zijn leveran-
cier, zijn onderaannemer of zijn personeel, een "verborgen gebrek' bevat
(par.   12  lid  2,  sub b). Daarvan is echter slechts sprake indien het gebrek
ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering, dan wel bij de opneming
van het werk, door de directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen
worden (par. 12 lid 3). Onzorgvuldig toezicht door de directie kan de op-
drachtgever dus komen te staan op het verlies van mogelijke aanspraken
tegen de aannemer. Een beroep op het niet verborgen zijn van het gebrek
wordt in de rechtspraak echter niet (of slecht ten dele) gehonoreerd, indien
de aannemer zich van de onzorgvuldige wijze van uitvoering bewust had
moeten zijn, of het gebrek zelf had behoren op te merken, dan wel daarvan
niet onkundig kan zijn geweest. 25 De rechtsvordering uit hoofde van een
verborgen gebrek is gebonden aan een vervaltermijn van 5 jaar (par. 12 lid
4). In de rechtspraak wordt aangenomen dat wanneer binnen deze termijn
herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd, met betrekking tot het herstelde
gedeelte van het werk andermaal een termijn van 5 jaar kan gaan lopen, te

226rckcncn vanaf dc voltooiing der herstellingen.

3.8 VOORTIJDIGE BEEINDIGING DER OVEREENKOMST

a.       Door opzegging

84. Ingevolge art. 1647 BW kan de opdrachtgever "des goedvindende, de
aanneming opzeggen, ofschoon het werk reeds begonnen W: Hieruit valt af
te leiden dat de opdrachtgever gerechtigd is op elk door hem gewenst ogen-
blik de aannemingsovereenkomst te beeindigen, zelfs indien het werk nog
niet is aangevangen.227

Omtrent de grondslag van deze bepaling lopen de meningen uiteen. De
Hoge Raad 28 ziet art. 1647 als een toepassing van de algemene regel dat
de crediteur in principe niet verplicht is de hem verschuldigde prestatie aan
te nemen, zij het dat zijn weigering deze aan te nemen zijn gehoudenheid
tot de tegenprestatie in beginsel onverlet laat. De literatuur oordeelt hier-
over verdeeld.229 Sommige schrijvers volgen de leer van de Hoge Raad, doch
andere auteurs beschouwen art. 1647 als een uitzondering op de regel van
art. 1374 lid 2 BW, dat overeenkomsten in beginsel niet eenzijdig kunnen
worden herroepen.

Ik zou mij deze laatste benadering willen aansluiten. M.i. heeft de
opdrachtgever niet de vrijheid om de overeengekomen prestatie al dan niet
aan te nemen. Ik heb hierboven230 integendeel betoogd, dat de opdrachtge-
vcr jegens de aannemer verplicht is de uitvoering van het werk mogelijk te
maken, zulks tegen de achtergrond van de omstandigheid dat de aannemer
er een zelfstandig, positief belang bij heeft, dat hem de gelegenheid wordt
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geboden het werk daadwerkelijk uit te voeren. Ingevolge art. 1374 lid 2 BW
zou de opdrachtgever zich niet eenzijdig aan deze verplichting kunnen ont-
trekken. Hierop maakt art. 1647 echter, onder zekere voorwaarden, een
uitzondering.

85. Niet alleen over de
grondsla  maar ook over de wenselijicheid van art.1647 wordt verschillend gedacht. 1 De meest verklaarde tegenstander van

deze bepaling is stellig Van Drinnt. Naar zijn mening is "de opvatting dat
de aanbesteder naar willekeur de door hem gesloten overeenkomst kan be-
eindigen een anomalie in het geldend contractenrecht, en derhalve naar
geldend recht onaanvaardbaar". 32 Van Wijngaarden daarentegen heeft het
voor de wettelijke regeling opgenomen. Zijns inziens komt Van Dunn6233

tot deze uitspraak omdat hij een onjuist inzicht heeft in de redenen waarom
in voorkomende gevallen van dit beeindigingsrecht gebruik wordt gemaakt.
Volgens Van Wijngaarden zal dat in tweetrlei situaties geschieden. In de
eerste plaats indien de opdrachtgever om hem moverende redenen het werk
niet verder wil laten voltooien, bijvoorbeeld omdat hij het werk niet verder
kan bekostigen, of omdat het hem niet meer van nut zal zijn, 34 dan wel
omdat hij toe wil geven aan (politieke) druk van derden om de bouw te
staken. In de tweede plaats indien de opdrachtgever wal prijsstelt op vol-
tooiing van het werk, maar niet door dtze aannemer, omdat er iets aan de
samenwerking schort.

Blijkbaar is Van Wijngaarden van mening dat de mogelijkheid tot op-
zegging genoegzaam is gemotiveerd door zijn schets van de omstandigheden
waaronder opzegging zal plaatsvinden. Het lijkt mij echter niet juist beide
situaties over 66n kam te scheren. In het tweede door Van Wijngaarden
beschreven geval bestaat namelijk het gevaar dat de reputatie van de aan-
nemer wordt geschaad.235 De kans is immers groot dat derden zullen denken
dat er wel wat loos zal zijn met een aannemer die tussentijds door een
andere wordt vervangen. Van die kant bezien zou er daarom wel wat voor
te zeggen zijn, de uitoefening van het opzeggingsrecht niet over te laten
aan het subjectieve oordeel van de opdrachtgever, maar te binden aan objec-
tieve criteria. De moeilijkheid is echter dat in geval van een  incompatibilitt
d'humeur" het meestal ondoenlijk is aan te geven waarom het tussen betrok-
kenen niet goed wil "boteren" en aan wie dat nu in hoofdzaak ligt. Ander-
zijds kan de mogelijkheid tot opzegging toch bezwaarlijk worden gemist
indien de samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer niet vlot. Bij de
aanneming van werk is immers, zoals ik hierboven 36 verdedigde, de te
verrichten arbeidsprestatie zelf tot voorwerp van de overeenkomst gemaakt,
opdat de opdrachtgever invloed zal kunnen uitoefenen op de wijze waarop
het werk tot stand zal worden gebracht. Tegen die achtergrond bezien is
een goede verstandhouding tussen opdrachtgever en aannemer van vitaal
belang. Komt die door welke reden dan ook te ontbreken, dan moet de
relatie m.i. beeindigd kunnen worden.
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86. Er ligt hier dus een gecompliceerd belangenconflict. Op het eerste ge-
zicht lijkt het dat de wetgever dit eenzijdig ten gunste van de opdracht-
gever heeft beslecht door hem toe te staan "des goedvindende" de relatie
met de aannemer te verbreken. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat de
wetgever in art. 1647 toch eveneens de belangen van de aannemer in het
oog heeft gehouden.

Opzegging geschiedt namelijk onder de mits dat de opdrachtgever "den
aannemer wegens alle deszelfs gemaakte kosten, arbeid en winstderving,
volkomen schadeloos stelle". Hierdoor heeft de opgezegde aannemer niet
alleen recht op vergoeding van alle reeds voor het werk gedane uitgaven,
maar behoudt hij bovendien aanspraak op de volledige winst over het gehele
werk, dus ook over het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan.

Tussentijdse vervanging van de aannemer betekent daarom voor de
opdrachtgever een fikse financiele aderlating. Hij zal dan immers over het
resterende gedeelte van het werk twee keer winst moeten vergoeden. Daar-
enboven valt nog te verwachten dat de opvolgende aannemer voor de afbouw
hogere kosten in rekening zal brengen dan in de oorspronkelijke aannemings-
som waren voorzien. De opdrachtgever moet er dus veel extra geld voor
over hebben om de aannemer te vervangen en in die omstandigheid is loch
een belangrijke waarborg gelegen dat hij daartoe niet lichtvaardig zal over-
gaan.

237

87. Gelet op de financidle consequenties die aan een eventuele opzegging
verbonden zijn, doet een opdrachtgever die de band met zijn aannemer wenst
te verbreken wegens gedragingen van de laatste welke als wanprestatie
kunnen worden aangemerkt, er verstandig aan op die grond ontbinding te
vorderen van de overeenkomst (zo nodig met schadevergoeding), dan wel
zich ex art. 1277 BW te laten machtigen het werk, op kosten van de aan-
nemer, door een derde te doen verrichten. Hij is dan veel beter uit dan
wanneer hij in een dergelijke situatie de overeenkomst zou opzeggen, want
daardoor zou hij de schadeloosstelling van art. 1647 verschuldigd worden.238

88. De mogelijkheid tot opzegging van de aannemingsovereenkomst wordt in
het NBW gehandhaafd. Evenals voor het huidige recht geldt, wordt echter
enkel de opdrachtgever tot opzegging bevoegd verklaard.239 Nader toege-
licht wordt dit niet. Wellicht wordt het opzeggingsrecht uitsluitend aan de
opdrachtgever toegekend, omdat de aanneming van werk eigenlijk alleen van
zijn kant bezien het karakter heeft van een intuitu personae aangegane
samenwerking.

De consequenties van de opzegging worden in het NBW anders geformu-
leerd dan in de huidige wet geschiedt. Ingevolge art. 7.12.14 lid 2, eerste
volzin, moet de opdrachtgever ingeval hij de overeenkomst opzegt, de voor
het gehele werk geldende prijs betalen, verminderd met de besparingen die
voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien. Ook bij deze afrekenings-
maatstaf behoudt de aannemer in beginsel recht op de gehele in de aan-
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nemingssom begrepen winst. De nieuwe formulering strekt er echter toe te
voorkomen dat een begrotingsfout ten voordele van de aannemer werkt,
indien de overeenkomst wordt opgezegd.240 Bij de berekening van de "be-
sparingen" die uit de opzegging voortvloeien kan namelijk rekening worden
gehouden met de omstandigheid dat de aannemingssom zo laag is vastgesteld,
dat de aannemer bij volledige uitvoering van het werk verlies zou hebben
geleden. Of zulks ook mogelijk is bij toepassing van de formule van art.
1647 BW is omstreden.241

In 66n situatie houdt evenwel ook het NBW een aan art. 1647 analoge
afrekeningswijze in, namelijk indien de prijs afhanketijk is gesteld van de
werkelijk te maken kosten, zoals het geval is bij een regiecontract.242 Dan
kan echter ook geen sprake zijn van een tevoren gemaakte calculatiefout,
want in die situatie wordt vooraf geen prijs vastgesteld.

In een arrest van 1982 heeft de Hoge Raad,43 op de formule van art.
7.12.14 geanticipeerd door te overwegen dat opzegging door de opdracht-
gever medebrengt "dat op hetgeen hij de aannemer uit de aannemingsover-
eenkomst verschuldigd is de besparingen in mindering komen die voor de
aannemer uit de opzegging voortvloeien". In zijn noot onder dit arrest wijst
Pels Rijcken erop, dat het afrekeningssysteem waarop de Hoge Raad thans
vooruitloopt, voor de opdrachtgever het nadeel heeft, dat hij hierbij belast
wordt met het bewijs van de door hem als aftrekpost op te voeren "be-
sparingen".244 Bij toepassing daarentegen van de formule van art. 1647 BW,
is het de aannemer die het bewijs heeft te leveren van de gemaakte kosten,
de verrichte arbeid en de gederfde winst. Ik deel de mening van Pels Rijcken
dat het de aannemer veel lichter zal vallen laatstgenoemde factoren te
berekenen, dan het voor de opdrachtgever zal zijn om het bedrag van de
besparingen te begroten.245 Ik acht de uit art. 1647 voorvloeiende bewijs-
lastverdeling daarom billijker.

89. Ook in de UAV wordt de opdrachtgever het recht toegekend de aan-
nemingsovereenkomst door opzegging te betindigen. In terminologisch opzicht
is er echter enig verschil met het BW en het NBW. De UAV verklaren de
opdrachtgever

bevoe 
de aannemer op te dragen het werk 'in onvoltooide

staat te be8indigen". 6 Indien de opdrachtgever van deze bevoegdheid ge-
bruik maakt heeft de aannemer volgens de UAV 47 recht op de aannemings-
som verminderd met de hem door de beeindiging bespaarde kosten. Deze
afrekeningsmethode is vrijwel identiek aan die welke is voorzien in het
zoeven besproken tweede lid van art. 7.12.14 NBW. Een terminologisch ver-
schil is echter dat in het NBW gesproken wordt van "besparingen" en in de
UAV van "bespaarde kosten". Anders dan Van Wijngaarden 48 zou ik daaraan
evenwel geen bijzondere betekenis willen toekennen.249

In overeenstemming met het bepaalde in het BW en het NBW wordt de
bevoegdheid tot opzegging ook in de UAV in beginsel eenzijdig aan de
opdrachtgever toegekend. In drie bijzondere gevallen verklaren de UAV
echter de aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te betindigen.
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Deze mogelijkheid doet zich in de eerste plaats voor indien de opdracht-
gever de uitvoering van het werk heeft geschorst en deze schorsing in-
middels langer dan zes maanden heeft geduurd,250 voorts indien de uitvoe-
ring van het werk door voor rekening van de opdrachtgever komende om-
standigheden gedurende meer dan twee maanden ononderbroken is ver-
traagd, 51 en tenslotte indien de opdrachtgever zelfs na aanmaning in ge-
breke is gebleven met het verrichten van de door hem aan de aannemer
verschuldigde betalingen.252

b.      Door overlijden

90. Ingevolge art. 1648 BW eindigt de aannemingsovereenkomst door het
overlijden van de aannemer. Deze bepaling doet recht aan de omstandigheid
dat de aannemingsovereenkomst pleegt te worden aangegaan met het oog op
de persoonlijke hoedanigheden van de aannemer.

Daaraan doet niet af dat de aannemer zich bij de uitvoering van de
overeenkomst veelal door andere personen zal laten bijstaan. Voor de meeste
werken waarvoor aannemingsovereenkomsten worden gesloten is een bedrijfs-
matigc aanpak normaal. Waar het cchter op aan komt is dat de aannemer in
wie de opdrachtgever zijn vertrouwen heeft gesteld, het werk onder zijn
persoonlijke leiding uitvoert.253 In verband hiermee vind ik het redelijk dat
de overeenkomst eindigt, indien deze kernfiguur door overlijden wegvalt. 54

Zulks belet de erfgenamen van de aannemer natuurlijk niet de aan-
besteder voor te stellen nu verder met hen door te gaan. Aangezien de
overeenkomst echter door het overlijden van de aannemer is geeindigd, kan
de aanbesteder in volle vrijheid beslissen of hij dat al dan niet zal doen.
Er kan hem dus geen situatie worden opgedrongen, waarin hij zou moeten
gedogen dat het werk wordt afgemaakt door iemand in wie hij eigenlijk
geen vertrouwen stelt.

91. Het NBW houdt voor het geval de aannemer tussentijds overlijdt een
regeling in die principieel anders is dan die welke voorkomt in de huidige
wet.255

De aannemingsovereenkomst eindigt hier niet automatisch door het
overlijden van de aannemer, doch deze gebeurtenis heeft tot gevolg dat
zowel de opdrachtgever als de erfgenamen van de aannemer, bevoegd worden
de overeenkomst te betindigen. Het overlijden van de aannemer doet dus
naar twee kanten een wilsrecht ontstaan op beeindiging van de overeen-
komst. De uitoefening hiervan wordt echter niet aan het subjectieve oordeel
van betrokkenen overgelaten, doch is gebonden aan een geobjectiveerde
norm. Het recht op beeindiging bestaat slechts voor zover degeen die het
wil uitoefenen, aan het overlijden, gezien de aard van de overeenkomst,
een redelijk belang bij beeindiging kan ontlenen.

Ik vind de nieuwe regeling geen verbetering. Zij kan aanleiding geven
tot een conflict tussen enerzijds de erfgenamen die het werk graag zouden
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willen voortzetten en anderzijds de opdrachtgever die onvoldoende vertrou-
wen in hen stelt om met hen verder te gaan. Houden de erfgenamen in zo'n
situatie voet bij stuk dan komt de opdrachtgever onder sterke druk te staan.
Hij zal moeten kiezen tussen de mogelijkheid een beslissing van de rechter
te vragen - maar dat zal tot consequentie hebben dat het werk geruime tijd
zal stilliggen - , ofwel toch maar in zee te gaan met de erven hoewel hij
in hen onvoldoende vertrouwen stelt. Een dilemma dat zich niet verdraagt
met het karakter van de aannemingsovereenkomst die toch in de kern is
gericht op samenwerking en derhalve gebaseerd moet zijn op wederzij(is
vertrouwen.

92. In geval de opdrachtgever niet met de erfgenamen van de aannemer
verder gaat, zal hij hun zowel naar tegenwoordig als naar toekomstig recht
een vergoeding verschuldigd zijn voor het reeds verrichte werk. Tussen beide
stelsels bestaat echter verschil met betrekking tot de daarbij te hanteren
berekeningsmaatstaf.

Volgens art. 1648 BW is de opdrachtgever verplicht om aan de erf-
genamen, naar evenredigheid van de bedongen aanneemsom, te betalen de
waarde van het gedane werk en van de "in gereedheid gebrachte bouwstof-
fen",256 mits dat bouwwerk of die bouwstoffen hem tot enig nut kunnen
strekken. Bij deze wijze van berekening rust op de opdrachtgever het risico
dat de voltooiing van het werk door een derde meer zal blijken te kosten
dan het restant van de aannemingssom bedroeg.

In art. 7.12.13 NBW is gelet op de grote verscheidenheid van situaties
die zich, aldus de Toelichting, bij dood van de aannemer kunnen voor-257

doen, gekozen voor een "elastische formule": de opdrachtgever is voor de
reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten een naar redelijkheid en met
inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd.

Ook deze afwijking van het huidige recht vind ik geen verbetering.
Partijen hebben aan dit "caoutchouc"criterium geen enkel houvast. Ik voorzie
daarom dat de rechter er veelvuldig aan te pas zal moeten komen om de
knoop door te hakken. Regels die de neiging tot procederen aanwakkeren
zijn m.i. zeker geen goede. De in het BW gevolgde lijn om door middel van
een berekeningsmaatstaf te concretiseren wat de redelijkheid inhoudt, acht
ik daarom verkieslijker. Wel zou aan deze maatstaf een redelijkheidstoets
kunnen worden toegevoegd, als escape voor het geval zich zodanige om-
standigheden zouden voordoen, dat toepassing van deze maatstaf onbillijk
zou uitwerken.

93. De UAV258 geven voor
het* eval

de aannemer overlijdt een regeling
waaraan eveneens het hierboven 9 door mij bekritiseerde uitgangspunt ten
grondslag ligt dat de aannemingsovereenkomst niet wordt ontbonden door
het overlijden van de aannemer. Verder houdt de regeling in, dat de op-
drachtgever in deze situatie bevoegd is de erfgenamen te sommeren om
binnen acht dagen te verklaren of zij bereid zijn het werk voort te zetten
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onder zodanige genoegzame zekerheidstelling als de opdrachtgever blijkens
de sommatie verlangt. Verklaren de erfgenamen zich daartoe niet bereid dan
is de opdrachtgever gerechtigd het werk voor rekening van de erven te
(doen) voltooien.

4.  De functionele relatie tussen architect
en aannemer

4.1 KENSCHETS

94. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zagen wij dat de zijden van
de "klassieke' driehoek niet alle drie staan voor relaties van dezelfde soort.
De twee zijden getrokken van de top naar de basis stellen allebei overeen-
komsten voor. De overblijvende zijde daarentegen geeft slechts een van die
beide overeenkomsten afgeleide relatie aan, welke niet van juridische, maar
van functionele aard is. Hoewel deze onzelfstandige, feitelijke relatie niet
als een rechtsbetrekking kan worden aangemerkt,260 kan het functionele
contact tussen architect cn aannemer juridisch wel van betekenis zijn. De
gevolgen van het optreden van architect en aannemer tegenover elkaar,
ricocheren echter naar de individuele rechtsverhoudingen die zij, ieder
afzonderlijk, met de opdrachtgever hebben. Hieronder zal dit worden ge-
demonstreerd aan de hand van tweearlei conflictsituaties. In de eerste plaats

het geval dat de architect bij het voeren van directie zijn vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid overschrijdt. In de tweede plaats het geval dat sprake is
van samenlopende fouten van architect en aannemer.

4.2 OVERSCHRIJDING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
DOOR DIRECTIE

95. De driehoeksfiguur ontstaat indien de architect in zijn overeenkomst
met de opdrachtgever belast wordt met het voeren van directie over de
uitvoering van het bouwplan, en complementair daaraan de aannemer bij de
aannemingsovereenkomst verplicht wordt gesteld bij de uitvoering van het
werk de aanwijzingen van de directie te volgen.

In die structuur hangt enerzijds van de overeenkomst tussen opdracht-
gever en architect af in hoeverre de directievoerende architect tegenover de
aannemer mag optreden als vertegenwoordiger van de opdrachtgever, doch
wordt anderzijds door de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer

bepaald in welke mate de architect de opdrachtgever jegens de aannemer
kan binden. Indien derhalve de architect in zijn relatie tot de opdrachtgever

niet onbeperkt mag optreden, doch in de aannemingsovereenkomst aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie geen overeenkomstige
grenzen zijn gesteld, dan kan de architect de opdrachtgever toch jegens de
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aannemer verbinden, ook al zou   daarbij ten opzichte van de opdracht-
gever zijn boekje te buiten gaan. 1 In zo'n situatie kan de architect dus
meer dan hij mag. Weliswaar levert het ongehoorzame optreden van de
architect in de relatie tot de opdrachtgever wanprestatie op, maar zulks
doet geen afbreuk aan de gebondenheid van de opdrachtgever jegens de
aannemer.

96. Dit uiteenlopen van kunnen en mogen binden is zeker geen abstracte
gedachte waarop men in de behaaglijke beschutting van de studeerkamer in
alle rust kan gaan zitten broeden. Het gaat hier integendeel om een zeer
concreet probleem dat zich in de praktijk gemakkelijk kan voordoen. Dat
komt omdat de voor de onderscheiden relaties belangrijkste algemene voor-
waarden, respectievelijk de SR 1988 en de UAV 1989, met betrekking tot
het belangrijke punt van de bevoegdheid van de directie tot het opdragen
van bestekswijzigingen, volstrekt niet op elkaar zijn afgestemd.262 Zo stellen
de SR263 aan deze bevoegdheid een financiele limiet (een tussen partijen
vooraf overeengekomen bedrag dan wel percentage van de aannemingssom,
of, bij gebreke daarvan, een bedrag gelijk aan 2% van de aannemingssom),
terwijl daartegenover de UAV264 de directie in dit opzicht onbeperkt be-
voegd verklaren.

Bij een samenloop van beide regelingen zal de situatie zo zijn, dat de
bevoegdheid van de directie tot het opdragen van bestekswijzigingen intern
wel beperkt is, doch haar macht zulks te doen extern onbegrensd is. Wel
zal soms een beroep van de aannemer op de vertegenwoordigingsmacht zoals
die uit de UAV voortvloeit, in strijd kunnen worden geoordeeld met de goede
trouw. Bijvoorbeeld als de aannemer op grond van eerdere, serieus te nemen
uitlatingen van de opdrachtgever, of gezien de aard en omvang van de
bestekswijziging, ernstige twijfel diende te hebben over de vraag of de
opdrachtgever zulk een wijziging wei wenste. In dergelijke gevallen kan een
behoorlijke plichtsvervulling door de aannemer medebrengen, dat hij vooraf
verifieert of de opdrachtgever met de betreffende bestekswijziging wel
accoord is. Zulke situaties uitgezonderd, zal de opdrachtgever zich echter,
in de relatie tot de aannemer, de door de directie opgedragen bestekswijzi-
gingen moeten laten aanleunen, ook al zou de directie daarbij haar (interne)
bevoegdheid hebben overschreden.

Vanzelfsprekend zal de opdrachtgever in geval van zo'n bevoegdheids-
overschrijding daarover zijn gram willen halen door zijn ongehoorzame
architect de rekening te presenteren van de onbevoegd opgedragen werk-
zaamheden. Daarbij loopt de opdrachtgever echter grote kans de kous op de
kop te krijgen. Zoals wij hierboven265 immers hebben gezien, wordt in de
SR de aansprakelijkheid van de architect voor bevoegdheidsoverschrijving
bij het voeren van directie, in verschillende opzichten beperkt. Onder meer
door de bepaling dat bij de vaststelling van de schadevergoeding, rekening
moet worden gehouden met de mate waarin de opdrachtgever door de ge-
volgen van de bevoegdheidsoverschrijding is gebaat. Herhaald zij dat deze
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bepaling het gevaar inhoudt, dat de opdrachtgever prestaties worden op-
gedrongen waarom hij niet heeft gevraagd en waarvoor hij, zo de keus bij
hem had gelegen, geen opdracht zou hebben gegeven.

97. Het onderhavige afstemmingsprobleem tussen SR en UAV zou uit de
wereld zijn geholpen, indien bij de herziening van de UAV in 1989 de tekst
zou zijn gevolgd, die in het Voorontwerp herziene UAV was voorgesteld met
betrekking tot de bevoegdheid van de directie tot het opdragen van besteks-

wijzigingen. Daarin werd aan deze bevoegdheid een financidle grens266

gesteld: een in het bestek genoemd bedrag dan wel percentage van de aan-
nemingssom, of, bij gebreke daarvan, een bedrag gelijk aan 2% van de aan-
nemingssom.

Als dit tekstvoorstel was overgenomen, zou een nauwe aansluiting zijn
verkregen met de SR waarin, zoals zoeven bleek, een overeenkomstige be-
perking is geformuleerd. Dit zou uit een oogpunt van harmonisatie van
standaardvoorwaarden een heel gelukkig resultaat zijn geweest. 67 Dat het
Voorontwerp op dit punt desondanks niet is gevolgd, zal ongetwijfeld te
maken hebben met de bedenkingen die van verschillende kanten tegen de
voorgestelde bepaling zijn ingebracht. Zo is gewezen op de moeilijke positie
waarin de aannemer zou komen te verkeren als hij - zelf geplaatst onder
het toezicht van de directie - zou moeten controleren of de directie zich
wel houdt aan de met de opdrachtgever gemaakte afspraken over haar be-
voegdheid.268 Ook is aangevoerd dat het voor de aannemer vaak moeilijk
zal zijn vooraf een nauwkeurige inschatting te maken van de aan een be-
stekswijziging verbonden kosten, terwijl het toch van de

ho2te
daarvan

zou afhangen of die wijziging zou mogen worden opgedragen. 9 Verder is
de vrees geuit dat terugkoppeling naar de opdrachtgever stagnatie op het
werk zou kunnen veroorzaken.270

Dit alles neemt echter niet weg dat een volstrekt onbeperkte macht
van de directie tot het opdragen van bestekswijzigingen, voor de opdracht-

gever grote risico's in zich draagt. Nu de UAV de opdrachtgever daartegen
niet beveiligen, doet hij er verstandig aan zelf in deze leemte te voorzien,
door de bevoegdheid van de directie inzake het opdragen van bestekswijzi-
gingen in het bestek te limiteren.271 Een mogelijkheid waaraan overigens in
de UAV wel wordt herinnerd, zulks onder toevoeging van de eis van een
schriftelijke opdracht voor zover de

o drachtgever zich
de onderhavige

bevoegdheid mocht hebben voorbehouden. 72

98. Indien bij de aannemingsovereenkomst zelf enzen zijn gesteld aan de
fA

vertegenwoordigingsbevoegdheid  van de directie  ·-,  is de opdrachtgever  bij
overschrijding daarvan in beginsel niet gebonden. Deze regel lijdt echter

uitzondering ingeval de opdrachtgever door zijn houding de schijn gewekt
heeft dat de architect wel bevoegd was. Het daardoor opgewekte vertrouwen
zal hij dienen te honoreren. 74 Hierbij zij aangetekend dat zulk een schijn
niet alleen kan worden gewekt door een doen, maar onder omstandigheden
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ook door een niet-doen.275 Hierdoor kan het in de praktijk toch nog vrij
gemakkelijk voorkomen, dat de opdrachtgever ondanks de bevoegdheidsover-
schrijding, jegens de aannemer gebonden moet worden geacht. 76

4.3 SAMENLOPENDE FOUTEN VAN ARCHITECT EN AANNEMER

a.     Wederkerige waarschuwingsplichten

99. Zoals in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk werd uiteengezet, is
voor het door de driehoek gesymboliseerde relatiepatroon kenmerkend, dat
daarbij een scheiding optreedt tussen de bouwprocesfuncties ontwerpen en
uitvoeren. Het vervaardigen van het ontwerp voor de bouw is de taak van
de architect, terwijl het uitvoeren van dat plan de zorg is van de aannemer.
De afbakening van de respectievelijke verantwoordelijkheden van architect
en aannemer lijkt daarmee te zijn gegeven.

Toch ligt die afl,akening bij nadere beschouwing gecompliceerder dan
op het eerste gezicht lijkt. De driehoeksfiguur ontstaat namelijk pas wanneer
de "hoek" die wordt gevormd door de relaties opdrachtgever-architect, on-
derscheidenlijk opdrachtgever-aannemer, gesloten wordt door een derde lijn.
De door deze lijn verbeelde relatie vindt haar oorsprong hierin dat de archi-
tea in zijn overeenkomst met de opdrachtgever belast wordt met een op-
dracht tot het voeren van directie over de bouw en complementair daaraan
de aannemer bij de aannemingsovereenkomst verplicht wordt zich te richten
naar de aanwijzingen van de directie. Aldus ontwikkelt zich tussen architect
en aannemer, als afgeleid van ieders individuele, bilaterale rechtsverhouding
met de opdrachtgever, een functionele relatie waarin zij feitelijk op elkaar
betrokken raken. Hierdoor kan in het grensgebied tussen de in het driehoek-
model in beginsel gescheiden verantwoordelijkheden voor het ontwerp, re-
spectievelijk de uitvoering toch een zekere osmose optreden.

100. Zo is in de structuur van het driehoekmodel de technische kwaliteit
van het ontwerp in eerste instantie wet de verantwoordelijkheid van de
architect, doch daarmee is niet gegeven dat de aannemer het hem ter uit-
voering voorgelegde plan ook blindelings mag volgen. Hij is immers eveneens
een professionele bouwkundige en aan die status is hij verplicht het ontwerp

„277tegemoet te treden "avec intelligence et attention . Daarbij mag van de
aannemer worden verwacht dat hij tekortkomingen in het ontwerp welke
hem als deskundig vakman zouden moeten opvallen, daadwerkelijk onderkent
en vervolgens daarvoor waarschuwt.278 De ten dezen van de aannemer te
verlangen waakzaamheid houdt echter niet in dat hij het ontwerp diepgaand
zou moeten navorsen, doch omvat slechts een globale toetsing aan de normen
van het bouwvak.279 De waarschuwingsplicht van de aannemer ontstaat
immers als afgeleide van zijn verplichting tot zorgvuldige uitvoering. Daartoe
dient hij het hem voorgelegde plan wel nauwkeurig te bezien, doch van hem
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kan niet worden gevergd dat hij het ontwerpproces nog eens overdoet.
Ten aanzien van de mate van deskundigheid die de aannemer bij de

van hem te verwachten toetsing aan de dag hoort te leggen, wordt in de
arbitrale rechtspraak ter zake, een correlatie gelegd tussen enerzijds de

deskundigheid waarover de desbetreffende aannemer beschikt en anderzij(is
de deskundigheid die bij de directie aanwezig is.280 Deze "concretiseren-
de'*281 benadering lijkt mij ook juist, mits men hierbij niet uit het oog
verliest dat de aannemer toch ten minste zal moeten beschikken over de
vakbekwaamheid die vereist is om voor een vestigingsvergunning in aanmer-
king te komen.282 Daarin ligt dus wel een ondergrens besloten.

101. Omgekeerd is in het onderhavinge model de uitvoering wel primair het
werkterrein van de aannemer, doch mag van de directievoerende architect
op zijn beurt de nodige waakzaamheid worden gevergd ter voorkoming van

uitvoeringsfouten. Diens taak als directie houdt namelijk in dat hij er nauw-
gezet op toeziet dat de aannemer het werk uitvoert conform bestek en
tekeningen, en dat hij de aannemer bijstuurt zodra hij constateert dat deze
van het plan dreigt af te wijken. Tegen deze achtergrond mag van de direc-
tievoerende architect worden verwacht, dat hij de aannemer waarschuwt
voor (dreigende) uitvoeringsfouten welke hem bij nauwlettend toezicht rede-
lijkerwijze zouden moeten opvallen.283 Voor het antwoord op de vraag of
een bepaalde fout door de directie onderkend had behoren te worden, zal
vooral van belang zijn of de opdracht tot directie strekte tot het houden
van dagelijks toezicht op de bouwplaats, dan wel tot het slechts incidenteel,
steekproefsgewijs, controleren van de voortgang der werkzaamheden. In het
eerste geval kan natuurlijk veel meer worden onderkend dan in het
tweede. 84

102. Architect en aannemer zijn dus niet alleen verantwoordelijk voor een
goede vervulling van hun onderscheiden eigen taken, maar zij zijn daaren-
boven ook verplicht om te waken voor tekortkomingen in elkaars werk. 85
Tot deze waakzaamheid zijn zij echter niet jegens elkaar gehouden, maar

jegens hun opdrachtgever, en wel op grond van hun respectievelijke overeen-
komsten met deze. Andermaal blijkt dus dat tussen architect en aannemer
slechts een van genoemde overeenkomsten afgeleide, functionele relatie
bestaat die geen zelfstandige rechtsbetrekking vormt. 86 De gevolgen van
tekortkomingen met betrekking tot deze waarschuwingsplichten kaatsen dan
ook terug naar de individuele rechtsverhoudingen die architect en aannemer,
ieder afzonderlijk, met de opdrachtgever hebben. Hieronder zal dit nader
worden gedemonstreerd aan de hand van twee gevallen van samenloop tussen

een primaire fout van de ene bouwparticipant (architect of aannemer) en
een verzuim van de andere om daarvoor te waarschuwen.
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b.  Samenloop van ontwerpfout architect en verzuim waarschuwingsplicht
aannemer

103. Indien de architect een ontwerpfout valt aan te rekenen en tegelijk de
aannemer een verwijt treft dat hij die fout bij de uitvoering niet heeft
onderkend, zijn beiden jegens de opdrachtgever in verzuim. Dit brengt mee
dat elk van beiden tegenover de opdrachtgever aansprakelijk is voor de
schade die door zijn verzuim veroorzaakt is. Welke is echter de door ieders
respectievelijk verzuim teweeggebrachte schade? Moet deze worden gesteld
op het gehele bedrag van de uit de niet opgemerkte fout voortgevloeide
schade, of moet zij worden begroot naar de mate waarin architect en aan-
nemer ieder afzonderlijk tot het ontstaan der schade hebben bijgedragen?

Voor een beantwoording van deze vraag in eerstbedoelde zin zou pleiten
dat architect en aannemer, elk van beiden, door een attentere houding
hadden kunnen voorkomen dat schade zou ontstaan. Zo zou helemaal geen
schade zijn geleden als het ontwerp puntgaaf was geweest. De aannemer zou
dan door het plan (al was het blindelings) te volgen vanzelf een deugdelijk
bouwwerk tot stand hebben gebracht. Omgekeerd zou de ontwerpfout van de
architect niet tot schade hebben hoeven te leiden, indien de aannemer haar
v66r de uitvoering van het betreffende werkonderdeel zou hebben onderkend
en daarvoor vervolgens zou hebben gewaarschuwd. De architect zou dan in
de gelegenheid zijn geweest het ontwerp bij te stellen, voordat zijn fout in
beton, steen of staal zou zijn verhard. Zo bezien bestaat er dus wel causaal
verband tussen elk van de onderscheiden fouten van architect en aannemer
enerzijds en de gehele uiteindelijke schade anderzijds.

Tegen deze achtergrond lijkt de conclusie van Cremers gerechtvaardigd
dat architect en aannemer als medeveroorzakers van dezelfde schade, daar-
voor jegens de benadeelde beiden geheel aansprakelijk zijn, zodat zich hier
een geval voordoet van "toevallig samenlopende verbintenissen" tot vergoe-
ding van dezelfde schade. 87 Toch acht ik deze denklijn tegenover de aan-
nemer niet juist. Te zijnen opzichte is de schade namelijk mede (en zelfs
primair) veroorzaakt door een omstandigheid die thuishoort in de risicosfeer
van de opdrachtgever. In de figuur van het driehoekmodel is immers de
opdrachtgever tegenover de aannemer verantwoordelijk voor de vervulling
van de functie ontwerpen. Het ligt dan in de rede in die relatie het optreden
van de architect die door de opdrachtgever is belast met de daadwerkelijke
vervulling van de ontwerpfunctie, ook aan de opdrachtgever toe te rekenen.

104. In de relatie opdrachtgever-aannemer ligt de oorzaak van de schade
dus ten dele ook bij eerstgenoemde zelf. Het lijkt mij daarom redelijk bij
de bepaling van de omvang van de aansprakelijkheid van de aannemer met
die omstandigheid rekening te houden. Een bruikbare maatstaf daarvoor kan
worden ontleend aan art. 6.1.9.6 (6:101) lid 1 NBW. Daarin wordt bepaald dat
wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de
benadeelde kan worden toegerekend, de vergoedingsplicht wordt verminderd
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door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen
"in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstan-
digheden tot de schade hebben bijgedragen:

Het NBW kiest dus als verdelingsmaatstaf voor een causaliteitsctite-
1ium. 288 Daarop sluit mijn zoeven gegeven beschouwing over de aansprake-

lijkheidspositie van de aannemer naadloos aan, want ook daarin vormt het
causaliteitsaspect de leidende gedachte. Vanuit deze optiek geredeneerd acht
ik het echter onzuiver dat in opgemelde bepaling gesproken wordt over het
"verminderd" worden van de vergoedingsplicht. Die terminologie vooronder-
stelt, zoals Van der Beek 89 m.i. terecht opmerkt, dat de vergoedingsplicht
aanvankelijk (dus v66r de vermindering) groter is geweest, doch daarvan is,
zo ben ik met hem eens, hier geen sprake. De in art. 6.1.9.6 (6:101) uitge-
drukte maatstaf strekt er immers toe vast te stellen in welke mate de ver-
goedingsplichtige, in verhouding tot de benadeelde zelf, aan het ontstaan
der schade heeft bijgedragen. Voor het aldus bepaalde deel (en niet voor
meer) is hij dan aansprakelijk te achten. Ik onderschrijf daarom Van der
Beeks aanbeveling het woord "verminderd' te vervangen door het woord
"bepaald': 290

Aan het slot van opgemeld arlikellid wordt aan dc causaliteitsmaatstaf
nog een correctiefactor toegevoegd door de bepaling dat een andere ver-
deling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft
indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte
fouten of andere omstandigheden van het geval eist".291 Voor toepassing
van deze correctiemogelijkheid zou in de onderhavige situatie bijvoorbeeld
reden kunnen zijn, indien de aannemer wel op de ,hoogte was van de ge-
maakte ontwerpfout, doch desondanks daarvoor niet heeft gewaarschuwd.

292

105. Naar mijn mening dient dus bij de bepaling van de aansprakelijkheid
van de aannemer voor het verzuim van zijn waarschuwingsplicht, in beginsel
te worden meegewogen in welke mate de aan de opdrachtgever toe te
rekenen ontwerpfout van de architect tot de schade heeft bijgedragen.
Hierdoor wordt in de eerste plaats recht gedaan aan het aan ons schadever-
goedingsrecht ten grondslag liggende causaliteitsvereiste. 93 Mijn benadering
heeft voorts nog een andere plus boven die van Cremers. Diens leer kan
namelijk gemakkelijk aanleiding geven tot een k,ingloop van rechtsvorderin-
gen. Zulk een onaantrekkelijke uitkomst is bij de door mij verdedigde wijze
van aansprakelijkheidsbepaling uitgesloten.

Dat de leer van Cremers licht op een cirkelgang van acties kan uit-
draaien, heeft te maken met de omstandigheid dat enerzij(is architecten de
toepasselijkheid plegen te bedingen van algemene voorwaarden waarin de
aansprakelijkheid van de architect vergaand wordt beperkt, doch anderzijds
in de meest gangbare standaardvoorwaarden met betrekking tot de aanneming

van werk, de UAV 1989, nauwelijks aansprakelijkheidsbeperkingen
voorkomen.294 Tegen deze achtergrond ligt het voor de hand dat de op-
drachtgever, die in de leer van Cremers, naar believen, de architect 6f de
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aannemer voor de gehele schade zal kunnen aanspreken, zijn keuze zal
bepalen op de laatste. Daarmee is de kous echter nog niet af, want als de
aangesproken aannemer de schade heeft vergoed, zal hij op zijn beurt ver-
haal kunnen nemen op de architect. Algemeen wordt namelijk aangenomen,
dat als een schuldenaar van toevallig samenlopende verbintenissen de schuld
heeft voldaan, hij vervolgens regres kan nemen op de co-debiteur, waarbij
de hoogte van de regresactie dient te worden bepaald naar de mate van
ieders schuld.295 Bij de uitoefening van dit regresrecht zal de aannemer
geen hinder ondervinden van de aansprakelijkheidsbeperking die de architect
in zijn relatie tot de opdrachtgever heeft bedongen. Bij die rechtsverhou-
ding is de aannemer immers geen partij.296

Daarmee raakt de architect in een netelige positie. Hij heeft erop
gerekend dat zijn aansprakelijkheid is gelimiteerd, doch merkt plotseling dat
hij aan de rugzijde ongedekt staat. Zo'n uitkomst bevalt mij echter niet. Ik
acht het niet aanvaardbaar dat, indien zich de toevallige omstandigheid
voordoet dat de fout van de architect samenloopt met een fout van de
aannemer, eensklaps de opdrachtgever zich aan de werking van een door de
architect bedongen exoneratie zou kunnen onttrekken, door uitsluitend ver-
haal te zoeken op de aannemer, waarna deze ongehinderd door die exoneratie
vervolgens regres zou mogen nemen op de architect. Een redelijke uitleg
van het exoneratiebeding brengt m.i. in zo'n geval met zich mee, dat de
opdrachtgever de architect zal vnjwaren voor de gevolgen van die - in hun
aanvankelijke overeenkomst niet voorziene - regresvordering van de aan-
nemer.297 De strekking van zo'n exoneratiebeding is immers dat de architect
aan de opdracht niet meer zal kunnen verliezen dan het daarbij bepaalde
bedrag. Daarop zal voorts zijn honorarium zijn afgestemd, zodat daarin ook
geen groter risico zal zijn verdisconteerd. Wel zij er nog op gewezen, dat
er uiteraard alleen reden is om via een vrijwaringsplicht van de opdracht-
gever recht te doen aan de ratio van een aansprakelijkheidsbegrenzing,
indien vaststaat dat deze rechtsgeldig tussen partijen is overeengekomen en
een beroep daarop in de omstandigheden van het geval niet strijdig is met
de goede trouw.298

De vrijwaringsplicht van de opdrachtgever leidt tot het ongewenste
resultaat van een cirkelgang: de opdrachtgever spreekt de aannemer aan
voor de gehele schade; de aannemer neemt regres op de architect naar de
mate van diens schuld; de architect valt tenslotte terug op de opdrachtgever
voor zover het aan de aannemer te betalen bedrag de met de opdrachtgever
overeengekomen aansprakelijkheidslimiet overschrijdt. Zo'n kringloop van
vorderingen kan bij de door mij gekozen benadering niet ontstaan. In mijn
opvatting wordt bij de bepaling van de aansprakelijkheid van de aannemer
al meteen meegewogen in hoeverre de ontwerpfout van de architect tot de
schade heeft bijgedragen. Voor dat deel is de aannemer dan niet aansprake-
lijk. De opdrachtgever zal daarom verhaal moeten zoeken op de architect,
die in dat geval direct een beroep zal kunnen doen op de met de opdracht-
gever overeengekomen aansprakelijkheidsregeling.
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106. Wie de (door mij verworpen) leer van Cremers zou willen doortrekken
naar het NBW zou op het eerste gezicht aansluiting kunnen zoeken bij art.
6.1.9.8 (6:102) lid 1. Daarin wordt bepaald dat wanneer op ieder van twee of
meer personen een verplichting tot vergoeding van dezelfde schade rust, zij
hoofdelijk verbonden zijn. In de literatuur299 wordt echter reeds thans
aangenomen dat deze regel uitzondering lijdt, indien de gedragingen van 66n
van die personen aan de benadeelde kunnen worden toegerekend, omdat dan
de vergoedingsplicht van de andere perso(o)n(en) wordt bepaald aan de hand
van de (hierboveni)0 besproken) maatstaf van art. 6.1.9.6 (6:101) lid 1. Zoals
uit het voorafgaande moge blijken doet zo'n uitzonderingssituatie zich hier
voor.

107. Kan de door mij voor het onderhavige samenloopprobleem verdedigde
wijze van schadeverdeling ook toepassing vinden onder vigeur van de UAV?
In de visie van de RvA laat par. 6 lid 14 UAV daarvoor geen ruimte. Deze
bepaling verklaart de aannemer die zijn waarschuwingsplicht verzaakt "voor
de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk". Dat betekent in
principe, aldus de RvA in een uitspraak van 1983,301 dat de aannemer ver-
antwoordelijk is voor de gehele schade "omdal zijn verzuim nu eenmaal tot
die gehele schade leidde". Dit oordeel spoort met een reeks van eerdere
uitspraken in analoge zin, al kon tot 1983 in dezen niet van een volstrekt
vaste jurisprudentie worden gesproken.302 In latere uitspraken is tot dusver
het opgemelde uitgangspunt consequent gevolgd.
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De zienswijze van de RvA wordt gebillijkt door Thunnissen, 04 volgens
wie de formulering van par. 6 lid 14 UAV de schadelijke gevolgen van het
verzuim van de waarschuwingsplicht inderdaad uitsluitend aan de aannemer
lijkt toe te rekenen. Van Dunnars van Van Wijngaarden 06 daarentegen
zien in die terminologie geen beletsel om tot een gedeelde aansprakelijkheid
te komen. Ik zou mij bij de laatsten willen aansluiten. Sterker nog, ik meen
dat de in de UAV gebezigde bewoordingen zelf een aanknopingspunt bieden
voor de door mij voorgestane wijze van schadeverdeling. Door de aannemer
aansprakelijk te verklaren voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim

wordt m.i. namelijk een causaliteitseis gesteld. Dat nu rechtvaardigt, dunkt
mij, bij de bepaling van het causale verband tussen het verzuim van de
aannemer en de deswege te vergoeden schade, mee te wegen dat de schade
mede is veroorzaakt door een omstandigheid die aan de benadeelde opdracht-
gever zelf valt toe te rekenen.

108. De RvA heeft aan zijn strenge uitgangspunt wel enkele nuanceringen
verbonden. Zo werd het in opgemeld vonnis van 1983 toch niet billijk ge-
vonden de aannemer met de gehele schade te belasten, omdat in casu van
de aannemer toch wel enigerlei, zij het onvoldoende, waarschuwing was
uitgegaan. In verband daarmee werd de aannemer slechts aansprakelijk geacht
voor een deel van de schade. Eenzelfde uitkomst had een eveneens in 1983
berecht geval.307 Hierbij had de aannemer weliswaar verzuimd te waar-
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..schuwen tegen een onjuiste aanmjzing van de directie (het opgeven van een
verkeerde zetmaat voor een betonstort), doch dat viel hem, volgens arbiters,
eerst aan te rekenen nadat het betonstorten al een tijd aan de gang was
geweest, omdat hem toen pas duidelijk kon zijn geworden dat met de op-
gegeven zetmaat geen deugdelijk resultaat zou worden verkregen. Zou op
dat moment gewaarschuwd zijn, dan zou toch at enige schade zijn ontstaan,
waarvan het herstel voor rekening van de opdrachtgever zou zijn gekomen.
Tegen die achtergrond achtten arbiters het billijk een deel van de uiteinde-
lijke herstelkosten voor rekening van de opdrachtgever te laten. Een derde,
in verschillende uitspraken 08 gevolgde nuancering betreft de situatie dat
aannemelijk is, dat als de aannemer wel zou hebben gewaarschuwd, extra
voorzieningen zouden zijn opgedragen die als meer werk zouden zijn ver-
rekend. In zulke gevallen pleegt de aannemer te worden veroordeeld het
verschil te betalen tussen de kosten van het meerwerk dat uit zijn waar-
schuwing zou zijn voortgevloeid, en de (hogere) kosten die nu achteraf
moeten worden gemaakt om het gebleken euvel te herstellen.

109. Over het onderhavige samenloopprobleem heb ik slechts 66n uitspraak
van de burgerlijke rechter kunnen vinden, en wel een arrest van het Ge-
rechtshof te Arnhem.309 Het berechte geval betrof een 100(is in aanbouw
die was ingestort, doordat over de dakspanten onvoldoende gordingen waren
aangebracht. Met het plaatsen van de (stalen) dakspanten, respectievelijk
het aanbrengen van de (houten) gordingen, waren twee verschillende aan-
nemers belast. In de verhouding tussen de opdrachtgever en de aannemer
van de dakspanten deed zich een samenloopprobleem voor. De door de op-
drachtgever met de directie belaste architect had verzuimd erop toe te zien
dat voldoende gordingen werden aangebracht, terwijl de aannemer verwijt
trof dat hij van zijn kant niet had onderkend dat onvoldoende gordingen
waren geplaatst. Volgens het Hof nu was de opdrachtgever tegenover de
aannemer niet aansprakelijk voor de fout van de architect, aangezien deze
niet aan hem ondergeschikt was, doch zijn werk zelfstandig verrichtte.

In zijn noot onder dit arrest heeft Thunnissen er m.i. terecht op ge-
wezen dat bij deze motivering over het hoofd is gezien, dat de opdracht-
gever, als contractspartner van de aannemer van de dakspanten, ervoor had
te zorgen dat het leveren en aanbrengen van de gordingen, waarvan de
aannemer van de dakspanten voor het tot stand kunnen brengen van zijn
werk afhankelijk was, correct zou geschieden. Hiervan uitgaande speelt het
al of niet ondergeschikt zijn van een hulppersoon die de opdrachtgever bij
de vervulling van deze contractsplicht heeft ingeschakeld, geen rol.310

110. Tot dusver hebben wij het hier aan de orde zijnde samenloopgeval
bezien vanuit de optiek van de aannemer. Bekijken wij de situatie nu eens
vanuit het gezichtsveld van de architect. De vraag rijst dan of er reden is
om in de relatie tussen opdrachtgever en architect het verzuim van de
aannemer aan eerstgenoemde toe te rekenen, als een voor diens verantwoor-
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delijkheid komende factor die tot het ontstaan van de schade heeft bijge-
dragen.

Vanuit het causaliteitsaspect geredeneerd zou een bevestigende beant-
woording van deze vraag voor de hand liggen. De aannemer die in deze
context werkzaam is in opdracht van de opdrachtgever, had door zijn waar-
schuwingsplicht na te komen, nog kunnen bereiken dat de ontwerpfout tijdig
zou zijn geredresseerd. Dat schade is kunnen ontstaan, is derhalve mede een
gevolg van het falen van een persoon die onder de verantwoordelijkheid
valt van de benadeelde opdrachtgever zelf. Tegen die achtergrond zou gesteld
kunnen worden, dat de uiteindelijke schade over opdrachtgever en architect
moet worden verdeeld naar de mate waarin elk van beiden tot de schade
hebben bijgedragen.

Aan de in het voorafgaande311 door mij voor de schadeverdeling aan-
bevolen causaliteitsmaatstaf is echter ook een correctiefactor gekoppeld.
Deze houdt in, dat een andere dan door het causaliteitsaspect geindiceerde
verdeling dient plaats te vinden, indien de billijkheid dit wegens de om-
standigheden van het geval eist. Het lijkt mij toe dat zo'n situatie zich
hier aandient. De positie van de architect als gespecialiseerde ontwerpdes-
kundige en vertrouwensman 12 brengt m.i. met zich mee, dat hij zijn ont-
werp met de uiterste nauwgezetheid moet vervaardigen en dat hij er daarbij

..in genen dele op mag vertrouwen dat een eventuele fout Zynerzijds nog
door een attente houding van de aannemer zal kunnen worden geredresseerd.
Hij mag het nimmer op een "double check" van de kant van de aannemer
laten aankomen. De waarschuwingsplicht van de aannemer heeft wet de
functie van een extra veiligheidsklep in het belang van de opdrachtgever,
maar de architect mag er zijnerzijds nooit op blindvaren dat zij echt zal
werken.

313111. In deze denklijn past ook een uitspraak van het AIBk van 1984.
Deze betrof een geschil over lekkages aan het dak van een sporthal. Dit
euvel was volgens de arbiter te wijten aan een foutieve dakrandconstructie.
De architect die deze constructie ontworpen had voerde ter verontschuldi-
ging aan dat hij vooraf overleg had gepleegd met een gespecialiseerd advies-
bureau en voorts ook met de hoofdaannemer en het bij het werk ingescha-
kelde dakbedrijf, en dat geen van hen tegen de voorgenomen constructie
bezwaar had gemaakt. De arbiter maakte echter korte metten met dit ver-
weer en overwoog dat het gevoerde overleg de architect niet kon discul-
peren, doch dat hij tegenover de opdrachtgever volledig verantwoordelijk
bleef voor de door hem gekozen constructie.

Hiertegenover staat echter dat het AIBk in twee eerdere uitspraken in
de relatie opdrachtgever-architect aan de eerste heeft toegerekend, dat mede
tot de schade had bijgedragen dat de met de uitvoering belaste aannemer
niet voor de betreffende ontwerpfout had gewaarschuwd.

314
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c.        Samenloop van uitvoeringsfout aannemer en falend directietoezicht

112. JHet spiegelbeeld  van het onder b besproken geval  doet  zich  voor,
warineer de aannemer een uitvoeringsfout begaat die door tekortschietend
directietoezicht niet is onderkend. Dit samenloopprobleem zal hieronder nader
worden geanalyseerd. Om dit goed te kunnen doen is het echter nuttig eerst
aandacht te schenken aan de aard van een opdracht tot directievoering en
de positie die de met de directie belaste architect (kortheidshalve te noemen
"de directie") daarbij tegenover de aannemer inneemt.

De opdracht tot het voeren van directie heeft een wat dualistisch
karakter. Zij houdt tegelijk in het geven van leiding aan de bouw en het
houden van toezicht op de wijze van uitvoering. De directievoerende archi-
tect gaat dus ten dele de aannemer voor en ten dele volgt hij hem op de
voet. Op welk van deze beide aspecten de nadruk zal komen te liggen, hangt
sterk af van de persoonlijke stijl van de architect in kwestie. Er zijn archi-
tecten die zich intensief met de gang van zaken op de bouwplaats plegen te
bemoeien, er zijn er echter ook die zich beperken tot een meer formele
begeleiding van de bouw en er hoofdzakelijk op toezien dat aan het bestek
de hand wordt gehouden.

Op de mate van intensiviteit waarmee de bouw door de directie zal
worden geleid, pleegt de aannemer geen invloed te hebben. In de gebruike-
lijke standaardvoorwaarden wordt namelijk kort en krachtig bepaald dat de
aannemer verplicht is de "orders" en "aanwijzingen' van de directie te
volgen, zodat dirigistisch ingestelde architecten vrij spel hebben. Tegen-
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over de lijdelijkheid die de aannemer moet betrachten met betrekking tot de
wijze van directievoering, staat echter de consequentie, dat de opdrachtgever
tegenover hem ook de verantwoordelijkheid draagt voor de door de directie
gegeven aanwijzingen. Wel kan in geval van kennelijk onjuiste aan-
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wijzingen voor de aannemer een waarschuwingsplicht bestaan.317
Het moeten werken onder directie beperkt de aannemer weliswaar in

zijn bewegingsvrijheid, maar kan hem toch ook tot voordeel strekken. Zo is
in dat geval steeds een deskundige aanwezig die knopen kan doorhakken,
wanneer zich tijdens de bouw onverwachte en in het bestek niet voorziene
problemen mochten voordoen. Bovendien kunnen door zorgvuldig toezicht
fouten worden voorkomen, of anders worden gesignaleerd in een stadium
van de bouw waarin herstel nog relatief goedkoop zal kunnen geschieden.

318

Gegeven het belang dat de aannemer derhalve bij de aanwezigheid van
een deskundige directie kan hebben, lijkt de vraag opportuun of hij wellicht
ook recht zou kunnen doen gelden op bijstand van een directievoerende
architect. Naar opvatting van ons hoogste rechtscollege moet deze vraag
echter in beginsel ontkennend worden beantwoord.319 Wel kan, aldus de
Hoge Raad, zulk een recht bepaaldelijk zijn bedongen, of anders op grond
van de bijzondere omstandigheden van het geval in verband met de eisen
van de goede trouw uit de overeenkomst voortvloeien. Maar dat zijn dan
uitzonderingen op de regel.
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113. Keren wij nu weer terug tot de vraag wat rechtens is, indien de aan-
nemer een uitvoeringsfout kan worden aangerekend, terwijl tegelijk de
directievoerende architect valt te verwijten, dat hij door onvoldoende toe-
zicht te houden, die fout niet heeft opgemerkt.

Cremers brengt dit geval evenals het hierboven besproken spiegelbeeld
ervan (samenloop ontwerpfout - verniim waarschuwingsplicht) onder de
rechtsfiguur van de "toevallig samenlopende verbintenissen".320 De bouwheer
heeft volgens hem zowel op de aannemer als op de architect verhaal voor
de volle schade die uit de - niet opgemerkte - fout voortvloeit, aangezien
beiden tegenover hem wanprestatie hebben gepleegd, de aannemer door
verkeerd werk te leveren, de architect door het vereiste toezicht na te
laten. Beiden veroorzaken, aldus Cremers, de schade rechtstreeks en tege-
lijkertijd.

Tegen het standpunt van Cremers kan, dunkt mij, worden ingebracht,
dat daarin wordt voorbijgegaan aan de samenhang die er in de gestelde
situatie bestaat tussen de respectievelijke fouten van aannemer en architect.
Weliswaar zou geen schade zijn ontstaan, indien de aannemer het werk
onberispelijk zou hebben uitgevoerd, maar daar staat tegenover, dat de
directievoerende architect door zorgvuldiger toczicht tc houden, dc schadc
had kunnen voorkomen of ten minste beperken. Door nauwlettend toezicht
te houden op de uitvoering van het werk, kunnen immers dreigende fouten
in de kiem worden gesmoord of anders nog worden gesignaleerd voordat
daarop wordt voortgebouwd, waardoor herstel aanzienlijk goedkoper zal
kunnen geschieden.

De architect heeft dus aan het ontstaan van de schade een wezenlijke 1,,
bijdrage geleverd. In de relatie opdrachtgever-aannemer gaat dat echter de  1/
eerstgenoemde aan. De architect is immers door de opdrachtgever met de i
directie belast en treedt daarbij op als diens gemachtigde. De schade is dus
mede veroorzaakt door een omstandigheid die in de relatie tot de aannemer
aan de opdrachtgever valt toe te rekenen. Het lijkt mij daarom redelijk de
schade over beiden te verdelen. Als maatstaf daarvoor zou ik andermaa1321

het (causaliteits)criterium van art. 6.1.9.6 (6:101) lid 1 NBW willen aanbeve-
len. Toepassing daarvan leidt er dan toe dat de schade over de aannemer en
de opdrachtgever wordt verdeeld "in evenredigheid met de mate waarin de
aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bilgedragen".

114. Zoals wij zojuist zagen heeft de aannemer in het algemeen geen322

recht op bijstand van een directievoerende architect. Is het dan niet on-
gerijmd ten detrimente van de opdrachtgever te laten meewegen, dat het
in casu gehouden - doch onverplichte - toezicht gebrekkig was?

Het  lijkt  mij  toe  dat deze schijnbare tegenstrijdigheid  zich als volgt    / 1
laat oplossen. Als er van de opdrachtgever op de uitvoering toezicht wordt lilli
gehouden is dat een feit dat praktische consequenties kan hebben. Zo zal de

I'll   A

aannemer, wanneer hij geen aanmerkingen hoort op de wijze waarop hij het <6 l/ /
werk uitvoert, erop vertrouwen dat hij werkt conform de bedoeling van het

79



bestek en in die richting voortgaan. Blijkt echter later dat hij zich daarin
heeft vergist, dan mag men dat niet uitsluitend op zijn conto zetten, omdat
de houding van de directie daartoe mede aanleiding heeft gegeven. Het lijkt
mij daarom alleszins redelijk bij de vaststelling van de aansprakelijkheid
van de aannemer met het falende toezicht rekening te houden.

Als echter de achtergrond hiervan is gelegen in het bij de aannemer
gewekte vertrouwen dat hij op de juiste wijze werkzaam was, wordt tegelijk
de grens zichtbaar waarvoorbij het niet meer redelijk is het gebrekkige
toezicht ten gunste van de aannemer te laten meewegen. Deze grens acht ik
bereikt op het moment dat voor de aannemer duidelijk moest zijn dat het

< 

uitgeoefende toezicht onzorgvuldig  was. Dan heeft hij immers  uit het achter-
wege blijven van aanmerkingen op zijn werk in redelijkheid niet kunnen
afleiden dat zijn wijze van werken strookte met de bedoeling van het bestek.

115. De omstandigheid dat een door de aannemer gemaakte fout door nauw-
lettender toezicht reeds ten tijde van de uitvoering had kunnen worden
voorkomen of beperkt, is naar vaste rechtspraak van de RvA een factor die
aanleiding kan geven de schade over beide partijen te verdelen, of zelfs
geheel aan de opdrachtgever toe te rekenen. Van de eerste mogelijkheid heb
ik in de in het maandblad Bouwrecht gepubliceerde rechtspraak van de RvA
over de laatste 20 jaar, een 21-tal voorbeelden gevonden.323 In de meeste
gevallen werd daarbij ieders aandeel in de schade uitgedrukt in een concreet
percentage. Soms werd de schade in dier voege verdeeld dat de opdracht-
gever geen integraal herstel werd toegewezen, doch slechts een door de
aannemer te betalen vergoeding wegens waardevermindering. Van de tweede
genoemde mogelijkheid (volledige toerekening aan opdrachtgever) heb ik
over dezelfde periode een elftal voorbeelden gevonden.324 Daar staat echter
wel een viertal uitspraken tegenover waarbij ondanks het gebrekkige toe-
zicht, de schade toch geheel voor rekening van de aannemer werd
gebracht.

325

Minder duidelijk dan over het principe van deze toerekeningsfactor, is
de RvA over de achterliggende methodische rechtvaardiging daarvoor. Nu
eens wijzen de gekozen bewoordingen in de richting van het leerstuk van
de rechtsverwerking, bijvoorbeeld wanneer wordt overwogen dat een bepaalde
wijze van uitvoering moet worden beschouwd 'als in het werk aanvaard"326,
of door de goedkeuring voor eindoplevering is "gedekt"327, dan wel dat het
gebrek bij nauwlettend toezicht onderkend had kunnen worden en daarom
niet "verborgen was. Dan weer worden formuleringen gebruikt die gein-„328

spireerd lijken door de rechtsfiguur van toerekening van 'eigen schuld",
bijvoorbeeld wanneer wordt gesteld dat de opdrachtgever via zijn directie
"mede schuldig" is aan de schade-omvang, of "verwijt" treft wegens de329

houding van zijn directie.330
De laatste benadering sluit dicht aan bij die welke ik hierboven331

volgde, zij het dat ik daarbij geen schuldmaatstaf aanlegde maar een causali-
teitsmaatstaf. Wie mij in deze denkrichting wil volgen, zal aan het leerstuk
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van de rechtsverwerking hier geen behoefte meer hebben. De factor van het
gebrekkige toezicht speelt dan immers een directere rol, namelijk bij de
vaststelling van de mate waarin de aannemer voor de geleden schade aan-
sprakelijk is. Aan een eventuele inperking van een vordering ter zake van
de gehele schade wegens rechtsverwerking komt men dan eenvoudig niet
meer toe.

116. Hoewel de door mij verdedigde mogelijkheid van toerekening aan de
opdrachtgever van onzorgvuldig directietoezicht, in de arbitrale rechtspraak
vaste voet heeft gekregen, ben ik toch niet onverdeeld gelukkig met de
wijze waarop arbiters deze toerekeningsfactor in de praktijk hanteren.

Het gaat hier namelijk van de kant van de aannemer om een uitvoe-
ringsfout, dus om een tekortschieten met betrekking tot zijn primaire ver-
bintenis. Het toezicht vindt bovendien plaats in het belang van de opdracht-

332gever en niet in dat van de aannemer. De laatste kan daarom, zoals boven
werd betoogd, slechts aanspraak maken op clementie ten aanzien van zijn
fout, indien en voor zover door de houding van de directie bij hem het
vertrouwen is gewekt dat hij werkte conform de bedoeling van het bestek.
Alleen van de schade dic is ontstaan doordat de aannemer op dat vertrouwen
heeft voortgebouwd, kan worden gesteld dat zij mede is veroorzaakt door
de houding van de directie, en slechts in die context is er dus reden om de
schade mede aan de opdrachtgever toe te rekenen.333

Tegen deze achtergrond bezien gaat mij een algeheel verval van aan-
sprakelijkheid, zoals vaak door de RvA wordt aangenomen, bepaald te ver,
terwijl ik de al eveneens vrij gangbare verdeling van aansprakelijkheid op
basis van ieder de helft, voor de aannemer veelal te gunstig acht.

Beslist onjuist vind ik het voorts, dat de Raad herhaaldelijk schade
gedeeltelijk aan de opdrachtgever heeft toegerekend op grond van onvol-
doende directietoezicht, ondanks het feit dat de aannemer naar de eigen
vaststelling van de Raad had moeten begrijpen dat het uitgeoefende toezicht
onzorgvuldig was, dan wel de aannemer zich van zijn fout bewust moet zijn
geweest.334 In zulke situaties kan de aannemer m.i. niet te goeder trouw uit 1 f
het  stilzwijgen der directie afleiden  dat zijn wijze van werken

strookt  met    de bedoeling van het bestek, zodat er dan geen enkele reden is de opdracht-
gever met enig deel der schade te belasten.335

Tenslotte acht ik het onjuist, dat de Raad reeds meermalen in gevallen
waarin van de zijde van de opdrachtgever geen directie was gevoerd, heeft
beslist, dat de schade geheel of ten dele voor rekening van de opdracht-
gever diende te blijven, op de grond dat de gemaakte fout, zo er directie-
toezicht zou zijn geweest - quod non -, bij nauwlettend toezicht onder-
kend had moeten worden.336 Een dergelijke redenering verdraagt zich immers
niet met de gedachte, dat een slechts gedeeltelijke aansprakelijkstelling van
de aannemer kan worden gerechtvaardigd, door het bij hem door de houding
van de directie gewekte vertrouwen dat hij op de juiste wijze werkzaam
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was. Er is dan immers in het geheel geen directie aanwezig die hem die
indruk zou kunnen geven.

117. Een laatste vraag tot besluit. Tot dusver werd verdedigd dat bij de
bepaling van de aansprakelijkheid van de aannemer voor een door hem
gemaakte uitvoeringsfout, dient te worden meegewogen in hoeverre de direc-
tievoerende architect door zijn gebrekkige toezicht aan het ontstaan der
schade heeft bijgedragen. Geldt dat nu ook omgekeerd? Kan de met de
directie belaste architect die door de opdrachtgever aansprakelijk wordt
gesteld wegens zijn onvoldoende toezicht, aanvoeren dat bij de vaststelling
van zijn aansprakelijkheid in aanmerking dient te worden genomen dat de
aannemer door onzorgvuldige uitvoering de uiteindelijke schade mede heeft
veroorzaakt?

In de relatie tussen opdrachtgever en architect hoort zulk een verweer
m.i. niet op te gaan. De kern van de verbintenis tot directievoering is im-
mers het door nauwlettend toezicht te houden, voorkomen dat de aannemer
het werk verkeerd uitvoert. Het lijkt mij dan ongerijmd dat de architect
zich te zijnen gunste zou mogen beroepen op een omstandigheid - onzorg-
vuldige uitvoering - die hij nu juist met kracht had moeten voorkomen.
Toerekening van de fout van de aannemer acht ik in die situatie niet meer
redelijk. Voor dit geval zou ik daarom andermaal willen aanbevelen inspiratie
te putten uit de in art. 6.1.9.6 (6:101) lid 1 NBW geformuleerde billijkheids-
correctie.337

Tegenover de opdrachtgever zou ik de architect daarom volledig aan-
sprakelijk willen houden voor de schadelijke gevolgen van zijn falende
toezicht. Het lijkt mij daarentegen wel alleszins redelijk de draagplicht voor
die schade over architect en aannemer te verdelen naar de mate waarin
ieder van beiden door zijn tekortkoming aan het ontstaan daarvan heeft
bijdragen. Wanneer derhalve de architect de schade geheel heeft vergoed,
komt hem billijkheidshalve toe dat hij vervolgens regres zal kunnen nemen

op de aannemer naar rato van diens bijdrage aan het ontstaan der schade.338
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Hoofdstuk III

INSCHAKELINGVANSPECIALISTEN IN DE ONTWERPFASE

1. Specialisaties binnen de functie ontwerpen

118. In het voorafgaandel bleek hoe in de loop van de 18e eeuw door de
opmars van het aanbestedingsstelsel een principitle scheiding teweeg is
gebracht tussen de bouwprocesfuncties ontwerpen en uitvoeren. De figuur
van de bouwmeester die ontwerp en uitvoering placht te combineren, is
hierdoor geleidelijk van het toneel verdwenen. Gaandeweg werden beide
functies steeds meer over twee bouwpersonages verdeeld, die uiteindelijk
samen de plaats van de bouwmeester hebben overgenomen. Uit de ene, die
zich op het ontwerpen toelegde, heeft zich de hedendaagse architect ontwik-
keld. Op de andere, die zich op de uitvoering richtte, is de hedendaagse
aannemer terug te voeren.

In dit hoofdstuk en in het volgende zal blijken, dat zich binnen beide
genoemde functies nog weer verdere vertakkingen hebben voorgedaan. Wij
zullen zien dat de voetsporen van de oude bouwmeester tegenwoordig worden
gedrukt door een omvangrijk en bont geschakeerd gezelschap van personen.

119. Het komt steeds minder voor dat een architect de ontwerpfunctie inte-
graal zelf vervult. In toenemende mate worden voor bepaalde facetten van
het ontwerp specialisten aangetrokken. In het bijzonder is dit het geval
met betrekking tot de constructieftechnische en installatietechnische kan-
ten van het ontwerpen.

Ter illustratie hiervan ontleen ik een paar cijfers aan een in 1980
verschenen rapport, dat werd uitgebracht door de Stichting voor Economisch
Onderzoek der Universiteit van Amsterdam.2 In dit rapport wordt op grond
van een onder architectenbureaus uitgevoerde enquete, geconstateerd, dat
het ontwerpen van dragende constructies slechts door 45% van de respon-
denten mede tot hun werkterrein werd gerekend, terwijl het ontwerpen van
technische installaties zelfs maar door 10% der respondenten als eveneens
behorend tot hun werkgebied werd beschouwd. Zodra dus constructieftechni-
sche of installatietechnische facetten aan de orde komen, zal de meerder-
heid van de responderende architecten behoefte hebben aan de inschakeling
van een daarin geverseerde specialist.

Aangezien deze enqudte slechts een steekproefsgewijs vastgestelde mo-
mentopname weergeeft, mag men de uitkomst ervan natuurlijk niet verabsolu-
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teren. De vermelde cijfers zijn echter wel indicatief voor de tendens tot
specialisatie die zich met betrekking tot de genoemde ontwerprichtingen
aftekent.

120. Het ligt voor de hand de oorzaak voor deze neiging tot specialisatie te
zoeken in de voortsnellende ontwikkelingen die zich in de bouwkunde hebben

voorgedaan onder invloed van de geweldige technologische vooruitgang die
in de moderne tijd is geboekt.

Waar in vroeger dagen het bouwproces nog redelijk te overzien was,
doordat de soorten van beschikbare bouwstoffen beperkt waren en de wijze
van bouwen traditioneel bepaald was door in de praktijk langs de weg van
"trial and errof gevormde vuistregels, daar wordt in onze tijd de ontwerper
geconfronteerd met een schier onafzienbare rij van toepasbare materialen en
een enorme varieteit aan mogelijke bouwmethoden.3 Maar juist die welhaast
onbegrensdheid van middelen en mogelijkheden om te bouwen, heeft de taak
van de hedendaagse ontwerper zeer verzwaard, omdat hij nu moet kiezen uit
tal van denkbare oplossingen, waar vroeger de beslissing in feite reeds
gegeven was met de (beperkte) materialen en technieken die voorhanden

4waren.
Tegen deze achtergrond bezien, valt het te begrijpen, dat ontwerpers

zich meer en meer specialiseren ten einde in de al maar wassende kennis-
stroom die hen omspoelt, het hoofd boven water te kunnen houden.

121. Wanneer een architect de vervulling van de constructieftechnische en
installatietechnische ontwerpaspecten aan specialisten overlaat, zal het stem-
pel dat hij op het totale ontwerp zal kunnen drukken, natuurlijk van be-
scheidener formaat zijn, dan wanneer hij alles in eigen hand zou houden.

Zijn inbreng zal in die situatie hoofdzakelijk zijn gericht op de in- en
uitwendige belevingswaarden van het op te richten bouwwerk en op de
ruimtelijke functionaliteit ervan.

De technische waarde van het voorgenomen bouwwerk zal in dat geval
echter voornamelijk worden bepaald door de constructief ontwerper die het
ontwerp levert voor het "skelet", dat het bouwwerk zal moeten "dragen".
Voorts zal in deze zetting de gebruikswaarde van het op te richten bouw-
werk in belangrijke mate worden beinvloed door de ontwerper(s) van de
technische installaties waarmee dat bouwwerk zal worden uitgerust. Men
denke wat dit betreft bijvoorbeeld aan sanitaire installaties en installaties
voor klimatisering (verwarming, koeling, luchtbehandeling), verlichting, intern
transport (liften, roltrappen, transportbanden).

122. De tot dusver besproken specialisaties, constructief ontwerpen en ont-
werpen van technische installaties, zijn ongetwijfeld de meest verbreide,
doch ook andere verdienen vermelding.

Zo ziet men meer en meer dat bij het ontwerp ook adviseurs met
betrekking tot de akoestiek worden betrokken. Op dit terrein zijn vooral de
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laatste twee decennia grote vorderingen geboekt. Hierdoor is thans vrij veel
bekend over de akoestische eigenschappen van allerhande bouwstoffen en
over de akoestische effecten die bepaalde wijzen van architectonische vorm-
geving teweegbrengen. Zelfs is mogelijk alvorens een ontwerp daadwerketijk
uit te voeren, de akoestische kwaliteit ervan uit te testen met behulp van
een daarnaar - op verkleinde schaal - voorgebouwd model. Dit laatste is
bijvoorbeeld gebeurd met de voorontwerpen voor de concertzalen van zowel
het Rotterdamse concert- en congresgebouw "De Doelen"5, als van het
Utrechtse muziekcentrum "Vredenburg"6.

123. Het spreekt vanzelf dat door de inschakeling van een adviseur met be-
trekking tot de akoestiek, de ontwerpkosten zullen stijgen. Voor die conse-
quentie schrikt men nog wel eens terug. Toch is dat eigenlijk kortzichtig.
De gebruikswaarde van een gebouwde ruimte wordt immers in belangrijke
mate mede bepaald door de akoestische kwaliteit ervan. Zulks is natuurlijk
evident voor toneel-, concert- en vergaderzalen, maar het gaat stellig ook
op voor scholen, ziekenhuizen, kantoorgebouwen, ja zelfs voor woningen.

Om een zuiver beeld te verkrijgen moet men daarom die hogere kosten
afwegen tegen de betere gebruikswaarde die als gevolg van de inbreng van
de akoestisch adviseur mag worden verwacht.7 Weliswaar laat een goede
gebruikswaarde zich niet in een exact geldbedrag uitdrukken, maar zij ver-
tegenwoordigt toch wel degelijk ook een vermogensbelang. Een indicatie
daarvoor kan worden ontleend aan de kosten die moeten worden gemaakt
om een ruimte met een lage gebruikswaarde te verbeteren tot een die goed
voldoet.

124. Dergelijke kosten kunnen zeer aanzienlijk zijn. Zulks is bijvoorbeeld
gebleken met betrekking tot de 'Prins Willem-Alexanderzaal" van het
Nederlands Congresgebouw in Den Haag.

Het ontwerp voor deze ruimte berustte niet op enig akoestisch onder-
zoek. De zaal was ontworpen als een multifunctionele ruimte die zou kunnen
dienen als toneel-, vergader-, en concertzaal. In dit laatste opzicht voldeed
deze ruimte echter volstrekt niet. De vele klachten over de slechte akoestiek
ervan - niet in de laatste plaats afkomstig van de vaste bespeler van deze
zaal, het Residentie Orkest - hebben Burgemeester en Wethouders van Den
Haag aanleiding gegeven onderzoek te doen verrichten naar mogelijkheden
tot verbetering van de akoestiek. Dit onderzoek werk uitgevoerd door de
Technisch Physische Dienst T.N.0.-T.H. Delft. De resultaten ervan werden
neergelegd in een in 1978 aan Burgemeester en Wethouders uitgebracht
rapport.8 Daarin werden drie alternatieve oplossingen voorgesteld, elk voor-
zien van een "prijskaartje".

Van de goedkoopste oplossing werden de uitvoeringskosten geraamd op
1,5 miljoen gulden. Zij zou echter maar een bescheiden resultaat opleveren
en werd vooral gepresenteerd als een aanvaardbare overbrugging, totdat een
nieuwe zaal beschikbaar zou zijn.
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De beide andere oplossingen zouden weliswaar een goede, respectieve-
lijk uitmuntende akoestiek met zich meebrengen, maar zouden ook aanzien-

lijk meer kosten. In het voordeligste van deze twee alternatieven zou het
multifunctionele karakter van de zaal intact worden gelaten, terwijl deze
niettemin goed zou kunnen voldoen als concertzaal. De uitvoeringskosten
hiervan werden geraamd op 20 miljoen gulden (naar het prijspeil van 1978).
De duurste oplossing, waarvan de kosten getaxeerd werden op 40 miljoen

gulden, zou neerkomen op een wezenlijke verandering van de grondvorm der
zaal, waardoor zij zou worden getransformeerd in een pure concertmal.

Beziet men nu wat voor maatregelen zoal in het rapport worden voor-
gesteld, dan valt op dat de meeste ervan in feite bestaan uit voorzieningen
ter opheffing van de nadelige effecten, die door de voor deze zaal gekozen
bouwstoffen en de wijze van architectonische vormgeving ervan, op de
akoestiek worden uitgeoefend. Zouden derhalve reeds in de ontwerpfase
akoestische adviseurs hebben mogen meedenken, dan zouden dergelijke kost-
bare kunstgrepen achteraf, niet nodig zijn gebleken om een goede akoestiek
te bereiken.

Uiteindelijk werd voor geen van de drie voorgestelde oplossingen geko-
zen, doch is besloten een geheel nieuwe muziekzaal te bouwen. Het ontwerp
daarvoor is nadrukkelijk' mede bepaald door een akoesticus (Peutz). De
nieuwe muziekzaal is in 1987 gereedgekomen.

Uit het voorbeeld van de Prins Willem-Alexanderzaal blijkt dus wel,
dat het een zeer kostbare gok kan zijn, de akoestische kwaliteit van een te
bouwen ruimte aan het toeval over te laten.

125. Tot dusverre kwamen drie specialisaties ter sprake: constructief ontwer-
pen, ontwerpen van technische installaties en advisering met betrekking tot
de akoestiek. De eerste is vooral bepalend voor de technische waarde van
het op te richten bouwwerk, de beide andere beinvloeden in bijzondere mate
de gebruikswaarde ervan.

Een belangrijke ondersteuning van de esthetische belevingswaarde van
een bouwwerk, kan worden geboden door de volgende twee specialismen:
interieur-architectuur en tuin- en landschapsarchitectuur.

De interieur-architectuur is een nog betrekkelijk jonge afsplitsing van
de algemene architectuur. Aanvankelijk was het interieur-aspect typisch een
zaak van de architect. De in- en uitwendige belevingswaarde van een bouw-
werk zijn immers nauw met elkaar vervlochten. Op het terrein van de inte-
rieur-vormgeving zijn de middelen en mogelijkheden de laatste decennia
echter zodanig toegenomen, dat ook hier de behoefte tot specialisatie zich
heeft laten gelden.

Dat neemt echter niet weg dat nog altijd vele (algemene) architecten
zich tevens inlaten met interieur-architectuur. Weliswaar kan ik de mate
waarin dit gebeurt niet met exacte cijfers staven, maar een indicatie hier-
voor meen ik toch te mogen ontlenen aan het cijfermateriaal, dat in het
hierbovenio reeds eerder geciteerde rapport van de Stichting voor Econo-
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misch Onderzoek te Amsterdam, wordt aangereikt. Uit de reacties op de
enquete die aan dat rapport ten grondslag ligt, blijkt namelijk dat een
duidelijke meerderheid der responderende architecten, 64%, de intelieur-
architectuur mede tot het eigen werkterrein rekent.11

Wie de slag om deze markt uiteindelijk zullen gaan winnen, de genera-
listen of de specialisten, valt moeilijk te voorspellen. Een belangrijke reden
voor de (algemene) architecten om zich op dit gebied niet te latin wegdruk-
ken, lijkt mij in ieder geval de omstandigheid, dat zij juist in de interieur-
architectuur compensatie zouden kunnen vinden voor het terrein, dat zij
gaandeweg aan technische specialisten aan het verliezen zijn.

Tenslotte nog een enkele opmerking over de tuin- en landschapsarchi-
tectuur. Dit specialisme heeft met de (algemene) architectuur de aandacht
gemeen voor esthetica en ruimtelijke indeling. Daarnaast berust deze rich-
ting op een kennisgebied, land- en tuinbouw, dat de (algemene) architect in
feite volkomen vreemd is. Toch houdt blijkbaar ook een klein deel van de
(algemene) architecten zich met dit facet bezig. Van de respondenten op de
zoeven genoemde enquae gaf namelijk 11% op, de tuin- en landschapsarchi-
tectuur mede tot hun werkgebied te rekenen.12

126. Als laatste in deze - niet limitatief bedoelde - reeks van specialisaties
zou ik nog melding willen maken van de richting stedebouwkundig ontwerpen.

Deze discipline bestaat in wezen al heel lang. Reeds in de verre oudheid
was sprake van bewust planmatige aanleg van steden. Een bekend voorbeeld
hiervan is de havenstad van het oude Athene, Piraeus, ontworpen door de
bouwmeester Hippodamus van Milete (midden 5e eeuw v66r Christus). Tot
een werkelijk algemeen verschijnsel heeft de stedebouwkunde zich echter
pas ontwikkeld in de jaren na de tweede wereldoorlog. Er ontstond toen een
enorme vraag op de bouwmarkt. Deels kwam die voort uit de behoefte tot
wederopbouw van wat door het oorlogsgeweld was verwoest. Deels ook sproot
die vraag voort uit de snelle bevolkingstoename die optrad onder invloed
van het dank zij de vrede herboren vertrouwen in de toekomst.

De technologie bood nieuwe productiemethoden aan om aan de al maar
stijgende vraag te kunnen voldoen. Door systeem- en montagebouw met
gebruikmaking van fabrieksmatig vervaardigde elementen, werd het mogelijk
een continue en omvangrijke bouwstroom op gang te brengen. De grootscha-
ligheid van de projecten die hierdoor binnen bereik kwamen, stelde echter
ook weer nieuwe eisen aan de planologische beheersing van de op gang te
brengen bouwstromen. Al spoedig werd dit zo'n gecompliceerd terrein, dat
ook hier de behoefte tot specialisatie zich aandiende.

De situatie is thans ontstaan dat zich tal van bureaus hebben ontwik-
keld, die gespecialiseerd zijn in het stedebouwkundig ontwerpen. Deze dis-
cipline wordt echter ook nog wel beoefend in samenhang met de (algemene)
architectuur. Over de mate waarin dit gebeurt zijn geen exacte cijfers be-
kend, maar de uitkomst van de hierboven13 reeds meer genoemde enqu6te
wijst in de richting dat nog slechts een minderheid deze combinatie betracht.
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Het stedebouwkundig ontwerpen werd namelijk maar door 21% van de respon-
derende architecten mede tot hun werkterrein gerekend.14

Toch kan verweving van stedebouwkundig en architectonisch ontwerpen
zeer geslaagde resultaten opleveren. Een goed voorbeeld daarvan lijkt mij
het door architect H. Hertzberger ontworpen muziekcentrum 'Vredenburg' in
Utrecht. De architectonische vormgeving van dit gebouw heeft tevens ook
een stedebouwkundige functie, namelijk het bereiken van een harmonische
overgang van het grootschalige complex Hoog Catharijne naar de fijnmazige
oude binnenstad van Utrecht. De architect heeft daartoe bewust vermeden
een monumentaal gebouw te scheppen. In plaats daarvan heeft hij gekozen
voor een gelede bouwvorm, bestaande uit een gedeeltelijk in de grond ver-
zonken grote concertzaal, omgeven met een "schil" van kleinere ruimten
die plaats bieden voor tal van andere activiteiten.15 Wellicht kan dit re-
cente voorbeeld van integratie van stedebouw en architectuur inspireren tot
navolging.

2.      Inschakeling van adviseurs als neven- of als
onder-opdrachtnemers

2.1 TWEE MODELLEN

127. In de vorige paragraaf bleek, dat het steeds meer voorkomt, dat archi-
tecten ontwerpopdrachten niet integraal zelf vervullen, doch bepaalde on-
derdelen daarvan aan specialisten uit handen geven. Juridisch kan dit ver-
schijnsel op verschillende wijzen gestalte krijgen.

Een voor de hand liggende mogelijkheid is, dat de architect van de
initiatiefnemer tot de bouw een integrale ontwerpopdracht aanvaardt, doch
vervolgens voor eigen rekening en verantwoording de hulp van een specialist
inroept voor die ontwerpfacetten welke hij niet zelf beheerst. Er ontstaan
dan in juridisch opzicht verschillende, van elkaar onafhankelijke, relaties
van contractuele aard.

Zo komt er in deze zetting in de eerste plaats een overeenkomst tot
stand tussen de initiatiefnemer tot de bouw en de architect, waarbij de
eerste de kwaliteit van opdrachtgever verkrijgt en de tweede die van op-
drachtnemer. Daarnaast wordt er in deze structuur een overeenkomst ge-
Sloten tussen de architect enerzijds en (ieder van) de door hem ingescha-
kelde specialist(en) anderzijds, waarbij de architect op zijn beurt optreedt
als opdrachtgever van de door hem aangetrokken specialist(en).

128. Hoewel dit model, als gezegd, een voor de hand liggende mogelijkheid
vormt, wordt het in de praktijk toch maar weinig gevolgd. De meest gebrui-
kelijke gang van zaken is namelijk dat, wanneer de architect op een bepaald
gebied specialistische ondersteuning behoeft, op diens voorstel een op dat
terrein bedreven deskundige wordt ingeschakeld voor rekening en verant-
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woording van de initiatiefnemer tot de bouw zelf. Er ontstaat dan een aan
de verhouding initiatiefnemer-architect nevengeschikte relatie initiatiefne-
mer-specialist.

Hoewel deze figuur wordt gevormd door nevengeschikte, juridisch van
elkaar onafhankelijke relaties, bestaat er toch wel tussen architect en
(iedere) specialist een functionele band. Het werk van de specialist is im-
mers niet bestemd om een eigen leven te leiden, maar dient om te worden
verwerkt in het totale ontwerp, waarvan de eindredactie uiteindelijk bij de
architect berust. Architect en specialist zullen derhalve hun werk op elkaar
moeten afstemmen. Zoals later zal blijken kunnen daaraan toch wel enkele
juridische consequenties worden verbonden.

129. In aansluiting op de praktijk, waarin het tweede model duidelijk domi-
neert, zullen wij nu eerst het geval onder de loupe nemen dat een specia-
list wordt ingeschakeld voor rekening en verantwoording van de initiatief-
nemer tot de bouw zelf. Het gangbare spraakgebruik volgend zal ik bij mijn
verdere beschouwingen de specialist meestentijds aanduiden als adviseur,
adviserend ingenieur(sbureau), of adviesbureau.

2.2    DE ADVISEUR ALS NEVEN-OPDRACHTNEMER

a.      De functionele relatie tussen architect en adviseur

130. Tot voor kort werd in de usantiele standaardvoorwaarden uitsluitend
uitgegaan van de situatie, dat eventuele adviseurs worden ingeschakeld onder
verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer tot de bouw.16 Ook in de recente
SR 1988 wordt deze figuur vooropgesteld, doch daarnaast wordt nog in een
ander model voorzien, waarbij de architect opdracht wordt gegeven tot 'het
verrichten van al die advieswerkzaamheden (...), die nodig zijn voor de
totstandkoming van een bouwproject'.17 Zou de architect bij de vervulling
van zo'n integrale opdracht bijstand van een adviseur behoeven, dan zal hij
in deze zetting genoodzaakt zijn de gewenste deskundige in te schakelen
onder eigen verantwoordelijkheid. Het opnemen van een regeling voor de
mogelijkheid van een integrale opdracht aan de architect zou erop kunnen
wijzen dat deze figuur in belang toeneemt. Mocht dat inderdaad zo zijn,
dan zou dat naar mijn mening stellig een ontwikkeling ten goede inhouden.

Ik vind namelijk dat wanneer een architect behoefte heeft aan de
inschakeling van een adviseur, omdat zijn kennis op een bepaald gebied niet
ver genoeg reikt, hij ook zelf de verantwoordelijkheid zou moeten nemen
voor het optreden van die door hem gewenste deskundige. In de praktijk
plegen architecten echter, wanneer zij behoefte hebben aan de bijstand van
een bepaalde adviseur, van hun opdrachtgever te verlangen dat hij de ge-
wenste deskundige rechtstreeks en voor zijn eigen rekening en verantwoor-
ding inschakelt.
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Mijns inziens worden hierdoor de verhoudingen tussen betrokkenen
scheef getrokken. De initiatiefnemer tot de bouw wordt in deze structuur
weliswaar formeel opdrachtgever tegenover twee opdrachtnemers - architect
en adviseur - doch feitelijk functioneert de adviseur hier als hulppersoon
van de architect, zodat diens positie materieel neerkomt op die van sub-
opdrachtnemer.

Bewijslast bij gebrekkig ontwerp

131. Zoals steeds het geval is wanneer een gekozen juridische vorm niet
adequaat aansluit bij de feitelijke constellatie waarop hij betrekking heeft,
kan ook dit model aanleiding geven tot fricties. Deze kunnen zich voordoen,
indien het ontwerp achteraf gebreken blijkt te vertonen. In de onderhavige
zetting loopt de opdrachtgever dan grote kans dat zijn opdrachtnemers zich
aan de gevolgen daarvan zullen trachten te onttrekken, door zich achter
elkaars rug te verschuilen. Als dat gel)curt zal het de doorsnee opdracht-
gever, die zelf niet deskundig is op het gebied van de bouw, niet meevallen
de ware schuldige te ontmaskeren. Het deelontwerp van de adviseur is inmid-
dels immers in het totaalontwerp van de architect verwerkt.

Het komt mij voor dat een architect die de hoedanigheid van vertrou-
wensman, welke architecten toch zo hoog in hun vaandel plegen te schrijven,
werkelijk ernstig neemt, zijn opdrachtgever voor zulk een netelige situatie
dient te behoeden. Noblesse oblige!

132. Maar wanneer die "noblesse" niet wordt opgebracht, rijst de vraag of
wellicht van juridische kant compenserende bijstand kan worden verleend. Ik
denk dat daarvoor wel enkele - zij het bescheiden - mogelijkheden te vinden
z4n.

In de eerste plaats lijken mij weI termen aanwezig om de opdracht-
gever uit zijn zotven geschetste bewijsnood te verlossen. In de besproken
situatie gaat het, dunkt mij, niet aan, dat de architect zich achter de rug
van de adviseur verschuilt, doch is het integendeel juist aan hem om ophel-
dering te verschaffen over wat er nu precies is misgegaan en aan wie dat
heeft gelegen. Zolang hij er daarbij niet in slaagt aan te tonen, dat de
gemaakte fout niet aan hem, maar aan de adviseur valt toe te rekenen, zal
mijns inziens de opdrachtgever hem voor de schadelijke gevolgen van het
gebrekkige ontwerp verantwoordelijk mogen houden.

133. Wie de bewijslast met betrekking tot de aanwezigheid van wanprestatie
of overmacht pleegt te verdelen aan de hand van de kwalificatie inspan-
ningsverbintenis - resultaatsverbintenis18 zal met deze opvatting waarschijn-
lijk moeite hebben. Het is althans gebruikelijk verbintenissen tot dienst-
betoon te kwalificeren als inspanningsverbintenissen. In de leer nu die aan
de kwalificatie inspannings- of resultaatsverbintenis consequenties verbindt
voor de verdeling van de bewijslast, betekent die opdruk, dat op de crediteur
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die erover klaagt dat de verbintenis niet goed is nagekomen, de last rust te
bewijzen, dat de debiteur zich onvoldoende heeft ingespannen om het con-
tractsdoel te verwezenlijken. Voor de onderhavige casus zou dat meebrengen
dat de opdrachtgever zou moeten bewijzen, dat de architect onvoldoende
zijn best heeft gedaan om een gaaf ontwerp te verwezenlijken.

Zoals Schoordijk19 echter met kracht van argumenten op voor mij
overtuigende wijze heeft aangetoond, gaat het niet aan de bewijslast op te
hangen aan de materieelrechtelijke kwalificatie van de uit de overeenkomst
voortvloeiende verbintenis, doch dient deze te worden gelegd op degeen die
onder de omstandigheden van het geval, de meest gerede partij is om bewijs-
materiaal te verschaffen.

134. In de bovengeschetste situatie is dat volgens mij stellig de architect.
De initiatiefnemer tot de bouw heeft zich immers in eerste instantie tot de
architect gewend om hem de ontwerpfunctie integraal te doen vervullen.
Aangezien de kennis van de architect echter niet toereikend was om het
ontwerp volledig zelf te vervaardigen, is op diens voorstel voor een bepaald
facet een adviseur ingeschakeld. De bijdrage van die adviseur was echter
niet bestemd om cen zelfstandig leven te leiden, doch moest door de archi-
tect bouwkundig worden "ingepast in het totale ontwerp, waarvan de.20

eindredactie bovendien bij de laatste berustte.
De architect heeft dus bij deze gang van zaken het hele ontwerpproces

bij de pols gehad, waardoor hij ook het beste overzicht verkregen heeft
over het verloop ervan. Tegen deze achtergrond lijkt het mij alleszins rede-
lijk, dat de architect daarom zal hebben aan te tonen waar en door wiens
toedoen de zaak nu precies is misgegaan.

Samenlopende fouten

135. Naast het zojuist voorgestelde met betrekking tot de bewijslastverde-
ling voor het geval dat architect en adviseur elkaar de zwartepiet trachten
toe te spelen, is er nog een tweede mogelijkheid om de nadelige positie
waarin de opdrachtgever bij de toepassing van het onderhavige model ver-
keert, enigszins te redresseren. Deze mogelijkheid is gelegen in de bereid-

21heid om aan te nemen dat er op de architect een zekere diligentieplicht
rust met betrekking tot het inpassen van het deelontwerp van de adviseur
in het totaalontwerp, waarvan, zoals vaker gezegd, de architect de eind-
redaktie heeft.

Zulk een diligentieplicht kan, dunkt mij, gemakkelijk worden gestoeld
op de overeenkomst tussen opdrachtgever en architect. Een redelijke uitleg
van deze overeenkomst brengt immers als vanzelfsprekend mee, dat de archi-
tect het inpassen niet doet met de ogen dicht, doch integendeel met aan-
dacht en zorgvuldigheid. Dat is hij in de eerste plaats al verschuldigd aan
zijn positie als deskundig vertrouwensman van de opdrachtgever. Zulks klemt
echter nog te meer als de betreffende adviseur juist op verzoek van de
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architect zelf bij het werk is ingeschakeld.
Hiervan uitgaande kan zich het geval voordoen, dat de specialist een

evidente fout heeft gemaakt, die de architect bij de inpassing van het des-
betreffende onderded, vanuit zijn algemene deskundigheid op het gebied
van de bouw en uitgaande van normale oplettendheid en zorgvuldigheid, had
moeten opmerken. Wanneer nu de architect zo'n fout over het hoofd heeft
gezien, dan lijkt het mij zeer wel verdedigbaar, hem wegens het tekortschie-
ten in opgemelde diligentieplicht, mede verantwoordelijk te stellen voor de
schadelijke gevolgen van die fout.

136. Wij stuiten dan andermaa122 op een geval van samenlopende fouten. In
de eerste plaats heeft in deze situatie de adviseur gefaald. Hij is tekortge-
schoten in de specifieke deskundigheid die van hem als specialist mocht
worden verwacht. Maar ook de architect valt een verwijt maken. Hij had
vanuit zijn generale deskundigheid de fout moeten onderkennen bij de inpas-
sing van het desbetreffende onderdeel in het totaalontwerp. Zou de archi-
tect tijdig aan de bel hebben getrokken, dan zou die fout nog herstelbaar
zijn geweest, voordat schade had kunnen ontstaan.

Adviseur en architect hebben derhalve beiden aan het ontstaan van de
uiteindelijk schade bijgedragen. Ieder van hen had door een zorgvuldiger
taakvervulling kunnen voorkomen dat schade zou optreden. De schuld ligt
echter wel primair bij de adviseur. Hij heeft een fout gemaakt op zijn
specifieke vakgebied. Zou hij zich attenter van zijn taak hebben gekweten
dan zou de architect bovendien niet in verzuim hebben kunnen geraken,
want dan was er eenvoudigweg geen fout geweest om voor te waarschuwen.

De adviseur was echter werkzaam in opdracht van degeen die tevens

optrad als opdrachtgever van de architect. Moet op grond daarvan niet
worden geconstateerd, dat de schade mede veroorzaakt is door een omstan-
digheid die in de relatie opdrachtgever-architect aan de eerste valt toe te
rekenen? Voor een dergelijke toerekening23 zou ik wel reden zien, indien
de inschakeling van juist deze adviseur door de opdrachtgever zelf zou zijn
verlangd. In het hier veronderstelde geval gaat het echter om de situatie
dat de betreffende adviseur op uitdrukkelijke wens van de architect bij het
werk betrokken is. Het ligt hier dus aan de architect zelf dat de vervulling
van de opdracht niet uitsluitend in zijn handen is gelegd, doch mede is
toevertrouwd aan een, bovendien ook door hem voorgestelde, adviseur. In
deze zetting ligt het optreden van de adviseur zozeer in de sfeer van de
architect, dat het mij niet redelijk lijkt de tekortkoming van de adviseur
toe te rekenen aan zijn (slechts) formele opdrachtgever.

Omgekeerd zou ik het evenmin juist vinden als in het hier besproken
geval het tekortschieten van de architect in zijn waarschuwingsplicht in de
relatie opdrachtgever-adviseur aan de eerste zou worden toegerekend. Welis-
waar had de fout van de adviseur niet tot schade hoeven te leiden, als zij
bij de inpassing van de bijdrage van de adviseur in het totale plan door de
architect was onderkend, maar er bestond voor de adviseur als specialist
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op zijn vakgebied geen enkele aanleiding te vertrouwen op een eventuele
"double check- van de kant van de architect. Zijn functie als specialist
bracht integendeel mee dat hij het juist niet op zo'n extra toets mocht
laten aankomen, zodat het de opdrachtgever ook niet valt aan te rekenen
dat deze daarin (via zijn architect) zou zijn tekortgeschoten.

Ik concludeer tegen de achtergrond van het vorenstaande dat architect
en adviseur in de geschetste situatie tegenover hun opdrachtgever elk van
beiden aansprakelijk zijn voor de gehele door hun samenlopende fouten
veroorzaakte schade.24 In hun onderlinge relatie zullen architect en adviseur
echter slechts voor de kosten hoeven op te komen naar de mate waarin
ieder aan het ontstaan der schade heeft bijgedragen.25 Bij de verdeling van
de (interne) draagplicht zal dus het verschil in gewicht tussen de wederzijdse
fouten wel maatgevend zijn.

137. Hoewel in de onderhavige situatie de vervulling van de opdracht over
architect en adviseur is verdeeld, mag, zo bleek26, van de architect worden
verwacht dat hij de bijdrage van de adviseur niet klakkeloos overneemt,
doch met zorgvuldigheid inpast in het geheel van het ontwerp. Omgekeerd
houdt, mijns inziens een redelijke taakvervulling ook voor de adviscur in
dat deze zich niet louter richt op zijn eigen bijdrage, doch mag van hem
tevens worden verwacht, dat hij het werk dat hij in het kader van zijn
deelopdracht onder ogen krijgt, met aandacht en verstand beziet. Ik wil
deze diligentieplicht graag demonstreren aan de hand van een praktisch
voorbeeld, dat ik ontleen aan de casus die ten  rondslag heeft gelegen aan
een vonnis van het Arbitrage-Instituut Bouwkunst.-7

Het geschil was gerezen naar aanleiding van de instorting van het dak
van een bedrijfsgebouw. Dit dak was bezweken onder de last van een grote
hoeveelheid opgehoopt hemelwater. Bij het ontwerp voor het betreffende
gebouw was naast een architect, ook een constructeur betrokken geweest.
Aan de laatste was het ontwerp opgedragen van de stalen spantenconstruc-
tie die het dak moest dragen.

Arbiters stelden vast, dat het dak, zoals dat ontworpen was door de
architect, gekenmerkt werd door een gering afschot, waardoor zich bij re-
genval van enige betekenis onvermijdelijk hemelwater zou ophopen. De con-
structeur had dit aspect, aldus arbiters, niet onderkend, ten gevolge waar-
van hij ook geen rekening gehouden had met een periodiek te verwachten
extra belasting van het dak door geaccumuleerd hemelwater.

In het licht van deze omstandigheden oordeelden arbiters dat hier zowel
de architect als de constructeur ieder een fout hadden gemaakt. De eerste
omdat diens ontwerp van het dak een groot risico meebracht, doordat daarin
niet voorzien was in een adequate afvoer van neerkomend hemelwater. De
tweede omdat hij dit risico niet had onderkend, waardoor een waarschuwing

van zijn kant was uitgebleven. In deze zaak was echter alleen de aansprake-
lijkheid van de architect aan de orde. Arbiters waren van oordeel dat de
architect in casu een ernstige fout te verwijten viel, doch meenden dat
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door het uitblijven van een waarschuwing van de kant van de constructeur
toch niet kon worden gesproken van grove schuld. Gelet daarop sanctioneer-
den arbiters wel het beroep van de architect op de in de toepasselijke
standaardvoorwaarden (AR) opgenomen aansprakelijkheidsbegrenzing (helft
honorarium). Zonder deze exoneratie zouden arbiters de architect dus blijk-
baar volledig aansprakelijkheid hebben geacht.

Dat zou mij ook juist lijken. In de eerste plaats heeft de architect
hier gefaald in zijn primaire taak een technisch verantwoord ontwerp te
maken. Daarbij mag hij het niet laten aankomen op een eventuele "double
check" door een andere bouwparticipant, zodat hij op het uitblijven van
waarschuwende geluiden van andere betrokkenen bij de bouw (adviserend
ingenieur, aannemer) geen vertrouwen mag stellen. 8 Aan een eventuele
toerekening aan de opdrachtgever van het uitblijven van een waarschuwing
van andere door hem ingeschakelde bouwparticipanten komt men dan niet
toe.

Het ging ons in dit voorbeeld echter vooral om de aansprakelijkheids-
positie van de adviseur. Hem kan worden verweten, dat hij bij de bereke-
ning van de dakconstructie geen rekening heeft gehouden met de druk die
daarop zou ontstaan, als gevolg van een voor hem kenbare ontwerpfout van
de architect. Deze tekortkoming houdt zozeer verband met zijn primaire
taak als specialist voor constructies, dat ik het onjuist zou vinden bij de
bepaling van zijn aansprakelijkheid de fout van de architect mee te wegen
als een aan de opdrachtgever toe te rekenen schade-oorzaak.

Ook dit geval van samenlopende fouten van adviseur en architect leidt
daarom tot hoofdelijke aansprakelijkheid van beiden tegenover de opdracht-
gever, terwijl ook hier in de onderlinge verhouding tussen adviseur en archi-
tect een eventueel verschil in gewicht tussen de wederzijdse fouten maat-
gevend zal zijn voor de verdeling van de (interne) draagplicht.

b.       De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en adviseur

138. Uit het voorafgaande blijkt dus, dat hoewel tussen architect en specia-
list in het onderhavige model geen eigenlijke rechtsbetrekking bestaat, zij
beiden toch wel in functioneel opzicht op elkaars werk betrokken zijn en
dat deze betrokkenheid vanuit een juridische gezichtshoek bezien, een ze-
kere refiexwerking heeft op ieders individuele prestatieplicht.

Voor het overige is in deze structuur echter sprake van nevengeschik-
te, van elkaar onafhankelijke, bilaterale relaties tussen opdrachtgever en
architect, respectievelijk opdrachtgever en (iedere) specialist. Aan de eerst-
genoemde verhouding moge ik hier voorbijgaan. Daaraan is immers reeds in
het vorige hoofdstuk een bespreking gewijd. Op de relatie tussen opdracht-
gever en adviseur hoort daarentegen nog wel nader te worden ingegaan.

139. Veel nieuws valt er over de overeenkomst tussen opdrachtgever en
adviserend ingenieur eigenlijk niet te zeggen. Zij is algemeen civielrechte-
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lijk goeddeels een replica van de overeenkomst tussen opdrachtgever en
architect. De hoofdlijnen van de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en
adviserend ingenieur kunnen evenwijdig worden getrokken aan die welke
hierboven werden geschetst voor de relatie opdrachtgever-architect.

Evenals geldt voor de architectenovereenkomst, plegen ook op de advi-
seursovereenkomst standaardvoorwaarden van toepassing te worden verklaard.
De hiervoor gangbare voorwaarden zijn vervat in de 'Regeling van de vcr-
houding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau (RVOI)", vast-
gesteld door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) te 's-Gravenhage.
De laatste versie van de RVOI dateert van 1987.

Deze RVOI vertoont voor wat betreft de juridische kant ervan, in alge-
mene opzet en bewoordingen grote gelijkenis met de uit het vorige hoofdstuk
reeds bekende SR 1988. Naast talrijke punten van overeenkomst tussen RVOI
en SR zijn er tussen beide echter ook wet opmerkelijke verschillen aan te
wijzen. De naar mijn indruk juridisch meest interessante daarvan wil ik in
het nu volgende de revue laten passeren.29

140. Een eerste punt van verschil waarop ik zou willen wijzen betreft de
toedeling van venegenwoordigingsbevo:gdheid. Ingevolge art. 8 SR treedt de
architect bij de vervulling van de opdracht op als gemachtigde van de op-
drachtgever, tenzij partijen anders overeenkomen. Daartegenover wordt in
art. 7 lid 1 RVOI bepaald dat het adviesbureau slechts optreedt als ge-
machtigde van de opdrachtgever, indien en voor zover de opdrachtgever
het adviesbureau daartoe schriftelijk heeft aangewezen.

SR en RVOI kiezen dus terzake een principieel verschillend uitgangs-
punt. Dat van de RVOI is duidelijk "opdrachtgeversvriendelijkef. Het leidt
ertoe dat toedeling van vertegenwoordigingsbevoegdheid moet berusten op
een uitdrukkelijke en bewuste bewilliging van de zijde van de opdrachtge-
ver. De SR daarentegen houden hieromtrent een sluipbepaling in: de architect
is automatisch volledig vertegenwoordigingsbevoegd, tenzij de opdrachtgever
anders bedingt. Onder vigeur van de SR moet de opdrachtgever dus zelf
actie ondernemen om aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de architect
grenzen te stellen. Voor de opdrachtgever die de inhoud van de SR op dit
punt niet kent, of niet doorgrondt, vormt zo'n regeling een mogelijke valkuil.
Wel zij hieraan toegevoegd dat de kans op ongelukken wordt verkleind,
doordat de SR zelf op een belangrijk punt een beperking stellen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de architect: de totale kosten van
opdrachten tot bestekswijzigingen mogen niet hoger zijn dan een tussen
partijen vooraf overeengekomen bedrag dan wel een percentage van de
aannemingssom, of, bij gebreke daarvan, een bedrag gelijk aan 2% van de
aannemingssom.  Dat neemt echter niet weg dat het vanuit het gezichts-
punt van de opdrachtgever veel verkieslijker is, als de toedeling van ver-
tegenwoordigingsbevoegdheid moet berusten op een bewuste beslissing van
zijn kant. Zulks is gewaarborgd in de regeling van de RVOI, die daarom
mijn voorkeur heeft.
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Voor alle duidelijkheid zij er overigens nog op gewezen, dat hier de
vraag aan de orde was in hoeverre de architect, respectievelijk de adviseur,
hun opdrachtgever mogen vertegenwoordigen. Met het antwoord op die vraag
is echter niet zonder meer gegeven in hoeverre zij de opdrachtgever jegens
derden kunnen binden. De - interne - bevoegdheid tot vertegenwoordiging
en de - externe - vertegenwoordigingsmacht kunnen uiteenliggen. Ik moge
voor wat dit aspect betreft echter verwijzen naar hetgeen daaromtrent is
betoogd in het vorige hoofdstuk. 1 Het daar gestelde lijkt mij van over-
eenkomstige toepassing op de vertegenwoordigingspositie van de adviseur.

141. Een volgend punt van verschil betreft de samenwerking met derden.
Zowel in de SR als in de RVOI is in de mogelijkheid voorzien dat bij de
vervulling van de opdracht andere deskundigen worden betrokken. Het uit-
gangspunt van de SR is daarbij dat de derde wordt ingeschakeld onder
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, terwijl de RVOI er daarentegen
van uitgaat, dat de derde wordt ingeschakeld onder verantwoordelijkheid
van het adviesbureau zelf.32 Hierboven heb ik mij reeds nadrukkelijk tot
voorstander van dit tweede model verklaard, zodat duidelijk zal zijn dat ook
hier mijn voorkeur uitgaat naar de RVOI.

De SR bieden overigens wel een (indirecte) opening naar dit door mij
geprefereerde model. Mogelijk is namelijk een opdracht te verstrekken tot
de "algehele advisering voor een bouwproject".34 Daarbij is weliswaar niet
met zoveel woorden rekening gehouden met de eventuele inschakeling van
derden, doch het ligt voor de hand aan te nemen, dat zulks wel mogelijk
moet zijn, aangezien men van de architect redelijkerwijze niet mag verwach-
ten, dat hij deskundig is op alle bij het ontwerp te betrekken vakgebieden.
Als de architect in deze zetting echter hulp behoeft van een andere deskun-
dige, dan zal hij dat naar de aard van zulk een integrale ontwerpopdracht
alleen onder zijn eigen verantwoordelijkheid kunnen doen. De strekking van
een integrale opdracht is immers dat de opdrachtgever slechts met 66n op-
drachtnemer te maken heeft die verantwoordelijk is voor de gehele afwikke-
ling van de opdracht. Binnen het kader van zo'n speciale soort van opdracht
kan het door mij voorgestane samenwerkingsmodel dus wel gestalte krijgen.
In geval van een gewone opdracht aan een architect zal echter ingevolge de
SR het andere model gelden.

142. De wijze waarop in de SR, onderscheidenlijk de RVOI, de aansprake-
lijkheid wordt begrensd van architect, respectievelijk adviesbureau, vertoont
duidelijke parallellen. In beide wordt de te vergoeden schade beperkt tot
de schade die een rechtstreeks gevolg is van de gemaakte fout, en wordt
zij bovendien begrensd naar omvang en tijd.35 Ook in de uitwerking daarvan
stemmen beide regelingen sterk overeen. Een niet onbelangrijk verschilpunt
is echter dat de SR de aansprakelijkheid van de architect voor wat betreft
de omvang beperken tot het bedrag van diens honoran'unt (met een bodem-
aansprakelijkheid van f 150.000,- bij een volledige opdracht voor een bouw-
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project, en met een uiterste limiet van f 1.500.000,-), terwijl in de RVOI
de aansprakelijkheid van de adviseur beperkt wordt tot het bedrag van de
advieskosten (met een overeenkomstige bodem- en maximumaansprakelijk-
heid). Dit brengt mee dat de aansprakelijkheid van de adviseur wat verder
reikt dan die van de architect, want de advieskosten omvatten naast het
honorarium ook de gemaakte kosten en de ten behoeve van het object ge-
maakte toezichtskosten.36

143. In samenhang met de aansprakelijkheidsregeling heeft ook het veneke-

iingsaspect zowel in de SR als in de RVOI aandacht gekregen, echter in
principieel verschillende zin.

De architect is ingevolge de SR verplicht een beroepsaansprakelijk-
heidsverzekering af te sluiten ter zake van fouten als bedoeld in art. 55.37
Deze verzekering moet ten minste dekking bieden tot het bedrag waartoe de
architect op basis van de SR aansprakelijk kan worden gesteld.

De RVOI daarentegen verplicht de adviseur niet tot verzekering, doch
houdt slechts een informatieplicht dienaangaande in. De adviseur moet,
althans wanneer de opdracht betrekking heeft op de totstandkoming van een
object, de opdrachtgever attenderen  op de mogelijkheid  van  een  CAR( = con-
structie all risks)-verzekering voor het betreffende object. 8 Voldoet de
adviseur hieraan dan leidt zulks in beginsel tot een vermindering van zijn
aansprakelijkheid. Volgens art. 16 lid 6 is de adviseur in dat geval name-
lijk, behoudens wanneer anders is overeengekomen, alleen aansprakelijk voor
schaden die niet onder een gebruikelijke CAR-verzekering gedekt worden.
Mij lijkt deze consequentie slechts aanvaardbaar als de adviseur ook daar-
over vooraf informatie heeft verschaft. Het enkele attenderen op een ver-
zekeringsmogelijkheid acht ik onvoldoende rechtvaardiging om de adviseur
te vrijwaren voor schade die onder zo'n verzekering gedekt hadden kunnen
worden. Op dit punt acht ik de RVOI voor verbetering vatbaar.

144. Evenals in de SR is ook in de RVOI voorzien in de mogelijkheid van
tussentijdse beeindiging der overeenkomst door opzegging daarvan door 66n
der partijen. In de uitwerking hiervan verschillen beide regelingen echter in
niet onbetekenende mate. Hieronder zal daarvan een schets worden gegeven,
te beginnen met het geval van opzegging door de opdrachtgever.

Ingevolge art. 11 lid l RVOI kan de opdrachtgever, zonder dat daartoe
opgave van redenen wordt vereist, de opdracht tussentijds beBindigen. Als
de opdrachtgever daartoe overgaat, is hij blijkens het tweede lid verplicht
aan de adviseur te vergoeden: het honorarium naar de stand van de werk-
zaamheden, alsmede gemaakte en (wegens reeds aangegane verplichtingen)
nog te maken kosten (toezichtskosten daaronder begrepen). Daarenboven
dient hij de adviseur nog een extra bedrag te betalen van 10% van het
resterende   deel   van het honorarium   ( + toezichtskosten)   dat bij volledige

vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn geweest. Ik neem aan dat
deze "bonus" bedoeld is als compensatie voor de leegloop die de adviseur in
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zijn bureau zal ondervinden ten gevolge van de voortijdige beeindiging der
opdracht. Het gekozen vaste percentage heeft voor de adviseur het voordeel
dat hij zijn leegloopschade niet hoeft aan te tonen.

De verplichting tot betaling van de 10% bonus geldt, volgens het tweede
lid, echter niet in geval van beeindiging van de opdracht wegens overmacht.
Wanneer daarvan sprake is, wordt echter niet nader aangegeven. Ingevolge
(andermaal) het tweede lid kan het betalen van de bonus eveneens achter-
wege blijven, indien de opdracht beeindigd wordt wegens wanprestatie van
de adviseur. In dat geval heeft de opdrachtgever ingevolge het derde lid
van art. 11 bovendien recht op vergoeding van de "rechtstreekse" schade
die hij in verband met de beeindiging lijdt. De beperking tot "rechtstreekse"
schade sluit aan bij de in art. 16 voorziene algemene aansprakelijkheidsre-
geling welke hierboven  al eerder ter sprake kwam.

145. Ook ingevolge de SR kan de opdrachtgever, zonder dat daartoe opgave
van redenen wordt vereist, de opdracht tussentijds beeindigen.40 Gaat hij
daartoe over dan dient hij de architect, op analoge wijze als onder de RVOI
zou gelden, honorarium te betalen naar de stand van de verrichte werkzaam-
heden, alsmede de gemaakte en (in verband met reeds aangegane verplich-
tingen) nog te maken kosten te vergoeden.41 Ook volgens de SR dient daar-
enboven nog een "bonus" te worden betaald, maar deze berust op een andere
berekeningsgrondslag, namelijk 15% van het op de overeengekomen wijze te
berekenen honorarium voor het reeds verrichte werk.

Een bijzondere reden voor opzegging kan zijn gelegen in overmacht.42
Anders dan de RVOI geven de SR daarvan wel een voorbeeld: het geval dat
de opdrachtgever door hem niet toe te rekenen omstandigheden elk redelijk
belang bij de verdere vervulling van de opdracht verloren heeft. De finan-
cidle consequenties van opzegging op grond van overmacht zijn in SR en
RVOI op analoge wijze geregeld (honorarium naar stand werk, vergoeding

43voor gemaakte (en nog te maken) kosten; geen bonus).
Waar de RVOI uitdrukkelijk het geval van wanprestatie noemt als reden

voor tussentijdse beeindiging, daar geven de SR een omschrijving van een
situatie die zonder twijfel wanprestatie inhoudt: laakbare gedragingen van
de architect waardoor van de opdrachtgever in

rede kheid
niet gevergd

kan worden dat deze de overeenkomst verder uitvoert. Als hiervan sprake
is heeft de opdrachtgever het recht de opdracht voortijdig te be8indigen.
De consequenties daarvan verschillen echter niet onbetekenend van die welke
de RVOI verbindt aan tussentijdse betindiging van de opdracht wegens
wanprestatie van de adviseur.45

Anders dan de adviseur behoudt de architect in zo'n situatie namelijk
geen aanspraak op volledige honorering naar de stand van de werkzaam-
heden, doch kan hij slechts aanspraak maken op betaling voor zover de
door hem verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever "van nut" zijn;
voor zover dat het geval is, heeft de architect recht op het op de overeen-
gekomen wijze te berekenen honorarium, doch zulks onder een aftrek van
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een "korting" van 15%, en voorts op vergoeding van gemaakte kosten (doch
niet van wegens al aangegane verplichtingen nog te maken kosten). Hier
staat echter tegenover dat in de SR, anders dan in de RVOI, niet wordt
gerept over een verplichting tot vergoeding van de schade die de opdracht-
gever ten gevolge van de voortijdige beBindiging der opdracht lijdt, waarbij
in het bijzonder valt te denken aan vertragingsschade. Blijkbaar dient de
"korting" daarvoor als compensatie. De situatie zal zich echter gemakkelijk
kunnen voordoen dat de schade die de opdrachtgever van de tussentijdse
beeindiging ondervindt, het kortingsbedrag verre overtreft. In verband hier-
mee rijst nog de vraag of de opdrachtgever in geval van de hier bedoelde
"laakbare gedragingen" exclusief is aangewezen op de regeling die de SR
daarvoor geven, dan wel in plaats hiervan ook zou kunnen kiezen voor een
gewone vordering tot ontbinding van de overeenkomst met aanvullende
schadevergoeding op grond van wanprestatie. Waar deze mogetijkheid niet
helder en ondubbelzinnig is uitgesloten, doch veeleer sprake lijkt te zijn
van de toekenning daarnaast van een extra bevoegdheid, acht ik het redelijk,
nu het hier gaat om door de architect bedongen en van zijn beroepsorganka-
tie afkomstige standaardvoorwaarden, het ervoor te houden dat deze weg
open is gebleven. 6 Zou dc opdrachtgever echter hien,oor kiezen, dan stuit

47hij vervolgens op het hierboven ree(is besproken "exoneratiecomplet van
de artikelen 55-63 SR. Dit houdt, zoals wij zagen, een zeer uitgewerkt
stelsel van aansprakelijkheidsbeperkingen in, waardoor het verkrijgen van
volledige schadeloosstelling veelal illusoir zal blijken.

Tenslotte zij er nog op gewezen dat de SR de opdrachtgever ook het
recht geven de opdracht voortijdig te beeindigen, als blijkt dat het ontwerp
van de architect niet voor verwezenlijking vatbaar is. 8 In dat geval heeft
de architect ingevolge de SR slechts recht op honorering van de voor het
voorlopig ontwerp verrichte werkzaamheden en vergoeding van de daarbij
gemaakte kosten.49 Indien de onuitvoerbaarheid van het ontwerp is terug te
voeren op wanprestatie van de architect, zal een vordering tot ontbinding
voor de opdrachtgever verkieslijker zijn, omdat hij dan slechts tot honore-
ring gehouden zal zijn voor zover het werk van de architect voor hem
werkelijk waarde heeft gehad,50 en die zal bij een onuitvoerbaar ontwerp
gevoeglijk op nul gesteld kunnen worden. Om dezelfde reden als zotven
vermeld, neem ik ook hier aan dat die mogelijkheid niet door SR wordt
uitgesloten.

146. In SR zowel als RVOI is naast een regeling van opzegging van de over-
eenkomst door de opdrachtgever, eveneens voorzien in de mogelijkheid van
opzegging daarvan door de opdrachmemer, architect, respectievelijk advi-
seur. Ook hieromtrent bestaan echter talrijke verschilpunten in uitwerking
tussen beide regelingen.

Bezien wij eerst de RVOI. Ingevolge art. 12 lid 1 hiervan kan de advi-
seur de opdracht tussentijds beitindigen in geval van overmacht, voorts met
goedvinden van de opdrachtgever, en ten derde in geval van wanprestatie
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van de opdrachtgever. Volgens dit eerste lid behoudt de adviseur in alle
drie deze gevallen recht op honorering naar de stand der werkzaamheden en
op vergoeding van gemaakte (en nog te maken) kosten. Blijkens het tweede
lid heeft de adviseur in het laatstgenoemde geval (opzegging wegens wan-
prestatie opdrachtgever) bovendien recht op vergoeding van de
"rechtstreekse" schade die hij door de voortijdige beeindiging lijdt. De
beperking tot 'rechtstreekse' schade is consequent, want in het spiegelbeeld
van deze situatie (opzegging wegens wanprestatie adviseur) heeft omgekeerd
ook de opdrachtgever slechts recht op vergoeding van 'rechtstreekse'
schade. 1 In het tweede lid wordt voorts nog uitgedrukt dat onder wanpre-
statie van de opdrachtgever mede is begrepen: "zodanige gedragingen van de
opdrachtgever dat van het adviesbureau redelijkerwijs niet mag worden
verlangd de opdracht verder uit te voeren".

Naast de drie hier besproken beeindigingsmogelijkheden voorziet het
derde lid van art. 12 voorts nog in betindiging op grond van het hieron-
der 2 te bespreken art. 14 lid 4, of "op andere gronden", waarbij niet nader
wordt aangeduid waarin die andere gronden kunnen bestaan. In deze gevallen
heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van de "rechtstreekse' schade
die hij door de voortijdige betindiging der opdracht lijdt. Over honorering
of kostenvergoeding wordt verder niet gerept. Blijkbaar is de consequentie
van de beeindiging op de hier genoemde gronden dat de adviseur zijn recht
op vergoeding van honorarium en kosten verbeurt. Zo die interpretatie juist
is, dan is daarmee natuurlijk nog niet uitgesloten dat een redelijke uitleg
van de overeenkomst mede kan brengen, dat de adviseur nog wel een billijke
beloning voor het verrichte werk toekomt, voor zover dit, tevens rekening
houdende met de door de beeindiging veroorzaakte (vertragings)schade, voor
de opdrachtgever voordeel heeft opgeleverd.

147. Vergelijken wij het vorenstaande met de ter zake in de SR gegeven
regeling. In de eerste plaats valt dan op, dat onder de SR partijen ieder
het recht hebben de opdracht voortijdig te betindigen, zonder dat daartoe
opgave van redenen wordt vereist. 3 In de RVOI wordt zulks alleen bepaald
ten aanzien van de opdrachtgever. 4 De architect die van dit recht gebruik
wil maken, moet daarvoor echter wel een stevige prijs betalen. Aan neerleg-
ging van de opdracht worden namelijk dezelfde consequenties verbonden als
gelden wanneer de opdrachtgever de opdracht beeindigt wegens laakbare
gedragingen van de architect (alleen honorarium voor zover het verrichte
werk voor de opdrachtgever "van nut" is, met een "korting" van 15%, en
slechts vergoeding van gemaakte (niet van nog te maken) kosten). 5 Niette-
min is de architect door deze regeling beter af dan de adviseur. Als de
laatste namelijk de opdracht zou willen neerleggen, zonder dat zijn op-
drachtgever bereid is daarin te bewilligen, dan rest hem slechts de mogelijk-
heid op te zeggen wegens een "andere- grond in de zin van art. 12 lid 3
RVOI. Die weg is echter weinig aanlokkelijk, want hij leidt, zoals daarnet
bleek, enerzijds tot verval van de aanspraak op honorering en kostenver-
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goeding en anderzijds tot de plicht de (rechtstreekse) schade van de op-
drachtgever te vergoeden.

In art. 66 SR wordt als tweede opzeggingsgrond het geval genoemd,
dat ten gevolge van overmacht in redelijkheid geen verdere vervulling van
de opdracht kan worden gevergd. Ingevolge art. 74 lid 3 behoudt de architect
dan aanspraak op honorering van het verrichte werk en op vergoeding van
kosten. Zoals we zojuist zagen, kent de RVOI voor opzegging wegens over-
macht een analoge regeling.

Een derde grond die de architect reden kan geven de opdracht tussen-
tijds te betindigen is te vinden in art. 70 SR: laakbare gedragingen van de
opdrachtgever waardoor van de architect in redelijkheid niet kan worden
gevergd, dat hij de opdracht verder vervult. Indien de architect op deze
grond de overeenkomst opzegt, heeft hij blijkens art. 74 lid 1 recht op het
op de overeengekomen wijze te berekenen honorarium voor het reeds ver-
richte werk, vermeerderd met een "bonus" van 15%, alsmede een vergoeding
voor ter vervulling van de opdracht al gemaakte of (wegens daarvoor al
aangegane verplichtingen) nog te maken kosten.

De SR bieden de architect bij opzegging wegens laakbare gedragingen
van de updrachtgever dus wel een bepaalde bonus, maar een recht op
schadevergoeding wordt hem daarbij niet gegeven. Aannemelijk is echter dat
de hem wel toegekende bonus is bedoeld als compensatie voor de leegloop
die hij in zijn bureau zal ondervinden door de voortijdige beeindiging van
de opdracht. Feitelijk verschilt de positie van de architect daarom niet zo-
veel van die van de adviseur in een situatie als deze, omdat de laatste in
een dergelijke context weliswaar geen aanspraak kan doen gelden op een
bonus, maar wel, zoals zoeven bleek, aanspraak kan maken op vergoeding
van de (rechtstreekse) schade die hij ten gevolge van de beeindiging lijdt,
waarbij in de eerste plaats toch valt te denken aan leegloopkosten. Een
niet onbelangrijk verschil is echter dat in deze zetting de adviseur zijn
schade wet zal moeten kunnen aantonen, terwijl de architect zijn bonus kan
toucheren ongeacht of dit bedrag overeenstemt met zijn werkelijke schade.

148. Onder vigeur van de SR zowel als de RVOI heeft het overlijden van
de opdrachtgever op zich geen invloed op het voortbestaan van de
overeenkomst. 6 Zij wordt niet uit dien hoofde ontbonden. De SR bepalen
echter wel dat de architect van de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de
overleden opdrachtgever mag verlangen dat dezen een gezamenlijke vertegen-
woordiger zullen aanwijzen. Bij gebreke van een dergelijke aanwijzing heeft
de architect het recht de opdracht voortijdig te beeindigen, zulks met be-
houd van zijn recht op honorering van het verrichte werk en vergoeding van
gemaakte en nog te maken kosten. 7 De RVOI kent geen overeenkomstige

bepaling. Het ontbreken van een aanspreekbare persoon zou, dunkt mij, onder
omstandigheden de vervulling van de opdracht echter zozeer kunnen frustre-
ren, dat grond bestaat voor opzegging wegens overmacht.58
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Omgekeerd leidt ook het overlijden van de opdrachtnemer, architect of
adviseur, niet automatisch tot betindiging der opdracht. Wel kan deze om-
standigheid een opzeggingsgrond opleveren, zowel voor de rechtsopvolgers
van de overleden opdrachtnemer, als voor de opdrachtgever. Ingevolge de
SR59 bestaat zo'n opzeggingsmogelijkheid zonder meer, volgens de RVOI60
daarentegen alleen indien de betreffende partij aan het overlijden een rede-
lijk belang tot beeindiging kan ontlenen. De consequenties van een eventuele
betindiging op deze grond worden in SR en RVOI op overeenkomstig wijze
geregeld: honorering naar de stand van de verrichte werkzaamheden en
vergoeding van gemaakte en nog te maken kosten.61

149. Zowel de SR als de RVOI geven een regeling voor het geval de op-
dmchtgever een rechtspenoon is en deze ontbonden wordt, of zijn rechts-
persoonlijkheid verliest, dan wel de opdracht gegeven is door in het verband
van een vennootschap onder firma of maatschap samenwerkende personen en
deze vennootschap ontbonden wordt. In de uitwerking hiervan zijn echter
andermaal niet onbelangrijke verschillen aan te wijzen. Ingevolge de SR 2
levert het zich voordoen van 66n van deze omstandigheden voor de weder-
partij een opzeggingsgrond op, terwijl zulks onder de RVOI63 automatische
betindiging der overeenkomst medebrengt per het moment waarop de betref-
fende omstandigheid ter kennis van de adviseur is gebracht. Ook in de
regeling van de gevolgen is er verschil. Onder de SR64 heeft de architect
bij betindiging op deze grond recht op honorering naar de stand van de
werkzaamheden en op vergoeding van gemaakte en nog te maken kosten,
terwijl onder de RVOI65 de adviseur daarenboven nog aanspraak kan maken
op een bonus  van  10%  van het resterende  deel  van het honorarium  ( +   toe-
zichtskosten) dat verschuldigd zou zijn geweest bij volledige vervulling van
de opdracht.66

SR zowel als RVOI geven omgekeerd ook een regeling voor het geval
dat als opdrachtnemer een rechtspersoon optreedt en deze ontbonden wordt,
dan wel de opdracht wordt vervuld door in maatschapsverband samenwerken-
de personen en deze maatschap ontbonden wordt. Ook hier verschilt de
uitwerking. Onder de SR67 levert het zich voordoen van dergelijke om-
standigheden eveneens een opzeggingsgrond op voor de wederpartij, terwijl
zulks onder de RVOI68 andermaal automatische beeindiging der overeenkomst
medebrengt, ditmaal echter per het moment van die gebeurtenis zelf, en dus
niet pas bij kennisgeving daarvan aan de wederpartij. Voorts is er een
verschil met betrekking tot de gevolgen. Weliswaar geven beide regelingen
de opdrachtnemer uitzicht op honorering naar de stand der werkzaamheden

69en op vergoeding van gemaakte en nog te maken kosten, maar ingevolge
art. 12 lid 3 RVOI kan de opdrachtgever daartegenover van de adviseur
vergoeding vorderen van de rechtstreekse schade die hij door de voortijdige
beeindiging lijdt.

150. Tenslotte kan de opdracht nog een voortijdig einde vinden wegens de

102



omstandigheid dat een partij in staat van faillissement wordt verklaard, dan
wel aan een partij suistance van betaling wordt verleend. Onder vigeur van
de SR heeft als een partij in 66n van deze situaties verzeild raakt, de
wederpartij het recht de opdracht voortijdig te beeindigen. 0 Het zich voor-
doen van 66n dezer omstandigheden levert dus een opzeggingsgrond op. De
gevolgen zijn, ongeacht van wie de opzegging uitgaat, gelijk: honorering
naar de stand van de werkzaamheden en vergoeding van gemaakte en nog te
maken kosten.71

De regeling die de RVOI hieromtrent geeft is wat gecompliceerder.
Indien 66n van de opgemelde omstandigheden de opdrachtgever treft, is de
adviseur bevoegd de curator (in geval van faillissement), dan wel de op-
drachtgever en de bewindvoerder (in geval van surseance van betaling) te
sommeren om binnen acht dagen te verklaren of de overeenkomst gestand
zal worden gedaan, onder zekerheidstelling voor de juiste nakoming van de
overeenkomst. Wordt niet binnen die acht da en aan die sommatie voldaan,%dan is de overeenkomst ipso facto ontbonden. De adviseur heeft dan recht
op honorering naar de stand der werkzaamheden, vergoeding van gemaakte
en nog te maken kosten, en een bonus van 10% van het resterende deel van
het  honorarium (+ toezichtskosten)  dat bij volledige vervulling der opdracht
verschuldigd zou zijn geweest.73 Treft 66n van beide genoemde omstandig-
heden omgekeerd de adviseur, dan kan de opdrachtgever mutatis mutandis
een analoge sommatie uitbrengen, waarbij eveneens geldt dat de overeen-
komst ipso facto ontbonden is, als daaraan niet tijdig gevolg wordt gege-
ven.74 In dat geval heeft de architect recht op honorering naar de stand
van de werkzaamheden en op vergoeding van gemaakte en nog te maken
kosten.75

151. Een heel ander onderwerp betreft de bescherming van de intellectuele

eigendom met betrekking tot de vruchten van de door de architect, respec-
tievelijk de adviseur te verrichten arbeid.

Zowel de SR als de RVOI houden op dit gebied regelingen in ter be-
scherming van de auteursrechtelijke aanspraken die de architect, onder-
scheidenlijk de adviseur, aan hun werk kunnen ontlenen.76 Deze stemmen in
hoofdlijnen overeen. Een verschilpunt betreft echter het geval dat de op-
drachtgever de opdracht tijdens de bouw om hem moverende redenen betin-
digt. De SR voorzien voor die situatie in de mogelijkheid van voortzetting
van de uitvoering onder de mits van een billijke vergoeding aan de architect
voor diens auteursrecht.77 In de RVOI komt van zulk een bepaling geen

pendant voor.
Anders dan de SR kent de RVOI naast een regeling met betrekking tot

auteursrechtelijke aanspraken, ook nog een voorziening voor het geval de
adviseur bij de vervulling der opdracht een octrooieerbare vinding doet.78
Dit verschil hangt samen met de andere aard die aan adviserend ingenieurs
verleende opdrachten kunnen hebben. In de regeling wordt onderscheid ge-
maakt tussen het geval dat de vinding is ontstaan door uitwisseling van
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kennis tussen opdrachtgever en adviseur, dan wel louter op het conto van
de adviseur kan worden geschreven. In de eerste situatie heeft de opdracht-
gever het recht op die vinding octrooi aan te vragen, doch dient hij bij
verkrijging daarvan de adviseur wel een (niet overdraagbare) licentie op
die vinding te verlenen. In het tweede geval, alsmede indien de opdrachtge-
ver in de eerst bedoelde situatie afziet van een octrooi-aanvraag, is de
adviseur gerechtigd op de vinding octrooi aan te vragen. Na verkrijging
daarvan zal hij dan op zijn beurt de opdrachtgever een (niet overdraagbare)
licentie dienen te verlenen, zulks voor de toepassing van de vinding in diens
(huidige) bedrijfsvoering.

152. Tot besluit van dit overzicht tussen SR en RVOI wijs ik nog op een
verschil met betrekking tot de daarin voorkomende geschillenregelingen.
Weliswaar wordt in beide regelingen de beslechting van geschillen onder-
worpen aan arbitrage, doch daarbij wordt naar verschillende arbitrale rechts-
gangen verwezen. De SR stipuleert arbitrage overeenkomstig het Arbitrage-
reglement van de Stichting Arbitrage-Instituut Bouwkunst, de RVOI daar-
tegenover bedingt arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Commissie
van Geschillen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.79

Deze verscheidenheid van arbitrale rechtsgangen is voor de opdracht-
gever uiterst bezwarend.80 Zoals eerder bleek81, zal het voor de, op het
gebied van de bouw veelal ondeskundige, opdrachtgever vaak bijzonder
moeilijk zijn om uit te maken of een bepaalde ontwerpfout nu te wijten is
aan een tekortkoming van de architect, dan wel van de adviseur, terwijl
zich bovendien licht de situatie kan voordoen dat sprake is van samenlopende
fouten van architect En adviseur. Tegen deze achtergrond bezien zou het
zeer wenselijk zijn als de opdrachtgever architect en adviseur beiden in 66n
arbitrale procedure zou kunnen betrekken. SR en RVOI voorzien echter niet
in de mogelijkheid van een gevoegde behandeling.

2.3   DE ADVISEUR ALS ONDER-OPDRACHTNEMER

a. Aansprakelijkheid

153. Wanneer een architect ter vervulling van een ontwerpopdracht, behoefte
heeft aan de hulp van een adviseur, omdat zijn kennis op een bepaald gebied
niet ver genoeg reikt, dan zou bet, zo betoogde ik hierboven82, voor de
hand liggen dat hij de door hem gewenste adviseur ook voor zijn eigen ver-
antwoordelijkheid zou inschakelen. Als gezegd 3 gebeurt dat in de praktijk
echter zelden, doch is integendeel de gebruikelijke gang van zaken dat op
verlangen van de architect zulk een adviseur wordt ingeschakeld door en
voor verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer tot de bouw zelf. Dusdoende
kan de initiatiefnemer zich echter danig in een wespennest steken, doordat
hij in deze structuur, zoals boven 4 bleek, zijns ondanks betrokken kan
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worden in een zwartepietenspel van architect en adviseur.
Een in juridisch opzicht veel overzichtelijkere situatie ontstaat daar-

entegen, wanneer de architect van de initiatiefnemer tot de bouw een inte-
grale ontwerpopdracht aanvaardt, doch vervolgens voor eigen verantwoor-
ding de hulp van een adviseur inroept, voor die ontwerpfacetten welke hij
niet zelf beheerst. De architect draagt dan tegenover de initiatiefnemer de
verantwoordelijkheid voor het totale ontwerp. Eventuele fouten van de advi-
seur worden in deze zetting aan de architect toegerekend, op grond van de

regel dat men heeft in de staan voor de personen van wier hulp men bij de
uitvoering van een verbintenis gebruik maakt.85 De architect kan dan ver-
volgens op zijn beurt weer verhaal zoeken op de adviseur, die immers in
deze structuur als zijn opdrachtnemer geldt.

Daarbij kunnen zich voor de architect natuurlijk wel bewijsproblemen
voordoen. De architect is echter ook beter in staat daaraan het hoofd te
bieden dan de initiatiefnemer tot de bouw, omdat in deze zetting de archi-
tect degene is met het meeste overzicht over het verloop van het totale
ontwerpproces.

154. Tot dusver ben ik ervan uitgegaan dat de keuze van de adviseur bij de
architect ligt. Denkbaar zou evenwel ook zijn dat de architect daarin niet
vrij is, doch dat de in te schakelen adviseur verplicht door de initiatief-
nemer tot de bouw wordt aangewezen. Dit lijkt mij echter een louter theo-
retische mogelijkheid. Architecten zijn, dunkt mij, toch al niet erg geneigd
verantwoordelijkheid te aanvaarden voor ontwerpbijdragen van anderen, laat
staan dat zij verantwoordelijkheid zullen willen dragen voor hulppersonen
die zij niet zelf hebben kunnen uitkiezen.

Mocht dat nochtans wel een keer gebeuren dan rijst de vraag, of de
regel dat de debiteur heeft in te staan voor de hulppersonen van wie hij
zich bij de uitvoering van zijn verbintenis bedient, ook voor die situatie
onverkort dient op te gaan. Ik wil die vraag hier echter laten rusten, omdat
zich in het volgende hoofdstuk, gewijd aan de problematiek rond de in-
schakeling van specialisten in de fase van de uitvoering, een betere gelegen-
heid voordoet die kwestie aan de orde te stellen.86 Het is namelijk in het
kader van de aanneming van werk een vrij vaak voorkomende figuur dat de
debiteur (aannemer) voor eigen verantwoordelijkheid gebruik moet maken
van de diensten van bepaalde hulppersonen (onderaannemers, leveranciers)
die hem door de crediteur (opdrachtgever) zijn aangewezen.

b. "Paardesprong"

155. Het spreekwoord luidt "geen rozen zonder doornen: Dat gezegde gaat
ook op voor die welke ontluiken in de tuin van het recht. Zo moge het
waar zijn dat het model waarbij de adviseur werkzaam is onder verantwoor-
delijkheid van de architect, voor de initiatiefnemer tot de bouw een over-
zichtelijke situatie inhoudt, doch voor de adviseur kan in diezelfde structuur,
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zoals hieronder zal blijken, een onverwachte valkuil gelegen zijn.In het voorafgaande 7 bleek dat adviserend ingenieurs hun aansprake-
lijkheid voor eventuele beroepsfouten op analoge wijze plegen te beperken
als architecten doorgaans doen, namelijk door met hun opdrachtgevers de
toepasselijkheid overeen te komen van standaardvoorwaarden waarin bepaalde
exoneraties zijn opgenomen. In het onderhavige model treedt de architect
echter op als wederpartij van de adviseur en blijft de initiatiefnemer tot de
bouw buiten schot. De opzet is immers dat de laatste uitsluitend te maken
zal hebben met de architect en niet met eventuele door deze gewenste
hulppersonen.

Tegen deze achtergrond kan zich echter het volgende probleem af-tekenen. Stel dat in het uiteindelijke ontwerp van de architect een fout is
geslopen die valt terug te voeren op een onnauwkeurigheid van de adviseur,bijvoorbeeld een verkeerde constructieberekening. Indien dan tengevolge van
deze fout aan het latere bouwwerk schade optreedt, zal de initiatiefnemer
daarvoor ongetwijfeld de architect aansprakelijk kunnen stellen. Het gaathier immers om een tekortkoming van een onder verantwoordelijkheid van
de architect werkzame hulppersoon. De architect zal echter, zodra hij zal
worden aangesproken, een beroep doen op de overeengekomen exoneraties,
die zoals wij eerder 8 zagen uiterst stringent zijn.

Om die te ontwijken zou de initiatiefnemer wel eens op het idee kun-
89nen komen een zet uit te proberen, die door Royer  met een aan het

schaakspel ontleende term is benoemd als de "paardesprong" in het privaat-recht. In casu zou deze zet hierop neerkomen, dat de initiatiefnemer over
het veld van de architect heenspringt en een zijwaartse, op onrechtmatige
daad te gronden, aanval opent op de zich op een naastgelegen veld bevinden-
de adviseur. Dusdoende lijkt de initiatiefnemer dan ongellinderd zijn slag te
kunnen slaan. De adviseur wordt immers weI tegenover de architect gedekt
door de bedongen exoneraties, maar ten opzichte van de initiatiefnemer tot
de bouw staat hij op het eerste gezicht volstrekt onbeschermd.

156. Wordt zo'n in de schuinte uit te voeren aanvat echter wel door de
"spelregels" van het recht toegelaten? Zoals voor de meeste rechtsvragen
geldt, luidt ook hier het stereotiepe antwoord: dat hangt van de omstan-
digheden af.

In de jurisprudentie is namelijk weliswaar reeds vaak de figuur aan-
vaard, dat men door wanprestatie te plegen jegens zijn contractuele weder-
partij, tegelijk ook een onrechtmatige daad kan begaan tegenover een derde
die daardoor in zijn belangen wordt geschaad, doch de vraag of daarvan
met betrekking tot de desbetreffende casus ook werkelijk sprake was, werd
stecds aan de hand van de bijzondere omstandigheden van het geval beant-
woord.90 Deze jurisprudentie wordt derhalve gekenmerkt door een laag
"generalisatie-quotiant .„ 91

Bezien wij daarom of de concrete omstandigheden van de onderhavige
casus voldoende aanknopingspunten bieden ter rechtvaardiging van een actie
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uit onrechtmatige daad tegen de onzorgvuldige adviseur. Het volgende lijkt
mij dan van belang.

De strekking van de opdracht aan de adviseur is een bijdrage te leve-
ren aan een ontwerp voor een daarnaar uit te voeren bouwwerk. De adviseur
moet er dus op bedacht zijn, dat een fout van zijn kant vrijwel zeker zal
leiden tot gebreken aan het latere bouwwerk. Hij behoort daarom te besef-

fen, dat hij door een onzorgvuldige vervulling van zijn werkzaamheden, grote
kans loopt schade te berokkenen aan degeen op wiens initiatief de bouw
geschiedt, als ook dat die schade zeer aanzienlijk kan zijn, omdat het
meestal zeer gecompliceerd is een eenmaal tot beton, steen of staal ver-
harde ontwerpfout achteraf ongedaan te maken.

In ons geval gaat het bovendien om een adviseur met betrekking tot
de constructies. Van zo'n specialist mag, dunkt mij, ook in meer algemene
zin grote nauwgezetheid worden verwacht, gezien de ernstige gevaren die
een gebrekkig geconstrueerd bouwwerk in zich kan bergen voor de personen
die zich daarbinnen of in de nabijheid daarvan zullen bevinden.

157. In het licht van deze omstandigheden houd ik het ervoor, dat een
"paardesprong" in casu wel loelaalbaar is. De initiatiefnemer tot de bouw
lijkt daarmee een goede zet te kunnen doen. Eerst ontwijkt hij door over
de architect heen te springen, de met deze overeengekomen aansprakelijk-

heidsbeperking. Vervolgens lijkt hij door als "beschadigde derde' de adviseur
aan te spreken, immuun te zijn voor de exoneraties die de adviseur tegen-
over de architect heeft bedongen.

Dat laatste is echter bij nadere beschouwing slechts schijn. Het gaat,
althans in mijn ogen, in de geschetste situatie niet aan, dat de initiatief-
nemer tot de bouw zich jegens de adviseur gedraagt als toevallige buiten-
staander. Hij is namelijk integendeel zeer nauw bij de overeenkomst tussen
architect en adviseur betrokken.

Het is immers zijn architect, die op zijn verlangen en in afwijking van
het gebruik92 hier tegenover de adviseur de rol heeft vervuld van opdracht-
gever. De adviseur zal hieruit begrepen hebben, dat degeen te wiens behoeve
het ontwerp werd vervaardigd, zelf geen bemoeienis wenste te hebben met
het verloop van het ontwerpproces en daarom de afwikkeling daarvan geheel
aan zijn architect heeft overgelaten. Door echter zo aan de architect de
vrije teugel te laten bij de uitwerking van de opdracht, heeft de opdracht-

gever wel de schijn gewekt dat deze de hele afwikkeling in handen had.93

Tegen die achtergrond zal de adviseur er echter van zijn uitgegaan,
dat de afspraken die hij met de architect ter zake van de opdracht heeft

gemaakt, niet zouden worden doorkruist door daaraan contraire gedragingen
van degeen in wiens opdracht de architect op zijn beurt werkzaam was. In
vertrouwen daarop zal hij, naar valt aan te nemen, zijn honorariumvordering
hebben gebaseerd op de met de architect overeengekomen aansprakelijkheids-
begrenzing, zodat een onbeperkte aansprakelijkheid niet in zijn declaraties
is verdisconteerd.94
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Dit vertrouwen dient naar mijn mening te worden beschermd. De initia-
tiefnemer tot de bouw heeft namelijk, door de afwikkeling van het ontwerp-
proces geheel aan de architect over te laten, er zelf aanleiding toe gegeven,
dat de adviseur de architect identificeerde  met degene in wiens belang hij
uiteindelijk werkzaam was. Ik vind daarom, dat de initiatiefnemer tot de
bouw de afspraken die zijn architect heeft gemaakt met betrekking tot de
aansprakelijkheid van de adviseur, zou behoren te respecteren.

158. Hoe valt echter zulk een doorwerking van contractsbepalingen jegens
een ander dan de directe wederpartij bij de desbetreffende overeenkomst
methodisch te verantwoorden? Is het immers niet zo dat een overeenkomst
alleen van kracht is tussen de handelende partijen?96

Over de hier aangesneden kwestie bestaat een omvangrijke literatuur
en rechtspraak.M Velerlei constructies worden daarin beproefd om te verkla-
ren, waarom onder omstandigheden een contractueel aansprakelijkheidsbeding
kan werken jegens een ander dan de directe wederpartij bij de overeenkomst
waarop dat beding berust.

De (indien aanvaardbaar) zonder twijfel meest hechte fundering daar-
voor levert de door Kortmann voorgestelde vertegenwoordigingsconstructie
op. De "op-het-eerste-gezicht-derde" is alleen dan gebonden aan een contrac-
tueel aansprakelijkheidsbeding, zo betoogt Kortmanne, als 4 bij nadere
analyse als partij geduid kan worden bij de overeenkomst waarvan het aan-
sprakelijkheidsbeding deel uitmaakt of bij het aansprakelijkheidsbeding alleen.
Daarvan is in de visie van Kortmann sprake, wanneer degeen die in het
exoneratiebeding heeft toegestemd, welbeschouwd valt aan te merken als
vertegenwoordiger van de "op-het-eerste-gezicht-derde". De "op-het-eerste-
gezicht-derde" blijkt dan op het "twee(le gezicht in werkelijkheid geen derde
te zijn, doch partij. Een stevigere grondslag voor diens gebondenheid lijkt
mij niet denkbaar.

Gaat men van deze zienswijze uit dan is natuurlijk de vraag waar alles
om draait, aan de hand van welk criterium kan worden getoetst of er sprake
is van vertegenwoordiging. Voor Kortmanne is de wilsleer hier richtsnoer:
"In de verhouding principaal-tussenpersoon-derde is degeen, die uiteindelijk
de wil tot binding blijkt te hebben partij bij de overeenkomst met de derde".

159. Volgen wij voor de oplossing van onze casus het spoor van Kortmann,
dan zullen wij, vrees ik, spoedig op een stootblok botsen. De initiatiefnemer
tot de bouw heeft immers bewust geen overeenkomst met de adviseur willen
sluiten. Weliswaar zou men dit obstakel nog kunnen ontwijken door aan te
nemen, dat de initiatiefnemer wel partij wilde zijn bij het exoneratiebeding,
maar niet bij de rest van het contract. Zo'n redenering doet echter toch te
onwerkelijk aan om te kunnen overtuigen.100

Door de wissel tijdig over te halen kunnen wij echter voorkomen op
een dood spoor te geraken. Vertegenwoordiging kan immers ook wel over
een ander spoor worden geleid. In de literatuur wordt namelijk door som-
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migen met verve verdedigd, dat de vraag of al dan niet van vertegenwoordi-
ging sprake is, ware te beantwoorden aan de hand van het criterium in wiens

belang of voor wiens rekening is gehandeld. In deze benadering is101 102

niet het wilsmoment, doch het economisch moment van doorslaggevende bete-
kenis.103

160. Rijden wij over dit spoor dan lijken wij ons einddoel, gebondenheid
van de initiatiefnemer tot de bouw aan de door de architect aanvaarde
exoneratiebedingen van de adviseur, onbelemmerd te kunnen bereiken. De
architect is immers in de geschetste situatie op voor alle betrokkenen ken-
bare wijze opgetreden in het belang van de initiatiefnemer tot de bouw,
voor wie het ontwerp immers uiteindelijk was bestemd. Bovendien zal de
adviseur per saldo ook werkzaam zijn geweest voor rekening van de initia-
tiefnemer tot de bouw, want weliswaar zal de adviseur zijn nota hebben

gepresenteerd aan de architect, doch deze zal, naar gevoeglijk valt aan te
nemen, die rekening op zijn beurt in zijn honorarium hebben doorberekend.

Een voordeel van deze economisch getinte benadering lijkt mij, dat nu
ook de betekenis zichtbaar wordt van de hierboven gebleken omstandig-104

heid, dat de rekening van de adviseur gebaseerd was op dc met de architect
afgesproken aanspraketijkheidsbegrenzing. Zou de initiatiefnemer tot de bouw
deze limitering mogen negeren, dan zou hem, zo valt gemakkelijk in te zien,
een onverdiend voordeel ten deel vallen. Het dragen van het risico van een
onbeperkte aansprakelijkheid was immers niet in het honorarium van de
adviseur verdisconteerd, zodat de initiatiefnemer tot de bouw, voor wiens

rekening de adviseur uiteindelijk werkzaam was, daarvoor ook niet heeft
betaald.105 Een ruimere aansprakelijkheidslast dan zou voortvloeien uit de
bedongen exoneraties is derhalve "sine causa".106

161. De kans om langs de tot zover gevolgde weg doorwerking van aan-
sprakelijkheidsbedingen aanvaard te krijgen is vrijwel nihil. In de eerste
plaats heeft Kortmanns vertegenwoordigingsconstructie in de literatuur107

hoegenaamd geen weerklank gevonden. Voorts heeft ook de Hoge Raad108 in
deze context meermalen duidelijk afstand genomen van de vertegenwoordi-
gingsgedachte. Bovendien zou deze constructie in de onderhavige situatie
slechts tot doorwerking kunnen leiden als wordt uitgegaan van het door
Kortmann zelf verworpen en ook overigens omstredenl09 economisch getinte
criterium dat Van Dunnt en Schoordijk aanleggen bij de beoordeling of van
vertegenwoordiging sprake is. Bezien wij daarom of er nog andere benade-
ringen bestaan om doorwerking van aansprakelijkheidsbedingen te kunnen
motiveren.

Zo zou men zich bijvoorbeeld kunnen laten inspireren door Cahen110

waar deze betoogt, dat het kan voorkomen, dat iemand zo nauw bij een
overeenkomst betrokken is, dat hij, hoewel zelf geen partij, toch evenmin
als derde te beschouwen valt, doch een tussenpositie inneemt. Cahen heeft
de persoon in deze tussenpositie aangeduid als "contractueel betrokken der-
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de". Ten opzicht van deze "contractueel betrokken derde" werken, in de
visie van Cahen, de contractuele rechten en plichten door 'voor zover de
redelijke afwikkeling van de overeenkomst dit vereist". Een aansprakelijk-
heidsbeding kan, volgens Cahen, voor zulk een doorwerking in aanmerking
komen, want als het belang van A is ondergebracht bij de overeenkomst B-
C, dan is, zijns inziens, de keerzijde daarvan de uitschakeling van de regels
van buitencontractuele belangenbescherming.111

Hoewel de leer van Cahen volgens Kortmann van originaliteit en112

volgens Van Schilfgaarde van visie getuigt, hebben beiden toch moeite113

met de juridische fundering ervan. Inderdaad lijkt ook mij toe dat Callen
niet duidelijk maakt waarop de eventuele doorwerking van contractuele
rechten en plichten nu eigenlijk berust. Hij plaatst de "contractueel betrok-
ken derde" weliswaar "op de grens van het krachtveld der overeenkomst",
maar voor mij blijft dan de vraag hoe de magneetwerking kan worden ver-
klaard die hem daarbinnen trekt.

162. Een benadering die sterke gelijkenis vertoont met die van Cahen114
kan men aantreffen in de bekende arresten van de Hoge Raad inzake "ge-
gaste uien"115 en "Secun'co/116. In beide gevallen deed zich volgens de
Hoge Raad de figuur voor, dat een derde C aansprakelijkheidsbeperkingen,
overeengekomen in de relatie A-B, in redel#kheid tegen zich moest laten
gelden, ook al was C geen partij bij de overeenkomst A-B. Evenals Cahen
zoekt de Hoge Raad de grondslag voor deze gebondenheid dus niet in een
eventueel (mede-)partij-zijn van C, doch in de redelijkheid. Door het gebruik
van een zo algemeen en daardoor zo weinig zeggend predicaat van waarde-
ring, wordt de vraag naar de rechtvaardiging van derdenwerking van con-
tractsbedingen echter niet werkelijk beantwoord.117 De verwijzing naar de
redelijkheid heeft, in bouwtermen uitgedrukt, slechts de betekenis van de
aanwijzing van het bouwterrein. Daarmee is wel gezegd waar gebouwd mag
worden, maar niet met welke bouwstoffen dat zou kunnen geschieden. Die
moeten nog worden aangevoerd in de vorm van argumenten waarmee kan
worden gemotiveerd waarom de redelijkheid in casu doorwerking met zich
meebrengt.

In opgemelde arresten wordt zulk een argumentatie ook wel gegeven.
In beide gevallen wordt de motivering echter geheel opgebouwd uit de sped-
fieke omstandigheden van de desbetreffende casus. De gegeven overwegingen

.118worden derhalve gekenmerkt door een laag "generalisatie-quotient zodat
het een nogal speculatieve bezigheid lijkt daaruit algemene conclusies te
trekken. Dat blijkt bijvoorbeeld al duidelijk hieruit, dat twee bekende com-
mentatoren van het "Securicor"-arrest in hun analyse daarvan, tot tegen-
gestelde uitkomsten komen met betrekking tot de waag of het eerdere "mof-
fenkit"-arresti 19, waarin derdenwerking van exoneraties niet werd aanvaard,
nu al of niet is achterhaald. De een, Bloembergen,20, meent van niet, de
ander, Van Schilfgaarde121, daarentegen zou het niet verbazen als de Hoge
Raad thans in een soortgelijk geval anders zou beslissen.
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Zelf vind ik eigenlijk alleen het in het 'gegaste uien"-arrest genoemde
gezichtspunt dat de opdrachtnemer de vrije hand is gelaten bij het regelen
van de opdracht, houvast bieden. Dat aspect vormde dan ook voor mij hier-
boven een factor ten gunste van doorwerking van aansprakelijkheidsbe-122

dingen. Voor het overige laten deze arresten veel onzekerheid bestaan.
Daarin is weinig verandering gekomen door het derde arrest in de reeks:
het "sinaasappelen"-arrest.123 In deze zaak werd, anders dan in de beide

zojuist genoemde arresten, doorwerking van contractsvoorwaarden afgewezen,
doch ook hier werd de beslissing gemotiveerd op basis van de concrete om-
standigheden van het geval, zodat ook hier de gegeven overwegingen worden

gekenmerkt door een laag "generalisatie-quotient". Wel schuilt in de "sinaas-

appelen"-uitspraak nog een interessant dogmatisch facet, waar gesteld wordt
dat een door de redelijkheid geindiceerde doorwerking van een contractueel
beding slechts kan worden gerechtvaardigd, indien zij past in het stelsel der
wet. Daarmee wordt trouw betuigd aan de Quint-Te Poel-leer.124 Onder
welke omstandigheden doorwerking gerechtvaardigd is, blijft echter in neve-
len gehuld.

163. Tegen deze achtergrond lijkt het mij weinig zinvol de feiten uit de
casus van de onnauwkeurige adviseur op een goudschaaltje af te wegen tegen
de omstandigheden die de Hoge Raad in de arresten inzake "gegaste uien",
"Securicor" of "sinaasappelen" relevant heeft geoordeeld.

De feiten die aan deze drie gevallen ten grondslag liggen zijn bovendien
niet identiek. Naast punten van overeenstemming zijn daarin ook punten van
verschil te constateren. Het is echter niet doenlijk het "soortelijk gewicht"
te berekenen van iedere omstandigheid afzonderlijk, zodat men bij afwezig-
heid van den of meer omstandigheden uit het rijtje van "gegaste uien",
"Securicor", "sinaasappelen" niet exact kan bepalen wat men daarvoor ter
compensatie moet toevoegen om weer in balans te geraken.

Ik volsta daarom met de constatering, dat de redelijkheid een mogelijk
bouwterrein biedt om daarop een onderkomen te bouwen voor de figuur van
derdenwerking van exoneraties. Wie echter op deze kavel wenst te bouwen,
moet wel zelf voor de benodigde bouwstoffen zorgen. Bij de keuze van de
meest geschikte daarvoor, kan men zich enigszins orienteren op die welke

de Hoge Raad in "gegaste uien", 'Securicor" en "sinaasappelen" heeft ver-
werkt. Er zijn echter stellig nog vele andere soorten voorhanden.

164. Tenslotte zij nog melding gemaakt van een interessante stroming in de
literatuur, waarin derdenwerking van exoneraties wordt verklaard vanuit een
zakenrechtelijk getinte benadering. In deze opvatting wordt uit de schijn
van heerschappij die uit het beat van een zaak voortvloeit, afgeleid dat
de eigenaar zich de afspraken moet laten aanleunen die degeen wien hij de
zaak had toevertrouwd daarover met een derde mocht hebben gemaakt.125

Hoewel deze benadering alleszins aandacht waard is, meen ik daaraan
in het kader van de onderhavige casus voorbij te mogen gaan. Het gaat in
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ons geval immers om een opdracht tot dienstbetoon bestaande in het geven
van adviezen, en niet om een opdracht tot het bewerken van een roerende
zaak die degeen met wie de exonerent handelde, feitelijk, onder zich had.
Het zakenrechtelijk element zit hier dus niet in.

165. Tot zover zochten wij naar argumenten om waar te kunnen maken, dat
de exoneraties die de adviseur tegenover de architect had bedongen, ook
zouden gelden tegenover de initiatiefnemer tot de bouw, zulks teneinde de
adviseur bescherming te geven in geval van een eventuele "paardesprong"
van de initiatiefnemer tot de bouw.

Er is echter nog een andere mogelijkheid om de adviseur tegen zo'n
zijwaartse aanval beschutting te bieden. In onze casus was immers gegeven,
dat de architect zich in zijn relatie tot de initiatiefnemer tot de bouw even-
eens van exoneraties had bediend. Het is, dunkt mij, nu heel goed verdedig-
baar, dat ook de adviseur onder die "paraplu" mag schuilen.

c166. Een juridische rechtvaardiging daarvoor lijkt mij niet moeilijk te geven.
 
De initiatiefnemer tot de bouw heeft immers zelf in deze aansprakelijkheids-

)
beperkingen toegeste,nd.126 Weliswaar heeft de architect  toen  hij   de   ex-

  oneraties met
de initiatiefnemer tot de bouw overeenkwam, niet uitdrukkelijk

gestipuleerd, dat zij ook zouden werken ten gunste van de hulppersonen die
hij bij de vervulling van zijn opdracht zou inschakelen. Maar het was uiter-
aard wel te verwachten dat uiteindelijk een groep van personen, ten dele
ondergeschikte (tekenaars, opzichters), ten dele zelfstandige (adviseurs voor

' de constructies en technische installaties), aan de opdracht zou werken.
De initiatiefnemer tot de bouw heeft de architect derhalve niet anders

kunnen zien dan als de verantwoordelijke exponent van een groep ontwerp-
deskundigen die als een "maatschappelijke eenheid in zijn belang werk-„127

zaam zou zijn. In deze structuur ligt, dunkt mij, verankerd, dat het optreden
van de architect geduid moet worden als een handelen zowel "pro se", als
"voor nader te noemen derde".128 Ik zie het door de architect gemaakte aan-
sprakelijkheidsbeding derhalve mede als een (stilzwijgend) derdenbeding,

129

waarbij de architect - nu vooralsdan - optrad als vertegenwoordiger voor130

de later bij de opdracht te betrekken hulppersonen.

167. De hier verdedigde doorwerking van exoneraties ten gunste van de
adviseur zou mijns inziens goed binnen het stelsel van het NBW, kunnen
worden ingepast door een analogie te ontlenen aan art. 6.5.3.8a (6:257), dat
luidt als volgt: "Kan een partij bij een overeenkomst ter afwering van haar
aansprakelijkheid voor een gedraging van een aan haar ondergeschikte aan
de overeenkomst een verweermiddel jegens haar wederpartij ontlenen, dan
kan ook de ondergeschikte, indien hij op grond van deze gedraging door de
wederpartij wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf
bij de overeenkomst partij". Hier wordt dus met zoveel woorden doorwerking
van een exoneratiebeding ten gunste van een ondergeschikte hulppersoon

112



van de stipulator aanvaard, terwijl de zinsnede "als ware hijzelf bij de
overeenkomst partij" uitstekend past bij de gedachte aan vertegenwoordi-
ging. 131

In de literatuur is er krachtig voor gepleit deze lijn door te trek-132

ken naar de zelfstandige hulppersoon. Deze aansporingen hebben de wetgever
er echter niet toe kunnen brengen zulks ook metterdaad te doen. Hij heeft
zich integendeel aangesloten bij het bij herhaling133 door de regering ver-
dedigde standpunt dat de argumenten die voor de opneming van de in art.
6.5.3.8a (6:257) uitgedrukte regel gelden, niet opgaan voor zelfstandige hulp-
personen. Deze argumenten houden enerzijds in, dat voorkomen dient te
worden dat de opdrachtnemer door zijnerzijds exoneraties te bedingen, in de
hand zou werken dat de aansprakelijkheid zou worden verlegd naar hen die
haar minder goed kunnen dragen en voor wie het ook minder voor de hand
ligt zich te verzekeren, en anderzijds dat vermeden dient te worden dat de
door de opdrachtnemer met de opdrachtgever getroffen aansprakelijkheids-
regeling doorkruist zou worden, doordat de opdrachtgever de hulppersoon
aanspreekt en deze op zijn beurt regres neemt op de opdrachtnemer.

Het eerste argument zal, lijkt mij, veelal ook opgaan voor zelfstandige
hulppersonen. In de beloning die zij voor hun diensten zullen hebben be-
dongen, zal doorgaans slechts de met de opdrachtnemer getroffen aanspra-
kelijkheidsregeling zon verdisconteerd, veelal in de vorm van de ter dekking
van dit risico te betalen verzekeringspremie. Een verdergaande aansprake-
lijkheid zal dus niet door hen zijn gedekt en zal daarom ook bezwaarlijk
door hen gedragen kunnen worden. Ook voor de zelfstandige hulppersoon
kan er dus evenzeer behoefte bestaan aan de beschutting van een schild
zoals de wetgever wel de ondergeschikte hulppersoon heeft willen voor-
houden.

Het tweede argument houdt verband met het aan de ondergeschikte
hulppersoon gegeven regresrecht op zijn werkgever.134 In relatie hiermee
kan inderdaad het onbevredigende resultaat ontstaan, dat de opdrachtgever
een door hem zelf aanvaarde aansprakelijkheidsregeling weet te frustreren
via een zijwaartse aanval op de ondergeschikte, die op zijn beurt verhaal
neemt op de opdrachtnemer. Deze situatie kan zich weliswaar ook voordoen
met betrekking tot een zelfstandige hulppersoon, namelijk indien deze een
vrijwaringsbeding zou hebben gemaakt, doch dat zal inderdaad, anders dan
ten aanzien van de ondergeschikte hulppersoon geldt, geen regel zijn. Hetzij
omdat de zelfstandige hulppersoon niet op zo'n schuinse aanval bedacht is
en daarom niet op het idee komt dienaangaande een vrijwaringsbeding te
maken, hetzij omdat hij niet in de economische positie verkeert om zo'n
vrijwaring af te dwingen.

168. Van de beide aan art. 6.5.3.8a (6:257) NBW ten grondslag liggende
argumenten zal dus meestal wel het eerste tevens opgaan voor de daarin
niet genoemde zelfstandige hulppersoon, doch niet het tweede. Valt daarmee
dan automatisch het doek voor de zoeven bepleite analogische toepassing
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van dit artikel op de zelfstandige hulppersoon? Als die beide argumenten de
dubbele ratio vormen van de opneming van deze bepaling, zoals door
Kleijn135 wordt vermoed, lijkt zo'n conclusie onvermijdelijk. Die indruk
wordt nog versterkt wanneer men ziet dat in de Memorie van Antwoord op
de Invoeringswet de tot dan in meervoud opgevoerde argumenten plotseling
worden samengevat als 66n, twee aspecten vertonend, argument.

Toch gaat het hier om twee wezenlijk verschillende gezichtspunten.
Het eerste heeft betrekking op het gevaar dat een 'paardesprong' leidt tot
verlegging van de aansprakelijkheid naar een niet draagkrachtige hulpper-
soon. Hier gaat het dus om bescherming van de hulppersoon en daaraan kan,
zoals zojuist werd gedemonstreerd, een zelfstandige hulppersoon evenzeer
behoefte hebben als een ondergeschikte. In het tweede gezichtspunt daaren-
tegen is bescherming van de opdrachtnemer aan de orde. Hem wil de wet-
gever ervoor behoeden dat cen met zijn wederpartij overeengekomen aan-
sprakelijkheidsregeling kan worden gefrustreerd door een "paardesprong".
Dit gevaar zal zich, zoals zoeven bleek, veelal niet voordoen bij inschake-
ling van een zelfstandige hulppersoon wegens het ontbreken van een regres-

recht op de opdrachtnemer. Doorwerking van aansprakelijkheidsbedingen ten
gunste van de hulppersoon is dan niet nodig om de (begrensde) aansprake-
lijkheidspositie van de opdrachtnemer veilig te stellen. Dat laat echter mijns
inziens onverlet dat die doorwerking nog alleszins geindiceerd kan zijn
omwille van die andere ratio die aan art. 6.5.3.8a (6:257) NBW ten grondslag
ligt: het voorkomen dat de aansprakelijkheid wordt verlegd naar een niet
draagkrachtige hulppersoon.

Ik zie tegen de achtergrond van het vorenstaande dan ook geen reden
waarom art. 6.5.3.8a (6:257) NBW niet analogisch zou mogen worden toegepast
op de figuur van de zelfstandige hulppersoon. Zulks wel te doen strookt,
naar ik hoop te hebben aangetoond, juist goed met de ratio dezer bepaling
tot bescherming van de niet draagkrachtige hulppersoon. Van de andere zijde
bezien kan daartegenover ook niet staande worden gehouden, dat de op-
drachtgever daardoor zou worden benadeeld. Hij heeft immers met betrekking
tot de epdrachi als geheel een .tansprakelijkheidsbegrenzing aanvaard en
daarmee het risico dat hij bij een tekortkoming in de vervulling daarvan
wel eens niet volledig aan zijn trekken zou kunnen komen. Deze door hem
aanvaarde aansprakelijkheidsbegrenzing is verdisconteerd in de prijs die hem
voor de vervulling der opdracht in rekening is gebracht. Zou daarom de
opdrachtgever zich via een "paardesprong" toch een ruimer verhaal kunnen
verschaffen dan in de door hem geaccepteerde aansprakelijkheidsregeling
was voorzien, dan zou hem een onverdiend voordeel in de schoot vallen,
waarvoor geen "causa" valt aan te wijzen.

136

169. Er zijn dus twee mogelijkheden om de adviseur bescherming te bieden
tegen een onverhoedse "paardesprong" van de initiatiefnemer tot de bouw.
In de eerste plaats door de exoneraties die de adviseur tegenover de archi-
tect had bedongen, te laten doorwerken tegen de initiatiefnemer tot de bouw.
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In de tweede plaats door de exoneraties die de architect tegenover de initia-
tiefnemer tot de bouw had bedongen te laten doorwerken ten gunste van de
adviseur.

De eerste mogelijkheid biedt uiteraard de meest volledige bescherming.
De risico-afbakening zoals de adviseur die zelf wenste en waarop hij zijn
honorarium afstemde, moet alsdan ook door de initiatiefnemer worden ge-
respecteerd.

Aan de tweede mogelijkheid kleeft in principe het bezwaar, dat daarbij
de bescherming aan de hulppersoon afhanketijk is van een overeenkomst bij
de totstandkoming waarvan hij niet betrokken is geweest, zodat het min of
meer een toevalligheid zal zijn als de bedongen exoneratie ook de hulpper-
soon zal conveniBren.137 In ons geval kan echter wel van zo'n toevalstref-

138fer sprake zijn. Zoals wij hierboven zagen, bestaat er immers grote
gelijkenis tussen de exoneraties die architecten en adviseurs gewoonlijk
bedingen.

3. Samenwerking tussen architecten en adviseurs
in teamverband

3.1   MULTIDISCIPLINAIRE EN INTERDISCIPLINAIRE
SAMENWERKING

170. Bij de traditionele gang van zaken waarbij "de" architect optreedt als
de "spil" van het ontwerpgebeuren die zich voor onderdelen laat "bijstaan"
door adviserend ingenieurs, komt het vaak voor, dat de in te schakelen
adviseurs pas bij de planvoorbereiding worden betrokken op een moment
waarop de architectonische vormgeving reeds in hoofdlijnen vastligt. De
adviseur wordt dan van meet af aan in een keurslijf geperst dat zeer kan
knellen. Zo overkwam het bijvoorbeeld een (Amerikaanse) klimatiseringsdes-
kundige dat hij de omvangrijke aanblazers die nodig waren voor de door
hem te ontwerpen luchtbehandelingsinstallatie, een plaats moest zien te
geven in een ruimte die, hoewel in het architectonisch ontwerp aangeduid
als machinekamer, qua afmetingen toch meer weg had van een bezemkast,
hetgeen hem deed uitroepen: "What you expect me to do is like hiding a·  ·   „ 139tractor in a fruit Jar .

Zo'n assertieve reactie is echter uitzondering. In de regel zal de advi-
seur zijn uiterste best doen zich aan te passen aan de door de architect
gewenste vorm, ook al zouden daardoor minder goede condities worden
geboden voor een optimale inbreng vanuit zijn eigen specifieke vakgebied.
Voor zulk een subassertieve houding valt overigens wel een verklaring te
vinden. In de nog altijd meest gangbare structuur waarbij de architect op-
treedt als de centrale figuur in het ontwerpproces, is hij ook meestal degene
die feitelijk beslist welke adviseur voor een bepaalde opdracht in aanmerking
komt. De adviseur is dus voor het verkrijgen van opdrachten aangewezen op
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een goede verstandhouding met architecten. Tegen die achtergrond valt te
begrijpen dat de adviseur er zich voor zal hoeden, de irritatie op te wekken
van een architect aan wie hij net een opdracht te danken heeft, door te
proberen die architect af te brengen van een uiterlijke verschijningsvorm
waaraan deze zich artistiek reeds heeft gehecht en waarin deze boven(lien
al veel tijd heeft geinvesteerd.

171. De overheersende rol die het aspect van de vormwaarde bij deze gang
van zaken krijgt toebedeeld, kan voor de initiatiefnemer tot de bouw nade-
lige consequenties hebben. Wanneer de adviseur zich namelijk in allerlei
moeilijke bochten moet gaan wringen om het hem opgegeven programma van
eisen met betrekking tot zijn vakgebied te kunnen realiseren, binnen een
architectonische conceptie die daartoe niet werkelijk geeigend is, zullen
daaruit ongetwijfeld extra kosten voortvloeien, terwijl bovendien nog het
risico wordt gelopen, dat de toegepaste kunstgrepen toch niet het beoogde
effect zullen blijken te hebben, met alle narigheid van dien.

Deze bezwaren kunnen echter worden ondervangen door reeds bij de
aanvang van het ontwerpproces een structuur te scheppen waarin besloten
ligt, dat de vormwaarde zal worden bepaald in relatie tot het verwezenlij-
ken van zowel een degelijke technische waarde als ook een goede gebruiks-
waarde.140 In de praktijk wordt dit ook al wel beproefd. Meer en meer
wordt namelijk afgestapt, van de figuur van de architect als centrale reali-
sator met de adviseur daarbij als diens, een trede lager staande, hulpkracht,
en kiest men in plaats daarvan, voor een zetting waarbij het ontwerp wordt
verwezenlijkt in het verband van een team, waarin 66n of meer adviseurs
deelnemen in vakgebieden als constructief ontwerpen, klimatisering, ver-
lichtingskunde, akoestiek.

In de laatste structuur heeft de adviseur natuurlijk veel meer bewe-
gingsruimte dan bij de traditionele gang van zaken, omdat hij reeds vanaf

het begin van de ontwerpactiviteiten en staande op hetzelfde tchelon als de
architect, kan meespreken. Daarin is een goede waarborg gelegen dat de
vormwaarde, de technische waarde en de gebruikswaarde van het uiteinde-
lijke ontwerp zullen harmonitren.

172. Met betrekking tot de intensiteit van een dergelijke samenwerking tus-
sen beoefenaren van verschillende disciplines zijn nog gradaties mogelijk.
Zo onderscheidt Lekanne dit Deprez wat dit betreft tussen multidiscipli-141

naire en interdisciplinaire samenwerking.
Voor de eerste acht hij kenmerkend, dat een aantal kennisgebieden be-

trokken is bij het onderzoek naar een bepaald probleem, maar de afzonder-

lijke bevindingen van de betrokken disciplines niet verder dan op een cumu-
latieve wijze bij elkaar worden gebracht, en er derhalve veeleer sprake is
van sommering dan van verweving. Hiertegenover stelt Lekanne dit Deprez
interdisciplinaire samenwerking welke volgens hem inhoudt: het toepassen
van verschillende vakgebieden op een bepaald probleem, zodat ze elkaar
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aanvullen, en wel op een zodanige manier, dat het leidt tot transdiscipli-
naire conclusies en inzichten, die uitstijgen boven de afzonderlijke bevin-
den van de verschillende deelgebieden.

Het lijkt mij toe dat dit begrippenpaar een bruikbare graadmeter ople-
vert, ter bepaling van de intensiteit waarmee in een uit beoefenaren van
verschillende disciplines samengesteld team, wordt samengewerkt.

173. Wanneer ik dan vervolgens deze graadmeter leg op de figuur van het
ontwerpteam zoals dit op het ogenblik in de praktijk voorkomt, lees ik op
de schaal af dat het hierbij gaat om een vorm van multidisciplinaire samen-
werking.

Ingeval namelijk een ontwerpteam wordt opgezet, plegen de daaraan
deelnemende partners eerst, op basis van ieders specifieke discipline, een
duidelijk omlijnde taakalbakening te maken, zulks als maatstaf voor ieders
inividuele verantwoordelijkheid. Daardoor worden tussen de bij het team
betrokken disciplines al meteen juridische schotten gezet. De functie van
het team is dan vervolgens een overlegstructuur te bieden, om te bereiken
dat de afzonderlijke deelontwerpen goed op elkaar zullen aansluiten en na
voeging een samenhangend geheel zullen vormen.

In deze zetting ontmoeten de verschillende in het team vertegenwoor-
digde diciplines elkaar dus wel, doch slechts betrekkelijk in de marge. De
teamleden verrichten de met hun eigen discipline gegeven taken weliswaar
in gecoOrdineerd verband, maar in principe van elkaar onafhankelijk. Men
dringt niet echt over en weer in elkaars vakgebied door, zodat geen ge-
schikte voedingsbodem aanwezig is voor het ontspruiten van transdiscipli-
naire inzichten.

174. Voor een doorbreking van de traditionele schotten tussen de verschil-
lende bij het ontwerpproces betrokken disciplines is in de literatuur
krachtig gepleit door Hamaker.142 Zijns inziens is voor het bereiken van
een optimaal ontwerpresultaat een gecoordineerde samenwerking niet voldoen-
de, doch zal daarvoor een geintegreerde aanpak noodzakelijk zijn.

De samenwerking in een integratie-team zoals Hamaker zich die voor-
stelt, is veel intenser van aard dan in een codrdinatie-team. Weliswaar zal
ook bij de opzet van een integratie-team een zekere taakafbakening plaats-
vinden, maar die heeft, anders dan in geval van een co8rdinatie-team, een
vloeiend verloop. Van de partners in een integratie-team wordt namelijk, in
de visie van Hamaker, verwacht dat zij het hele ontwerp ook in wezenlijke
mate samen scheppen.143 Dit houdt in dat de teamleden zich niet mogen
beperken tot hun eigen discipline, maar over de grenzen daarvan moeten
heenstappen, om ook op het terrein van hun collegae een inbreng bij te
dragen, opdat uiteindelijk een resultaat ontstaat, waarin velerlei inzichten
vanuit verschillende disciplines opgekomen, tot 66n geheel geintegreerd zijn.

Zo vindt een proces van wederkerige beinvloeding flaats dat wellichtaardig wordt getypeerd met de term "kntisbestuiving".1  In het resultaat
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dat aldus ontstaat, zijn de bijdragen van de verschillende teamleden niet
duidelijk meer afzonderlijk te herkennen, omdat de kennisgebieden elkaar zo
beinvloeden, dat voortdurend teambeslissingen worden genomen.145

In de opzet van een integratie-team ligt derhalve besloten dat de part-
ners wezenlijk over en weer in elkaars vakgebied doordringen, zodat tussen
de in het team vertegenwoordigde disciplines een osmotisch proces optreedt.
Het valt niet moeilijk in te zien dat zulk een wijze van samenwerken geheel

past binnen de zoeven gegeven omschrijving van interdisciplinaire samenwer-

king.

175. Na deze "profielschets" van geco8rdineerd, respectievelijk gemtegreerd
ontwerpen, wil ik tenslotte nog ingaan op de vraag, welke van beide samen-

werkingsvormen de voorkeur verdient.
Op het eerste gezicht lijkt de keus te moeten vallen op de methode

van geintegreerd ontwerpen, omdat deze als vorm van interdisciplinaire
samenwerking het beste perspectief biedt op het scheppen van een gebouw
waarin de vormwaarde, de technische waarde en de gebruikswaarde ervan
tot een harmonisch geheel zijn verweven. Deze verwachting zal echter pas
werkelijkheid kunnen worden, indien aan zekere condities wordt voldaan.

Een proces van gantegreerd ontwerpen is namelijk als een kasplantje, het
gedijt slechts in een heel bepaald milieu.146

Zo is het voor het welslagen van de samenwerking in een integratie-
team noodzakelijk, dat alle deelnemers de bereidheid hebben om hun eigen
(voor)oordelen ter discussie te stellen en open te staan voor de inzichten
van de andere teamleden. Dat vraagt om een geesteshouding die niet iedereen

gegeven is. Voorts is het nodig dat de deelnemers onder hun gespecialiseerde
kennis een breed fundament van algemene basiskennis bezitten, omdat zij
anders onmogelijk de beperktheid van de eigen discipline kunnen overstij-
gen. Ook dit is een voorwaarde waaraan lang niet iedereen zal kunnen vol-
doen. Als de huidige tendens in ons onderwijs tot een steeds vroegtijdigere
specialisatie blijft aanhouden, zal bovendien de kring van personen die tot
interdisciplinaire samenwerking in staat zijn, al maar kleiner worden.

176. Het heeft derhalve slechts zin een integratie-team te vormen, indien
men dit geheel kan samenstellen uit personen die over de voor deze wijze
van werken benodigde hoedanigheden beschikken. En dan nog moeten twee
hindernissen genomen worden.

De eerste is van financiele aard. Geintegreerd ontwerpen vergt meer
en diepgaander overleg dan geco6rdineerd ontwerpen. Deze wijze van werken
kost derhalve meer tijd en dus meer geld. Daar staat tegenover dat men er
ook een beter resultaat van mag verwachten.

De tweede horde ligt op het juridische vlak. Aan geintegreerd ontwer-

pen zijn veel ingrijpendere consequenties verbonden dan aan gecourdineerd
ontwerpen. Om dit toe te lichten zal in het hiernavolgende een verkennings-
tocht op juridisch gebied worden uitgevoerd. Ik zal daarbij de hink-stap-
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sprong-methode volgen door eerst door het dichterbij gelegen terrein van
het geco (lineerd ontwerpen heen te stappen, om aldus voldoende vaart te
krijgen voor de toesprong naar het verder verwijderde domein van het gein-
tegreerd ontwerpen.

3.2 GECOORDINEERD ONTWERPTEAM

a. Taakafbakening

177. De belangrijkste standaardvoorwaarden met betrekking tot de verhou-
ding tussen opdrachtgever en architect, de SR 1988, presenteren de architect
duidelijk als solist. Weliswaar wordt daarin de mogelijkheid geopend dat
voor het ontwerpen van bepaalde onderdelen speciale deskundigen worden
ingeschakeld, doch zulks moet dan "in overleg met,147 de architect gebeuren,
zodat deze kan beinvloeden op welk moment en voor welke onderdelen dat
zal geschieden en welke deskundigen met zo'n deelopdracht zullen worden
belast. In deze zetting is de architect de centrale figuur en staat de specia-
list een trede lager.

Voorts wordt een echt samenspel tussen de architect en de ingescha-
kelde deskundigen niet bevorderd door de bepaling, dat indien bepaalde
onderdelen van het werk worden ontworpen door derden, de architect voor
het ontwerp van die onderdelen geen verantwoordelijkheid draagt, behoudens
zijn aansprakelijkheid voor het "bouwkundig inpassen" van die onderdelen in
het geheel van het bouwwe,:.148

Toch beantwoordt het beeld dat aldus wordt opgeroepen lang niet altijd
meer aan de werkelijkheid. Zoals hierboven reeds werd gesignaleerd,

149

wordt de ontwerpfunctie namelijk steeds vaker vervuld in het verband van
een co6rdinatie-team, waarin de architect op gelijke voet samenwerkt met
gespecialiseerde deskundigen. Deze ontwikkeling komt ook wel tot uitdruk-
king in de SR. Daarin is namelijk een speciale bepaling gewijd aan het geval
dat de architect deelneemt aan een ontwerpteam. Deze bepaling die neer-
gelegd is in artikel 10 van de SR., luidt als volgt:

artikel 10:
Opdrachten in teamverband te vervullen

1.   Indien in de opdracht besloten ligt, dat de architekt zijn opdracht
dient te vervullen in teamverband met de opdrachtgever, andere
architekten, adviseurs, aannemers of andere derden, vermeldt de
opdracht naast de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van
de architekt tevens die van de overige teamleden die bij de op-
dracht zijn betrokken.

2.   In het in lid 1 bedoelde geval is de architekt uitsluitend verant-
woordelijk en aansprakelijk voor de in zijn opdracht genoemde
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werkzaamheden.
3.  Indien uit het vervullen van de opdracht in teamverband extra

werkzaamheden voor de architekt voortvloeien, worden deze extra
werkzaamheden afzonderlijk gehonoreerd (...).

178. Bij lezing van deze bepaling valt onmiddellijk op, dat alle aandacht is
geconcentreerd op het vastleggen van een onderlinge taakverdeling als maat-
staf voor ieders separaat verantwoordelijkheidsgebied. Daaruit leid ik af
dat de SR het oog hebben op de figuur van het cobrdinatie-team. Daarbij
staat immers, zoals eerder werd opgemerkt, een individuele taakvervul-150

ling voorop. Het overleg in een coordinatie-team is er, als gezegd, slechts
op gericht te bereiken dat de afzonderlijke deelontwerpen uiteindelijk goed
op elkaar zullen aansluiten. De in het team vertegenwoordigde disciplines
ontmoeten elkaar dan ook slechts in de marge. Integratie van disciplines
vindt hierbij niet plaats. De samenwerking heeft een multidisciplinair, niet
een interdisciplinair, karakter.151

Hoewel een strikte taakafbakening dus wel past bij de figuur van het
co8rdinatie-team, is met het vastleggen daarvan de kous nog lang niet af.
Door het maken van een onderlinge taakverdeling heeft men immers nog
helemaal geen richting gegeven aan de samenwerking die nu juist door de
opzet van het team wordt beoogd. Men zal zich daarom toch in de eerste

plaats moeten bezinnen op de vraag waarop de samenwerking gericht dient
te zijn en hoe zij kan worden georganiseerd. Voorts lijkt de vraag van
belang of de individuele verantwoordelijkheden van de deelnemers aan het
team nader worden beinvloed door eventuele in gezamenlijk overleg genomen
(en dus team-)beslissingen.

Deze vragen worden echter in de SR onbeantwoord gelaten. Het lijkt
mij daarom dienstig zelf een poging te wagen om in de geconstateerde
leemte te voorzien.

b.     Ontwikkelen van gemeenschappelijke uitgangspunten

179. Een goede mogelijkheid om de samenwerking in het team richting te
geven lijkt mij hierin gelegen, dat de deelnemers afspreken, dat zij gezamen-
lijk uitgangspunten zullen ontwikkelen en vaststellen, die het gemeenschappe-

lijke kader zullen vormen, waarbinnen de verschillende deelopdrachten zul-
len moeten worden vervuld.

Laat ik deze abstract klinkende volzin verduidelijken aan de hand van
een praktisch voorbeeld.152 Stel dat een ontwerpteam, bestaande uit een
architectonisch ontwerper, een constructief ontwerper en een deskundige op
het gebied van de fysische beheersing van het binnenmilieu, de opdracht
heeft een sporthal te ontwerpen, die geschikt is voor de beoefening van
zowel teamsporten (bijvoorbeeld basketbal, volleybal, handbal) als individuele
sporten (bijvoorbeeld tafeltennis, judo, boksen). De teamleden staan dan
voor de opgave, dat zij een ruimte moeten scheppen, waarin activiteiten
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kunnen plaatsvinden die van verschillende aard zijn en derhalve ook om
verschillende condities vragen. Zo vereisen individuele sporten een lagere
omgevingstemperatuur dan teamsporten. Voorts vereisen individuele sporten
een veel grotere verlichtingssterkte dan teamsporten. Ook in akoestisch
opzicht is er verschil. Immers bij teamsporten is de geluidsproductie veel
hoger dan bij individuele sporten, terwijl ten behoeve van de concentratie
bij individuele sporten het niveau van het achtergrondgeluid lager dient te
liggen dan bij teamsporten toelaatbaar is.

Het valt te verwachten dat om deze redenen de binnenmilieudeskundige
mi voorstellen als uitgangspunt voor het ontwerpproces te kiezen voor een
splitsing van teamsporten en individuele sporten over twee afzonderlijke
ruimten, omdat zo de voor een optimale sportbeoefening gewenste condities
beter te realiseren zijn. Bij aanvaarding van een dergelijk uitgangspunt wordt
echter niet alleen richting gegeven  aan de werkzaamheden  van de binnen-
milieudeskundige, maar worden ook de taken van de architectonisch ont-
werper en van de constructief ontwerper nader omlijnd, aangezien de laat-
sten immers hun ideeen over vorm, respectievelijk constructie thans zullen
moeten toespitsen op de verwezenlijking van twee afzonderlijke ruimten
voor sportbeoefening.

c. Overlegstructuur

180. Om de gemeenschappelijke uitgangspunten die moeten dienen ter omlij-
ning van de individuele deeltaken te kunnen ontwikkelen, is een goede

overlegstructuur noodzakelijk. Maar daarom niet alleen. Er zijn namelijk nog
meer redenen daarvoor aan te geven.

Zo is een adequate overlegstructuur ook nodig om te bereiken, dat de
onderscheiden werkzaamheden der teamleden door tussentijdse vergelijking
van voorlopige resultaten, zo goed mogelijk op elkaar blijven aansluiten.
Voorts om de voortgang in de uitvoering van de individuele deeltaken te
kunnen volgen en waar nodig te kunnen bijsturen. En ook om eenmaal ge-
kozen uitgangspunten die te knellend blijken te zijn te kunnen bijstellen.

181. Het scheppen van zo'n overlegstructuur vertoont vele facetten. Een der
gewichtigste lijkt mij de keuze van een courdinator die de ontwerpgroep
leiding moet geven. Wil men bereiken dat het overleg binnen de groep wer-
kelijk de zojuist genoemde doeleinden zal dienen, dan zal het noodzakelijk
zijn dat de codrdinator de deskundigheid bezit om het ontwerpproces als
geheel te overzien. Mist hij deze deskundigheid dan zal zijn leiding slechts
van formele aard kunnen zijn en valt te vrezen dat de coiSrdinatie van de
werkzaamheden gebrekkig zal verlopen. Het valt daarom ook af te raden om,
ingeval de opdrachtgever zelf deelneemt aan het team, doch op het gebied
van de bouw een leek is, hem desondanks de rol van coardinator toe te
bedelen.
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182. Nog een ander belangrijk punt wil ik aanstippen en dat is het treffen
van een voorziening voor het geval, dat men binnen de ontwerpgroep niet
tot overeenstemming weet te komen over de gemeenschappelijke uitgangs-
punten, die de individuele deettaken moeten omlijnen. Een situatie waarvan
zeker niet denkbeeldig is dat zij zich zou kunnen voordoen.

Het vaststellen van zulke uitgangspunten houdt namelijk onvermijdelijk
in, dat keuzen moeten worden gedaan uit alternatieve mogelijkheden. Ver-
schillen van inzicht en waardering, als ook belangentegenstellingen kunnen
zich daarbij heel wel voordoen. Men denke bijvoorbeeld aan het geval dat
de architect om esthetische redenen zweert bij een gordijngevel met veel
glas aan de zuidzijde, terwijl de binnenmilieudeskundige, ter vermindering
van de invloed van zonnewarmte op het binnenklimaat, juist geporteerd blijkt
voor een blinde gevel aan die zuidkant. Het behoeft weinig verbeeldingkracht
om in te zien, dat het buitengewoon moeilijk zal zijn bij dergelijke tegen-
gestelde visies, tot een eensluidend standpunt te komen.

183. Het lijkt mij daarom raadzaam bij de start van het team een regeling
te treffen waardoor een eventuele patstelling die tijdens de rit mocht ont-
staan, kan worden doorbroken.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen doordat de deelnemers aan het team op
voorhand afspreken, dat wanneer zij in onderling overleg geen overeenstem-
ming kunnen bereiken over de gemeenschappelijke uitgangspunten die het
kader moeten vormen voor hun individuele deeltaken, zij zich uiteindelijk
zullen schikken naar het standpunt ter zake van de meerderheid van hen of,
ingeval de stemmen staken, naar dat van de coilrdinator. Aldus kunnen
gordiaanse knopen die men op zijn weg mocht vinden, in ieder geval worden
doorgehakt.

Enige verfijning van zulk een regeling lijkt mij echter toch wel gebo-
den. Het vaststellen van gemeenschappelijke uitgangspunten kan namelijk,
zoals hieronder aanstonds moge blijken, een uitstraling hebben op de ver-
antwoordelijkheid van ieder teamlid afzonderlijk. In verband daarmee lijkt
het mij beter dat teamleden, indien zich een patstelling voordoet, de keus
hebben om ofwel zich te schikken naar het standpunt van de meerderheid,
c.q. dat van de coBrdinator, of het team te verlaten. Door voor de laatste
mogelijkheid te kiezen kan een teamlid zich in ieder geval onttrekken aan
eventuele medeverantwoordelijkheid voor een teambeslissing die hij voor
onjuist houdt. Het lijkt mij tenslotte redelijk af te spreken, dat wanneer
een deelnemer aan het team kiest voor de mogelijkheid van uittreding, hij
alsdan recht heeft op een vergoeding voor zijn diensten naar rato van de
tot dusver door hem verrichte werkzaamheden, zulks onder de mits dat hij
er zich niet tegen zal verzetten, dat de reeds door hem vervaardigde teke-
ningen, modellen, beschrijvingen en berekeningen, verder aan het ontwerp
dienstbaar gemaakt zullen worden, een en ander echter onverminderd de
"morele" rechten die hij ingevolge artikel 25 van de Auteurswet kan doen
gelden.
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d. Aansprakelijkheid

184. Bij het opzetten van een codrdinatie-team pleegt men juist met het
oog op een afbakening van verantwoordelijkheden, een nauwkeurige taak-
verdeling te maken.153 De conclusie ligt dan ook voor de hand dat ieder
teamlid "derhalve" aansprakelijk is voor de goede vervulling van de hem
toebedeelde taak en daarmee basta.154

In mijn hierboven beschreven opzet voor een co6rdinatie-team treden
de teamleden echter ook - zij het op beperkte schaal - op als collectiviteit,
namelijk bij het vaststellen van de gemeenschappelijke uitgangspunten die
als kader moeten dienen voor de individueel te verrichten deeltaken.135
Zoals ik hieronder aan de hand van een praktisch voorbeeld hoop aan te
tonen, kunnen de beslissingen die daaromtrent in het team worden genomen,
een uitstralingseffect hebben op de verantwoordelijkheid van ieder teamlid
afzonderlijk. Het afpalen van de omvang van ieders aansprakelijkheid wordt
daardoor ingewikkelder dan zulks op het eerste gezicht lijkt.

185. Opgemeld voorbeeld zou ik willen ontlenen aan een vonnis van het
Arbitrage-Instituut Bouwkunst. Het geschil in casu was gerezen naar156

aanlei(ling van verzakkingsverschijnselen die zich hadden voorgedaan in de
wanden van een complex galerijwoningen. Het ontwerp voor dit project was
vervaardigd in het verband van een team, waaraan was deelgenomen door de
opdrachtgever, een gemeente, in dezen vertegenwoordigd door haar  - tech-
nisch deskundige - directeur van gemeentewerken, voorts door een construc-
tief ontwerper, een architect en - in de hoedanigheid van uitvoerings-
deskundige - een aannemer.

Het was het team aanvankelijk niet gelukt een ontwerp op tafel te
leggen dat te realiseren was voor de door het ministerie van volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening vastgestelde curveprijs, waardoor geen uitzicht
bestond op de verkrijging van overheidssubsidie. Om toch beneden die curve-
prijs uit te kunnen komen, was toen op zeker moment door de constructief
ontwerper en de aannemer voorgesteld voor de fundering een ander type
betonpaal toe te passen. De palen van dit type waren aanzienlijk goedkoper
dan die waaraan eerst was gedacht, doch zouden slechts kunnen worden
toegepast, indien de vloeren van het op de begane grond gelegen onderhuis
niet daarop, doch op zand zouden dragen, daar anders de paalbelasting te
hoog zou worden. Zowel de architect als de gemeente hadden zich bij dit
voorstel aangesloten, waarna het aan het verdere ontwerp ten grondslag was
gelegd. Later bleek echter dat dit een ongelukkige beslissing was geweest.
Na de gereedkoming van de woningen deden zich namelijk in de wanden
daarvan, verzakkingsverschijnselen voor, die te wijten waren aan de ontoe-
reikendheid van de, destijds gewijzigde, constructie.
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157186. De gemeente stelde de architect aansprakelijk voor de gevolgen
van de toegepaste, onvoldoende constructie. Deze vordering werd door de
arbiters afgewezen met de volgende overwegingen:

"Het voorstel om de fundering te wijzigen werd ingegeven door de
wens niet in het minst van Gemeente en woningbouwvereniging om na
vele strubbelingen van voornamelijk financiele aard eindelijk tot reali-
satie van het project te komen, hetgeen niet mogetijk zou zijn zonder
bezuinigingen, welke, na hetgeen reeds aan bezuinigingen was ingelast,
uitsluitend nog zouden kunnen komen uit genoemde wijziging van de
fundering. De beslissing om daartoe over te gaan is gezamenlijk geno-
men in een bouwteam van deskundigen, waarin ook de Gemeente was
vertegenwoordigd door haar technische deskundige directeur van Ge-
meentewerken, voor wie duidelijk moet zijn geweest welke risico's deze
beslissing bouwtechnisch inhield. Het zou beter zijn geweest indien de
architect, omwille van de duidelijkheid van zijn eigen positie in dit
geheel, zich schriftelijk van de eventuele gevolgen zou hebben gedistan-
cieerd, doch redelijkerwijze kan niet staande worden gehouden dat hij,
door onder de gegeven omstandigheden mee te werken aan de wijziging
van de fundering een ernstige fout heeft gemaakt in de zin van artikel
34 van de op deze opdracht toepasselijke R.T. 1963, zulks te minder nu
hij bovendien, overigens niet aanvaarde, voorstellen heeft gedaan voor
het toepassen van lichtere materialen voor de scheidingswanden van de
op de begane grond aanwezige bergrliimten. Daar de architect volgens
genoemd artikel slechts aansprakelijk is voor de gevolgen van ernstige
fouten, is verweerder in casu niet aansprakelijk voor de gevolgen van
de wijziging en dient de vordering te worden afgewezen".

187. Ik kan niet zeggen dat ik dit vonnis helder gemotiveerd vind. De over-
wegingen roepen eigenlijk meer vragen op dan zij beantwoorden. Juist door
te proberen die vragen te beantwoorden kan men echter zicht krijgen op de
uitwerking die een teambeslissing kan hebben op de individuele verantwoor-
delijkheid van iedere deelnemer. Reden waarom ik het nuttig vond die over-
wegingen hierboven integraal weer te geven en ze vervolgens hieronder
nader te analyseren.

De hoofdlijn van het betoog is simpel. De arbiters oordelen dat onder
de door hen gereleveerde omstandigheden, de architect geen ernstige fout
verweten kan worden. Aangezien de aansprakelijkheid van de architect
ingevolge de in dezen toepasselijke standaardvoorwaarden, beperkt is tot de
gevolgen van ernstige fouten, kan de architect in casu, aldus arbiters, niet
aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de wijziging der con-
structie. Onduidelijk is echter of de architect in de ogen van arbiters onder
de gegeven omstandigheden weliswaar een fout verweten kan worden, doch
geen ernstige, dan wel dat hem in casu helemaal geen blaam treft. Daardoor
blijft mistig welk een diligentie van een aan een ontwerpteam deelnemende

124



architect kan worden gevergd met betrekking tot in het team genomen
beslissingen. Laat ik daarom zelf proberen een antwoord te vinden op deze,
achterliggende, kernvraag, die in het arbitrale vonnis niet werkelijk beant-
woord wordt.

188. Daarbij moet, dunkt mij, worden vooropgesteld, dat de verantwoorde-
lijkheid voor de ontoereikende constructie primair berust bij de constructief
ontwerper, omdat de fout gelegen is op diens

s ecifieke
vakgebied. Daarmee

is echter de kous nog niet zonder meer af.15 Het lijkt mij namelijk heel
wel mogelijk, dat ook de architect ten aanzien van die door zijn teamge-
noot gemaakte fout, een verwijt treft.

Ik ben althans van mening, dat een aan een ontwerpteam deelnemende
architect, aan zijn status van professionele bouwkundige, verplicht is de
voorstellen van zijn teamgenoten met aandacht en zorgvuldigheid tegemoet
te treden en die voorstellen daarbij te toetsen aan zijn algemene kennis
omtrent het bouwvak. Een goede taakvervulling brengt daarom mijns inziens
met zich mee, dat de architect dusdoende, risico's die een redelijk vakbe-
kwaam en diligent architect zouden moeten opvallen, onderkent en vervolgens
zijn collegac als ook dc principaal daarvoor waarschuwt. Zulks in de eerste
plaats opdat tijdig alternatieven kunnen worden overwogen ten einde dit
risico te ondervangen, en voorts opdat, wanneer dat risico desondanks on-
vermijdelijk lijkt, de principaal dan tenminste de kans wordt geboden het
aan de voorgestelde bouwwijze verbonden risico, bewust af te wegen tegen
de mogelijkheid om van de voorgenomen bouw af te zien.

189. Met deze, op de aanvullende werking van de goede trouw159 te baseren
waarschuwingsplicht, wordt, mijns inziens, de aansprakelijkheid van de archi-
tect in geval van deelneming aan een ontwerpteam, uitgebreid.

In de strekking van deze diligentieplicht schuilt echter tegelijk ook
een beperking. Het gaat erom dat de architect zijn collegae, alsmede de
principaal, de ogen opent indien die blind lijken voor een aan een bepaalde
teambeslissing verbonden risico. Daarvan uitgaande mag, dunkt mij, een
waarschuwing van de kant van de architect achterwege blijven als deze
redelijkerwijze mocht aannemen, dat zowel zijn collegae, als ook de op-
drachtgever, zich van dat risico volkomen bewust waren. Wie reeds weet,
hoeft niet meer te worden voorgelicht.

Een verstandige architect zal echter niet te spoedig aannemen dat een
door hem onderkend gevaar, ook door de anderen voldoende klaar onder
ogen wordt gezien. Met name ten aanzien van de principaal mag zo'n inzicht
pas worden verondersteld, als deze over een algemene deskundigheid beschikt
met betrekking tot het bouwvak, die met die van een architect op 66n lijn
staat.

190. Laatstbedoelde situatie lijkt zich in de onderhavige casus te hebben
voorgedaan. De opdrachtgever, een gemeente, was in het team vertegenwoor-
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digd geweest door haar technisch deskundige directeur van de dienst gemeen-
tewerken, voor wie, volgens arbiters, duidelijk moet zijn geweest welke
risico's de beslissing tot wijziging der constructie bouwtechnisch inhield.

Als inderdaad de architect redelijkerwijze had mogen aannemen dat de
opdrachtgever het betreffende risico zelf had onderkend en de draagwijdte
ervan had begrepen, kan men de architect niet aanwrijven dat hij door het
achterwege laten van een waarschuwing dienaangaande, tegenover de prin-
cipaal tekortgeschoten zou zijn in de vereiste diligentie.

Maar dat betekent ook dat wanneer de opdrachtgever in casu op het
gebied van de bouw een leek zou zijn geweest, of wel deskundig maar geen
teamlid, de mak er voor de architect volkomen anders voor had gestaan. In
dat geval zou een goede taakvervulling hebben meegebracht, dat hij wal
voor het aan de constructiewijziging verbonden risico zou hebben gewaar-
schuwd en zou hij door dit na te laten, jegens de principaal hebben gewan-
presteerd.

In de laatste situatie zou zich andermaa1160 een geval voordoen van
samenlopende fouten van architecten en adviseur. Ook voor dit geval lijkt
het mij redelijk enerzijds elk van beide wanprestanten tegenover de op-
drachtgever hoofdelijk aansprakelijk te achten voor de door hun samenlopen-
de fouten veroorzaakte schade, doch anderzijds in hun onderlinge relatie
de draagplicht daarvoor te verdelen naar de mate waarin ieder aan het
ontstaan der schade heeft bijgedragen.161

3.3 GEINTEGREERD ONTWERPTEAM

a. Omlijning

162191. In het voorafgaande werd gesteld dat, mits aan enkele randvoor-
waarden zou worden voldaan, de methode van geintegreerd ontwerpen het
beste perspectief biedt op het scheppen van een gebouw waarin de vorm-
waarde, de technische waarde en de gebruikswaarde ervan tot een harmo-
nisch geheel zijn verweven. Wie echter daardoor de verwachting zou koeste-
ren dat deze wijze van ontwerpen veelvuldig zal worden gevolgd, komt
bedrogen uit. Werkelijk geintegreerd ontwerpen vindt namelijk in de praktijk
niet of nauwelijks plaats.

Voor deze geringe populariteit zijn wel enkele mogelijke oorzaken aan
te wijzen. In de eerste plaats moet men zich in geval van geintegreerd
ontwerpen openstellen voor de inbreng door anderen op zijn eigen vakge-
bied, hetgeen onvermijdelijk gepaard gaat met het prijsgeven van een stukje
autonomie. Vooral architecten lijken het daarmee moeilijk te hebben. In de
tweede plaats komt het gebrek aan enthousiasme voor geintegreerd ontwer-
pen vermoedelijk ook voort uit beduchtheid voor de juridische effecten die
deze vergaande vorm van samenwerking zou kunnen oproepen.

Beide mogelijke oorzaken liggen op het psychologische vlak. Aan de
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eerste vermag ik niet veel te doen. Zij vraagt om een mentaliteitsverande-
ring. Vooral Hamaker heeft daarvoor krachtig gepleit. Ik moge hier volstaan
met naar zijn beschouwingen daaromtrent te verwijzen.163

De tweede barritre ligt echter wel op mijn terrein. De vraag immers
of bedoelde huiver voor de aan geintegreerd ontwerpen verbonden conse-
quenties terecht is, dan wel als koudwatervrees kan worden afgedaan, vergt
een juridisch onderzoek naar deze wijze van samenwerken. Alvorens daartoe

b
over te gaan lijkt het mij echter gewenst het object van onderzoek nader
te omlijnen.

192. In de eerste plaats zou ik mijn beschouwingen willen enten op een
team waar de opdrachtgever buiten staat.164 Ik moge deze keuze als volgt

r verklaren.
Voor het welslagen van de samenwerking in een integratie-team is het

noodzakelijk, dat iedere deelnemer naast deskundigheid op zijn eigen vakge-
bied, ook nog het vermogen bezit om over de grenzen van de eigen discipline
heen te kunnen kijken. Indien, zoals vaak het geval mi aln, de opdracht-
gever aan dit vereiste niet voldoet, hoort hij zeker niet in het team thuis.
Maar zelfs als hij wel over de benodigde ontwerpdeskundigheid zou bcschik-
ken, lijkt het mij niet wenselijk hem in het team op te nemen. Als de
opdrachtgever namelijk aan een integratie-team deelneemt krijgt hij als het
ware een "lanusgezicht": enerzijds is hij contractpartij tegenover de andere
teamleden (opdrachtnemers), anderzijds is hij dan tevens mede-ontwerper die
betrokken is bij het hele ontwerpproces en wiens bijdrage opgaat in het
geheel van het ontwerp. Er ontstaat dan een vervaging van verantwoordelijk-
heden, waardoor het bijzonder moeilijk wordt om uit te maken hoe de aan-
sprakelijkheid ligt, indien het ontwerp later gebreken blijkt te bevatten. De
vraag rijst dan of de opdrachtgever daarvoor de andere teamleden (opdracht-
nemers) aansprakelijk kan stellen, dan wel voor de fout mede verantwoorde-
lijk moet worden geacht. Een dergelijke puzzle vermijd ik liever.

Met de opvatting dat de opdrachtgever beter buiten het team kan
blijven wil overigens niet gezegd zijn, dat hij niet bij het overleg tussen de
deelnemende ontwerpers zou kunnen worden betrokken. Dat lijkt mij integen-
deel zeer wenselijk. De opdrachtgever treedt dan echter niet op als mede-
ontwerper, maar blijft in zijn positie van opdrachtgever, die zich als zodanig
laat informeren over de wijze waarop de opdracht vervuld wordt en die op
grond van die informatie kan besluiten, binnen het kader van de opdracht,
nadere aanwijzingen te geven aan de opdrachtnemers.165 Zo hij dat doet
dan geeft hij, als opdrachtgever, een nadere formulering van de opdracht.
Hij wordt daardoor echter niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die
opdracht verder wordt vervuld.

193. Een tweede beperking die ik in het object van onderzoek zou willen
aanbrengen is dat ik zou willen uitgaan van een integratie-team dat is
samengesteld uit een pluraliteit van personen en dus niet is gestructureerd
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als 66n rechtspersoon. Ter motivering van deze keuze diene het volgende.

Het welslagen van de samenwerking in een interdisciplinair samenge-
steld team hangt volkomen af van de persoonlijke hoedanigheden van de-
genen die daaraan deelnemen.166 Zo heeft interdisciplinaire samenwerking
alleen zin als alle deelnemers de bereidheid hebben om hun eigen (voor)oor-
delen ter discussie te stellen en open te staan voor de inzichten van de
anderen. Voorts is het nodig dat de deelnemers onder hun gespecialiseerde
kennis een breed fundament van algemene basiskennis bezitten, omdat zij        4
anders onmogelijk de beperktheid van de eigen discipline kunnen overstij-
gen. Het gaat hier dus om een typisch inmitu pezonamm aangegaan samen-

werkingsverband. Daarbij past het slecht de samenwerking te institutionali-
seren in het kader van een rechtspersoon. Er kan dan namelijk gemakkelijk
spanning optreden tussen het wettelijk statuut van de door de partners       ;
opgerichte rechtspersoon en de voor hun samenwerking wenselijk te achten
contractuele regeling van hun onderlinge persoonlijke betrekkingen.167

Wel lijkt het mij mogelijk dat aan het team wordt deelgenomen door
als rechtspersoon opgezette ontwerp- of adviesbureaus, maar dan alleen als,
ter bewaring van het intuitu personarum-karakter der samenwerking, vooraf
uitdrukkelijk wordt afgesproken, dat namens het betrokken bureau bij uit-
sluiting 66n bepaalde, met name genoemde, persoon aan het team zal deelne-
men.

4

b.      De relatie tussen de opdrachtgever en de gezamenlijke opdrachtnemers

Aard van de verbintenis der gezamenlijke ontwerpers

194. Wanneer men, zoals hierboven is voorgesteld, de opdrachtgever buiten
het team houdt en voorts het team ook niet structureert als rechtspersoon,
blijft over de situatie, dat tegenover de opdrachtgever een pluraliteit staat

van personen, die in het kader van een gezamenlijk aanvaarde opdracht168

op zich hebben genomen om samen een geintegreerd ontwerp voor een bouw-
werk te scheppen.

Wat is nu het bijzondere van de verbintenis die hieruit voor de ge-
zamenlijke ontwerpers voortspruit? Ik meen dat dit hierin schuilt, dat de
ontwerpers in die situatie verplicht zijn het hele ontwerp wezenlijk samen
te scheppen, hetgeen inhoudt, dat zij zich niet mogen beperken tot hun
eigen discipline, maar over de grenzen daarvan moeten heenstappen om ook
op het terrein van hun collegae een inbreng bij te dragen, opdat uiteinde-
lijk een resultaat ontstaat waarin velerlei inzichten vanuit verschillende
disciplines opgekomen, tot 66n geheel geintegreerd zijn. 169

195. Deze verbintenis is mijns inziens naar haar aard ondeelbaar. Met deze
uitspraak raak ik aan een leerstuk dat al van oudsher als weinig doorzich-
tig wordt beschouwd. Zo gaf Molinaeus, die in de eerste helft van de zes-
tiende eeuw leefde, aan zijn verhandeling over dit onderwerp de veelzeg-
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„170gende titel mee: 'Extricatio labyrinthi dividui ac individui .
Toch waag ik mij in deze doolhof en wil daarin zelfs diep doordringen,

omdat ik meen dat wij hier te maken hebben met een zeer bijzonder geval
van ondeelbaarheid. Want wil men recht doen aan de bijzondere aard van de
verbintenis in kwestie, dan zal men, dunkt mij, moeten aannemen, dat ener-
zijds de opdrachtgever  van  geen der ontwerpers kan verlangen het gehele
ontwerp alleen te vervaardigen, terwijl anderzijds geen der ontwerpers zich
kan bevrijden door uitsluitend die werkzaamheden te verrichten, die op zijn
specifieke vakgebied liggen. De kern van de verbintenis der opdrachtnemers
is dat zij samen verbonden zijn tot het geheel. Ik meen daarom dat zich
hier een geval voordoet van wat Suyling heeft aangeduid als "coUectieve
ondeetbaarheid'. 171

196. Kenmerk van de collectief ondeelbare verbintenis is, dat zij geheel
door de debiteuren gezamenlijk moet worden nagekomen. Dat brengt met
zich mee, dat wanneer een opdrachtnemer tussentijds zijn medewerking zou
opzeggen, de verbintenis daardoor niet meer overeenkomstig haar strekking
kan worden nagekomen.

De kans dat zo'n, uiteraard ongelukkige, situatie zich onverhoopt mocht
voordoen, is bij een typisch persoonsgebonden samenwerkingsvorm als een
integratie-team, nooit helemaal uit te sluiten. De deelnemers daaraan zullen
namelijk over een periode van ten minste ettelijke maanden intensief contact
met elkaar moeten hebben, waarbij het uiterste zal worden gevraagd van
ieders creativiteit, inventiviteit en flexibiliteit. De bedoeling is immers dat

de. .partners interdisciplinair, grensoverschrijdend, bezig zullen  zijn.  Bij  zo'n
wilze van werken komen onherroepelijk de sterke, maar ook de zwakke
kanten van iedere deelnemer glashelder aan het licht. Het kan daardoor
voorkomen dat een teamlid zodanig wordt teleurgesteld in de capaciteiten of
de mentaliteit van een partner, dat hij met hem in gemoede niet meer kan
samenwerken, althans niet op de veeleisende manier waarop dat in een
integratie-team behoort.

Het lijkt mij toe dat in zo'n situatie van deze opdrachtnemer redelij-
kerwijze niet meer kan worden gevergd, dat hij de samenwerking nog langer
en a contrecoeur voortzet. Hem moet dan de kans worden gegeven zich uit
het team terug te trekken. Voor deze morele vrijheid moet echter wel een
tol worden betaald. Aangezien de breuk in de samenwerking niet aan de
opdrachtgever kan worden toegerekend, omdat deze buiten het teamverband
staat, moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat hij door de uittreding
nadeel ondervindt. Hiervan uitgaande lijkt het mij redelijk aan een eventuele
opzegging de volgende voorwaarden te verbinden. In de eerste plaats verval
van het recht op honorarium voor de tot dusver door de uittreder verrichte
werkzaamheden, behoudens voor zover deze ook na de uittreding voor de
opdrachtgever een aantoonbaar nut zullen blijken te hebben. In de tweede
plaats de plicht voor de uittreder tot vergoeding van de (vertragings)schade
die de opdrachtgever door de uittreding mocht ondervinden.
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De omvang van deze schade zal overigens sterk worden beinvloed door
de wijze waarop de overige teamleden op de uittreding van hun collega
zullen reageren. Bezien wij daarom verschillende mogelijke reacties van hun
kant.

197. Het kan zijn dat de uittreding het effect zal hebben van een bom die
het hele team doet ontploffen. Het gevolg daarvan zal dan zijn, dat de
teamleden gezamenlijk de door hen aanvaarde opdracht zullen moeten neer-
leggen. Het lijkt mij toe dat de opdrachtgever zulk een collectieve opzegging
zal moeten gedogen, mits de opdrachtnemers zich gezamenlijk bereid verkla-
ren om, ten eerste afstand te doen van hun aanspraken op honorarium voor
de tot het moment van opzegging verrichte werkzaamheden, behoudens voor
zover die ook na dat moment een aanwijsbaar nut voor de opdrachtgever
zullen blijken te hebben en ten tweede de (vertragings-)schade voor hun
rekening te nemen die de opdrachtgever in verband met de opzegging mocht
ondervinden. Zouden zij daartoe echter niet bereid zijn dan kan mijns in-
ziens van een recht tot opzegging geen sprake zijn en is de consequentie
daarvan dat door de neerlegging van hun opdracht, alle deelnemers aan het
team jegens de opdrachtgever in verzuim zijn.

Weliswaar zou hiertegen in te brengen zijn, dat men de opzegging van
de samenwerking door een teamlid, zou moeten aanmerken als een omstan-
digheid die overmacht oplevert voor de overige teamleden, maar ik geef
toch de voorkeur aan een daaraan contraire opvatting.172 Het lijkt mij
namelijk alleszins redelijk de al dan niet blijvende bereidheid tot samen-
werking aan te merken als een omstandigheid die thuishoort in de risico-
sfeer van de gezamenlijke opdrachtnemers, aangezien de opdrachtgever in de
hier besproken opzet buiten de samenwerking staat en dus op het verloop
daarvan geen invloed heeft.

Voor het geval dat door de uittreding van 66n teamlid ook de overige
teamleden besluiten de opdracht neer te leggen, kom ik derhalve tot de
conclusie dat de gevolgen daarvan extern, tegenover de opdrachtgever, voor
alle opdrachtnemers gelijk zullen liggen.

198. Mogelijk is echter ook, dat de overblijvende teamleden geen behoefte
hebben het voorbeeld van hun uitgetreden collega te volgen. In dat geval
kan het voortbestaan van het team worden gered, wanneer de overige team-
leden binnen afzienbare termijn een adequate vervanger weten te vinden
voor het uitgetreden teamlid. In zo'n situatie lijkt mij een redelijke uitleg
van de overeenkomst met zich mee te brengen, dat de opdrachtgever aan-
vaardt, dat de verbintenis met medewerking van die vervanger alsnog wordt
vervuld. Het doel van de opdrachtverlening aan een collectief - het door
integratie van disciplines doen ontstaan van een ontwerp waarvan de vorm-
waarde, de technische waarde en de gebruikswaarde zo goed mogelijk op
elkaar zijn afgestemd - kan dan immers toch worden bereikt. Blijkt deze
weg begaanbaar dan zal de door de opdrachtgever te lijden en door de
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uittreder te vergoeden (vertragings)schade mee kunnen vallen, waardoor de
uittreder er genadig van af kan komen.

Kunnen de overblijvende teamleden echter geen persoon vinden die ge-
schikt en bereid is om de opengevallen plaats in te nemen, dan is het onver-
mijdelijk dat de teamleden gezamenlijk de opdracht zullen moeten neerleg-
gen, hetgeen leidt tot de zoeven, in het voorgaande nummer, beschreven

consequenties.

199. De samenwerking kan ook worden verstoord doordat een teamlid plotse-
ling overlijdt of door een ongeval of ernstige ziekte voor (te) lange tijd
wordt uitgeschakeld. Het lijkt mij redelijk aan te nemen dat dergelijke

omstandigheden overmacht opleveren voor het teamlid dat daardoor wordt
overvallen.173 De door een deelnemer aan een integratie-team te verrichten
werkzaamheden dragen immers een sterk persoonsgebonden karakter.

Ook ten aanzien van de overige teamleden zou ik het uitvallen van
een partner tengevolge van overlijden of ernstige ziekte willen aanmerken
als een omstandigheid die voor hen overmacht oplevert. Anders dan in het
daarstraks besproken geval dat een teamlid te kennen geeft de samenwer-
king te willcn vc:brcken, gaat het hier om bloot toevallige omstandigheden
die eenieder kunnen treffen en die niet in direct verband staan met de
samenwerking als zodanig. Wel lijkt het mij redelijk een beroep op over-
macht slechts dan te honoreren indien de overblijvende teamleden een uiterst
serieuze poging hebben gedaan om voor het uitgevallen teamlid een adequate
vervanger te zoeken.

Aansprakelijkheid voor ontwerpfouten

200. Ik moge nu vervolgen met het geval dat de verbintenis om een geinte-
greerd ontwerp te vervaardigen wel door de opdrachtnemers is nagekomen,
doch niet op behoorlijke wijze doordat daarbij fouten zijn gemaakt, die
veroorzaken dat het latere bouwwerk niet voldoet aan de gestelde eisen.

Hoe ligt dan de aansprakelijkheid voor de schade die de opdrachtgever des-
wege lijdt?

Voor de beantwoording van deze vraag is het allereerst van belang te
memoreren dat hierboven gekozen is voor een team waar de opdracht-174

gever buiten staat, zulks vooral om te voorkomen dat door de dubbelrol die
de opdrachtgever anders zou vervullen, juridische complicaties zouden ont-
staan. De hierdoor vermeden problematiek zou echter toch door een achter-
deur worden binnengehaald, indien, zoals Hamaker voorstelt175, de teamleden
vraagpunten waaromtrent zij geen overeenstemming kunnen bereiken, aan de
opdrachtgever ter beslissing zouden mogen voorleggen. Er zou dan toch rond
de aansprakelijkheid een ondoorzichtige situatie ontstaan, hetgeen ik nu
juist door de opdrachtgever buiten het team te houden had willen vermijden.
Ik vind bovendien dat de ontwerpers een testimonium paupertatis leveren,
wanneer zij de opdrachtgever opzadelen met strijdvragen waar zij onderling
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niet uit kunnen komen. Ik prefereer daarom de door Hamaker als alternatief
genoemde mogelijkheid, dat het team een onalhankelijk adviseur aantrekt
om ingeval een vraagpunt is gerezen, waaromtrent binnen het team geen
eensgezindheid kan worden bereikt, te beslissen. De aansprakelijkheid tegen-
over de opdrachtgever blijft daardoor ongewijzigd.

201. In mijn visie krijgen de ontwerpers dus geen kans zich aan aansprake-
lijkheid te onttrekken door zich achter de opdrachtgever te verschuilen.
Hoe staat het echter met de mogelijkheid voor een teamlid zich achter de
rug van een collega-teamlid te verschuilen, stellende dat niet hij doch deze
collega aan een bepaalde fout schuld draagt?

Ik acht een dergelijk verweer strijdig met de eigen aard van geinte-
greerd ontwerpen in teamverband. Kenmerkend voor deze wijze van ontwer-

pen is, dat hierbij geen scherp omlijnde afbakening van taken plaatsvindt
met daarop aansluitende aparte verantwoordelijkheidsgebieden, doch dat
integendeel alle deelnemende ontwerpers in wezenlijke mate bij het hele
ontwerpproces zijn betrokken, daarbij de grenzen van de eigen discipline
overschrijdende om ook op andere gebieden een inbreng bij te dragen. Zo
vindt een proces van wederkerige beinvloeding plaats (hierboven getypeerd
als kruisbestuiving) waaruit een resultaat ontstaat waarin de bijdragen van
de verschillende ontwerpers niet duidelijk meer afzonderlijk te herkennen
zijn, omdat de kennisgebieden elkaar zo beinvloeden dat voortdurend teambe-
slissingen worden genomen. Op grond van dit eigen karakter van geinte-
greerd ontwerp, acht ik alle deelnemende ontwerpers gezamenlijk jegens de

opdrachtgever verantwoordelijk.176

202. Hieraan doet, dunkt mij, niet af, dat het soms weI mogelijk zou kunnen
zijn door een nauwkeurige analyse van het ontwerpproces toch bepaalde
individuele fouten van teamleden aan het licht te brengen. Men mag namelijk
mijns inziens van de opdrachtgever, die immers buiten het teamverband staat,
niet verlangen, dat hij zich instelt op aan die mogelijkheid ontleende ver-
weren. Hij is als buitenstaander nu eenmaal niet in staat het ontwerpproces
nauwkeurig te analyseren en zou daardoor in een onmogelijke positie komen,
indien een teamlid zich aan zijn aansprakelijkheid zou proberen te onttrek-
ken door de zwarte pict naar een collega door te spelen, terwijl die vervol-
gens op zijn beurt probeert de ander zwart te maken. Ik vind daarom dat
om recht te doen aan de bijzondere relatie die in geval van een integratie-
team bestaat tussen de opdrachtgever en het ontwerperscollectief, eerst-
genoemde de last van zulk een zwartepietenspel moet worden bespaard.

Het lijkt mij daarentegen wel doenlijk de mogelijkheid van een indivi-
duele fout te onderzoeken in de relatie tussen de teampartners onderling

177Zoals ik hieronder nog nader zal uitwerken, kan namelijk het traceren
van een individuele fout soms van belang zijn bij het bepalen van de onder-
linge draagplicht voor de door die fout veroorzaakt schade. De gezamenlijke
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aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever wordt daardoor echter onverlet

gelaten.

203. Met de stelling dat bij geintegreerd ontwerp de teamleden samen voor
het gehele ontwerp jegens de opdrachtgever verantwoordelijk zijn, is nog
niet aangegeven in welke mate nu ieder der teamleden kan worden aange-

sproken voor vergoe(ling van door ontwerpfouten geleden schade. Keren wij
daartoe eerst even terug naar onze eerdere vaststelling dat de verbintenis178

der gezamenlijke ontwerpers collectief ondeelbaar is, en dus geheel door
hen gezamenlijk moet worden nagekomen. In het verlengde daarvan zou ik
willen aannemen, dat wanneer de verbintenis weliswaar door alle ontwerpers
samen is nagekomen, doch niet behoorlijk waardoor schade ontstaat, die
ontwerpers dan ook samen voor vergoeding van de gehele schade moeten
opkomen. Op het eerste gezicht lijkt daaruit voort te vloeien, dat de team-
leden allen voor gelijke delen moeten kunnen worden aangesproken. Toch
zal de opdrachtgever daar niet altijd voldoende aan hebben, want bij insol-
ventie van een teamlid zou hij dan toch gedeeltelijk achter het net vissen.
Hij is hiertegen slechts afdoende beschermd, indien hij ieder der teamleden
voor het geheel der schade kan aanspreken. Wil daarom de (secundaire)
verbintenis tot vergoeding van tengevolge van ontwerpfouten geleden schade
een werkelijk aequivalent zijn van de (primaire) verbintenis tot vervaardiging
van een ontwerp dat voldoet aan de gestelde eisen, dan moet de opdracht-
gever gerechtigd zijn van ieder der teamleden het geheel der geleden schade
te vorderen (waarna degene die betaald heeft regres kan uitoefenen op de
overige teamleden). Op grond hiervan ben ik van mening dat de overeen-
komst tussen opdrachtgever en gezamenlijke opdrachtnemers in het kader
van geintegreerd ontwerpen, naar haar aard medebrengt, dat ieder der op-
drachtnemers jegens de opdrachtgever voor het geheel aansprakelijk is voor
de schadelijke gevolgen van ontwerpfouten. Ik haast mij hier echter aan toe
te voegen, dat de heersende opvattingen te onzent duidelijk in een andere

richting wijzen. Zo wordt vrijwel algemeen aangenomen, dat de ondeelbaar-
heid zich niet mededeelt aan de verbintenis tot schadevergoedi  waarin zij
wordt opgelost, daar deze een ander, deelbaar, object heeft.1 Daarnaast
wordt in verband met art. 1314 BW algemeen geleerd, dat hoofdelijkheid
slechts dan uit overeenkomst ontstaat, indien er geen twijfel is omtrent de
bedoeling van partijen om hoofdelijkheid te vestigen.180 steun voor mijn
opvatting meen ik echter wel te mogen putten uit de nieuwere rechts-
inzichten zoals die naar voren komen in het NBW. Ingevolge art. 6.1.2.1
(6:6) lid 2 NBW zijn namelijk in geval van een gehoudenheid tot een ondeel-
bare prestatie, de schuldenaren hoofdel:yk verbonden.

204. Tegenover de behoefte van de opdrachtgever om de schadelijke gevolgen
van ontwerpfouten volledig op de opdrachtnemers te kunnen verhalen, staat

het verlangen van de laatsten om de omvang van hun aansprakelijkheid te
begrenzen. In de gangbare standaardvoorwaarden betreffende de relatie
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tussen opdrachtgever en architect, c.q. adviseur wordt deze wens boven-
matig vervuld door verregaande exoneratieclausules.181 Ik kan hier geen
waardering voor hebben en zou gaarne zien, dat men bij de opzet van een
integratie-team een weg zou kiezen, die tot meer tevredenheid stemt. Ik
denk dan aan de mogelijkheid, dat de opdrachtgever en de opdrachtnemers
samen, en met behulp van assuradeuren, "op maar een verzekeringsvorm
zouden uitkiezen, die past bij de speciale aard van een opdracht tot geinte-
greerd ontwerpen.

182

c.     De relatie tussen de opdrachtnemers onderling

205. Uit het voorafgaande moge duidelijk zijn geworden hoezeer de deelne-
mers aan een integratie-team samen in 66n juridisch schuitje zitten. Het is
daarom van groot belang dat zij hun onderlinge relatie goed regelen. Het
aangewezen contractuele kader daarvoor lijkt mij de overeenkomst van maat-
schap. Ik moge dit hieronder nader motiveren.

206. In de hierboven gegeven opzet voor een geintegreerd ontwerpteam ligt
besloten dat het hier bij uitstek gaat om een vorm van samenwerking op
voet van gelijkheid. Zonder de bereidheid der deelnemers om elkaar te
beschouwen als volstrekt gelijkwaardige partners kan zo'n team eenvoudig
niet functioneren. Het samenwerkingsverband dat door de vorming van een
integratie-team ontstaat, voldoet daarom volkomen aan de "klassieke" eis
van "€Sectio societatis", die gemeenlijk als een wezenskenmerk van de
maatschap wordt gezien.183

Deze zojuist als een essentiale voor de maatschap aangeduide eis van
"affectio societatis" is overigens niet in de wettelijke, in art. 1655 BW
uitgedrukte, omschrijving van het begrip maatschap

°Elienomen.
De verzwij-

ging van dit eerbiedwaardige - immers tot Ulpianus teruggaande - ken-
merk wordt ook in het ontwerp NBW hardnekkig voortgezet.185 Als reden-
geving wordt in de Toelichting hiervoor aangevoerd, dat het woord samen-
werking minder op zijn plaats is, "omdat immers de prestatie van de vennoot
uitsluitend kan bestaan in een geldelijke bijdrage en niet hoeft te bestaan
in het werken voor de vennootschap".186 Versta ik dit goed dan is in de
zienswijze van de Toelichting pas sprake van samenwerking, indien iedere
vennoot persoonlijk arbeid inbrengt. Niets echter, zo zou ik van
Schilfgaarde willen nazeggen, dwingt ertoe de term samenwerking zo "be-
klemd" op te vatten, dat alleen daaronder valt het (lijfelijk) werken voor
de vennootschap.187 Waar het op aan komt, zo ben ik met Mohr188 eens, is
dat de partners samen het beleid bepalen dat moet voeren tot het gemeen-
schappelijke doel.

207. Na recht te hebben gedaan aan een criterium dat at van oudsher in de
literatuur wordt gekoesterd, doch in de wettelijke omschrijving van het
begrip maatschap niet is opgenomen, wordt het nu vervolgens tijd de aan-
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dacht te richten op de elementen die wel in de wet zijn uitgedrukt.
Maatschap wordt in artikel 1655 BW gedefinieerd als een overeenkomst,

waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets in gemeenschap te
brengen met het oogmerk het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen.
Uit deze definitie kan men twee elementen afleiden: de verplichting tot
inbreng en het oogmerk om gemeenschappelijk (economisch) voordeel te
behalen.189

Het eerste element levert voor ons geval geen problemen op. De inbreng
kan namelijk ingevolge artikel 1656 lid 2 BW bestaan uit arbeid en die wordt
door de deelnemers aan het team zeker geleverd. Het tweede element ligt
echter moeilijker. De term oogmerk wijst namelijk op een subjectieve ge-
richtheid. Nu kan weliswaar worden gezegd dat de partners met hun ontwer-
pende arbeid economisch voordeel beogen te behalen, namelijk het voor hun
werkzaamheid verschuldigde honorarium, maar dat is niet de reden waarom
zij zich in een team hebben verenigd. De eigenlijke grond voor de samen-
werking in teamverband is een andere: het verkrijgen van een kwalitatief
optimaal ontwerp door het samenbrengen van verschillende daarbij betrokken
disciplines in 66n ontwerpgroep.

208. Ondanks de hindernis die het vereiste van het oogmerk tot het behalen
van economisch voordeel daartoe vormt, durf ik het echter toch wel aan
om de overeenkomst tussen de partners in het integratie-team aan te merken
als een maatschap.

In de eerste plaats strekt zij wel in objectieve zin tot het behalen van
gemeenschappelijk economisch voordeel (het aan de teamleden verschuldigde

honorarium). Voorts inspireert de regeling van de maatschap in het ontwerp
NBW (daarin "vennootschap" geheten) mij tot grotere vrijmoedigheid in de-
zen. Daarin is namelijk de gerichtheid van partijen op het behalen van
economisch voordeel niet als element opgenomen.190 Volgens de Toelich-
.·  191
ung is zulks "weloverwogen" geschied: "In de opzet van het ontwerp is

voor de vennootschap bepalend het beroeps- of bedrijfsmatig handelen voor
gemene rekening met inbreng van ieder der vennoten. Het 'winst" oogmerk
is juridisch niet relevant". Tenslotte heeft de Hoge Raad in een recent arrest
het winstoogmerk afgezwakt tot het vereiste van "actieve samenwerking in
het economisch verkeer.192 Daarvan is in geval van een geYntegreerd ont-

werpteam stellig sprake.

209. Het lijkt mij derhalve alleszins verdedigbaar de maatschap te kiezen
als kader voor de relatie tussen de teamleden onderling. Daarmee is het
verhaal echter nog niet uit. Weliswaar wordt door deze kwalificatie een
samenstel van wettelijke regels ingeschakeld, dat een structuur geeft aan
de onderlinge verhouding der partners, doch het is gewenst deze nader te
modelleren tegen de achtergrond van de specifieke situatie die in geval van
een integratie-team bestaat. Op een tweetal onderwerpen die voor zo'n nade-

re regeling in aanmerking komen wordt hieronder ingegaan. In beide geval-
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len is sprake van een doorkoppeling naar de interne relatie tussen de team-
leden onderling, van mogelijke knelpunten die zich extern, in de relatie tot
de opdrachtgever, kunnen voordoen.

210. Als eerste onderwerp in dit verband zou ik een proeve willen geven
voor een mogelijke nadere regeling van de draagplicht ten aanzien van de
schadelijke gevolgen van eventuele ontwerpfouten.

Hierboven werd gesteld dat de deelnemers aan een integratie-team
193

jegens de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk zijn, indien de laatste door
een ontwerpfout schade zou lijden. Het teamlid dat deswege mocht worden
aangesproken, kan op zijn beurt regres nemen op de overige partners.194 De

mate waarin ieder teamlid in de schade zal moeten bijdragen kan echter
verschillend worden geregeld. Mogelijk is bijvoorbeeld een regeling van de
draagplicht naar rato van ieders schuld aan de fout, maar denkbaar is ook
te bepalen dat de partners de schade naar gelijke delen zullen dragen.

Voor het integratie-team zou ik laatstgenoemde mogelijkheid tot uit-
gangspunt willen nemen. Door de wijze van werken in zo'n team is het
namelijk bezwaarlijk met betrekking tot een gemaakte fout schuldgradaties
te onderscheiden. Het uiteindelijke ontwerp is hierbij immers in wezenlijke
mate een collectieve schepping, aan het ontstaan waarvan voortdurend team-
beslissingen ten grondslag hebben gelegen. Het lijkt mij daarom redelijk de
schadelijke gevolgen van een eventuele fout in beginsel door alle partners
gelijkelijk te laten dragen.

Dit principe van een draagplicht naar gelijke delen, zou echter uitzon-
dering kunnen lijden ingeval een teamlid een duidelijke individuele fout heeft
gemaakt, die in de relatie tot de overige teamleden als wanprestatie kan
worden aangemerkt. Het lijkt mij redelijk bij de overeenkomst te bepalen
dat in zo'n situatie het betreffende teamlid verplicht is de schadelijke ge-
volgen van die fout geheel voor zijn rekening te nemen. Een voorbeeld van
een dergelijk geval zou kunnen zijn, dat nadat in het team de hoofdopzet
van de constructie is bepaald, vervolgens aan de constructief ontwerper
gevraagd wordt deze opzet nader in detail uit te werken en die constructief
ontwerper daarbij een ernstige berekeningsfout maakt, waardoor de latere
constructie bezwijkt.

211. Een tweede onderwerp dat voor een nadere regeling bij de overeen-
komst in aanmerking komt, lijkt mij een voorziening voor het geval een
teamlid uit het team wenst te treden.

Bij de beschrijving hierboven van de relatie tussen de opdrachtge-195

ver en de leden van het integratie-team werd ruime aandacht geschonken
aan het geval dat een teamlid tussentijds zodanig in de capaciteiten of de
mentaliteit van een of meer zijner collegae wordt teleurgesteld, dat hij in
gemoede niet meer in staat is de samenwerking voort te zetten. Verdedigd
werd toen dat in zo'n situatie voor dat teamlid - zij het onder enkele voor-
waarden - de mogelijkheid moet openstaan zijn relatie met de opdrachtgever
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door opzegging te beeindigen.
Door de verbintenis met de opdrachtgever te betindigen is het betref-

fende teamlid echter materieel nog niet uit het team getreden. Daartoe is
voorts nodig dat hij zich ook kan losmaken van de interne band die hem
met de overige teamleden verbindt. Om dit in een voorkomend geval te
kunnen bereiken zal een nadere regeling in de overeenkomst moeten zijn
opgenomen die in die mogelijkheid voorziet. Een vennootschap die voor een
bepaald werk is aangegaan, en daarvan is hier sprake, kan namelijk niet
voortijdig worden opgezegd, tenzij dit bedongen is.196 Ervan uitgaande dat
iemand niet gedwongen moet kunnen worden tot verdere samenwerking met

een partner met wie hij dit in gemoede niet meer kan opbrengen, lijkt het
mij gewenst zo'n mogelijkheid tot tussentijdse opzegging contractueel vast
te leggen. Gelet op de belangen van de andere teamleden zou de bevoegd-

heid tot opzegging echter wel aan enkele voorwaarden moeten worden gekop-

peld. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan de bereidheid van de uittreder
afstand te doen van honorariumaanspraken met betrekking tot zijn tot dusver

ingebrachte werkzaamheden, behoudens voor zover die voor de overige deel-
nemers aan het team, bij verdere voorzetting van de samenwerking hunner-
zijds, van aanloonbaar nut zullen blijken te zijn. In dc twccdc plaats zou,

dunkt mij, de uittreder zich bereid moeten verklaren alle schade die de
overige teamleden in verband met de uittreding zullen ondervinden, voor
zijn rekening te nemen. Aldus wordt zo veel mogelijk vermeden dat de
morele vrijheid die de uittreder voor zich opeist, ten koste gaat van de
overige teamleden.

d.     Integratie-team en auteursrecht

212. Het onderscheid tussen gecoardineerd en geYntegreerd ontwerpen heeft
ook betekenis in auteursrechtelijk opzicht. Indien wordt samengewerkt in
een coBrdinatie-team is er auteursrechtelijk niets bijzonders aan de hand.
Ieders inbreng is dan immers afzonderlijk herkenbaar, zodat het in de rede
ligt dat ieder ook auteursrechtelijke aanspraken kan doen gelden ten aan-
zien van zijn eigen bijdrage.

In geval echter wordt samepgewerkt in het verband van een integratie-
team vindt een proces van wederkerige beinvloeding plaats, waaruit een
resultaat ontstaat, waarin de bijdragen van de verschillende ontwerpers niet
duidelijk meer afzonderlijk zijn te herkennen, omdat de kennisgebieden
elkaar zo beYnvloeden, dat voortdurend teambeslissingen worden genomen.
Zulks moet er mijns inziens toe leiden dat een "gemeenschappelijk auteurs-
recht" ontstaat, hetgeen inhoudt dat ieder der deelnemers ten aanzien van
het hele werk auteursrechtelijke bescherming kan doen gelden.

197
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Hoofdstuk IV

INSCHAKELING VAN SPECIALISTEN IN DE
UITVOERINGSFASE

1. Specialisaties binnen de functie uitvoeren

213. Meer nog dan in het vorige hoofdstuk al het geval bleek met betrek-
king tot het ontwerpende bouwbedrijf, wordt ook het uitvoerende bouwbedrijf
gekenmerkt door een hoge specialisatiegraad. Dit blijkt bijvoorbeeld in de
eerste plaats uit de omstandigheid dat uitvoerende bouwondernemingen zich
veelal concentreren op 66n bepaalde sector van de bouw, te weten: de bur-
gerlijke en utiliteitsbouw (b en u), de grond-, water- en wegenbouw (gww)
of de bouw van technische installaties (ti).1

De eerstgenoemde sector betreft de bouw van gebouwen. Het element
"burgerlijke" in zijn benaming vormt thans een anachronisme. De burgerlijke
bouw werd oudtijds onderscheiden van de bouw voor militaire doeleinden.2
Hij omvatte de bouw van alle gebouwen met een civiele bestemming. De
onderscheiding tussen civiele en militaire bouw is echter achterhaald.

Geplaatst tegenover utiliteitsbouw wordt de term burgerlijke bouw
gewoonlijk in beperktere zin opgevat. Men rekent daaronder dan slechts de
bouw van woningen. De term utiliteitsbouw staat in die context vervolgens
voor het bouwen van allerhande gebouwen met een algemeen nutskarakter
zoals: scholen, kerken, winkels, kantoren, schouwburgen, ziekenhuizen, fa-
brieken, enzovoort. Helemaal vast ligt deze terminologie echter niet.
Hendriks3 bijvoorbeeld bakent burgerbouw van utiliteitsbouw af aan de hand
van een functioneel criterium. De utiliteitsbouw betreft in zijn opvatting
gebouwen waarvan het ruimtelijk ontwerp in hoofdzaak wordt bepaald door
de machines en werktuigen waarvoor ze bestemd zijn, terwijl de burgerbouw
in zijn zienswijze betrekking heeft op gebouwen waarvan het ruimtelijk
ontwerp wordt bepaald door de functie die zij voor de mens vervullen. Mij
spreekt dit criterium echter niet erg aan. Bij tal van gebouwen zullen zowel
de menselijke activiteiten die daarin zullen plaatsvinden, als de machines die
daarin zullen worden opgesteld, bijzondere eisen stellen aan het daarvoor
te maken ontwerp. Het zal dan moeilijk zijn aan de hand van Hendriks'
criterium uit te maken, of zij tot het ene of het andere segment van de b
en u-sector behoren.

214. De tweede genoemde sector, de gww-sector, omvat de bouw van bouw-
werken die geen gebouwen zijn en die onderscheidenlijk bestaan: in het
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verrichten van grondwerk (bijvoorbeeld het uitgraven en drooghouden van
een bouwput, het bouwrijp maken van grond, het graven van sleuven), in
het tot stand brengen van waterbouwkundige werken (zoals havens, kanalen,
tunnels, stuwen, sluizen, bruggen), of in het aanlegggen van wegen en het
daarbij oprichten van kunstwerken (als viaducten en fly-overs).

De gww-sector vertoont in technisch opzicht nauwe verwantschap met
de b en u-sector, omdat daarbij in belangrijke mate gebruik wordt gemaakt
van gelijksoortige constructies, werkwijzen en materialen.4 Het verschil
tussen beide schuilt vooral in de soort werken waarop zij zijn gericht.

215. Een van de beide voorafgaande sectoren principieel verschillende sector

is die van de bouw van technische installaties. De hierin gehanteerde tech-
nieken stoelen op volkomen andere disciplines dan de bouwkunde. Zo worden
in deze sector technieken toegepast die berusten op zeer uiteenlopende

disciplines als werktuigbouwkunde, electronica, fysica.
Tot de ti-sector kan in de eerste plaats worden gerekend de bouw van

technische installaties waarmee tot de beide andere sectoren behorende
werken worden uitgerust. Men denke bijvoorbeeld voor wat betreft gebouwen
aan installaties voor centrale verwarming, installaties ter voorziening v:iii
gas, water en electriciteit, installaties voor intern transport (lift, rol-
trap, lopende band) en voorts voor wat betreft gww-werken aan luchtver-

versingsinstallaties voor tunnels, hef- en draaimechanismen voor bruggen en
sluizen, verkeersregelinstallaties voor wegen.

Hiernaast kan tot deze sector ook de bouw worden gerekend van op
zichzelf staande installaties als een olieraffinaderij, een electriciteitscentrale
of een waterzuiveringsinstallatie.

216. Binnen iedere sector komen nog weer tal van verdere vertakkingen
voor. Zo treft men in de b en u-sector naast bedrijven die werkzaam zijn
op het hele terrein van de sector, ook bedrijven aan die zich voornamelijk

richten op een bepaald segment daarvan. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die
zich vooral concentreren op nieuwbouw, terwijl andere zich in hoofdzaak op

verbouwing en onderhoud richten. Ook zijn er bedrijven die zich in het
bijzonder op woningbouw toeleggen, terwijl andere zich vooral met utiliteits-
bouw bezighouden. Ook in de gww-sector valt een dergelijk verschijnsel
waar te nemen. Hierin werkzame bedrijven concentreren zich soms louter op
66n segment, bijvoorbeeld alleen grondwerk, 6f waterbouw, 6f wegenbouw,
6f mikken op een combinatie van twee, bijvoorbeeld grondwerk tn wegen-

bouw.
Naast dergelijke specialisaties in sectorsegmenten komen zowel in de b

en u- als in de gww-sector ook specialisaties voor in talrijke soorten werk-

onderdelen. Zo zijn in de b en u-sector bedrijven werkzaam die gespeciali-
seerd zijn in werkonderdelen als betontimmerwerk, betonijzervlechtwerk,
metselwerk, voegwerk, tegelzetterswerk, terrazzowerk, stukadoorswerk,
schilderwerks, dakdekkerswerk (bitumineus en niet-bitumineus). Voor wat
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betreft de gww-sector kunnen specialisaties worden genoemd als bron berna-
ling, sloopwerk, heiwerk, kabel- en buizenlegwerk, rijswerk, steenzetters-
werk, betonwerk, straatmakerswerk, baggerwerk.

In de ti-sector zal men geen bedrijven aantreffen die zich toeleggen
op het verwezenlijken van technische installaties in het algemeen. Het werk-
terrein van deze sector is daarvoor te divers en de daarbij betrokken tech-
nieken onderling te zeer verschillend. In de ti-sector is daarom steeds sprake
van specialisatie op bepaaide typen installaties, bijvoorbeeld voor centrale
verwarming, luchtverversing, voorziening van gas, water en electriciteit,
intern transport, telecommunicatie, energie-opwekking, olieraffinage, water-
zuivering.

217. De sterke tendens tot specialisatie die zich in het uitvoerende
bouwbedrijf manifesteert, wordt door verschillende factoren gestimuleerd.

Zo kunnen bedrijven door zich op een bepaald terrein te specialiseren,
op dat gebied een specifieke bekwaamheid en ervaring verwerven, waardoor
zij zich op de deelmarkt voor de betreffende socrt werk een voorsprong
kunnen verwerven in de concurrentiestrijd. Daar staat echter wel als nadeel
tegenover, dat zij door de eenzijdige gerichtheid op een bepaald soort werk,
kwetsbaar worden voor schommelingen in de vraag daarnaar.

Een andere factor die tot specialisatie aanzet is de al maar wassende
kennisstroom die de moderne mens omspoelt. Om hierin het hoofd boven

..water te kunnen houden zoekt men meer en meer zljn toevlucht in speciali-
satie.

218. Beide genoemde factoren zijn ook buiten het terrein van de bouwnij-
verheid werkzaam. Er valt echter ook een drijfveer tot specialisatie aan te
wijzen die in het bijzonder voor de bouw betekenis heeft. Zij hangt samen
met een typisch kenmerk van de bouwmarkt, namelijk dat daarop het initia-
tief tot productie pleegt uit te gaan van de vraagzijde.6 Anders dan bijvoor-
beeld het geval is met de productie van fabrieksmatig vervaardigde gebruiks-
goederen, worden bouwwerken als regel niet "voor de markt" geproduceerd,
doch plegen zij op ad-hoc-basis tot stand te worden gebracht in opdracht
en volgens specificatie van een vrager op de bouwmarkt. In de woningbouw
lijdt deze regel echter uitzondering. In die sector vindt op ruime schaal
"confectie"-bouw plaats. Gewoonlijk is bouwen echter puur "maatwerk".

Door die afhankelijkheid van het productie-initiatief van de vraagzijde,
is het voor het uitvoerende bouwbedrijf moeilijk een continue productie-
stroom op gang te houden. Het moet zien door op elkaar aansluitende op-
drachten "werk bij werk" te houden. Dit vormt echter voor ieder bouwbedrijf
een kardinaal probleem. Het risico van discontinuiteit in de orderportefeuille
en daarmee samenhangende leegloop, dreigt voortdurend. Tegen deze achter-
grond valt te begrijpen dat flexibiliteit in de personele samenstelling van
een bouwbedrijf zeer wenselijk is.7

Op deze behoefte wordt ingespeeld door tal van bedrijven die zich
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hebben gespecialiseerd in het tot stand brengen van bepaalde werkonderde-
lens en die zich voor het aannemen van deelopdrachten ter zake beschik-
baar stellen. Deze omstandigheid schept voor bedrijven die zich richten op
integrate bouwopdrachten, de mogelijkheid per project, naar behoefte, werk-
onderdelen uit te besteden aan daarin gespecialiseerde bedrijven. De algemene
bedrijven kunnen zich hierdoor beperken tot het aanhouden van een relatief
kleine kern van vast personeel voor het geven van leiding aan de bouw en
voor het verrichten van werkzaamheden die zij in eigen hand willen houden.
Door deze praktijk is binnen de totale bouwmarkt een wijd vertakt netwerk
van deelmarkten ontstaan voor allerhande werkonderdelen. Het functioneren
van dit stelsel bevordert een regelmatige werkbezetting binnen de bouwsector
als geheel en draagt zo bij aan het tegengaan van leegloop.9

2.      Inschakeling van specialisten als onder- of als
nevenaannemers

2.1 ENKELE MODELLEN

219. De tendens tot specialisatie waarvan het uitvoerende bouwbedrijf door-
trokken is, leidt ertoe dat bij het tot stand brengen van bouwwerken vrijwel
steeds meerdere bedrijven betrokken zijn. Dit verschijnsel kan in verschillen-
de juridische gedaanten gestalte krijgen.

Zo is bijvoorbeeld een heel gangbaar patroon, dat een initiatiefnemer
tot een bouwproces de uitvoering van een werk integraal aan tan aannemer

opdraagt en deze vervolgens op zijn beurt den of meer onderdelen daarvan,
onder eigen verantwoordelijkheid, aan (een) derde(n) in onderaanneminglo
uitbesteedt. De aannemer in deze tussenpositie pleegt hoofdaannemer te
worden genoemd. Hij staat naar weerskanten in bilaterale rechtsbetrekkin-
gen, namelijk enerzijds tegenover de initiatiefnemer tot de bouw, die zijn
opdrachtgever is, en anderzijds tegenover de door hem bij de vervulling van
zijn opdracht betrokken onderaannemer(s), voor wie hij op zijn beurt als
opdrachtgever optreedt.

Veelal wordt het geven van zo'n integrale uitvoeringsopdracht aan 66n
aannemer ingegeven door de wens van de initiatiefnemer tot de bouw, om
slechts met 66n contractspartner van doen te hebben, zonder bemoeienis te
hoeven hebben met, of verplichtingen te moeten aangaan jegens andere

bouwparticipanten.
De hoofdaannemer speelt in deze zetting dus een dubbelrol, hij is

tegelijk opdrachtnemer (voor wat betreft het totale werk) En opdrachtgever
(met betrekking tot de uitbestede onderdelen). Tussen de initiatiefnemer en
de door de hoofdaannemer ingeschakelde onderaannemer(s) is echter in deze
figuur geen directe band aanwezig. De initiatiefnemer heeft alleen met de
hoofdaannemer te maken, bij de relatie tussen deze en diens

onderaannemer(s) is hij geen partij. Er is slechts sprake van aan elkaar
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gekoppelde bilaterate rechtsbetrekkingen met de hoofdaannemer als "linking
pin".

220. Hierover wordt principieel anders gedacht door Overeem. Deze heeft in
zijn preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht de gedachte ontwikkeld,
dat tussen initiatiefnemer, hoofdaannemer en onderaannemer een
driehoeksverhouding bestaat van contractuele aard.11 Deze opvatting heeft
tijdens de beraadslagingen naar aanleiding van Overeems preadvies krachtige

12bestrijding ondervonden van Smit en Wedekind.
Ik deel deze kritiek. Het gaat ook mij te ver een rechtsbetrekking aan

te nemen tussen initiatiefnemer en onderaannemer. De laatste heeft zich
immers enkel tegenover de hoofdaannemer verbonden, niet tegenover de
initiatiefnemer. De omstandigheid dat de onderaannemer betrokken is bij de
vervulling van de verbintenis van de hoofdaannemer, stempelt hem nog niet
tot partij bij die verbintenis. Wel kan de wetenschap bij de onderaannemer
dat de belangen van de initiatiefnemer nauw verweven zijn met de wijze
waarop hij zich van zijn verplichtingen tegenover de hoofdaannemer zal
kwijten, onder omstandigheden ook een diligentieplicht jegens de
initiatiefnemer meebrengen. De grondslag daarvan is echter van buitencon-
tractuele aard.13

221. Een wezenlijk ander relatiepatroon dan in geval van onderaanneming
ontstaat, indien een initiatiefnemer tot een bouwproces een werk in enkele
onderdelen uitsplitst en deze als afzonderlijke werken aan verschillende
aannemers opdraagt. Bij het werk zijn dan twee of meer aannemers betrok-
ken die, van elkaar onafhankelijk, ieder een deel daarvan tot stand brengen.
Deze figuur wordt nevenaanneming genoemd.14 Hierbij bestaan nevengeschik-
te, bilaterale, rechtsverhoudingen tussen de initiatiefnemer als opdrachtgever
en ieder van de nevenaannemers, terwijl tussen de laatsten onderling in
beginsel geen directe rechtsband bestaat.

Uitsplitsing van een werk over nevenaannemers kan voor de initiatief-
nemer financieel voordeel opleveren. Wanneer hij namelijk de uitvoering van
het werk in totaliteit opdraagt aan 66n aannemer, die op zijn beurt voor
bepaalde onderdelen onderaannemers inschakelt, zullen in de prijs voor het
gehele werk de vergoedingen begrepen zijn die de hoofdaannemer aan die
onderaannemers verschuldigd zal zijn, verhoogd met een opslag voor algeme-
ne kosten, winst en risico ten behoeve van de hoofdaannemer. Door nu voor
die onderdelen waarvan te verwachten valt dat zij aan onderaannemers zullen
worden uitbesteed, nevenaannemers aan te trekken, kan de initiatiefnemer
zich die opslag besparen.

Voorts verschaft de nevenaannemingsfiguur de initiatiefnemer tot een
bouwproces een sterkere invloed op het verloop daarvan dan bij onderaan-
neming het geval is. Zulks omdat bij nevenaanneming de initiatiefnemer met
iedere nevenaannemer in een rechtstreekse, contractuele, relatie staat en
dus niet, zoals bij onderaanneming, afhankelijk is van het intermediair van
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de hoofdaannemer. Bovendien biedt de gelijkwaardige positie die nevenaan-
nemers tegenover elkaar innemen, voor een gespecialiseerde aannemer betere
mogelijkheden om zijn specifieke kennis in te brengen dan de situatie die
ontstaat wanneer hij, als onderaannemer, op ongelijke voet bij het werk
betrokken wordt.15 De psychologische drempel die in een positie van onder-
geschiktheid besloten ligt, ontbreekt dan.

Tegenover deze voordelen staat echter dat de initiatiefnemer in geval
van nevenaanneming zelf verantwoordelijk is voor een goede onderlinge
co6rdinatie van de door de verschillende nevenaannemers te verrichten
werkzaamheden. Zoals hieronder16 nader zal blijken, brengt dat mee, dat de
initiatiefnemer de stagnatieschade zal moeten vergoeden van een nevenaan-
nemer wiens werk vertraging ondervindt door het achterblijven van een
andere nevenaannemer. In de praktijk wordt wel getracht dit probleem te
ondervangen door de verschillende nevenaannemers te betrekken bij een
co6rdinatie-overeenkomst. In zo'n geval wordt rondom de bilaterale rechts-
betrekkingen tussen de initiatiefnemer en de respectievelijke nevenaannemers
nog een multilaterale rechtsband gelegd. Hierna17 zullen wij nog uitgebreid
op deze figuur terugkomen.

222. Hoewel onderaanneming en nevenaanneming beide zeer gangbare model-
len zijn, is de eerste toch wel de meest verbreide figuur van de twee, zij
het dat dit sterker geldt voor de bouwkundige onderdelen van bouwwerken
dan voor de installatie-technische onderdelen daarvan.18 Voorts zal, ook
wanneer sprake is van nevenaanneming, vaak tevens een combinatie met on-
deraanneming voorkomen, omdat gelet op de sterke specialisatiegraad in de
bouw, de kans groot is dat een ingeschakelde nevenaannemer op zijn beurt
weer een of meer onderdelen van zijn werk in onderaanneming uitbesteedt.

Ik zal daarom de onderaanneming, als meest voorkomende figuur, het
eerst behandelen. Hierdoor ontstaat een spiegelbeeld tegenover het vorige
hoofdstuk. Daar werd immers de pendant van de nevenaanneming in de
ontwerpfase, de neven-opdrachtneming, als meest gangbare figuur het eerst
onder de loupe genomen.

2.2 ONDERAANNEMING

a. Geoorloofdheid

223. In de doctrine wordt algemeen aanvaard dat de aannemer, tenzij uit de
overeenkomst iets anders voortvloeit, bevoegd is onder zijn leiding het werk
door anderen te doen uitvoeren.19 In het NBW wordt zelfs nog een stap
verder gegaan door de bepaling, dat de aannemer ten aanzien van onderdelen
ook de leiding aan anderen mag overlaten.20

Verdraagt deze vrijheid om derden bij de uitvoering te betrekken zich
eigenlijk wel met de inmims peisonae conductonk, die kenmerkend kan
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worden genoemd voor een wezenlijk op een 7acere•21 gericht contract als
de aanneming van werk? Mij dunkt dat deze vraag bevestigend kan worden
beantwoord. Het is immers zozeer gebruikelijk geworden, dat bij de realise-
ring van bouwwerken allerhande specialisten worden betrokken, dat de op-
drachtgever normaliter niet zal verwachten, dat de aannemer de hele uit-
voering in eigen hand zal houden. Het zal de opdrachtgever dan ook, bij-
zondere gevallen daargelaten, niet te doen zijn om de persoonlijke arbei(is-
kracht van de aannemer van zijn keuze, doch om diens vakbekwaamheid,
organisatievermogen en betrouwbaarheid.22 Deze hoedanigheden, die aan de
uitverkiezing van de aannemer ten grondslag zullen liggen, kunnen echter
ten volle aan het werk ten goede komen zolang de aannemer persoonlijk
aan de uitvoering leiding geeft. Zelfs lijkt het mij niet met het intuitu
personae-karakter van de overeenkomst strijdig, als de aannemer voor gespe-
cialiseerde onderdelen van de bouw, de leiding der werkzaamheden aan daarin
geverseerde onderaannemers zou overlaten, mits de eindverantwoordelijkheid
en de algehele co6rdinatie maar duidelijk bij hem, als hoofdaannemer, blijven
berusten.

224. De vrijheid tot inschakeling van onderaannemers die de aannemer onder
het commune recht in beginsel wordt toegedacht, geniet hij niet onder vigeur
van de belangrijkste standaardvoorwaarden in de bouw, de UAV 1989 en de
AVTI 1978. In beide wordt namelijk bepaald dat de aannemer voor het doen
uitvoeren van onderdelen van het werk in onderaanneming, de schriftelijke
goedkeuring der directie behoeft, zowel voor de keuze van die onderdelen,
als voor de daarvoor in te schakelen onderaannemers.23

Met een beslissing van de directie hieromtrent zullen doorgaans zeer
vitale belangen van de aannemer gemoeid zijn. Zo zal een voorstel tot uit-
besteding in onderaanneming veelal betrekking hebben op onderdelen van
het werk die de aannemer in zijn eigen bedrijf niet, of niet efficient, kan
uitvoeren. Voorts zal de aannemer voor zo'n onderdeel met de daarvoor
beoogde onderaannemer vooraf reeds vaste prijsafspraken hebben gemaakt,
die al in de hoofdaanneemsom zullen zijn verdisconteerd. Bovendien zal de
door de aannemer voorgestelde onderaannemer vaak een vaste relatie zijn,
die bij eerdere gelegenheden een betrouwbare partner is gebleken, en die er
van zijn kant ook wat voor over zal hebben zijn goede betrekking met de
aannemer te bestendigen.

Tegen deze achtergrond zal duidelijk zijn dat de directie haar
goedkeuring aan een voorstel tot onderuitbesteding niet zonder redelijke
grond zal mogen weigeren, omdat zij daardoor de gerechtvaardigde belangen
van de aannemer zou schaden. Ik heb overigens niet de indruk dat de goed-
keuringseis in de praktijk veel problemen geeft. In de gepubliceerde recht-
spraak ben ik maar 66n geval tegengekomen waarin de redelijkheid werd
beoordeeld van een beslissing van de directie om aan de inschakeling van
een door de aannemer voorgestelde onderaannemer goedkeuring te onthou-
den.24 De aannemer in kweotie was slachtoffer geworden van een boycotactie
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van asfaltbetonaannemers, doordat hij niet had willen deelnemen aan een
door een prijsregelende organisatie uitgeschreven voorvergadering. 5 Hij had
daardoor grote moeite een onderaannemer te vinden voor het leveren en
aanbrengen van asfaltbeton ten behoeve van het door hem aangenomen
onderhoudswerk aan een rijksweg. Uiteindelijk kwam hij echter toch met
een kandidaat voor dit onderdeel op de proppen, doch diens bedrijf lag wel
meer dan 100 km van het bouwterrein verwijderd. Daardoor zou het benodig-
de asfaltbeton over een zeer grote afstand moeten worden vervoerd. De
directie had daar ernstig bezwaar tegen, omdat daardoor risico zou worden
gelopen dat de vereiste temperatuur bij aankomst op het werk niet meer
aanwezig zou 44 als ook dat onderweg stagnaties zouden optreden waar-
door de continuiteit in de aanvoer zou worden onderbroken. Op grond hier-
van weigerde de directie de inschakeling van de betreffende asfaltbetonaan-
nemer goed te keuren. Deze beslissing kon door arbiters worden gebillijkt.

225. In de literatuur is de vraag gesteld of de opdrachtgever door de inscha-
keling van een bepaalde onderaannemer goed te keuren, mede verantwoorde-
lijk wordt voor diens doen en laten. 6 De werkgroep Standaard-regelingen

17in de Bouw heeft deze vraag in ontkennende zin beantwoord.- Haars inziens
heeft zulk een goedkeuring slechts het karakter van een "verklaring van
geen bezwaaf.

Ik vind deze typering heel treffend. Zij sluit aan bij de gedachte dat
de opdrachtgever veelal juist een integrale opdracht zal hebben verstrekt
om slechts met 66n contractspartner te maken te hebben.28 Tegen deze
achtergrond mag de aannemer, dunkt mij, uit de goedkeuring niet afteiden
dat de opdrachtgever de keuze van de voorgestelde onderaannemer tot de
zijne maakt, doch slechts dat de opdrachtgever deze keuze, voor zover hij
kan beoordelen, niet onverantwoord acht en derhalve geen reden heeft zich
tegen inschakeling van de beoogde onderaannemer te verzetten.

De opdrachtgever wekt, mijns inziens, door zijn goedkeuring echter
wet de indruk dat hem geen feiten bekend zijn waaruit serieuze twijfel zou
kunnen rijzen omtrent de bekwaamheid of de betrouwbaarheid van de voor-
gestelde onderaannemer. Een redelijk handelende opdrachtgever zou immers,
als hem zulke feiten bekend zouden zijn, niet aarzelen de aannemer daarover
in te lichten. Zo'n diligentie mag de aannemer dan ook van zijn opdracht-
gever verwachten. Zou de opdrachtgever daarin echter tekortschieten, dan
zal de aannemer, ingeval de betreffende onderaannemer in gebreke mocht
blijven, de gevolgen daarvan (mede) voor rekening van de opdrachtgever
kunnen laten, op de grond dat hij deze (mede) aan zichzelf te wijten
heeft.29 Zwijgen is een ondeugd, waar spreken plicht is!
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b.       Afhankelijkheid van de hoofdaanneming

226. De onderaannemingsovereenkomst strekt tot realisering van een onder-
deel van de hoofdaannemingsovereenkomst. Tussen beide contracten bestaat
derhalve een nauwe samenhang. Deze gaat echter niet zover, dat de
onderaanneming volstrekt van de hoofdaanneming afhankelijk zou zijn. De
onderaannemingsovereenkomst is een volwaardige overeenkomst die een eigen
identiteit heeft en in principe op zichzelf kan bestaan, los van de hoofdaan-
nemingsovereenkomst.

Desniettegenstaande is de onderaannemingsovereenkomst, zoals in het
hierna volgende nader zal blijken, in haar voortbestaan sterk afhankelijk
van het tot stand komen dn in stand blijven van de hoofdaannemingsover-
eenkomst. Zo zullen wij zien, dat de onderaannemingsovereenkomst in prin-
cipe wet vaar de hoofdaannemingsovereenkomst tot stand kan komen, doch
dat zij dan vervolgens geen werking kan verkrijgen, als daarna niet tevens
de hoofdaannemingsovereenkomst tot stand komt. Voorts zal blijken, dat
tussentijdse beaindiging van de hoofdaanneming wel niet ipso facto mee-
brengt dat tegelijk de onderaanneming zal eindigen, maar eveneens dat het
dan toch in de rede ligt aansluitend de onderaanneming te beeindigen, omdat
verdere uitvoering daarvan niet langer mogelijk is.

Ook inhoudelijk bestaat tussen onder- en hoofdaanneming een nauwe

samenhang, doch die gaat, zoals wij straks zullen zien, niet zover, dat de
onderaanneming met betrekking tot het onderdeel waarop zij is gericht, een
volstrekte replica zou vormen van de hoofdaanneming. Zo zal straks blijken,
dat de reikwijdte van de prestatieplicht van de onderaannemer met
betrekking tot dat onderdeel, kan verschillen met die van de hoofdaannemer
ter zake, als ook dat de contractsvoorwaarden van onder- en hoofdaanne-
ming uiteen kunnen lopen.

Al is de onderaannemingsovereenkomst dus wel niet absoluut afhanke-
lijk van de hoofdaannemingsovereenkomst, zij is dat toch wel in betekenen-
de mate. Hoe ver die afhankelijkheid gaat, zal hieronder worden onderzocht
ten aanzien van de drie genoemde aspecten: totstandkoming, beeindiging en
inhoud van de onderaannemingsovereenkomst.

Totstandkoming

227. De onderaannemingsovereenkomst kan via verschillende constructies tot
stand komen. Wij zullen hieronder een aantal mogelijkheden daartoe de revue
laten passeren en van elk nagaan in hoeverre daarbij de totstandkoming van
de onderaannemingsovereenkomst afhankelijk is van hetzelfde gebeuren bij
de hoofdaanneming.

228. Een gangbare figuur is dat een gegadigde die een inschrijving op een
aanbesteding voorbereidt, ten of meer adspirant-onderaannemers uitnodigt
om met betrekking tot een bepaald onderdeel van het werk een - tot zekere
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tijd na de gunning van het hoofdwerk geldende - prijsopgave te doen. Zo'n
prijsopgave houdt juridisch een eenzijdig en tot de afgesproken tijd onher-
roepelijk aanbod in van de kant van de adspirant-onderaannemer. Indien het
hoofdwerk aan de inschrijver tot wie het aanbod was gericht, wordt gegund,
kan deze door aanvaarding ervan de overeenkomst autonoom tot stand bren-
gen.

In deze zetting is hij daartoe echter niet verplicht. Het is dan ook
niet uitgesloten dat hij in de tijd tussen de gunning en de afloopdatum van
het aanbod nog met andere gegadigden gaat onderhandelen om een lagere
prijs te bereiken. Men spreekt dan van "leuren" met het werk. Een praktijk
die, voor zover opdrachtgevers zich daaraan bezondigen, door aannemers
algemeen wordt afgekeurd, doch waaraan zij zich op hun beurt soms ook
schuldig maken tegenover adspirant-onderaannemers. Dit klemt nog te meer
als men bedenkt dat men zich in hoofdaannemerskringen tegen dit euvel
heeft gedekt door een stelsel van collegiale gedragsregels die leuren' beogen
uit te sluiten.30 Wat gij niet witt dat u geschiedt ....

229. Een tweede mogelijkheid is dat tussen een gegadigde hoofdaannemer en
een adspirant-onderaannemer een voorovereenkomshi wordt gesloten, krach-
tens welke de eerste zich verbindt om, zo het beoogde werk hem wordt
gegund, een bepaald onderdeel daarvan aan de wederpartij op te dragen,
waartegenover de laatste zich op voorhand verplicht dat onderdeel uit te
zullen voeren op de in de voorovereenkomst bepaalde condities.

Dit model verschaft de adspirant-onderaannemer een sterke positie.
Zodra het hoofdwerk aan zijn wederpartij wordt gegund, heeft de kandi-
daat-onderaannemer er recht op dat het afgesproken onderdeel aansluitend
aan hem wordt opgedragen. "Leuren" is in deze situatie uit den boze, omdat
zulks direct schending zou opleveren van de voorovereenkomst. Wel is toe-
gestaan dat de wederpartij zich van zijn verplichting tot het sluiten van
een overeenkomst met de kandidaat-onderaannemer bevrijdt, door de over-
eenkomst op te zeggen. De Hoge Raad heeft immers in het arrest Delta-
Kabel/Heidemij32 geoordeeld dat art. 1647 BW (dat de opzegging regelt van
de aannemingsovereenkomst) van overeenkomstige toepassing is op een tot
het aangaan van een (onder)aannemingsovereenkomst verplichtende voor-
overeenkomst. De in genoemd artikel voor de opgezegde partij voorziene
schadeloosstelling houdt echter een krachtige waarborg in dat de overeen-
komst toch niet lichtvaardig zal worden opgezegd.

33

230. Het is stellig een belangrijk voordeel van de figuur van de voorover-
eenkomst dat daarmee leurpraktijken kunnen worden tegengegaan. Er kunnen
echter ook situaties ontstaan waarin het niet redelijk is te eisen dat de
onderaannemingsovereenkomst moet worden aangegaan. Ik denk hier bijvoor-
beeld aan de mogelijkheid dat na het sluiten van de voorovereenkomst om-
standigheden blijken waardoor ernstige twijfel wordt gewekt omtrent de
bekwaamheid of betrouwbaarheid van de onderaannemer.
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Dergelijke omstandigheden waren aan de orde gesteld in de zoBven
vermelde procedure tussen DeltaKabel en Heidemij, die draaide om de weige-
ring van de eerste om ter uitvoering van een gesloten voorovereenkomst,
met de tweede een onderaannemingsovereenkomst aan te gaan, onder meer
omdat inmiddels gebleken zou zijn dat Heidemij bij de uitvoering van een
soortgelijk doch veel kleiner werk zou hebben gefaald en voorts de toekoms-
tige exploitant van het werk tegen inschakeling van Heidemij ernstige be-
zwaren zou hebben geuit. De Hoge Raad overwoog daaromtrent: "Wanneer
juist zou zijn dat de eisen van de goede trouw, naar DeltaKabel met een
beroep op de door het Hof onbesproken gelaten omstandigheden heeft be-
toogd, in het gegeven geval meebrachten dat Heidemij niet mocht verlangen
dat DeltaKabel haar de bedoelde werkzaamheden zou gunnen, brengt zulks
mee dat voor DeltaKabel ook geen verplichting bestaat om Heidemij schade-
loos te stellen wegens het niet gunnen van dat werk".

De Hoge Raad aanvaardt hier dus de mogelijkheid dat de goede trouw
kan meebrengen, dat nakoming van de voorovereenkomst niet meer kan
worden gevorderd, in welk geval ook voor de schadeloosstelling ex art. 1647
BW geen grond meer is. Ik vraag mij overigens wel af of de hier bedoelde
omstandigheden niet reeds een denkfase eerder aan bod zouden moeten
komen, en wel ten aanzien van de vraag of bij een redelijke uitleg van de
voorovereenkomst wet mag worden aangenomen, dat de daarin verankerde
contracteerplicht ook voor dergelijke situaties geldt.

231. Een derde mogelijkheid is dat tussen een gegadigde hoofdaannemer en
een adspirant-onderaannemer een onderaannemingsovereenkomst wordt ge-
sloten onder de opschortende voonvaarde dat het hoofdwerk aan de eerste
wordt gegund. In deze zetting is de totstandkoming van de hoofda nnemings-
overeenkomst noodzakelijk, opdat de vooraf reeds totstandgekomen onderaan-
nemingsovereenkomst metterdaad werking kan krijgen.

Deze constructie verschaft de onderaannemer een nog sterkere positie
dan de figuur van de voorovereenkomst. De laatste strekt ertoe dat in geval
van gunning van het hoofdwerk, aansluitend de onderaannemingsovereen-
komst wordt gesloten. Daarvoor is echter nog wel de, overigens verplichte,
medewerking van de hoofdaannemer nodig. In geval van een onderaanne-
mingsovereenkomst onder opschortende voorwaarde is daarentegen at ab
initio van een bestaande onderaannemingsovereenkomst sprake, zij het een
die pas werking krijgt op het moment dat het hoofdcontract wordt opge-
dragen, maar dan gebeurt zulks ook ipso facto, zonder dat de hoofdaannemer
daaraan nog te pas hoeft te komen.

232. Hierboven 4 bleek dat bij toepasselijkheid van bepaalde standaardvoor-
waarden, voor de inschakeling van onderaannemers de goedkeuring der direc-
tie vereist is. Met het oog daarop wordt in geval van het aangaan van een
onderaannemingscontract onder de opschortende voorwaarde van gunning
van het hoofdwerk, vaak tevens als opschortende voorwaarde gesteld dat de
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inschakeling van de desbetreffende onderaannemer door de directie wordt
goedgekeurd. In zo'n geval hangt de inwerkingtreding van de onderaanne-
mingsovereenkomst mede van de vervulling van deze tweede voorwaarde af.
Soms wordt daarbij nog bepaald dat de hoofdaannemer naar beste vermogen
die goedkeuring bij de directie zal dienen te bepleiten. Echter ook zonder
zo'n uitdrukkelijke bepaling lijkt mij zulk een loyaliteitsverplichting voort
te vloeien uit de goede trouw die de, reeds contractuele, relatie hoofdaan-
nemer - beoogde onderaannemer beheerst.

233. In alle tot dusver besproken gevallen waren er v66r de aanbesteding al
contacten geweest en afspraken gemaakt tussen de gegadigde hoofd- en
onderaannemer. Mogelijk is natuurlijk ook dat de hoofdaannemer pas na de
gunning van het werk op zoek gaat naar een onderaannemer. Aangezien dan
de hoofdaanneming reeds een feit is, kan bij overeenstemming tussen partijen
de onderaanneming onmiddellijk in werking treden, behoudens indien ingevol-
ge het hoofdcontract voor de inschakeling van een onderaannemer de goed-
keuring der directie vereist is.

In het laatste geval kan de hoofdaannemer met het sluiten van het
onderaannemingscontract wachten totdat over de goedkeuring zekerheid
bestaat. Mogelijk is echter ook dat hij de onderaannemingsovereenkomst
ree(is v66r de beslissing daaromtrent aangaat, doch onder de opschortende
voorwaarde van goedkeuring. Dan hangt de inwerkingtreding van die
overeenkomst van de vervulling van die voorwaarde af.

Betindiging

234. Volgens Overeem35 vloeit uit de voor de onderaanneming kenmerkende
afhankelijkheid van de hoofdaanneming voort, dat wanneer het hoofdcon-
tract wegvalt, het ondercontract in beginsel in die val wordt meegesleurd.
Deze zienswijze lijkt mij echter onjuist. Evenals Rozemond 6 en Wesseling37
ben ik van mening, dat het eindigen van de hoofdaanneming niet meebrengt,
dat daardoor automatisch ook de onderaanneming zou eindigen. Het ligt
echter wel in de rede na het eindigen van de hoofdaanneming, aansluitend
ook de onderaanneming te be8indigen, omdat verdere uitvoering daarvan dan
niet meer mogelijk is. Hieronder zal ik deze algemene stellingname uitwerken
voor een aantal verschillende gevallen van tussentijdse beeindiging van de
hoofdaanneming.

235. Als eerste voorbeeld in dit verband wil ik het geval aanstippen, dat de
hoofdaannemingsovereenkomst eindigt door opzeging van de kant van de
opdrachtgever. Zoals wij in het voorafgaande reeds zagen,38 heeft de op-
drachtgever daartoe (behoudens wanneer zulks contractueel zou zijn uitge-
sloten) te allen tijde het recht, doch daar staat tegenover dat de aannemer
alsdan niet alleen recht heeft op vergoeding van alle gemaakte kosten, maar
bovendien aanspraak behoudt op de volle in de aannemingssom begrepen
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winst. Aan de opgezegde aannemer moet derhalve ook winst worden vergoed
over het niet uitgevoerde deel van het werk.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst met de hoofdaannemer zou
hebben opgezegd, ligt het voor de hand dat de hoofdaannemer dan op zijn
beurt de onderaannemingsovereenkomst opzegt. Door het eindigen van het
hoofdcontract is verdere uitvoering van het onderaannemingscontract immers
onmogelijk geworden, zodat het zinloos is dit te laten voortbestaan. Aan-
gezien de hoofdaannemer in zijn relatie tot de onderaannemer als opdracht-
gever optreedt, is hij in die zetting 004 behoudens afwijkend beding, te
allen tijde tot opzegging bevoegd.

Als de onderaannemingsovereenkomst wordt opgezegd, zal dat tot een
analoge financiale afwikkeling leiden als bij de hoofdaannemingsovereenkomst
het geval is. Dat zal echter normaliter geen problemen geven, omdat de
onderaannemingssom in de hoofdaannemingssom zal zijn opgenomen, zodat in
de door de hoofdaannemer te ontvangen compensatie, indirect ook de aan de
onderaannemer uit te keren schadeloosstelling begrepen zal zijn. In deze
situatie zal de opzegging van de onderaannemingsovereenkomst dus kosten-
neutraal kunnen plaatsvinden.

236. De hoofdaanemer kan dus zonder bezwaar de opzegging naar onderen
doorgeven. Het is hem trouwens ook geraden zulks te doen. Zou hij dat
namelijk nalaten, dan zou de onderaannemingsovereenkomst gewoon in tact
blijven en daarmee ook de verplichting van de hoofdaannemer om, als op-
drachtgever van de onderaannemer, de uitvoering van het werk mogelijk te
maken.39 Die plicht zou hij echter wegens de opzegging van het hoofd-
contract niet meer kunnen nakomen. Deze oorzaak van verhindering zou in
de relatie tussen hoofd- en onderaannemer stellig aan de eerste worden
toegerekend. De hoofdaannemer had zich immers zonder bezwaar door op-
zegging van de onderaannemingsovereenkomst kunnen bevrijden van de
verplichting de uitvoering daarvan mogelijk te maken. De aldus aan de
hoofdaannemer toe te rekenen onmogelijkheid tot nakoming van die plicht,
zou de onderaannemer vervolgens een grond opleveren tot ontbinding van de
onderaannemingsovereenkomst, alsmede een aanspraak op vergoeding van
gemaakte kosten en winst.40 Zou de onderaannemer die aanspraak verzilve-
ren, dan zou de hoofdaannemer vrijwel zeker duurder uit zijn dan wanneer
hij van zijn kant de overeenkomst zou hebben opgezegd. De onderaannemer
zou dan immers ook aanspraak kunnen maken op vergoeding van de extra
kosten die hij in de tussentijd mocht hebben gemaakt wegens het voor het
werk beschikbaar houden van personeel en materieel. Voorts zou de onder-
aannemer ook recht kunnen doen gelden op vergoeding van de kosten van
juridische bijstand (gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke)41 welke hij
zou hebben moeten inroepen om de hoofdaannemer te bewegen hem schade-
loos te stellen. De hoofdaannemer kan het dus maar beter niet op een ont-
hinding vanwege de onderaannemer laten aankomen.
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237. Een volgend geval van tussentijdse beeindiging van de aannemingsover-
eenkomst kan zich voordoen als de aannemer overlijdt. Volgens art. 1648
BW eindigt de aanneming van werk namelijk door de dood van de aannemer.
Hierdoor wordt echter niet uitgesloten dat de opdrachtgever en de erven
van de aannemer besluiten de uitvoering van de overeenkomst toch voort te
zetten. 2 Gebeurt zulks evenwel niet, dan is het einde van de hoofdaanne-
ming definitief, en rijst de vraag welke gevolgen dit heeft voor de onderaan-
neming.

Bij de beantwoording van die vraag kan voorop worden gesteld, dat
net als in de zoeven besproken situatie bij opzegging, ook in dit geval het
einde van het hoofdcontract niet automatisch het einde betekent van de
onderaannemingsovereenkomst. Volgens de wet eindigt de overeenkomst alleen
ipso facto door het overlijden van de dannemer. In de relatie tot de onder-
aannemer fungeert de hoofdaannemer echter als opdrachtgever, zodat het
enkele feit van zijn overlijden het voortbestaan van de onderaannemings-
overeenkomst onverlet laat. De overeenkomst loopt dan door met zijn
erfgenamen. Dezen kunnen echter door het automatische einde van de hoofd-
aannemings-overeenkomst, de op hen overgegane verplichting om de uitvoe-
ring van het werk mogelijk te maken,43 niet nakomen. Weliswaar zouden zij
zich van deze verplichting kunnen bevrijden door de overeenkomst met de
onderaannemer op te zeggen, doch de consequentie daarvan zou zijn dat de
onderaannemer ook over het niet uitgevoerde deel van het werk winst zou
moeten worden vergoed. 4 Dat is echter meer dan waarop zijzelf in de
relatie tot de opdrachtgever aanspraak kunnen maken. Volgens art. 1648 BW
moet namelijk aan de erven, naar evenredigheid van de aannemingssom, de
waarde worden vergoed van het verrichte werk en van de in gereedheid
gebrachte bouwstoffen (mits een en ander voor de opdrachtgever van enig
nut kan zijn). In de door de erven te ontvangen vergoeding zal daarom wel
de waarde van het door de aannemer reeds verrichte werk zijn verdiscon-
teerd, maar een compensatie voor het niet uitgevoerde gedeelte zal daarin
niet worden opgenomen.

238. Tegen deze achtergrond lijkt het mij redelijk de oorzaak van de ver-
hindering in de nakoming van de plicht de (verdere) uitvoering van het werk
mogelijk te maken, niet aan de erven toe te rekenen. De blijvende onmoge-
lijkheid deze plicht na te komen houdt onder vigeur van het BW overmacht
in, in welk geval partijen zich over en weer van hun verplichtingen ont-
slagen kunnen achten. 5 Onder het NBW levert dezelfde omstandigheid een
grond op tot ontbinding van de overeenkomst, maar gegeven de niet-toere-
kenbaarheid van de verhindering, kan aan de ontbinding niet tevens een
aanspraak op schadevergoeding worden gekoppeld.46

Wel zou in deze situatie het normale gevolg van de ontbinding zijn dat
partijen over en weer de reeds ontvangen prestaties ongedaan moeten
maken. 7 Bij de figuur van de aanneming van werk is echter restitutie van
's aannemers prestatie bezwaarlijk. Weliswaar is ongedaanmaking daarvan in
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strikte zin wel mogelijk, het gebouwde kan immers weer worden afgebroken,
doch dat zou leiden tot een zinloze kapitaalvernietiging die de belangen
van de aannemer ernstig tekort zou doen. Daarom lijkt het redelijk aan te
nemen, dat de prestatie van de aannemer naar haar aard niet vatbaar is
voor ongedaanmaking.48 In dat geval dient dan vergoeding van de waarde
van die prestatie voor de restitutie in de plaats te komen.49

Op de onderhavige situatie toegepast, leidt deze redenering ertoe, dat
de onderaannemer de waarde van het reeds verrichte werk dient te worden

vergoed. Aldus wordt bereikt, dat de onderaanneming financieel op analoge
wijze zal worden afgewikkeld als de hoofdaanneming.

239. Zoals in hoofdstuk II ree(is bleek,so zal onder vigeur van art. 7.12.13
NBW het overlijden van de aannemer de overeenkomst niet meer automatisch
doen eindigen, doch el in dat geval ieder van partijen de overeenkomst
kunnen betindigen, voor zover zij aan het overtijden een redelijk belang bij
beeindiging kan ontlenen. Voorts zij eraan herinnerd dat krachtens vaak
gehanteerde modelvoorwaarden als de UAV de overeenkomst niet

eindiftdoor de dood van de aannemer, doch met diens erven wordt voortgezet,
zodat men dan aan de mogelijkheid van tussentijdse ontbinding niet eens
toekomt.

240. Tenslotte kan de hoofdaannemingsovereenkomst ook een tussentij(is
einde vinden in verband met het niet nakomen door een partij van een uit
de overeenkomst voortvloeiende verbintenis. Daarbij maakt het voor wat
betreft de gevolgen die dit zal hebben verschil, welke partij haar verbinte-
nis niet nakomt, als ook of het niet nakomen al dan niet toerekenbaar is.
Aldus doemt een reeks van mogelijkheden op die ieder weer repercussies
zullen hebben op de onderaannemingsovereenkomst. Want weliswaar houdt in
dergelijke situaties het einde van de hoofdaanneming niet automatisch ook
het einde van de onderaanneming in, doch ligt het wel in de rede aanslui-
tend ook deze te betindigen, omdat haar doel dan onbereikbaar is geworden.

Hieronder zal worden getracht het uitgebreide scala van mogelijkheden
dat zich hier aandient, in kaart te brengen. Het zou daarbij nog weer verder
verschil maken of zou worden uitgegaan van het BW, dan wel van het NBW,
aangezien deze wetsstelsels op dit stuk sterk afwijkende regelingen inhou-
den.52 Ik zie evenwel geen kans om beide stelsels in een voor deze studie
passend bestek simultaan aan de orde te stellen. Daarom zal ik in het zicht
van de inwerkingtreding van het NBW, mijn beschouwingen louter enten op
de komende wet. Onder vigeur daarvan kan iedere tekortkoming, toereken-
baar of niet, van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen,
aan de wederpartij grond geven de overeenkomst te ontbinden 53 Zoals wij
hieronder zullen zien maakt het echter voor wat betreft de gevolgen belang-
rijk verschil of die tekortkoming al dan niet toerekenbaar is.
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241. WAnneer de ontbinding gestoeld zou zijn op een tekortkoming van de
opdrachtgever (bijvoorbeeld het ingebreke blijven met de betaling of met
het mogelijk maken van de uitvoering), zou het normale gevolg daarvan
zijn, dat partijen over en weer de reeds genoten prestaties ongedaan zouden
moeten maken. Zoals wij echter hierboven 54 zagen, is de prestatie van de
aannemer naar haar aard niet vatbaar voor restitutie, doch dient een ver-
goeding van haar waarde voor de ongedaanmaking in de plaats te treden.

Zulk een plicht tot waardevergoeding zal op de opdrachtgever rusten
ongeacht of de tekortkoming al dan niet toerekenbaar is. In geval van een
toerekenbare tekortkoming zal de opdrachtgever echter daarenboven nog
verplicht zijn de aannemer de schade te vepoeden die deze zal lijden door-
dat de overeenkomst niet wordt volvoerd. 5 Daarbij kan worden gedacht
aan vergoeding van reeds ten behoeve van het werk gemaakte kosten en
aangegane verplichtingen (althans voor zover deze niet meer zijn terug te
draaien), als ook een vergoeding van gederfde winst.

242. In de relatie tot de onderaannemer zal de ontbinding van de
hoofdaanneming niet zonder gevolgen kunnen blijven. Zij zal er immers toe
leiden dat de hoofdaanncmer, in hoedanigheid van opdrachtgever van de
onderaannemer, in de onmogelijkheid zal geraken de (verdere) uitvoering
van het onderaannemingscontract mogelijk te maken» Die consequentie zou
de hoofdaannemer echter kunnen ontlo en door de onderaannemingsovereen-
komst op te zeggen. Zoals eerdeff bleek, zou hij daardoor wel een
schadeloosstelling verschuldigd worden die mede een vergoeding omvat van
de alsdan door de onderaannemer te derven winst. Indien de ontbinding van
de hoofdaanneming echter zou zijn voortgevloeid uit een toerekenbare
tekortkoming van de opdrachtgever, deert dat de hoofdaannemer niet. Op-
zegging van de onderaannemingsovereenkomst zou in dat geval immers kos-
tenneutraal kunnen geschieden, omdat de daarbij aan de onderaannemer
verschuldigde schadeloosstelling geheel kan worden verdisconteerd in de
schadevergoeding die de hoofdaannemer van zijn opdrachtgever kan vorderen.

In deze situatie verdient het voor de hoofdaannemer ook stellig aan-
beveling de mogelijkheid van opzegging van de onderaanneming te benutten.
Zou hij dat niet doen dan zou hij onvermijdelijk tekortschieten in opgemelde
plicht de uitvoering van de onderaannemingsovereenkomst mogelijk te maken,

58hetgeen de onderaannemer recht zou geven de overeenkomst te ontbinden.
Het gevolg daarvan zou in de eerste plaats zijn, dat de hoofdaannemer de
onderaannemer de waarde van het tot dan verrichte werk zou moeten ver-
goeden.59 Aannemende dat het risico van het toerekenbaar tekortschieten
van de opdrachtgever bij het hoofdcontract, in de relatie tot de onderaan-
nemer aan de hoofdaannemer valt toe te rekenen, zou de hoofdaannemer
bovendien de schade moeten vergoeden die de onderaannemer door het niet
volvoeren van het onderaannemingscontract zou lijden.60 Het resultaat zou
dan hetzelfde zijn als ingeval van opzegging van de onderaanneming, be-
houdens dat aan de onderaannemer nog als extra schade zou moeten worden
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vergoed, hetgeen deze aan (gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten van
rechtsbijstand zou hebben moeten uitgeven om tot dit resultaat te komen.61

Deze onnodige kosten kan men zich beter besparen.

243. Theoretisch zou ook denkbaar zijn, dat de hoofdaannemingsovereen-
komst wordt ontbonden wegens een tekortkoming van de opdrachtgever die
hem niet valt toe te rekenen. Ik kan daarvan echter nauwelijks praktische
voorbeelden bedenken. Het enige wat mij te binnen wil schieten, is het geval
dat de opdrachtgever in de nakoming van de plicht om de uitvoering van
het werk mogelijk te maken, wordt gedwarsboomd door extreme
omstandigheden als een natuurramp, ontruiming van een gebied wegens een
kernramp, oorlogsgeweld. Als echter wegens zulke omstandigheden de hoofd-
aanneming eindigt, lijkt mij de daaruit voortvloeiende verhindering om de
uitvoering van het onderaannemingscontract mogelijk te maken, eveneens
te wijten aan een niet toerekenbare factor.

Is die opvatting juist, dan kunnen hoofd- en onderaannemingsovereen-
komst achtereenvolgens worden ontbonden, hetgeen in deze situatie leidt tot
een synchrone afwikkeling. De hoofdaannemer dient de waarde te worden
vergoed van het reeds verrichte werk, waarna hij op zijn beurt de daarin
begrepen waarde van het door de onderaannemer verrichte werk dient door
te schuiven.62 Op vergoeding van schade wegens het niet volvoeren van
hoofd- respectievelijk onderaannemingsovereenkomst, kan echter in deze
zetting geen aanspraak worden gemaakt, omdat beide ontbonden worden ten
gevolge van een niet toerekenbare omstandigheid.63

244. Tot zover werd aandacht besteed  aan de mogelijkheid  de
hoofdaannemingsovereenkomst te ontbinden wegens een tekortkoming van de
opdrachtgever. Wenden wij nu de blik naar de andere partij, de aannemer.
Kan tussentijdse ontbinding ook worden gestoeld op een tekortkoming van
zijn kant?

Voor de beantwoording van deze vraag maakt het wezenlijk verschil
of men van mening is dat de overeenkomst de aannemer verplicht tot een
"dare", het opleveren van een werk aan de wederpartij, dan wel tot een
yacere", het uitvoeren van een werk op aanwijzing van de wederpartij.64 In
de eerste visie staat het resultaat van 's aannemers werk centraal en kan
pas bij de oplevering blijken of de aannemer aan zijn verplichtingen heeft
voldaan. In deze opvatting wordt de prestatie van de aannemer dus eerst
opeisbaar wanneer de afgesproken tijd van oplevering verstreken is.

Zulks impliceert dat, zolang de prestatie nog niet onmogelijk is ge-
worden, in beginsel geen sprake kan zijn van verzuim en dus ook niet van
ontbinding.65 In een beperkt aantal gevallen laat de wet echter het vereiste
van opeisbaarheid vallen en wordt een "anticipato,y breach" mogelijk.66 Dit
levert ook voor de bouwpraktijk enkele relevante ontbindingsmogelijkheden
op. Bijvoorbeeld als de aannemer tijdens de bouw failliet is gegaan en de
curator niet bereid blijkt het werk voort te zetten, of als de aannemer
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zonder aanvaardbare reden de werkzaamheden heeft gestaakt en niet van
zins blijkt te verklaren wanneer de bouw zal worden hervat.67

In art. 7.12.6 NBW wordt het arsenaal van anticipatieve ontbindings-
mogelijkheden speciaal voor de aanneming van werk nog uitgebreid. Ingevolge
dit artikel is ontbinding van de aannemingsovereenkomst reeds mogelijk,
indien v66r de oplevering "waarschijnlijk" wordt dat een partij niet tijdig
of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen zal voldoen. Voor een ontbinding
op deze grond is echter wel een rechterlijke uitspraak vereist. De tijd die
met het verkrijgen daarvan zal zijn gemoeid, zat echter vaak de geplande
bouwtijd overtreffen. Het is daarom twijfelachtig of dit wapen tegen
dreigende wanprestatie erg effectief zal blijken.68

245. In de hierboven69 ook door mij verdedigde opvatting dat de aannemer
zich verbonden heeft tot een "facere", het uitvoeren van een werk op aan-
wijzing van de wederpartij, kan de aannemer de hele periode tussen het
ontstaan van de overeenkomst en de vastgestelde tijd van oplevering in
verzuim raken en daardoor aanleiding tot ontbinding geven. In deze visie is
de aannemer immers gedurende de gehele bouwtijd gehouden zich te richten
naar de aanwijzingen die hem door (of namens) de opdrachtgever worden
gegeven.

Zou hij daarin tekortschieten, dan kan zulks een grond tot ontbinding
opleveren, mits natuurlijk het verzuim zwaar genoeg is om de ontbinding te
rechtvaardigen.70 Daarvan is stellig sprake indien de aannemer regelmatig
redelijke wensen van de opdrachtgever met betrekking tot de wijze van
uitvoering zou negeren. De ontbinding hoeft dan niet per se te worden ge-
rechtvaardigd door de laatste, wellicht kleine, druppel die de emmer deed
overlopen, doch door de inhoud van de volgelopen emmer. Het regelmatig
niet doen wat de opdrachtgever vraagt, zou namelijk de werking van de
aannemingsovereenkomst als juist op de arbeidsprestatie gerichte en daarom
intuitu personae 1 aangegane rechtsbetrekking, in haar essentie frustreren:
casus belli!

246. In de gevallen waarin tussentijdse ontbinding mogelijk is, rijst vervol-
gens de vraag naar de gevolgen daarvan voor respectievelijk hoofd- en
onderaanneming.

Voor wat betreft de hoofdaanneming zal het eerste gevolg van de
ontbinding zijn, dat de reeds verrichte prestaties over en weer ongedaan
moeten worden gemaakt.72 Aangezien de prestatie van de aannemer zich
echter, zoals wij eerder zagen, niet leent voor restitutie zal daarvoor een
vergoeding van haar waarde in de plaats treden. Met name in het zoaven
besproken geval dat de ontbinding veroorzaakt wordt door een onvoldoende
"facere", kan zich licht de situatie voordoen, dat de prestatie van de aan-
nemer niet beantwoordt aan de verbintenis. Voor dat geval bepaalt de wet,
dat de vergoeding beperkt wordt tot het

bedr  van
de waarde die de pre-

statie voor de wederpartij werkelijk heeft gehad.
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Indien de ontbinding is veroorzaakt door een tekortkoming die de
aannemer kan worden toegerekend, zal zij verder tot gevolg hebben, dat de
aannemer schadeplichtig wordt jegens de opdrachtgever. Deze zal dan aan-
spraak kunnen maken op vergoeding van de schade die hij door de niet-
volvoering van de overeenkomst zal ondervinden.74 Daarbij valt te denken
aan eventuele meerkosten bij voltooiing van het werk door een derde of
aan schade wegens mogelijke vertraging van de bouw (bedrijfsschade, huur-
derving).

247. Indien het hoofdcontract ontbonden is, zal de hoofdaannemer daardoor
in de onmogelijkheid geraken de op hem rustende verplichtin  om de uitvoe-
ring van de onderaannemingsovereenkomst mogelijk te maken, * 5 na te komen.
Het tekortschieten in de nakoming van die plicht zal de onderaannemer een
grond opleveren tot ontbinding van het onderaannemingscontract. Als hij
daartoe overgaat, zal hij aanspraak kunnen maken op vergoeding van de
waarde van het reeds verrichte werk. 6 Indien de verhindering tot nakoming
van de plicht de uitvoering van de onderaanneming mogelijk te maken, aan
de hoofdaannemer valt toe te rekenen, zal de onderaannemer bovendien
aanspraak kunnen maken op vergoeding van de schade die hij zal lijden
doordat de overeenkomst niet wordt volvoerd. 7 Hierbij kan worden gedacht
aan vergoeding van reeds ten behoeve van het werk gemaakte kosten en
gedane uitgaven en vergoeding van gederfde winst.

Als de ontbinding van de onderaanneming echter tot een schadever-

goedingsplicht zou leiden, kan de hoofdaannemer beter de onderaannemings-
overeenkomst opzeggen. De plicht de uitvoering van de overeenkomst moge-
lijk te maken vervalt dan, zodat men aan ontbinding niet toekomt. Weliswaar
zal de hoofdaannemer in geval van opzegging de onderaannemer eveneens
kosten en winst moeten vergoeden, 8 doch voorkomen wordt dan dat de
hoofdaannemer eventuele extra kosten zou moeten vergoeden welke de on-
deraannemer in de tussentijd mocht hebben gemaakt wegens het voor het
werk beschikbaar houden van personeel of materieel. Voorts wordt zo ver-
meden dat de onderaannemer ter verkrijging van schadeloosstelling gerechte-
lijke of buitengerechtelijke kosten zou moeten maken, welke daarenboven
nog zouden moeten worden vergoed.79

248. In de hier besproken situatie waarin de verhindering van de hoofd-
aannemer om de plicht de uitvoering van de onderaanneming mogelijk te
maken, voortvloeit uit een tekortkoming van de hoofdaannemer in de na-
koming van een andere overeenkomst waarbij de onderaannemer geen partij
is, zal deze verhindering in de relatie met die onderaannemer normaliter
wel aan de hoofdaannemer zijn toe te rekenen.

De nauwe betrokkenheid tussen hoofd- en onderaanneming kan echter
meebrengen dat dit anders ligt. Het geval kan zich namelijk voordoen, dat
de tekortkoming waarop de ontbinding van de hoofdovereenkomst is geba-
seerd, terug te voeren is op een verzuim van de onderaannemer, dat in de

156



relatie tot de opdrachtgever bij het hoofdcontract, aan de hoofdaannemer
wordt toegerekend. In zo'n situatie zal de onderaannemer zijn contract met
de hoofdaannemer niet kunnen ontbinden,80 doch zal omgekeerd de hoofd-
aannemer reden hebben het onderaannemingscontract te ontbinden, waarbij
hij tevens aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

Inhoud

249. Hoewel de onderaannemingsovereenkomst strekt tot uitvoering van een
deel van de hoofdaannemingsovereenkomst, vormt zij inhoudelijk met betrek-
king tot dat decl toch niet een volstrekte replica van de hoofdovereenkomst.
Zo kan allereerst de reikwijdte van de prestatieplicht van de hoofdaannemer
verschillen van die van de onderaannemer. Ik wil dit hieronder illustreren
aan de hand van een tweetal voorbeelden.

Het eerste ontleen ik aan Rozemon(01 die de volgende situatie
beschrijft. In het bestek wordt de keuze van de te verwerken stenen over-
gelaten aan de hoofdaannemer. Deze besteedt vervolgens het metselwerk
inclusief de levering van de benodigde stenen uit aan een onderaannemer.
Merk en type van de door de onderaannemer te vermetselen stenen worden
daarbij door de hoofdaannemer voorgeschreven. Achteraf blijken de
toegepaste stenen functioneel ongeschikt voor het desbetreffende werk. Het
metselwerk vertoont daardoor gebreken die aanleiding geven tot afkeuring
ervan door de bouwdirectie.

In zo'n geval zal de aansprakelijkheid van de hoofdaannemer verder
gaan dan die van de onderaannemer. De eerste is geheel vrijgelaten in de
keuze van het te verwerken materiaal, zodat hij in principe ook heeft in te
staan voor de geschiktheid daarvan. 2 De tweede daarentegen heeft geen
keuzevrijheid gehad. Het te gebruiken materiaal is hem voorgeschreven. Voor
de gemaakte (verkeerde) keuze is hij dan ook niet verantwoordelijk. In deze
zetting kan slechts van een verzuim zijnerzijds sprake zijn, als hij als
deskundig vakman had moeten weten dat het voorgeschreven type steen
ongeschikt was voor zijn bestemming, doch desondanks, zonder waarschu-
wing, tot vermetseling daarvan zou zijn overgegaan. 3 Onder de geschetste
omstandigheden is de prestatieplicht van de onderaannemer met betrekking
tot een bepaald werkonderdeel, in casu het metselwerk, dus duidelijk beperk-
ter van aard dan die van de hoofdaannemer ter zake.

250. Een tweede voorbeeld ontleen ik aan een arbitrale uitspraak. 4 De
hoofdaannemer in deze zaak had de aanleg aangenomen van een centrale
verwarmingsinstallatie. De vervaardiging van de daartoe behorende
luchtkanalen had hij uitbesteed aan een onderaannemer. Deze had daarvoor
linexplaten gebruikt overeenkomstig de offerte waarop de opdracht was
verstrekt. Achteraf was gebleken dat de linexplaten, als zij warm werden,
een onaangename zurige beenderlucht verspreidden. Op grond daarvan was
de installatie door de (hoofd)opdrachtgever afgekeurd. De hoofdaannemer
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had vervolgens de onderaannemer wanprestatie verweten op de grond dat hij
de verwarmingskanalen had samengesteld uit daartoe ongeschikt materiaal.

De arbiter bleek het echter met deze stellingname oneens te zijn. Hij
overwoog dat het veeleer een zaak was van de hoofdaannemer, als leveran-
cier van centrale verwarmingen, om te beoordelen of linexplaten voor bekle-
ling van verwarmingskanaten al dan niet geeigend waren. Dit oordeel houdt
nog een verdere stap in dan welke zojuist werd gezet. In dit geval ging het
namelijk niet om een voorgeschreven materiaal, doch integendeel om een
materiaal dat door de onderaannemer zelf was voorgesteld. Dat zou
normaliter hebben meegebracht dat de verantwoordelijkheid voor die keuze
ook bij de onderaannemer had berust. In dit geval was er echter wel reden
om van dat uitgangspunt af te wijken. Hier stonden immers tegenover elkaar
een - blijkens de toepasselijk verklaarde standaardvoorwaardenss _ op at-
gemeen klantenwerk gerichte onderaannemer en een juist op het terrein
van centrale verwarming gespecialiseerde hoofdaannemer. Gezien dat verschil
in deskundigheid lijkt het mij inderdaad verdedigbaar de beoordeling van de
functionele geschiktheid van de voorgestelde bouwstoffen in casu toe te
rekenen aan de specialist ter zake, de hoofdaannemer.86

251. Ook met betrekking tot de inhoud van de voorwaarden waaronder de
overeenkomst is aangegaan, kunnen tussen hoofd- en onderaanneming
verschillen bestaan. De condities waaronder de hoofdaannemer de uitvoering
van het hoofdwerk heeft aanvaard, gelden niet automatisch voor de
uitvoering van het aan de onderaannemer uitbestede onderdeel. Het
onderaannemingscontract is immers een zelfstandige overeenkomst waarvan
de inhoud slechts wordt bepaald door degenen die daarbij partij zijn. Voor
de hoofdaanneming geldende voorwaarden kunnen derhalve alleen werking
krijgen in de onderaanneming als zij ook tussen de partijen hierbij, uitdruk-
kelijk of stilzwijgend, zijn overeengekomen.

252. In de praktijk wordt vaak in de overeenkomst tussen hoofd- en onder-
aannemer verwezen naar het bestek dat behoort bij de overeenkomst tussen
de hoofdaannemer en diens opdrachtgever. Vrij algemeen wordt in de recht-
spraak aangenomen, dat dan de in het bestek vermelde standaardvoorwaar-
den eveneens zullen gelden in de onderaannemingsovereenkomst.87 Het komt
echter ook regelmatig voor, dat in de onderaannemingsovereenkomst niet
integraal naar het bestek voor het hoofdcontract wordt verwezen, doch
slechts naar die gedeelten daarvan, waarin de werkzaamheden worden be-
schreven die voorwerp vormen van de onderaanneming. Voor die situatie
wordt veelal aangenomen, dat uitsluitend die expliciet aangeduide besteks-
gedeelten op de onderaanneming van toepassing zijn, hetgeen de poort sluit
voor de in het bestek opgenomen administratieve voorschriften.88

Die consequentie ontmoet bezwaar bij Rozemond. Zijns inziens vormen
de technische en administratieve besteksbepalingen 6dn onverbrekelijk geheel
en gaat het niet aan die samenhang te verbreken.89 Overeem stelt daar,
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mijns inziens terecht, tegenover dat de courante hoofdaannemingsvoorwaar-
den onvoldoende op de verhouding hoofdaannemer-onderaannemer zijn afge-
stemd, om deze onverkort in die relatie te kunnen toepassen.w Het gaat
mij dan ook te ver om ingeval de toepasselijkverklaring van het bestek
uitdrukkelijk beperkt is tot slechts enkele met name aangeduide passages

daarvan, te veronderstellen, zoals Rozemond'l doet, dat partijen dan toch
wel de toepasselijkheid van de daarbij niet genoemde administratieve
besteksbepalingen zouden hebben bedoeld. Nog minder kan, dunkt mij, in
deze situatie sprake zijn van toepasselijkheid van een in die niet vermelde
voorwaarden opgenomen arbitraal beding. Gelet op de grondwettelijk,2 ge.
waarborgde toegang tot de gewone rechter, lijkt het mij namelijk niet ge-
rechtvaardigd bij twijfel over de bedoeling van partijen, te veronderstellen
dat zij die weg gesloten zouden hebben.93

253. Onduidelijkheid over de vraag onder welke voorwaarden de onderaan-
nemingsovereenkomst is aangegaan, kan ook worden veroorzaakt doordat bij
aanbod, respectievelijk aanvaarding, de toepasselijkheid van verschillende
voorwaarden bedongen is. Zo kan het voorkomen dat een gegadigde onder-
aannemer die een offerte heeft uitgebracht waarin naar bepaalde standaard-
voorwaarden verwezen wordt, het werk gegund krijgt conform zijn offerte,
onder de gelijktijdige opdracht het werk uit te voeren volgens het bij het
hoofdwerk behorende bestek waarin eveneens naar standaardvoorwaarden
verwezen wordt, doch naar andere dan die welke in de offerte van de onder-
aannemer zijn genoemd. Er doet zich dan een -battle  offorms- voor.94

Voor de oplossing van zulk een probleem biedt het NBW een sleutel
aan, en wel in art. 6.5.2.8 (6:225) lid 3. Bepaald wordt dat wanneer aanbod
en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen, aan de
tweede verwijzing geen werking toekomt, wanneer daarbij niet tevens de
toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven voorwaarden
uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen. Deze regel leidt er in de ge-
schetste situatie toe dat de in de offerte van de onderaannemer gestipu-
leerde voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

Deze uitkomst acht ik bevredigend. De geoffreerde prijs en de daarbij
bedongen voorwaarden behoren immers bij elkaar, zo ben ik met
Schoordijk95 eens, zodat het niet aangaat de offerte te aanvaarden en tege-
lijk, en passant, andere voorwaarden te stellen. Men zou dan heimelijk de
prijs losweken van de uitgangspunten waarop hij is gebaseerd. Op zo'n
verscholen valkuil hoeft de aanbieder niet bedacht te zijn. Zo lang de we-
derpartij de aangeboden condities niet uitdrukkelijk ter discussie stelt, mag
de aanbieder crop vertrouwen dat de natuurlijke samenhang tussen prijs en
voorwaarden onverkort in tact blijft. Een bedekte verwijzing naar andere
voorwaarden via opdrachtverlening volgens het bestek, acht ik daarom onvol-
doende om te worden begrepen als een afwijzing van de condities waarop
het aanbod berustte.
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c.     Voorgeschreven onderaannemer

254. In art. 6.1.8.3 (6:76) NBW wordt bepaald dat wanneer een schuldenaar
bij de uitvoering van een verbintenis gebruik maakt van de hulp van andere
personen, hij voor hun gedragingen op gelijke wijze als voor eigen ge-
dragingen aansprakelijk is. In het BW is zo'n algemene regel niet uitdruk-
kelijk geformuleerd. Toch kan uit verschillende, elk voor een bijzonder geval
geschreven, wetsbepalingen worden afgeleid, dat ook aan het BW de gedachte
ten grondslag ligt, dat een schuldenaar in het algemeen heeft in te staan
voor de personen van wier hulp hij zich bij de uitvoering van een verbinte-
nis bedient.96 Een van die speciale wetsbepalingen is art. 1649 BW. Hierin
wordt bepaald dat de aannemer verantwoordelijk is voor de daden van dege-
nen die hij  in het werk stelt'. Na de invoering van boek 6 NBW zal deze
bepaling, als door de algemene regel van art. 6.1.8.3 (6:76) overbodig ge-
worden, vervallen.97

255. Wanneer de debiteur volledige vrijheid is gelaten in de wijze van uit-
voering van de verbintenis, berust opgemelde regel op goede grond. Hij
vormt dan de keerzijde van die keuzevrijheid. In de woorden van Suyling:
"van een schuldeischer wien zonder nadere bepaling van de wijze van uit-
voering, de vervulling van de verbintenis is toegezegi en die daarom op
die vervulling geen invloed oefent, valt toch in billijkheid niet te verlangen,
dat hij de hem volkomen onbekende risico's draagt, voortspruitende uit de
wijze waarop het den debiteur believen zal de prestatie te bewerkstelli-

„ 98gen.
Als daarin echter de ratio van deze regel gelegen is, wordt tevens

duidelijk waar zijn grens ligt, namelijk daar waar de schuldenaar die
keuzevrijheid mist, omdat de schuldeiser hem de inschakeling van een be-
paalde hulppersoon heeft voorgeschreven.w In die situatie wordt immers
omgekeerd de debiteur belast met risico's die hij niet kan overzien. Hij
kan zich dan niet laten bijstaan door de hulppersoon die hij daartoe zelf
het meest geschikt acht, doch ziet zich genoodzaakt samen te werken met de
door de crediteur uitgekozen hulpkracht. De richtige vervulling van de ver-
bintenis wordt alzo mede afhankelijk van een factor die de debiteur zelf
niet heeft kunnen bepalen: de kwaliteit van de voorgeschreven hulppersoon.
Bovendien geldt, dat zelfs als deze hulpkracht over goede hoedanigheden
beschikt, dan nog door het verplicht aanwijzen van die persoon de positie
van de schuldenaar verzwaard wordt. Hij ontbeert hierdoor immers de moge-
lijkheid bij de uitvoering van de verbintenis een persoon te betrekken met
wie hij vaker pleegt samen te werken, zodat hij ook niet zal kunnen profite-
ren van de goodwill die uit zo'n regelmatige relatie voortvloeit.

Tegen deze achtergrond brengt de ratio van opgemelde regel mee dat de
reikwijdte van de prestatieplicht van de schuldenaar wordt verkort, indien
de schuldeiser zich met de wijze van uitvoering der verbintenis inlaat, door
voor te schrijven dat de schuldenaar zich van een bepaalde hulppersoon moet
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bedienen. Zulks in dier voege dat de schuldenaar dan niet verantwoordelijk
is voor tekortkomingen van de voorgeschreven hulppersoon, tenzij de schul-
denaar ter zake zelf een verwijt treft, bijvoorbeeld doordat 4 de hulpper-
soon niet adequaat heeft begeleid of hem verkeerde aanwijzingen heeft gege-
ven. Aldus wordt bereikt dat de schuldeiser ook zelf wordt belast met de
aan zijn keuze verbonden risico's.

256. De, tot zover in algemene termen beschreven, figuur van de
voorgeschreven hulppersoon komt regelmatig voor in geval sprake is van
aanneming van werk. Het verwondert dan ook niet, dat in de bouwrechtelij-
ke literatuur veel aandacht wordt geschonken aan de vraag welke invloed
het heeft op de prestatieplicht van de aannemer, als deze een door de
opdrachtgever aangewezen onderaannemer bij het werk moet betrekken.

In de literatuur tekent zich een duidelijke meerderheid af ten gunste
van de opvatting dat de opdrachtgever in dat geval zelf het risico draagt
voor de gevolgen van wanprestatie van de door hem aangewezen
onderaannemer.100 Wel wordt daaraan door verschillende auteurs toegevoegd,
dat de aannemer in deze situatie verantwoordelijk blijft voor een goede
coOrdinatie van de uitvoeringswerkzaamheden, als ook dat hij, naar de mate
van zijn deskundigheid, een waarschuwingsplicht heeft, zowel ten aanzien
van de door de opdrachtgever gedane keuze, als met betrekking tot
(redelijkerwijs waarneembare) tekortkomingen   in   het, werk   van   de
onderaannemer.101

Ik sluit mij graag bij deze zienswijze aan. Zij past bij mijn zoeven
weergegeven opvatting dat wanneer een debiteur zich moet bedienen van een
door de crediteur voorgeschreven hulppersoon, eventuele tekortkomingen
van die hulppersoon slechts aan de debiteur kunnen worden toegerekend,
indien hem dienaangaande ztlf een verwijt treft. Met betrekking tot het
feilen van een voorgeschreven hulppersoon rust dus, mijns inziens, op de
debiteur geen risico-aansprakelijkheid, zoals bij vrijheid van keuze in begin-
sel het geval zou zijn, doch slechts een schuldaansprakelijkheid.

257. Een volstrekt hieraan tegengestelde opvatting wordt gehuldigd door de
Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland. In talrijke uit-
spraken heeft dit arbitrale college geoordeeld, dat het voor de aansprake-
lijkheid van de aannemer in beginsel geen verschil maakt of hij zich bedient
van een zelfgekozen onderaannemer of leverancier, dan wel een door de
opdrachtgever aangewezen onderaannemer of leverancier bij het werk dient
te betrekken.102 In beide zettingen zal hij, naar de mening van de Raad,
voor de gedragingen van de (immers) door hem gecontracteerde onderaan-
nemer (leverancier) verantwoordelijk blijven.

Van deze denklijn heb ik in de gepubliceerde rechtspraak slechts twee
103

afwijkingen kunnen vinden. De eerste trof ik aan in een vonnis uit 1981.
In deze zaak had een aanneemster (eiseres) betoogd, dat haar opdracht-
geefster ten onrechte korting had opgelegd wegens te late oplevering, om-
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dat de opgetreden vertraging te wijten was aan overmacht. Ter onderbouwing
van dit standpunt had aanneemster aangevoerd, dat herhaaldelijk voor het
werk geleverde stenen wegens kleurverschillen waren afgekeurd, waardoor
het diverse malen noodzakelijk was geweest andere stenen te doen leveren,
hetgeen de uitvoering van het werk had vertraagd. Arbiter overwoog hierom-
trent: "dat hooguit dan onder verdere omstandigheden sprake zou kunnen
zijn van overmacht voor eiseres, indien de ondeugdelijke levering zou heb-
ben plaats gehad door een door verweerster voorgeschreven fabrikant." Die
situatie bleek zich echter in casu niet te hebben voorgedaan, omdat de
betrokken steenfabrikant door aanneemster zelf was gekozen.

Hoewel de betreffende eiseres daar dus geen garen bij kon spinnen,
hield de geciteerde overweging wel iets opmerkelijks in. Daarin werd immers,
zij het h661 voorzichtig, de mogelijkheid erkend van een risico-verschuiving
ingeval sprake is van een voorgeschreven hulppersoon. Annotator Thunnissen
putte daaruit hoop op een komende kentering in de rechtspraak van de Raad
dienaangaande. E6n zwaluw maakt echter nog geen lente! Nog in hetzelfde
jaar werd in een serie van drie uitspraken de oude lijn weer nadrukkelijk
opgepakt en dat werd in 1982 nog een keer herhaald.104

258. In 1983 wendde de Raad de steven echter ten tweede male in andere
richting.105 In het betreffende vonnis sprak de arbiter eerst uit, dat bij de
beoordeling van de vraag of de aannemer tekort was geschoten met betrek-
king tot zijn waarschuwingsplicht ten aanzien van fouten in het ontwerp,
de kennis van een gespecialiseerde onderaannemer doorgaans aan de hoofd-
aannemer zal moeten worden toegerekend. Vervolgens oordeelde de arbiter
echter dat in het onderhavige geval zulk een toerekening achterwege moest
blijven, omdat het hier ging om een door de directie voorgeschreven onder-
aannemer en voorts alle contacten met deze onderaannemer via de directie
waren verlopen.

Een tweede zwaluw, zou het dan toch echt lente worden? Thunnissen,
die ook deze uitspraak annoteerde, maande in zijn noot tot voorzichtigheid.
Daar is wel reden voor. Zo valt op dat naast het voorgeschreven zijn van
de onderaannemer, voor de arbiter tevens een rol speelde, dat alle contacten
met de onderaannemer via de directie waren gelopen. De vraag rijst daarom
wat de arbiter zou hebben geoordeeld, als die laatste omstandigheid zich
niet zou hebben voorgedaan. Bovendien is niet zeker of de arbiter evenzo
zou hebben beslist, indien de primaire prestatieplicht van de aannemer tot
behoorlijke uitvoering van het werk aan de orde zou zijn geweest en niet,
zoals in casu, een aanvullende diligentieplicht tot waarschuwing voor ont-
werpfouten.

Hoe dit ook zij, de eerste hierna gepubliceerde uitspraak van de Raad
hield weer een duidelijke bevestiging in van de oude lijn: "het enkele feit
dat de leverancier is voorgeschreven brengt niet mee dat aanbesteedster het
risico draagt van wanprestatie van de leverancier, met wie aanneemster een
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contract afsloot en die dienovereenkomstig is aan te merken als haar leve-
rancier .. 106

259. De Raad van Arbitrage blijft dus kennelijk vasthouden aan de opvatting
dat de omstandigheid dat de aannemer is voorgeschreven zich van een door
de opdrachtgever aangewezen hulppersoon te bedienen, geen grond oplevert
om het risico voor eventuele tekortkomingen van die hulppersoon te verleg-

gen naar de opdrachtgever die hem heeft aangewezen. Dit standpunt houdt
echter niet in dat zulk een risico-verschuiving volstrekt uitgesloten wordt
geacht. De Raad oordeelt echter het enkele voorschrijven van een bepaalde
hulppersoon daarvoor onvoldoende reden. De mogelijkheid wordt echter

opengehouden dat daar nog omstandigheden bijkomen, die veroorzaken dat
een risico-omslag wel te rechtvaardigen valt. In de rechtspraak van de Raad
heb ik een drietal van zulke omstandigheden aangetroffen.

260. In de eerste plaats valt uit verschillende uitspraken van de Raad af
te leiden, dat er wet grond voor een risico-overgang kan zijn, ingeval de
aannemer gemotiveerde bedenkingen heeft geuit tegen de inschakeling van de

voorgeschreven onderaannemer of leverancier, doch de opdrachtgever deson-
danks bij zijn aanwijzing heeft gepersisteerd.107

Of deze nuancering echter veel praktische betekenis heeft, waag ik te
betwijfelen. Ik ben in de rechtspraak van de Raad maar 66n zaak tegen-
gekomen waarin een aannemer daadwerkelijk gewaarschuwd had tegen het in-
schakelen van een voorgeschreven onderaannemer.108 In dat geval leidde
het in de wind slaan van die waarschuwing inderdaad tot een risico-omslag.
Vaker zal zich echter de situatie voordoen, dat de aannemer geen concrete
bezwaren tegen de aangewezen hulppersoon kan inbrengen om de eenvoudige
reden dat deze voor hem een onbekende is, met wie hij geen ervaring
heeft.109 Zijn probleem is dan veeleer dat hij door het feit van de aanwij-

zing wordt afgehouden van de mogelijkheid een onderaannemer of leverancier

bij het werk te betrekken, van wiens geschiktheid hij op grond van eerdere
ervaringen overtuigd is, en ten aanzien van wie hij bovendien mag rekenen

op de goodwill die uit een regelmatige relatie met een vaste hulpkracht
voortvloeit. Dit aspect pleit echter tegen het voorschrijven van een hulp-
persoon als zodanig en vormt voor mij op zich al voldoende grond om aan
het enkele voorschrijven van een hulppersoon de consequenties van een
risico-omslag te verbinden.110 Daar staat het standpunt van de Raad echter
diametraal tegenover.

261. Een tweede omstandigheid die blijkens de rechtspraak van de Raad
tot een risico-omslag kan leiden, doet zich voor als de aanwijzing van een
bepaalde hulppersoon kan worden herleid tot een ontwerpfout. Indien uit de
tussen partijen geldende overeenkomst voortvloeit dat de verantwoordelijk-
heid voor het ontwerp bij de opdrachtgever berust, ligt immers ook bij hem
het risico voor ontwerpfouten.
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Als eerste voorbeeld van zo'n benadering wil ik wijzen op een vonnis
uit 1981.111 Daarin stelde de arbiter, getrouw aan 's Raads vaste leer, welis-
waar voorop, dat het enkele feit dat in het bestek enige fabrikant is voorge-
schreven nog niet medebrengt, dat bij te late of onjuiste levering door deze
fabrikant een beroep op overmacht gerechtvaardigd is. Doch de scheidsman
voegde daaraan toe, dat de zaak anders zou liggen, wanneer zou blijken,
dat het voorschrift om de bakstenen van een bepaalde fabrikant te betrekken
zalf de oorzaak zou zijn geweest van de opgetreden vertraging, bijvoorbeeld
doordat dat type baksteen helemaal niet door die fabrikant werd gemaakt of
bij tijdige opvolging van die aanwijzing niet van die fabrikant kon worden
betrokken. In zo'n geval zou namelijk, aldus arbiter, sprake zijn geweest
van een verkeerde aanwijzing in de zin van par. 5 lid 2 UAV 1968.112

In deze lijn past ook een uitspraak uit 1985.113 Daarin werd overwogen,
dat de omstandigheid dat in het bestek is bepaald dat de te verwerken
stenen zijn gereserveerd, een risico-omslag zou kunnen meebrengen, indien
de reservering zou hebben geleid tot de niet tijdige levering bijvoorbeeld
als een partij stenen was gereserveerd die later niet deugdelijk bleek en
daarom vervangen moest worden.

In geen van beide zaken bleek zich echter ook werkelijk zo'n risico-
verschuivende omstandigheid te hebben voorgedaan. Dat werd wel het geval
geoordeeld in een geschil waarin in 1983 uitspraak werd gedaan.114 In casu
was sprake van een onaanvaardbare doorzakking van een verdiepingsvloer in
een bedrijfsgebouw welke te wijten was aan een berekeningsfout. Deze
bestond hierin dat bij de berekening van de betonconstructie voor de vloer,
geen rekening was gehouden met diens eigen gewicht. De vloer was uitge-
voerd in voorgespannen beton door een in die techniek gespecialiseerd be-
drijf, dat ook de benodigde constructieberekeningen had gemaakt. Dit be-
drijf had reeds voor de aanbesteding, op verzoek van de architect van de
aanbesteder, een offerte uitgebracht ter zake van de verdiepingsvloer en
daarbij ook berekeningen overgelegd. De architect had die offerte en bereke-
ningen gefiatteerd en vervolgens in het bestek bepaald dat de uitvoering
van de verdiepingsvloer in onderaanneming moest worden opgedragen aan
het voorspanningsbedrijf, overeenkomstig de uitgebrachte en in het bestek
ingevoegde offerte.

Tegen de achtergrond van deze omstandigheden stelden arbiters in de
eerste plaats vast, dat de architect zich reeds v66r de aanbesteding verenigd
had met de door de (latere) onderaannemer voorgestelde constructie met
bijbehorende berekeningen. Weliswaar was de aannemer via het bestek de
verplichting opgelegd de uitvoering van de verdiepingsvloer als
hoofdaannemer aan de onderaannemer op te dragen, maar dat liet, aldus
arbiters, geheel onverlet dat reeds v66r deze opdrachtverstrekking de archi-
tect de door de onderaannemer voorgestelde constructie tot de hare had
gemaakt. Op grond hiervan oordeelden arbiters dat het gebrek gelegen was
in de voorgeschreven constructie, waarvoor de aannemer niet verantwoorde-
lijk kon worden gesteld.
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262. Arbiters herleidden dus de door de onderaannemer gemaakte fout tot
een ontwerpfout, waarvoor in de relatie tot de aannemer, de opdrachtgever
verantwoordelijk was. Deze benadering heeft echter twijfels opgeroepen bij
Van Dunn6. Is hier niet sprake van een "Etikettenschwinder, zo vraagt hij
zich af.115 Stel dat de hoofdaannemer de verdiepingsvloer zelf had moeten
uitrekenen en aanbrengen, zou ook dan, zo vervolgt Van Dunnt, het risico

bij de opdrachtgever gelegd zijn? "Ik geloof er niets van", luidt zijn prompte
antwoord.

Dat antwoord lijkt mij op zich wel juist, maar Van Dunnd trekt hier
een vergelijking met een situatie die principieel verschilt met de onderha-

vige. Inderdaad zal in het door Van Dlinnd opgevoerde geval de verantwoor-

delijkheid liggen bij de aannemer. In die situatie is immers geen sprake van
een door de opdrachtgever voorgeschreven constructie, doch is deze door de
aannemer zelf bepaald. Het is dan vanzelfsprekend dat het risico van een
fout daarin ook bij de aannemer ligt. In casu waren er echter al v66r de
aanbesteding, dus reeds voordat de aannemer zelf op het toneel verscheen,
contacten geweest tussen de architect en de (latere) onderaannemer. Deze
hadden ertoe geleid dat door de (latere) onderaannemer een offerte met
bijbehorende berekeningen was uitgebracht die vervolgens door de architect
was aanvaard en in het bestek ingevoegd. De constructie was dus reeds in
overleg met de architect van de opdrachtgever bepaald, voordat de onderaan-

nemingsovereenkomst gesloten was. Onder deze omstandigheden kan ik mij
toch wel vinden in de conclusie van arbiters dat in feite sprake was van
een voorgeschreven constructie.

Als die voorafgaande contacten echter niet zouden hebben plaatsgehad,
doch louter sprake zou zijn geweest van het voorschrijven van de betref-
fende onderaannemer, zou ik het daarentegen wel onzuiver hebben gevonden
als de berekeningsfout van de onderaannemer zou zijn aangemerkt als een
ontwerpfout van de opdrachtgever. Dezelfde fout zou immers ingeval de
aannemer vrij zou zijn geweest in de keuze van de onderaannemer, zonder

twijfel zijn beschouwd als een fout van de aannemer. Het enige verschil
tussen beide gevallen schuilt hier in het al of niet voorgeschreven zijn van
de onderaannemer. De vraagstelling hoort daarom te zijn of het voor-
geschreven zijn van de onderaannemer, in afwijking van wat bij keuzevrij-
heid zou gelden, grond kan zijn de betreffende fout niet aan de aannemer
toe te rekenen. In deze context zou het herleiden van de berekeningsfout
van de onderaannemer tot een ontwerpfout van de opdrachtgever misplaatst

zijn en bovendien het zicht op de vraag waar het werkelijk om gaat ver-
sluieren. Dat zou inderdaad een vorm van "Etikettenschwindel' zijn, doch
voor het berechte geval past die typering niet.

263. Tenslotte wil ik nog wijzen op een derde omstandigheid die in de
rechtspraak van de Raad naar voren is gekomen als mogelijke grond voor
een risico-omslag in de richting van de opdrachtgever die een hulppersoon
voorschrijft. Bedoelde omstandigheid ontleen ik aan een vonnis uit 1985 dat
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daarnet ook ree(is ter sprake kwam bij de tweede behandelde grond voor
116risico-verschuiving.

In deze uitspraak overwogen arbiters dat de omstandigheid dat de door
de voorgeschreven leverancier gehanteerde verkoopvoorwaarden vergaande
aansprakelijkheidsbeperkingen bevatten, een risico-overgang kan meebrengen
indien die voorwaarden in ongunstige zin zouden afwijken van wat in de
betreffende branche gebruikelijk is.

Het lijkt mij toe dat de in die overweging erkende mogelijkheid van
risico-overgang heel zinnig is omdat de aannemer in geval van een
voorgeschreven hulppersoon geen onderhandelingsmarge heeft tegenover de
door de aangewezen hulppersoon gestelde contractsvoorwaarden.117

264. Hoewel de Raad dus blijkens het vorenstaande wel enkele nuanceringen
heeft aangebracht op zijn leer omtrent de voorgeschreven hulppersoon, kan
daarin toch geen principiele ommezwaai worden gezien. Hoofdlijn blijft dat
de aannemer voor een voorgeschreven hulppersoon op gelijke wijze verant-
woordelijk wordt geacht, als voor een zelf gekozen hulppersoon.

In 1989 is er voor de Raad echter een gewichtige reden opgekomen om
zijn standpunt nog eens zorgvuldig te herijken. Toen zijn de herziene UAV
vastgesteldi 18 en daarin wordt uitdrukketijk voorzien in een regeling die
een wezenlijke verlichting inhoudt van de aansprakelijkheid van de aannemer
voor hem voorgeschreven onderaannemers of leveranciers. Voor onder vigeur
van de UAV 1989 te beslechten geschillen zal de Raad dus in ieder geval
door de bocht moeten. Hopelijk zal hij zich echter door deze ontwikkeling
laten inspireren om ook in niet door de UAV 1989 beheerste situaties het
roer om te gooien. Dit zou met name van belang zijn tegen de achtergrond
van het ervaringsfeit dat na de vaststelling van een nieuwe versie van
bepaalde modelvoorwaarden, de oude nog geruime tijd nawerken.119 Overigens
zullen de zojuist behandelde uitspraken van de Raad, voor zover daarin, bij
wege van uitzondering, w81 een risico-omslag werd aangenomen, ook onder
vigeur van de UAV 1989 betekenis behouden, aangezien, zoals wij aanstonds
zullen zien, ook in de herziene voorwaarden geen volledige risico-omslag
besloten ligt.

265. Hoewel de UAV 1989 de aansprakelijkheid van de aannemer voor tekort-
komingen van voorgeschreven onderaannemers of leveranciers wel verlichten,
gaan zij toch niet zover dat de verantwoordelijkheid voor het optreden van
de laatsten helemaal op de opdrachtgever zou overgaan. Dit wordt duidelijk
wanneer wij de regeling ter zake in detail bezien.

Beginnen wij dan met de figuur van de voorgeschreven onderaannemer.
Aan hem is het 27e lid van paragraaf 6 gewijd, dat luidt als volgt:

Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een be-
paalde onderaannemer is of wordt voorgeschreven, is de aannemer voor
wat het werk van die onderaannemer betreft jegens de opdrachtgever
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tot niet meer gehouden dan tot datgene, waartoe de aannemer die
onderaannemer kan houden krachtens de voorwaarden van onderaan-

neming zoals deze door de opdrachtgever zijn aanvaard of goedgekeurd.
Indien de voorgeschreven onderaannemer niet, niet tijdig of niet deug-
delijk presteert en de aannemer het redelijkerwijs nodige heeft gedaan
om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal de opdrachtge-
ver de voor de aannemer ontstane meerdere uitvoeringskosten aan hem
vergoeden, voor zover deze hem niet zijn vergoed door de onderaan-
nemer. Daartegenover zal de aannemer, op eerste verzoek van de op-
drachtgever, aan deze zijn vordering op de voorgeschreven onderaan-
nemer cederen tot aan het door de opdrachtgever aan hem vergoede

bedrag.

De eerste alinea van deze bepaling leidt ertoe dat door de opdrachtgever
aanvaarde of goedgekeurde onderaannemingsvoorwaarden zullen doorwerken
in de relatie opdrachtgever-aannemer. Hierdoor wordt voorkomen dat de
prestatieplicht van de aannemer verder zou reiken dan waartoe de favoriet
van de opdrachtgever zich heeft willen verplichten.

Van aanvaarding van zulke voorwaarden zal sprake zijn als daarover

overeenstemming is bereikt in rechtstreekse onderhandelingen tussen op-
drachtgever en beoogde onderaannemer, en aansluitend in het bestek is
voorgeschreven dat laatstbedoelde op basis van die voorwaarden als onder-

aannemer bij het werk dient te worden betrokken.
Indien de opdrachtgever slechts de inschakeling heeft voorgeschreven

van een door hem aangewezen onderaannemer, zonder zich daarbij in te
laten met de contractsvoorwaarden, zal de aannemer daarover zelf met de
aangewezen onderaannemer moeten onderhandelen. Als laatstbedoelde echter
weet dat het bestek inhoudt dat hij bij het werk moet worden betrokken,
zal de aannemer tegenover hem geen onderhandelingsruimte hebben.120 Tegen

deze achtergrond zou het redelijk zijn als de aannemer de door de aange-
wezen onderaannemer bedongen - en door de aannemer niet wezenlijk te
beinvloeden - voorwaarden zou mogen laten doorwerken in de relatie met
de opdrachtgever.

De geciteerde bepaling houdt deze consequentie ook in, zij het onder
de mits dat de opdrachtgever de onderaannemingsvoorwaarden heeft aanvaard

of goedgekeurd. In verband hiermee is het van belang dat de aannemer de
totstandkoming van het onderaannemingscontract afhankelijk stelt van de
voorwaarde dat zijn opdrachtgever de door de aangewezen onderaannemer

bedongen voorwaarden goedkeurt, althans aanvaardt. Daardoor schept hij al
meteen een zekere onderhandelingsruimte, terwijl hij voorts de deur open-
houdt voor verdere onderhandelingen voor het geval bepaalde onderaanne-

mingsvoorwaarden op bezwaar zouden stuiten van de opdrachtgever. Niet
geregeld is echter de situatie dat ook verdere onderhandelingen uiteindelijk
geen voor de opdrachtgever aanvaardbaar resultaat opleveren. In dat geval
brengt een redelijke contractsuitleg met zich mee dat de opdrachtgever
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hetzij het voorschrift om de aangewezen onderaannemer bij het werk te
betrekken intrekt, hetzij aanvaardt dat de aannemer zich tegenover hem op
de onderaannemingsvoorwaarden beroept. Zulks indachtig het goede vader-
landse gezegde dat men niet van twee wallen tegelijk moet kunnen eten.

266. De tweede alinea van het geciteerde paragraaflid beperkt het risico
voor de aannemer voor het geval de voorgeschreven onderaannemer in zijn
prestatieplicht tekortschiet. De daardoor ontstane "meerdere uitvoerings-
kosten" zijn voor rekening van de opdrachtgever, althans voor zover de
aannemer deze niet heeft vergoed gekregen van de onderaannemer en onder
de mits dat de aannemer het "redelijkerwijs nodige" heeft gedaan om na-
koming en/of schadevergoeding te verkrijgen.

Onder hetgeen redelijkerwijs moet worden gedaan om te bereiken dat
de voorgeschreven onderaannemer aan zijn prestatieplicht voldoet, valt
zonder twijfel te rekenen dat de aannemer de onderaannemer daartoe tijdig
en voldoende indringend sommeert. Zulks hangt immers ten nauwste samen
met zijn courdinerende functie als hoofdaannemer. Mochten zijn sommaties
echter geen effect sorteren, dan lijkt het mij echter niet vereist dat hij
de onwillige onderaannemer vervolgens nog via een gerechtelijke procedure
tot de orde zou roepen. In de laatste volzin van het onderhavige paragraaf-
lid wordt namelijk bepaald dat de aannemer zijn vordering op de voorge-
schreven onderaannemer zal dienen te cederen aan de opdrachtgever, tot
aan het bedrag dat deze hem zal hebben vergoed. Hierdoor zal de opdracht-
gever de tekortschietende onderaannemer direct zelf met een contractuele
actie kunnen aanspreken, zodat er geen reden is het inititatief hiervoor aan
de aannemer te laten.

Als aan de gestelde randvoorwaarden is voldaan, zal de aannemer aan-
spraak kunnen maken op vergoeding van de 'meerdere uitvoeringskosten:
In deze terminologie ligt een belangrijke, en naar mijn mening ongemoti-
veerde, beperking besloten. De gebezigde formulering biedt de aannemer
namelijk wel soulaas ingeval een tekortkoming van de voorgeschreven onder-
aannemer tijdens de uitvoering hogere kosten veroorzaakt, maar niet als pas
na de oplevering een gebrek zichtbaar zou worden dat valt terug te voeren
op een ten tijde van de uitvoering gemaakte fout van de onderaannemer.
Men kan immers bezwaarlijk nog van uitvoeringskosten spreken als het werk
al geheel is uitgevoerd en opgeleverd. Ik zie echter geen enkele reden waar-
om het principieel verschil zou moeten maken of de ondeugdelijke prestatie
van de voorgeschreven onderaannemer reeds tijdens de bouw tot schade
heeft geleid, dan wel pas na de oplevering van het werk aan het licht treedt
en alsdan tot schade aanleiding geeft. Mijns inziens hoort ook in het tweede
geval de schade te worden toegerekend aan de opdrachtgever, aangenomen
althans dat de aannemer geen verwijt treft dat hij de fout van de onderaan-
nemer tijdens de uitvoering van het werk niet heeft opgemerkt.
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267. De figuur van de voorgeschreven leverancier wordt in de UAV 1989
gecombineerd behandeld met de problematiek van het voorschrijven van
bouwstoffen. Daarbij maakt het verschil of de voorgeschreven leverancier
ondeugdelijk, dan wel helemaal niet of niet tijdig presteert.

Op de eerste mogelijkheid heeft het in hoofdstuk II121 ree(is bespro-

ken vierde lid van paragraaf 5 betrekking. Daarin wordt met functionele

ongeschiktheid van een voorgeschreven bouwstof op 66n lijn gesteld, func-
tionele ongeschiktheid van bouwstoffen die bij een voorgeschreven leveran-
cier moeten worden betrokken, zonder dat de aannemer met betrekking tot
die bouwstoffen een keuzemogelijkheid heeft. Dat lijkt mij ook consistent,
want dan komt het voorschrijven van de leverancier in feite neer op het
voorschrijven van 66n bepaalde bouwstof. Deze gelijkstellling brengt mee
dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor functionele ongeschiktheid van
die bepaalde door de voorgeschreven leverancier te leveren bouwstof. Voor
het overige blijft de uit paragraaf 17 UAV voortvloeiende verantwoordelijk-
heid van de aannemer voor de goede hoedanigheid van de door hem te
verwerken bouwstoffen, onverlet. Eventuele specifieke gebrekkigheid van de
door de voorgeschreven leverancier geleverde bouwstof komt daarom geheel
voor zijn rekening. Zou de aannemer met betrckking tot de van de voorge-
schreven leverancier te betrekken bouwstoffen wel een keuzemogelijkheid
zijn gelaten, dan geldt paragraaf 17 onverkort en staat de aannemer in voor
zowel de functionele geschiktheid als voor de goede hoedanigheid van die
bouwstoffen.

In het vijfde lid van paragraaf 5 komt het geval van niet of niet
tijdige levering aan de orde. Als de voorgeschreven leverancier in die op-
zichten tekortschiet, is volgens dit paragraaflid de opdrachtgever daarvoor
tegenover de aannemer aansprakelijk. Deze beide vormen van tekortschieten
komen dus integraal voor risico van de opdrachtgever. Daarin schuilt een
verschil met het zoeven besproken geval van niet deugdelijk presteren door
de voorgeschreven leverancier dat slechts ten dele voor rekening van de

opdrachtgever is, namelijk voor zover het voorschrijven van de leverancier

gelijk kan worden gesteld met het voorschrijven van een functioneel onge-
schikte bouwstof. In spiegelbeeld met het vierde lid van dem paragraaf
wordt voorts nog met niet of niet tijdige levering door de voorgeschreven
leverancier op 66n lijn gesteld: de niet of niet tijdige levering van voor-
geschreven bouwstoffen, indien de aannemer met betrekking tot de leveran-
cier van die bouwstoffen geen keuzevrijheid had. Ook die gelijkstelling is
consistent, want in dat geval is aan het voorschrijven van die bouwstoffen,

het voorschrijven van de leverancier inherent. Tenslotte zij vermeld dat de
aannemer alleen aanspraken aan het onderhavige paragraaftid kan ontlenen
als hij zijnerzij(is het "redelijkerwijs nodige" heeft gedaan om nakoming
en/of schadevergoeding te verkrijgen. Zoals hierboven122 bleek geldt een
analoge voorwaarde ingeval de aannemer op de opdrachtgever verhaal zoekt
wegens een tekortkoming van de voorgeschreven onderaannemer. Anders dan
voor die situatie is bepaald, wordt hier echter niet uitdrukkelijk voorzien
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in een verplichting van de aannemer om desgewenst aan de opdrachtgever devordering te cederen, die hij op de voorgeschreven hulppersoon heeft. Het
lijkt mij echter toe, dat een aannemer die door de opdrachtgever is schade-
loosgesteld voor het tekortschieten van een voorgeschreven leverancier, in
strijd zou handelen met de redelijkheid, als hij zou weigeren om via zulk
een cessie de opdrachtgever in staat te stellen op zijn beurt verhaal te
nemen op de leverancier.

268. In de in de UAV 1989 opgenomen regelingen in7Ake voorgeschreven
onderaannemers, respectievelijk voorgeschreven leveranciers, valt een belang-
rijk verschilpunt op. Dit betreft de situatie dat sprake is van een niet
deugdelijk presteren van de voorgeschreven hulppersoon. Is dat een onder-
aannemer dan komen de door het niet deugdelijk presteren veroorzaakte
"meerdere uitvoeringskosten" voor rekening van de opdrachtgever. Gaat het
daarentegen om een niet deugdelijk presteren van een voorgeschreven leve-
rancier, dan zijn de gevolgen daarvan voor risico van de aannemer. Dit risico
wordt echter verzacht indien aan het voorschrijven van de leverancier, het
voorschrijven van een bepaalde bouwstof inherent is. In dat geval is de
opdrachtgever aansprakelijk voor de functionele geschiktheid van die aldus
indirect voorgeschreven bouwstof. In die situatie is de aannemer echter nogwel aansprakelijk voor een eventuele specifieke ondeugdelijkheid van die
bouwstof.

Ik kan voor het hier geschetste verschil geen goede grond bedenken.
In beide gevallen is sprake van een door de opdrachtgever voorgeschreven
hulppersoon, en daarmee van een beperking van 's aannemers vrijheid in de
wijze van uitvoering van zijn verbintenis. Daarin lag voor mij hierboven123

de ratio voor mijn stelling dat in zo'n geval de aannemer slechts voor even-
tuele tekortkomingen van de voorgeschreven hulppersoon aansprakelijk is,
indien hem dienaangaande zalf een verwijt treft. Die ratio geldt echter voor
beide typen hulppersonen in gelijke mate. Sterker nog, het valt in de prak-
tijk vaak moeilijk vast te stellen of men te maken heeft met een onderaan-
nemer of een leverancier. Er komen namelijk frequent mengvormen van beide
figuren voor, bijvoorbeeld een onderaannemer die ook bouwstoffen levert, of
een leverancier die tevens zijn product in het werk monteert of verwerkt.
Hierdoor zal, nu het in rechtsgevolg verschil kan maken hoe men de tekort-
schietende hulppersoon kwalificeert, een mijns inziens heilloze discussie
kunnen ontstaan over de vraag of de falende hulppersoon een onderaannemer
is, dan wel een leverancier. Daarbij zijn verschillende invalshoeken denkbaar.
Men kan de totale rechtsverhouding tussen aannemer en hulppersoon in
ogenschouw nemen en dan bezien of het leveringsaspect ('dare"), dan wel
het uitvoeringsaspect ("facere") overheerst. Mogelijk is echter ook dat124

men de zaak toespitst op het foutieve element in het totaal der prestatie
door na te gaan of de tekortkoming betrekking heeft op het leveren van
een bouwstof, dan wet het uitvoeren van werkzaamheden.
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6 "Paardesprong"

269. Indien degeen op wiens initiatief de bouw geschiedt, aan het werk een
gebrek constateert dat valt terug te voeren op een tekortkoming van een

bij het werk betrokken onderaannemer, zal hij daarvoor normaliter verhaal
zoeken op de aannemer. Deze is immers tegenover de initiatiefnemer tot de
bouw in beginsel verantwoordelijk voor de daden van de hulppersonen die
hij bij de uitvoering van het werk inschakelt.la Mogelijk is echter dat de
initiatiefnemer langs deze weg geen of onvoldoende verhaal dreigt te vinden,

bijvoorbeeld doordat de aannemer inmiddels failliet is gegaan, of doordat de
aannemer zijn aansprakelijkheidspositie heeft afgeschermd door exoneratie-

bedingen. Alsdan zou de initiatiefnemer in de verleiding kunnen komen zich
voor verhaal rechtstreeks tot de onderaannemer te wenden. Weliswaar heeft

hij met deze geen contractuele relatie, doch mogelijkerwijs valt de onderaan-
nemer te verwijten dat deze door het hem toevertrouwde werkonderdeel
onzorgvuldig uit te voeren, zich niet alleen heeft schuldig gemaakt aan
wanprestatie tegenover zijn directe contractspartner, de aannemer, doch
tegelijk ook onrechtmatig heeft gehandeld jegens degeen te wiens behoeve
de bouw plaatsvond.126 De strekking van het onderaannemingscontract is
immers dat de onderaannemer een bijdrage levert aan de totstandkoming van
een werk dat de aannemer aan een ander, de initiatiefnemer tot de bouw,
dient op te leveren. De onderaannemer moet er dus op verdacht zijn dat
een fout van zijn kant vrijwel zeker zal leiden tot een gebrek aan het aan
de initiatiefnemer op te leveren bouwwerk. Hij behoort daarom te beseffen,

dat hij door een onzorgvuldige vervulling van zijn werkzaamheden, grote
kans loopt schade te berokkenen aan de initiatiefnemer tot de bouw, als
ook dat die schade zeer aanzienlijk kan zijn, omdat het meestal zeer gecom-
pliceerd is een eenmaal tot beton, steen of staal verharde bouwfout achteraf
te herstellen. Vaak zijn daar brekerijen voor nodig waarvan de kosten een
veelvoud bedragen van de directe herstelkosten van de eigenlijke fout.

270. Als de initiatiefnemer de onderaannemer met een onrechtmatige daads-

actie bestookt kan echter wel een probleem rijzen. De mogelijkheid bestaat

namelijk dat de prijs die de onderaannemer voor zijn werk bedongen heeft,
mede is gebaseerd op een met de aannemer overeengekomen aansprakelijk-
heidsregeling. In de onderaannemingssom zal dan slechts het risico van de
aldus beperkte aansprakelijkheid zijn verdisconteerd. De vraag rijst dan of
de initiatiefnemer tot de bouw, die geen (directe) partij is bij het onder-

aannemingscontract, de daarin overeengekomen aansprakelijkheidsbegrenzing
dient te respecteren.

Wij stuiten hier andermaal op het probleem van de doorwerking van
aansprakelijkheidsbedingen. In het vorige hoofdstuk heb ik daaraan

uitvoerige aandacht besteed naar aanleiding van de mogelijkheid dat de
initiatiefnemer tot de bouw zich met een onrechtmatige daadsactie

("paardesprong") zou wenden tot de door zijn architect als subopdrachtne-
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mer ingeschakelde adviseur.127 Ik heb toen voor die situatie verdedigd dat
een eventuele aansprakelijkheidsbegrenzing die de adviseur mocht hebben
afgesproken met de architect, doorwerkt tegenover de initiatiefnemer. Voor
de hier aan de orde zijnde analoge figuur in de uitvoeringsfase zou ik het-zelfde willen aannemen, zulkE met overneming (mutatis mutandis) van de
argumenten die ik hierboven heb aangevoerd om doorwerking te verdedigen
met betrekking tot haar pendant in de ontwerpfase.

271. Op deze plaats wil ik echter nog wel nader ingaan op twee rechterlij-
ke precedenten die speciaal betrekking hebben op de hier aan de orde zijnde
figuur van een onrechtmatige daadsactie van de initiatiefnemer tot de bouw
tegen een hulppersoon van zijn aAnnemer. Beide houden een afwijking in
van het zoeven door mij verdedigde standpunt inZake doorwerking van de
door de hulppersoon gestipuleerde voorwaarden.

Het eerste precedent betreft het bekende "moffenkit"-arrest.128 In
deze zaak was door een leverancier van een gebrekkige bouwstof die was
aangesproken door de initiatiefnemer tot het bouwwerk waarvoor die stof
was gebruikt, een beroep gedaan op de met zijn directe wederpartij, de
aannemer, overeengekomen verkoopvoorwaarden waarin een aansprakelijk-
heidsbegrenzing was vervat. De Hoge Raad honoreerde het beroep hieropechter niet, stellende dat het aan art. 1376 BW ten grondslag liggende be-
ginse1129 dat overeenkomsten alleen van kracht zijn tussen de handelende
partijen en aan derden niet ten nadele verstrekken, geen uitzondering lijdt
in een geval als het litigieuze. Men moet daarbij echter wel bedenken dat
dit arrest nog stamt uit de tijd van v66r het 'gegaste uien"-arrest130 waarin
de Hoge Raad voor het eerst een beroep op doorwerking van een aansprake-
lijkheidsbeding aanvaardbaar oordeelde. Het is daarom zeker niet uitgesloten
dat de Hoge Raad de "moffenkit"-zaak anders zou hebben beslist als deze na
dat geval aan hem was voorgelegd.

131

272. De tweede in dit verband te bespreken zaak betrof een geval waarin
de aangesproken hulppersoon een onderaannemer was die een opdracht had
aanvaard tot montage van trapleuningen in een gebouw waarvoor de
hoofdaannemer de staalconstructie zou vervaardigen.132 Deze had tegenover
zijn directe wederpartij, de aannemer, de toepasselijkheid bedongen van
standaardvoorwaarden (in casu de "Smecomavoorwaarden"). Hierop wenste hijzich ook te beroepen tegenover de verzekeraar van de initiatiefnemer tot de
betreffende bouw, toen deze hem aansprak tot vergoeding van de schade die
tijdens de uitvoering van het werk was toegebracht aan het gebouw waarin
de werkzaamheden waren verricht. Ter onderbouwing van de door hem
verdedigde doorwerking van zijn contractsvoorwaarden, had de onderaanne-
mer aangevoerd dat de initiatiefnemer de aannemer "de vrije hand" had
gelaten om met hem te contracteren. Deze stelling hield een duidelijke
verwijzing in naar het "gegaste uien"-arrest waarin immers, zoals boven133
bleek, een hoofdrol was weggelegd voor het gezichtspunt  dat de opdracht-
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nemer de vrije hand was gelaten bij het regelen van de opdracht. Toch bleek
de  onderaannemer de Rechtbank (te Rotterdam) daarmee niet aan zijn zijde
te kunnen krijgen. Deze zag in het 'simpele feit" dat de aannemer de vrije
hand was gelaten om met deze onderaannemer te contracteren geen reden
om aan te nemen, "dat de principaal zonder enige beperking of nadere om-
schrijving aan de aannemer toestemming heeft gegeven om ten aanzien van

het gebouw van de principaal waarin de werkzaamheden moeten worden uit-
gevoerd, meer risico's te aanvaarden dan de principaal zelf met de aannemer
in het aannemingscontract was overeengekomen". Dit standpunt werd vervol-

gens in appel ook door het Hof (te 's-Gravenhage) onderschreven. Waarom
de uitspaak hier zo anders moest uitvallen dan in de uien-zaak wordt echter
door Rechtbank noch Hof duidelijk gemaakt.

273. Kortmann134, die het resultaat van het "trapleuningen"-arrest 'met
onbevredigend" acht, vindt nochtans wel dat een nadere motivering niet zou
hebben misstaan. Vervolgens voorziet hij zelf in de geconstateerde leemte
door een verklaring te geven voor het verschil in uitkomst tussen beide
zaken. Dit vloeit zijns inziens voort uit de ongelijke positie in de ene,
respectievelijk de andere casus, van degeen die optrad als wederpartij van
de exonerant. In de uien-zaak was dat, aldus Kortmann een middellijke
vertegenwoordiger die optrad in het belang en voor rekening van de eigenaar
van de uien, terwijl dat in de trapleuningen-zaak een aannemer was die
voor zichzelf optrad, in diens eigen bedrijfsvoering.135

Erg overtuigend vind ik deze redenering niet. In de eerste plaats kan,
vanuit een economische gezichtshoek bezien, van de aannemer eveneens

gezegd worden dat hij werkzaam is in het belang en voor rekening van zijn
opdrachtgever. Ook de onderaannemer zal dit beseffen en daaruit begrijpen
dat zich achter de aannemer een ander bevindt, de initiatiefnemer tot de
bouw, die de eigenlijke belanghebbende is bij het werk als geheel en dus
ook bij het aan de onderaannemer toevertrouwde onderdeel daarvan. Deze
eigenlijke belanghebbende geeft nu door de totstandbrenging van het werk
geheel en al aan de aannemer over te laten, ertoe aanleiding dat de bij het
werk betrokken onderaannemer de aannemer zal identificeren met degeen in
wiens belang deze uiteindelijk werkzaam is.136 Tegen deze achtergrond zal
de onderaannemer ervan uitgaan, dat de afspraken die hij met betrekking
tot zijn onderdeel van het werk met de aannemer maakt, door de "achter-
man" zullen worden gerespecteerd. In vertrouwen daarop zal hij zijn prijs
voor het door hem te verrichten werk hebben bepaald en deze prijs zal
vervolgens in de (hoofd)aannemingssom zijn doorberekend. De door de in-
itiatiefnemer tot de bouw te betalen aannemingssom zal dus mede zijn geba-

seerd op een daarin opgenomen onderaannemingssom waarin geen verder-
gaande aansprakelijkheid is verdisconteerd dan uit de tussen onder- en
hoofdaannemer overeengekomen aansprakelijkheidsregeling voortvloeit. Voor
een meer omvattende aansprakelijkheid heeft de initiatiefnemer dus niet
betaald, zodat een ruimere aansprakelijkheidslast 'sine causa" zou zijn.

137
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Onder deze omstandigheden blijf ik van mening dat de initiatiefnemer tot de
bouw de afspraken dient te respecteren, die de onderaannemer heeft gemaakt
met degeen aan wie de initiatiefnemer de "vrije hand" heeft gelaten tot
realisering van het werk.

274. Er is overigens nog een tweede mogelijkheid om de door een onver-
hoedse "paardesprong" overvallen onderaannemer bescherming te bieden, en
wel door de aansprakelijkheidsregeling die de aannemer met de initiatief-
nemer tot de bouw is overeengekomen, te laten doorwerken ten gunste van
de onderaannemer. Deze vorm van doorwerking valt gemakkelijker te aan-
vaarden dan doorwerking van de eigen voorwaarden van de onderaannemer,
omdat het hier gaat om voorwaarden waarin de initiatiefnemer tot de bouw
zelf heeft toegestemd.138

Ook Kortmann die, zoals zoeven bleek, doorwerking van de onderaan-
nemingsvoorwaarden tegenover de initiatiefnemer tot de bouw afwijst, aan-
vaardt wel doorwerking van de hoofdaannemingsvoorwaarden ten gunste van
de onderaannemer.139 Hij beredeneert dit vanuit de gedachte dat aannemer
en onderaannemer tegenover de initiatiefnemer gelden als een "maatschap-
pelijke eenheid". De door de aannemer gemaakte afspraken gelden zijns
inziens voor de gehele "eenheid" die het werk uitvoert.

In het vorige hoofdstuk140 heb ook ik mij voorstander betoond van
de mogelijke doorwerking van de voorwaarden uit het hoofdcontract  ten
gunste van de bij de uitvoering daarvan betrokken hulppersoon. Zulks echter
als "next best"-oplossing, want mijn voorkeur legde ik bij doorwerking van
de door de hulppersoon zelf bedongen voorwaarden.141 Indien de hulppersoon
in kwestie echter, zoals hier aan de orde is, een onderaannemer is, dan zal
het in veel gevallen geen verschil maken of de ene, dan wel de andere vorm
van doorwerking aanvaard wordt. Vaak zullen immers zowel in de hoofdaan-
nemingsovereenkomst, als in de onderaannemingsovereenkomst de UAV van
toepassing zijn verklaard en zal dus voor beide hetzelfde aansprakelijkheids-
regime gelden. Indien de onderaannemer echter werkzaam is in de sector
van de bouw van technische installaties, doch de hoofdaannemer oefent zijn
bedrijf uit in de sector van de burgerlijke en utiliteitsbouw of de grond-,
water- en wegenbouw, zal zich veelal de figuur voordoen dat op de hoofd-
aanneming de UAV en op de onderaanneming de AVTI van toepassing zijn.
In die situatie zou de onderaannemer met "zijn" AVTI iets beter af zijn dan

142met de UAV, omdat de AVTI, zoals wij hieronder nog zullen zien, de

aansprakelijkheid van de uitvoerende partij wat verder beperken dan de
UAV doen.

Duidelijk anders ligt de zaak echter als de ingeschakelde hulppersoon
een leverancier is. De leveringsvoorwaarden die in de branche van bouwstof-
fenleveranciers gangbaar zijn, bevatten namelijk vaak aansprakelijkheids-
beperkingen die veel verder gaan dan gebruikelijk is in de meest voorkomen-
de standaardvoorwaarden voor de aanneming van werk.143
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2.3 NEVENAANNEMING

a.     Parallelle contracten

275. De figuur van de nevenaanneming leidt tot het naast elkaar bestaan
van parallelle, bilaterale, rechtsverhoudingen tussen de initiatiefnemer tot de
bouw als opdrachtgever aan de ene kant, en ieder van de door hem bij het
werk betrokken nevenaannemers aan de andere zijde. Inhoudelijk zullen deze
parallelle contracten onvermijdelijk verschillen met betrekking tot de daarin
geregelde kernpunten: het uit te voeren werk(onderdeel) en de d:arvoor te
betalen prijs. Ten aanzien van de op de verschillende nevenaannemingen
toepasselijk te verklaren administratieve voorwaarden is echter vergaande
uniformiteit te bereiken. Zo kunnen voor aannemingen zowel op het terrein
van de burgerlijke en utiliteitsbouw, als op het vlak van de grond-, water-
en wegenbouw, de UAV worden toegepast, aangezien deze voorwaarden voor
beide sectoren geschikt zijn (mits natuurlijk sprake is van de in de UAV
tot uitgangspunt genomen situatie dat het ontwerp afkomstig is van de zijde
van de opdrachtgever). Voor wat betreft de sector van de bouw van tech-
nische installaties zijn echter dc AVTI meer geEigend. Toepassing daarvan
zal echter niet tot grote afwijkingen leiden ten opzichte van de situatie dat
de UAV de rechtsverhouding beheersen. Beide regelcomplexen vertonen
namelijk grote overeenstemming sinds de AVTI bij de herziening daarvan in
1978 bewust op de UAV (versie 1968) werden afgestemd. Tot een volledige
gelijkschakeling is het daarbij echter niet gekomen, zodat tussen beide
regelingen nog wel verschillen zijn blijven bestaan. Voor een decl hangen
die samen met de eigen aard van installatiewerken. Men denke bijvoorbeeld
aan de regeling die de AVTI in art. 29 geven van de "beproeving" van de op
te leveren installatie. Voor een ander deel houden de AVTI echter ook
juridisch getinte afwijkingen in ten opzichte van de UAV. De meest opval-
lende daarvan zullen hieronder worden aangestipt. Voor wat betreft de
UAV zullen wij hieronder uitgaan van de herziene versie van 1989.

276. In de eerste plaats valt dan te wijzen op art. 44 lid 4 AVTI. Daarin
wordt de aansprakelijkheid van partijen jegens elkaar voor elke andere
schade dan schade aan het werk beperkt tot de helft van de aannemings-
som. Van een dergelijke (overigens wel wederkerige) aansprakelijkheids-
begrenzing bestaat in de UAV geen pendant.

Een volgend punt betreft de aansprakelijkheidsduur. Ingevolge art.47
lid 1 AVTI vervalt iedere aansprakelijkheid 4 jaar na afloop van de "garan-
tietermijn". Deze garantietermijn heeft dezelfde betekenis als de onder-
houdstermijn in de UAV en bedraagt, tenzij anders overeengekomen, 6 maan-
den.144 Normaliter zal de aansprakelijkheid van de aannemer derhalve eindi-
gen 4 2 jaar na de oplevering van het werk. Zoals hierboven145 bleek, geldt
onder vigeur van de UAV een termijn waarvan de lengte varieert naar de
ernst van het zich voordoende gebrek (10 (of 30?) jaar bij "vergaan" in de
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zin van art. 1645 BW en 5 jaar voor andere (verborgen) gebreken), maar
die in ieder geval langer is.

Een aspect dat speciaal interessant is voor het hier aan de orde zijnde
onderwerp nevenaanneming valt op in art. 44 lid 3 AVTI. Daarin wordt een
aansprakelijkheid gevestigd van de opdrachtgever jegens de aannemer voor
schade welke te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en
hun (at dan niet ondergeschikte) hulppersonen. In de UAV komt geen hieraan
analoge regeling voor.

Een volgend punt van verschil betreft de schade als gevolg van te
late oplevering. UAV en AVTI volgen daaromtrent beide het systeem van
fixatie van de deswege te vergoeden schade op een vast bedrag.146 Anders
dan de UAV stellen de AVTI daaraan echter nog een limiet door in art. 21
lid 1 te bepalen dat de verschuldigde schadevergoeding in ieder geval be-
perkt wordt tot maximaal 15 % van de aannemingssom.

Een ander verschilpunt heeft te maken met de verantwoordelijkheid
voor door de opdrachtgever voorgeschreven bouwstoffen. In art. 44 lid 2
AVTI worden de door de opdrachtgever voorgeschreven bouwstoffen op 66nlijn gesteld met de door hem ter beschikking gestelde bouwstoffen. Voor
schade veroorzaakt door gebreken in bouwstoffen van zowel de ene als de
andere categorie is de opdrachtgever tegenover de aannemer aansprakelijk.
Zoals hierboven147 bleek houden de UAV 1989 met betrekking tot voorge-
schreven bouwstoffen een andere regeling in. Daarin wordt de verantwoorde-
lijkheid van de opdrachtgever voor voorgeschreven bouwstoffen beperkt tot
de functionele geschiktheid daarvan. Dat leidt ertoe dat de aannemer het
risico draagt van specifieke ondeugdelijkheid van voorgeschreven bouwstof-
fen.

Een met het vorige verwant probleem dat nochtans niet in de AVTI is
geregeld (evenmin trouwens als in de UAV 1968), is het geval dat schade
wordt veroorzaakt door een door (of namens) de opdrachtgever voorgeschre-
ven onderaannemer. Zoals hierboven bleek148 houden de UAV 1989 daarover
w81 een regeling in en deze leidt ertoe dat de door de wanprestatie van de
voorgeschreven onderaannemer veroorzaakte meerdere uitvoeringskosten in
beginsel door de opdrachtgever dienen te worden vergoed. Ik verwacht dat
bij gelegenheid van een volgende herziening van de AVTI ook wel in een
analoge regeling zal worden voorzien.

Ten aanzien van de figuur van de voorgeschreven leverancier houden
AVTI en UAV wel beide een regeling in.149 Een belangrijk verschil hierbij
is dat de schadelijke gevolgen van ondeugdelijke levering door een voor-
geschreven leverancier onder de AVTI voor rekening van de opdrachtgever
komen, terwijl deze onder de UAV in beginsel voor risico van de aannemer
zijn (behoudens wanneer aan het voorschrijven van de leverancier inherent
is het voorschrijven van een functioneel ongeschikte bouwstof).

Tenslotte wil ik nog een aspect aanstippen met betrekking tot het
risico van kostenverhogende omstandigheden. AVTI en UAV 1968 hielden
daaromtrent een gelijkluidende regeling in.150 Het lijkt dan ook niet al te
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vermetel te venvachten, dat de in de herziene UAV 1989 aangebrachte
wijziging van deze risicoregeling, te zijner tijd ook wel in de ATVI zal
worden overgenomen. Deze wijziging houdt in dat de beperking van de
aanspraak tot bijbetaling "met betrekking tot het nog niet uitgevoerde
gedeelte van het werk'bl vervalt. Daardoor wordt het mogelijk een aan-
spraak op bijbetaling eventueel ook met terugwerkende kracht te honoreren.

b.      Voor en tegen

152277. In het voorafgaande werd de figuur van de uitsplitsing van het werk
over verschillende nevenaannemers, vergeleken met de situatie dat het werk
integraal wordt opgedragen aan 66n aannemer, die op zijn beurt verschil-
lende onderdelen daarvan in onderaanneming uitbesteedt. Geconstateerd
werd toen, dat de eerste figuur verschillende voordelen biedt boven de
tweede. Het daarbij als eerste opgevoerde voordeel bleek van financiele aard
te zijn: besparing van kosten door vermijding  van de opslag voor algemene
kosten, winst en risico die in geval van uitbesteding in onderaanneming
door de hoofdaannemer zal worden berekend over de in de totaalprijs te
verdisconteren onderaannemingssommen. Daarnaast bleek de nevenaannemings-
figuur ook in organisatorisch opzicht voordelen te hebben boven de onder-
aannemingsconstructie. Enerzijds doordat zij de opdrachtgever een sterkere
greep verschaft op het verloop van het bouwproces via de directe (contrac-
tuele) band die hij met iedere nevenaannemer heeft. Anderzijds doordat zij
de gespecialiseerde aannemer betere mogelijkheden biedt om zijn specifieke
kennis aan het bouwproces dienstbaar te maken dankzij de gelijkwaardige
positie die nevenaannemers tegenover elkaar innemen.

278. Tegenover deze voordelen werd echter ook een nadeel geconstateerd
dat aan de nevenaannemingsfiguur verbonden is, namelijk verzwaring van de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, omdat hij hierbij zalf verant-
woordelijk is voor een goede onderlinge cot; rdinatie van de door de ver-
schillende nevenaannemers te verrichten werkzaamheden. Waar immers de
opdrachtgever iedere nevenaannemer slechts heeft belast met een specifiek
onderdeel van het werk, ligt het op zijn weg, als uitvloeisel van de op hem,
als opdrachtgever, rustende algemene verplichting om de uitvoering van het
werk mogelijk te maken, een planning op te stellen waarin voor iedere153

nevenaannemer wordt aangegeven wanneer deze met zijn onderdeel dient
aan te vangen, voorts op welke wijze en in welke volgorde deze zijn werk-
zaamheden moet verrichten, en ook wanneer deze zijn onderdeel (of een
bepaalde fase daarvan) gereed dient te hebben. Voorts zal de opdrachtgever,
eveneens als uitvloeisel van zijn algemene plicht om de uitvoering van het
werk mogelijk te maken, ervoor hebben te zorgen dat de door hem op te
stellen planning efficient is en dat de bouwparticipanten zich daaraan ook
houden, opdat iedere nevenaannemer ook werkelijk aan de slag kan gaan op
het aangegeven tijdstip, alsmede zijn onderdeel ook op de aangegeven wijze
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kan (blijven) uitvoeren.
Tegen deze achtergrond is de opdrachtgever er verantwoordelijk voor

als een nevenaannemer vertraging ondervindt, doordat hij niet met zijn werk
kan beginnen, omdat een andere nevenaannemer op wiens werk het zijne
dient aan te sluiten, zijn onderdeel niet tijdig gereed heeft.154 Hetzelfde
geldt als  het werk van een nevenaannemer wordt vertraagd, doordat wegens
het achterlopen op de planning door andere nevenaannemers, of door een in-
effici8nte opzet der planning, teveel werklieden tegelijkertijd op de bouw-
plaats aanwezig zijn, waardoor zij elkaar voor de voeten lopen en des-
organisatie optreedt.155 In beiderlei situaties schiet de opdrachtgever door
aan hem zelf toe te rekenen omstandigheden (het achterblijven van 66n of
meer andere in zijn directe opdracht werkzame bouwparticipanten; misplan-
ning) jegens de gedupeerde nevenaannemer tekort in zijn verplichting de
uitvoering van diens werk mogelijk te maken. In het eerste geval kan de
betreffende nevenaannemer daardoor niet tijdig aan de slag gaan, in het
tweede geval wordt hij daardoor belemmerd zijn werk op efficiente wijze
uit te voeren.

156279. Zoals in het voorafgaande is uiteengezet, beschouw ik de verplich-
ting van de opdrachtgever om de uitvoering van het werk mogelijk te maken,
als een verbintenis waarvan niet nakoming wanprestatie oplevert jegens de
aannemer. Te dien aanzien verkeert de opdrachtgever dus in de positie van
schuldenaar, terwijl hij daarnaast met betrekking tot de verplichting van de
aannemer tot uitvoering van het werk als schuldeiser optreedt.

Dit uitgangspunt houdt in deze context tweeerlei in. In de eerste plaats
zal de nevenaannemer wiens werk is vertraagd door onvoldoende co6rdinatie
van de kant van de opdrachtgever, niet aansprakelijk kunnen worden gesteld
voor de daarvoor veroorzaakte overschrijding van de uitvoeringstermijn. Nu
deze overschrijding het gevolg is van wanprestatie van de opdrachtgever,
kan zij de aannemer bezwaarlijk als een tekortkoming worden toegerekend.
Omgekeerd zal de door de gebrekkige coilrdinatie gedupeerde nevenaannemer
van zijn kant wel de opdrachtgever kunnen aanspreken voor de door hem
geleden vertragingsschade, nu deze direct verband houdt met een verzuim
jegens hem van de opdrachtgever. Twee consequenties die ook regelmatig
worden getrokken in de rechtspraak van de Raad van Arbitrage voor de
Bouwbedrijven in Nederland.157

Voor zover de vertraging is te wijten aan een tekortschieten van de
opdrachtgever zelf, zal hij dit dubbele nadeel geheel voor eigen rekening
moeten nemen. Als de vertraging echter veroorzaakt is door het ingebreke
blijven van een andere bij het werk ingeschakelde nevenaannemer, is de
opdrachtgever ook daarvoor tegenover de daardoor gedupeerde nevenaanne-
mer wel verantwoordelijk, doch kan hij op zijn beurt weer regres nemen op
die andere, schuldige nevenaannemer. De opdrachtgever loopt dan echter
nog de kans dat hij zijn schade niet volledig kan verhalen, bijvoorbeeld
wegens insolventie van de schuldige nevenaannemer, of omdat diens
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vergoedingsplicht ter zake van termijnoverschrijding beperkt is door een
als gefixeerd schadebeding overeengekomen kortingsbedrag.158

280. Naast vertragingsschade kan uit een gebrekkige co8rdinatie ook mate-
Title schade aan het werk zelf voortvloeien, waarvoor de opdrachtgever
eveneens de rekening gepresenteerd kan krijgen. Een voorbeeld van zo'n
geval biedt de zaak Chateau N te M, berecht door de Raad van Arbitrage
voor de Bouwbedrijven in Nederland.159 Het geval had zich als volgt voor-
gedaan. In het kader van een verbouwing van bedoeld Chateau was aan een
schildersbedrijf opgedragen de wanden van 66n der zalen te behangen met
groen zijdebehang. Na verwijdering van het oude behang was echter gebleken
dat eerst omvangrijke reparaties aan de wanden moesten worden verricht
om een geschikte ondergrond te kunnen verkrijgen voor het nieuwe behang.
Daartoe was door de opdrachtgever een stukadoorsbedrijf ingeschakeld. Na
uitvoering der reparaties waren de wanden vervolgens door het
schildersbedrijf met zijdeweefsel behangen. Enige maanden later  had dit
behang losgelaten op de naden onder medeneming van een deel van het
pleisterwerk.

Volgens de arbiter was de oorzaak van dit loslaten dat de door het
stukadoorsbedrijf aangebrachte toplaag op de gemengde ondergrond van
gedeeltelijk oud en gedeeltelijk vernieuwd pleisterwerk niet bestand was
geweest tegen de spanning die in het zijdeweefsel was opgetreden onder
invloed van wisselende klimatologische omstandigheden. Naar het oordeel
van arbiter trof het stukadoorsbedrijf hiervoor geen verwijt. Aangezien bij
de opdrachlverlening niet was gemeld dat zijdebehang zou worden toegepast,
hield de opdracht, naar de mening van arbiter, niet meer in dan dat de
wanden zodanig moesten worden gerepareerd dat daarop een gangbaar behang
zou kunnen worden aangebracht. Aan die eis had het werk van het
stukadoorsbedrijf volgens arbiter w81 voldaan. Voor het niet geschikt zijn
van de wanden voor zijdebehang werd het stukadoorsbedrijf echter, bij
gebreke van een specifieke eis daaromtrent, niet aansprakelijk geacht. Ook
het schildersbedrijf viel volgens arbiter niets te verwijten, omdat dit er
zijns inziens op had mogen vertrouwen dat de wanden na reparatie geschikt
zouden zijn voor het voorgeschreven behang.

De opdrachtgever bleef hier dus met de brokken zitten, omdat hem
werd aangerekend dat hij de op elkaar ingrijpende werkzaamheden van twee
in zijn opdracht werkzame nevenaannemers niet adequaat op elkaar had
afgestemd. Hij had het stukadoorsbedrijf moeten informeren over het voor-
genomen gebruik van zijdebehang, gezien de speciale eisen die dit materiaal
stelt aan de ondergrond. Nu daarover niets was medegedeeld, was het stu-
kadoorsbedrijf er, volgens de arbiter terecht, van uitgegaan dat zijn werk
moest beantwoorden aan gangbare eisen. Vervolgens had het schildersbedrijf
het voorgeschreven zijdebehang aangebracht in het, naar het oordeel van
arbiter gerechtvaardigde, vertrouwen dat de wanden daartoe op passende
wijze geschikt waren gemaakt.
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De onderhavige arbitrage betrof slechts de relatie tussen de opdracht-
gever en de beide nevenaannemers. In casu was echter ook namens de op-
drachtgever directie gevoerd door een architect. Uit het vonnis valt af te
leiden dat de arbiter vond dat deze architect tekort was geschoten doordat
hij zich onvoldoende had gerealiseerd "dat aan de ondergrond speciale aan-
dacht dient te worden besteed, indien daarop zijdebehang wordt geplakt".
In relatie tot de nevenaannemers werd die fout echter aan de opdrachtgever
toegerekend. Of de laatste zich aansluitend nog heeft gewaagd aan een
regresactie op de architect, vermeldt de historie niet.

c.       Verschuiving coOrdinatietaak naar andere bouwparticipanten

281. Het vorenstaande overzicht overziende kan worden geconcludeerd dat
louter getalsmatig bezien het v66r het wint van het tegen. Immers tegenover
drie voordelen werd maar 66n nadeel gesteld. Dat ene nadeel bleek echter
wel dubbel te tellen. De balans slaat dus niet overduidelijk door ten voordele
van nevenaanneming. Kan het genoemde nadeel echter niet worden onder-
vangen, zodat slechts de voordelen overblijven? Zou dit wellicht kunnen
worden bereikt door een andere bouwparticipant met de coijrdinatie te be-
lasten? Bezien wij de verschillende mogelijkheden die zich hiertoe aandie-
nen.

In de eerste plaats kan de opdrachtgever de co8rdinatie toevertrouwen
aan een namens hem optredende architect of adviseur.160 Weliswaar ver-
andert dit niets aan de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever tegenover
de in zijn opdracht werkzame nevenaannemers, doch de opdrachtgever ver-
krijgt hierdoor wel een verhaalsmogelijkheid voor het geval schade optreedt
doordat de met de coordinatie belaste architect of adviseur tekortschiet. Als
deze schade echter omvangrijk is, zal een volledig verhaal veetal illusoir
blijken. Zoals in het voorafgaande161 al bleek, plegen architecten en ad-
viseurs immers slechts opdrachten te willen aanvaarden onder toepasselijkheid
van standaardvoorwaarden waarin vergaande exoneraties voorkomen. Een
volledige afdekking van het risico van stagnatieschade ten gevolge van
onvoldoende coardinatie wordt dan langs deze weg niet bereikt. Het met de
co8rdinatie-verantwoordelijkheid samenhangende nadeel van nevenaanneming
kan dus wel door middel van een codrdinatie-opdracht aan een architect of
een adviseur worden beperkt, doch niet ten volle opgeheven. Tegelijk zal
daartegenover een aan nevenaanneming verbonden voordeel, namelijk kosten-
besparing162, verschrompelen, omdat de opdrachtgever de met de courdinatie
belaste architect of adviseur vanzelfsprekend zal moeten honoreren voor de
aan die opdracht te besteden tijd.163 De balans slaat ook in dit model toch
niet overduidelijk door ten voordele van nevenaanneming.

282. Een andere mogelijkheid om de cotirdinatie-taak naar een andere bouw-
participant te verschuiven is dat Un der nevenaannemers wordt belast met
de opdracht de werkzaamheden van alle bij het werk betrokken nevenaan-
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nemers te coOrdineren. In zo'n geval wordt aan de overeenkomst met die
aannemer een verbintenis tot dienstbetoon toegevoegd. Deze houdt in dat164

de betreffende aannemer, naast een efficiente uitvoering van zijn eigen werk,
ook heeft te zorgen voor een doeltreffende coOrdinatie van de verschillende
werkzaamheden van de overige nevenaannemers. De coiSrdinerende aannemer
dient daartoe in overleg met de andere nevenaannemers een adequaat werk-
plan op te stellen en er vervolgens op toe te zien dat hieraan ook door
alle betrokkenen de hand wordt gehouden. Indien een nevenaannemer tussen-
tijds achterraakt op de planning, zal de co6rdinerende aannemer zulks tijdig
moeten signaleren en zal hij moeten trachten door overleg met de achter-
lopende aannemer en de overige aannemers, te bereiken dat de totaalplanning
zo min mogelijk verstoord zal worden, bijvoorbeeld door andere werkonder-
delen te versnellen of te verschuiven.

Daarbij blijft het echter. De coardinerende aannemer moet er wel zijn
uiterste best voor doen dat de planning wordt gehaald, doch hij hoeft daar
niet voor in te staan. Als een nevenaannemer ondanks alle redelijkerwijs
van de courdinerende aannemer te verwachten aandacht en zorgvuldigheid,
de planning verstoort, dan ligt de verantwoordelijkheid daarvoor, in de
relatie tussen de opdrachtgever en de coardinerende aannemer, bij de eerste.
De nalatige nevenaannemer is immers in diens opdracht werkzaam, niet in
die van de coiirdinerende aannemer. Ook in de relatie tussen de opdrachtge-
ver en de andere nevenaannemers, zal eerstgenoemde moeten opkomen voor
de schade die voortvloeit uit de verstoring van het werkplan door de achter-
gebleven nevenaannemer. In die relatie is de opdrachtgever bovendien
verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen van de co6rdinerende aan-
nemer.

Het aanwijzen van 66n der nevenaannemers als coordinator bevrijdt de
opdrachtgever dus niet volledig van zijn verantwoordelijkheid voor een goede
co8rdinatie. Wel wordt de kans op desorganisatie hierdoor verkleind omdat
de opdrachtgever alsdan kan profiteren van de specifieke deskundigheid die
de aangewezen persoon als aannemer bezit op het vlak van coardinatie van
uitvoeringswerkzaamheden. Anders dan in het onderaannemingsmodel waarbij
de courdinatie-verantwoordelijkheid uiteraard geheel berust bij de (hoofd)-
aannemer die de uitvoering van het werk in totaliteit heeft aangenomen,
blijft echter in de hier besproken variant van de nevenaannemingsfiguur,
ondanks de courdinatie-opdracht aan 66n der nevenaannemers, voor de op-
drachtgever toch nog een belangrijke mate van verantwoordelijkheid voor de
co8rdinatie bestaan. Voor het deel waarvoor de courdinerende aannemer de
zorg aanvaardt zal bovendien een prijs betaald moeten worden, zodat het in
beginsel aan nevenaanneming verbonden financiele voordee1165 bij de onder-
havige variant kleiner wordt. Voorts zullen ook de in het algemeen voor
nevenaanneming geldende organisatorische voordelen166 (directe greep op-
drachtgever op nevenaannemers; gelijkwaardige positie nevenaannemers) bij
deze variant minder manifest zijn, nu de opdrachtgever zich hierbij bedient
van het intermediair van de coilrdinerende aannemer.

181



Ook voor dit model is de conclusie dat de balans niet duidelijk door-
slaat. Het nadeel van nevenaanneming wordt wel verkleind, maar tegelijk
verschrompelen de voordelen.

d. CoOrdinatie-overeenkomst

283. Door de courdinatietaak in handen te leggen van een andere bouwparti-
cipant kan de opdrachtgever zich dus niet van alle zorgen bevrijden. Hij
blijft tegenover de overige bouwparticipanten verantwoordelijk voor het
optreden van de door hem aangestelde co6rdinator. Treedt als zodanig 66n
der nevenaannemers op, dan is de opdrachtgever tegenover deze co6rdine-
rende aannemer bovendien aansprakelijk voor de schade die deze mocht
ondervinden van een aan hem niet te verwijten tekortkoming van 66n der
andere nevenaannemers. Op de opdrachtgever blijft dus een niet onbeteken-
ende verantwoordelijkheid rusten.

Zou deze verantwoordelijkheid niet verder kunnen worden verlicht door
alle nevenaannemers gezamenlijk bij de codrdinatie te betrekken door middel
van een met hen te sluiten coardinatie-overeenkomst? Van een dergelijke

figuur biedt de praktijk verschillende voorbeelden. Daarin kunnen twee
hoofdtypen worden onderscheiden. In het ene participeert de opdrachtgever
zelf ook als partij tegenover de bij de overeenkomst betrokken nevenaan-
nemers. In het andere treden louter de nevenaannemers als partijen op. In
beide modellen pleegt echter de basis voor de coardinatie-overeenkomst op
gelijke wijze te worden gelegd, en wel door in elk van de individuele con-
tracten die de opdrachtgever met iedere nevenaannemer afzonderlijk sluit,
te bepalen dat de betreffende aannemer verplicht mi zijn, na de gunning
van het werk, toe te treden tot een cobrdinatie-overeenkomst van een in
het bestek aangegeven inhoud. Aldus bevatten de respectievelijke nevenaan-
nemingscontracten alle een pactum de contrahendo ter fundering van de
beoogde coGrdinatie-overeenkomst.

284. In het eerste model waarbij de opdrachtgever zelf participeert, houdt
de overeenkomst gewoonlijk voor de deelnemende nevenaannemers een bundel
diligentieplichten in. Zo wordt veelal in de eerste plaats gestipuleerd dat
de deelnemende nevenaannemers naar beste vermogen medewerking dienen te
verlenen aan het opstellen van een gedetailleerd werkplan, waarin zo nauw-
keurig mogelijk de volgorde en de tijdsduur worden aangegeven van de
diverse te verrichten werkzaamheden. Aansluitend pleegt te worden bepaald,
dat de nevenaannemers zich ervoor moeten inzetten door een goede onder-
linge samenwerking te bereiken, dat het werk tot stand zal worden gebracht
binnen het in het werkplan uitgedrukte tijdschema. Voorts bevatten derge-
lijke overeenkomsten vaak meldingsplichten ter zake van achterstanden die
een nevenaannemer zelf oploopt, als ook met betrekking tot vertragingen
die een nevenaannemer ondervindt door het achterblijven van een andere
nevenaannemer, dan wel ten gevolge van factoren die aan de opdrachtgever
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vallen toe te rekenen (bijvoorbeeld te late verstrekking van werktekeningen
door de directie). Dergelijke meldingsplichten strekken ertoe dat achterstan-
den tijdig worden gesignaleerd, opdat zo vroeg mogelijk maatregelen kunnen
worden beraamd om verstoringen van het werkplan te voorkomen of in ieder
geval zo gering mogelijk te doen zijn. Met het oog daarop pleegt ook uit-
drukkelijk te worden bepaald, dat de nevenaannemers zich ervoor moeten
inzetten dreigende verstoringen van het werkplan door goed overleg te
helpen opvangen.

285. In dit model worden dus alle nevenaannemers gezamenlijk betrokken
bij de courdinatie der uitvoeringswerkzaamheden en aanvaarden zij deswege
diligentieplichten, zowel met betrekking tot de opstelling van een werkplan
als grondslag voor een goede afstemming op elkaar van de verschillende
werkzaamheden, als ook met betrekking tot de uitvoering en bewaking van
dat werkplan. Dit alles leidt tot een zekere medeverantwoordelijkheid van
de nevenaannemers voor de coOrdinatie der uitvoeringswerkzaamheden. Zulks
blijft juridisch niet zonder gevolg. Zo zal een bij de coordinatie-overeen-
komst betrokken nevenaannemer zich bezwaarlijk kunnen beklagen over de
inefficiante opzet van het werkplan, nu dit mede door hem is opgesteld.
Evenmin gaat het aan dat hij zich zou beklagen over het niet tijdig signa-
leren van achterstanden, voor zover hij die zelf ook had kunnen zien aan-
komen. Het bewaken van het tijdschema is in deze structuur immers mede
zijn taak. In dergelijke gevallen zal de klagende nevenaannemer kunnen
worden voorgehouden dat hij de uit zulke vertragingen voortvloeiende schade
aan zichzelf te wijten heeft.16,

Dit neemt echter niet weg dat een nevenaannemer die zelf niet in
diligentie tekort is geschoten, in dit model wel de mogelijkheid behoudt de
opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor vertragingsschade die te wijten
is aan het in gebreke blijven van een andere nevenaannemer. Want hoewel
in deze zetting de bij de coBrdinatie-overeenkomst betrokken nevenaanne-
mers allerlei diligentieplichten op zich nemen om een goede aansluiting van
hun onderlinge werkzaamheden te verkrijgen, blijft niettemin de uiteindelij-
ke verantwoordelijkheid voor een doeltreffende coBrdinatie toch bij de
opdrachtgever berusten, zulks als uitvloeisel van zijn algemene verplichting
een efficiente uitvoering van de door hem opgedragen werken mogelijk te
maken.168

286. De opdrachtgever blijft in dit model dus riskeren dat hij door een
nevenaannemer wordt aangesproken voor de schade die deze ondervindt door
het tekortschieten van een andere nevenaannemer. In de praktijk wordt wel
getracht aan deze consequentie te ontkomen door in de coilrdinatie-
overeenkomst te bepalen, dat de nevenaannemer die door een (toerekenbare)
tekortkoming schade veroorzaakt aan een andere nevenaannemer, daarvoor
tegenover deze rechtstreeks aansprakelijk is. Hierdoor zal de gedupeerde
nevenaannemer zijn schade direct kunnen verhalen op zijn in gebreke ge-
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bleven collega. Aldus wordt weliswaar in een extra verhaalsmogelijkheid
voorzien, doch daarmee is nog niet gegeven dat de gedupeerde aannemer
ook louter daarop zou zijn aangewezen. Dat een aannemer zijn schade
rechtstreeks zou kunnen verhalen op de collega die haar veroorzaakte,
brengt immers niet automatisch mee dat hij in die situatie zijn aanspraken
tegenover de opdrachtgever zou verliezen. Ook uit de aard van de cour-
dinatie-overeenkomst vloeit zulk een verval van recht niet voort, zoals de
Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland in 1981, mijns
inziens terecht heeft beslist.169

Van een verval van aanspraken jegens de opdrachtgever kan eerst spra-
ke zijn als het beding dat de aan de co6rdinatie-overeenkomst deelnemende
nevenaannemers rechtstreeks tegenover elkaar aanspraketijk verklaart, ge-
combineerd wordt met een bepaling die een uitdrukkelijke afstand inhoudt
van het recht om de opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor schade
waarvoor de gedupeerde aannemer rechtstreeks een college-nevenaannemer
zou kunnen aanspreken.170 Wordt echter zo'n afstandsbeding daadwerkelijk
gemaakt, dan leidt dat tot een aanzienlijke beperking van de reikwijdte van
de op de opdrachtgever rustende co6rdinatie-verantwoordelijkheid. Hij hoeft
dan immers niet meer op te komen voor de schade die de ene nevenaannemer
ondervindt door het verzuim van de andere. Zo'n afstandsbeding verlost de
opdrachtgever echter niet van iedere verantwoordelijkheid voor de
co8rdinatie. Hij blijft namelijk ook in deze zetting nog wel verantwoorde-
lijk voor stagnaties die te wijten zijn aan hemzelf, of aan de namens hem
optredende directie. Men denke hierbij aan het te laat verstrekken van
werktekeningen of het veroorzaken van verstoringen door verkeerde aanwij-
zingen. De variant met afstandsbeding doet de coilrdinatie-verantwoordelijk-
heid dus niet volledig overgaan op de nevenaannemers. Zij bewerkstelligt
echter wel dat deze verantwoordelijkheid in vergaande mate in de richting
van de nevenaannemers verschuift.

287. Voor zulk een verschuiving van verantwoordelijkheid zal uiteraard wel
een prijs moeten worden betaaid. Een verstandige aannemer zal immers onge-
twijfeld bij zijn prijsbepaling rekening houden met de extra risico's die
aan de voorgeschreven cobrdinatie-overeenkomst verbonden zijn.

Een belangrijk punt van overweging zal daarbij zijn of de coardinatie-
overeenkomst al dan niet een begrenzing inhoudt van de in geval van over-
schrijding van een uitvoeringstermijn te vergoeden schade. Zonder coilrdina-
tie-overeenkomst zou veelal de situatie bestaan dat iedere aannemer bij
overschrijding van een hem voorgeschreven uitvoeringstermijn een korting
zou verbeuren ter grootte van een bedrag dat in het voor hem geldende
bestek zou zijn bepaald, dan wel zou voortvloeien uit in het bestek toepas-
selijk verklaarde standaardvoorwaarden.171 Ingeval wordt geopteerd voor de
figuur van de co6rdinatie-overeenkomst, ligt het dan ook voor de hand in
plaats van een voor iedere nevenaannemer afzonderlijk te bepalen kortings-
regeling, den uniforme voor alle nevenaannemers gezamenlijk geldende kor-
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tingsregeling te treffen. In de praktijk gebeurt dat ook wel. Voor de decl-
nemende nevenaannemers wordt het risico van termijnoverschrijding zo
overzichtelijk. Ieder weet dan immers naar twee kanten waar hij aan toe is,
namelijk enerzijds voor het geval hij zelf in gebreke mocht blijven, en
anderzijds voor het geval hij schade mocht ondervinden door het tekort-
schieten van een collega. Zou zo'n uniforme regeling achterwege blijven,
dan wordt het risico van termijnoverschrijding in de eerstgenoemde situatie
(eigen tekortkoming) moeilijk te overzien, omdat aan de aansprakelijkheid
geen bovengrens is gesteld. Omgekeerd bestaat dan echter wel het vooruit-
zicht van integrale compensatie voor het geval de tweede situatie (tekort-
schieten collega) zich voor zou doen, mits natuurlijk die collega voldoende
solvent zal blijken.

288. Een ander risico-element betreft de personen met wie in het kader van
de co6rdinatie-overeenkomst moet worden samengewerkt. Ingeval een werk
in nevenaanneming wordt uitgegeven, zullen de aanbestedingen van de diverse
onderdelen veelal simultaan gehouden worden. Daardoor zullen de op de
verschillende werkonderdelen inschrijvende aannemers niet weten met wie
zij in geval van gunning een co6rdinatie-overeenkomst zullen moeten aan-
gaan. Dat betekent dat zij zich op voorhand zullen moeten verbinden tot
samenwerking met vooralsnog onbekende, door de opdrachtgever aan te
wijzen, partners.

Het risico dat hiermee samenhangt is volstrekt ongewis. Voor zover de
verschillende werkonderdelen onderhands worden aanbesteed valt te over-
wegen hieraan tegemoet te komen door aan de uitgenodigde gegadigden
voor elk onderdeel de namen bekend te maken van degenen die voor de
andere onderdelen tot inschrijving zijn uitgenodigd. In dat geval is tenmin-
ste bekend uit welke kring iedere nevenaannemer zal worden gerecruteerd.
Een nadeel van zulk een handelwijze kan echter zijn dat een gegadigde door
informatie bij een kandidaat-inschrijver op een ander onderdeel aan de weet
zou kunnen komen wie de concurrenten zullen zijn voor het werk

waaro hij zelf wil inschrijven. Dat zou het houden van het vermaledijde, hiernal
nog te bespreken, "voor-voor-overleg" in de hand kunnen werken. Wie daar-
voor echter bevreesd is, zou echter ook de, toch zeer gebruikelijke, "aan-
wijzing" (gezamenlijke bezichtiging van de bouwplaats met informatiever-
strekking)173 achterwege moeten laten, omdat ook daardoor aan de gegadig-
den kan blijken welke concurrenten "in de markt zijn; hetgeen eveneens
aanleiding kan geven tot concurrentiebeperkend vooroverleg.

Een ander punt van overweging zou nog kunnen zijn in de aanbeste-
dingsvoorwaarden op te nemen dat een inschrijver zijn aanbieding niet
gestand hoeft te doen, indien hij na bekendmaking van de namen van de
uitgekozen nevenaannemers, zou bevinden dat onder hen 66n of meer aan-
nemers zijn in wie hij onvoldoende vertrouwen stelt om toetreding tot de
co6rdinatie-overeenkomst aan te durven. Weliswaar is dit een paardemiddel
waarvan niet lichtvaardig gebruik zal worden gemaakt - de aannemer die
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zich terugtrekt verliest daarmee immers de opdracht - doch als ultimum
remedium zou het toch waarde kunnen hebben.

Het vorenstaande neemt echter niet weg dat de onbekendheid vooraf
met de identiteit van degenen met wie men in een co6rdinatie-overeenkomst
zal moeten samenwerken, toch een onzekere factor vormt waarvan de risico-
omvang tevoren moeilijk valt in te schatten.

289. Als gezegd174, zal een verstandig aannemer de risico's die aan de
verplichte toetreding tot een co6rdinatie-overeenkomst verbonden zijn,
verdisconteren in zijn aanbiedin prijs. Het in beginsel aan nevenaanneming
verbonden financitle voordee1171 wordt hierdoor sterk verkleind. Daar staat
echter wel tegenover dat de last van de met de co6rdinatie samenhangende
risico's in dit laatste model grotendeels van de schouders van de opdracht-
gever wordt gehaald, terwijl voorts de aan nevenaanneming verbonden orga-
nisatorische voordelen176 hierin in tact blijven. Het lijkt mij dan ook toe
dat de balans in deze figuur toch wat duidelijker in het voordeel van de
nevenaanneming doorslaat, dan het geval bleek met de eerder177 besproken
modellen waarbij de coardinatie-verantwoordelijkheid werd opgedragen aan
66n andere bouwparticipant (architect/adviseur; coilrdinerende aannemer).

290. De opdrachtgever kan ook verkiezen zelf niet tot de coilrdinatie-over-
eenkomst toe te treden, doch een model voorschrijven waarin louter de bij
het werk te betrekken nevenaannemers als partijen optreden. Ook daarvan
biedt de praktijk voorbeelden.178 Dergelijke overeenkomsten kunnen inhou-
den dat de daaraan deelnemende nevenaannemers hun onderscheiden werk-
zaamheden zodanig dienen te co rdineren dat deze zullen worden uitgevoerd
binnen de bouwtijden die elke deelnemer krachtens het voor hem geldende
bestek beschikbaar heeft. De voor de goede onderlinge aansluiting van ieders
onderdeel noodzakelijke goede onderlinge afstemming van de verschillende
werkzaamheden wordt zo tot een collectieve verantwoordelijkheid gemaakt
van de nevenaannemers als groep. In deze zetting verschuift de coordinatie-
functie naar de nevenaannemers gezamenlijk. Dit houdt in dat wanneer een
nevenaannemer ten gevolge van een inefficient werkplan, dan wel door een
tekortkoming van een collega-nevenaannemer, vertraging ondervindt die leidt
tot overschrijding van de hem ter beschikking staande uitvoeringstermijn,
de betreffende nevenaannemer daarvoor tegenover de opdrachtgever verant-
woordelijk is, hetgeen hem kan komen te staan op verbeurte van de op
termijnoverschrijding gestelde korting. Wel pleegt in dergelijke overeenkoms-
ten tevens te worden bepaald dat de partij die schade lijdt door een (toe-
rekenbare) tekortkoming van een collega, daarvoor op deze verhaal kan
nemen, zodat de draagplicht voor die schade ook rust op degene die door
zijn verzuim de schade veroorzaakt heeft.

Volledig verlost van iedere verantwoordelijkheid voor de coOrdinatie
der uitvoeringswerkzaamheden is de opdrachtgever echter ook in dit model
niet. Zouden verstoringen optreden die te wijten zijn aan een tekortkoming
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van de opdrachtgever (of de namens hem optredende directie) in de nakoming
van zijn algemene verplichting de uitvoering van de opgedragen werken mo-
gelijk te maken,179 bijvoorbeeld door het niet tijdig verstrekken van werk-
tekeningen, dan is de opdrachtgever voor de uit zulk een verzuim voort-
vloeiende schade namelijk wel aansprakelijk. Het zwaartepunt van de co6rdi-
natie-verantwoordelijkheid ligt in het onderhavige model echter duidelijk
bij de nevenaannemers.

291. Ook bij deze figuur valt te verwachten dat de nevenaannemers de aan
deze samenwerkingsvorm verbonden risico's zullen inschatten en daarvoor in
hun respectievelijke aanbiedingsprijzen een voorziening zullen opnemen. De
opdrachtgever zal dus voor de met dit model gegeven verlichting van zijn
aansprakelijkheid wel een prijs moeten betalen, waardoor het financiale
voordee1180 dat in beginsel aan nevenaanneming verbonden is, hier goeddeels
teloor zal gaan. Bovendien zal als consequentie van het uit handen geven
van de co8rdinatiefunctie, de invloed van de opdrachtgever op het
uitvoeringsproces kleiner worden, waardoor een organisatorisch voordee1181
van nevenaanneming (directe greep op iedere aannemer) zal krimpen. Wel
behoud[ de opdrachtgever, indien door of namens hem directie wordt ge-
voerd, de mogelijkheid om door het geven van aanwijzingen in het uit-
voeringsproces in te grijpen, doch naar mate hij meer van die bevoegdheid
gebruik zou maken, zou hij ook weer meer verantwoordelijkheid naar zich
toe halen. Hij zou dan de kans lopen het verwijt te krijgen dat de uit-
voering is verstoord door een verkeerde aanwijzing van zijn kant. De ver-
antwoordelijkheid die de opdrachtgever nu juist had willen ontlopen door
zelf niet aan de co8rdinatie-overeenkomst decl te nemen, zou dan toch weer
wat in zijn richting terugschuiven.

292. Bij vergelijking van beide modellen voor een codrdinatie-overeenkomst,
gaat mijn voorkeur toch uit naar eerstbesprokene waarbij de opdrachtgever
zelf partij is. Weliswaar reikt diens verantwoordelijkheid daarin verder dan
in het tweede model, doch het daaraan verbonden risico wordt door de mede-
verantwoordelijkheid van de deelnemende nevenaannemers sterk verkleind,
terwijl tegelijk van de in beginsel aan nevenaanneming verbonden voordelen
meer overeind blijft dan in het tweede model het geval bleek.

293. Tenslotte wil ik nog aandacht vragen voor een aspect dat voor beide
modellen van coardinatie-overeenkomsten gelijketijk van belang is, namelijk
de wenselijkheid van het opnemen daarin van een uniforme arbitragerege-
ling indien, zoals vaak het geval is, tussen de diverse nevenaannemings-182

contracten verschillen bestaan met betrekking tot de daarin toepasselijk
verklaarde standaardvoorwaarden en als uitvloeisel daarvan arbitrage is
bedongen voor uiteenlopende fora. Zo zal zich met name vaak een samen-
loop voordoen van de UAV, die stipuleren dat geschillen worden beslecht
door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, en de AVTI
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die de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -handel als geschillen
beslechtende instantie voorschrijven. Het is dan uit een oogpunt van183

proceseconomie zeer aan te bevelen, zowel in de coilrdinatie-overeenkomst,
als in de (daarmee immers nauw verweven) individuele nevenaannemings-
contracten, te bepalen dat eventuele geschillen worden berecht door 66n en
dezelfde arbitrale instantie. Van beide opgemelde scheidsgerechten heeft
alleen het eerstgenoemde een voldoende ruime statutaire doelomschrijving
om als "totaalforum" te kunnen worden aangewezen. Zijn doel is namelijk:
'het beslechten van geschillen op het gebied van de bouwnijverheid•184. De
statuten van het andere scheidsgerecht beperken het doel tot het "berechten
van geschillen, verband houdende met de metaal- en electrotechnische nij-
verheid en -handel"185. Dat sluit de poort voor geschillenberechting op de
(vele) andere vakgebieden die bij een integraal bouwproces betrokken plegen
te zijn.186 Voor een uniforme arbitrageregeling komt derhalve van beide
alleen de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland als forum
in aanmerking. Dit college beschikt echter over zo'n lange en brede ervaring
dat het die taak ook gemakkelijk aan zat kunnen. Als alternatief hiervoor
kan overigens ook nog worden gedacht aan het Nederlands Arbitrage Insti-
tuut dat niet specifiek is gericht op 66n specifieke sector van beroep of
bedrijf, doch in het algemeen arbitragediensten aanbiedt.

3. Bouwcombinatie

3.1 BEGRIP

294. Aan het slot van de vorige paragraaf werd aandacht geschonken aan
de figuur waarin de bij de uitvoering van een bouwwerk betrokken neven-
aannemers zich, krachtens een met elkaar aangegane coordinatie-overeen-
komst, hebben verplicht hun onderscheiden werkzaamheden zodanig te coOr-
dineren, dat deze zullen worden uitgevoerd binnen de bouwtijden die elke
deelnemer ingevolge het voor hem geldende bestek beschikbaar heeft. De
voor een passende onderlinge afstemming van ieders onderdeel benodigde
goede co6rdinatie van de verschillende werkzaamheden, wordt zo tot een
collectieve verantwoordelijkheid gemaakt van de deelnemende nevenaanne-
mers als groep.

In deze figuur ontstaat, naast de diverse bilaterale rechtsbetrekkingen
die tussen de opdrachtgever en iedere nevenaannemer afzonderlijk bestaan,
een multilaterale rechtsverhouding tussen de deelnemende nevenaannemers
onderling. Dit multilaterale verband houdt een vorm in van samenwerking op
gelijke voet, die ertoe strekt dat de co6rdinatie van de individuele deeltaken
collectief geschiedt. De samenwerking vindt echter slechts betrekkelijk in
de marge plaats. Zij is erop gericht een goede afstemming te bereiken van
de verder individueel te verrichten deeltaken. Alleen daarop heeft de samen-
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werking betrekking. Voor het overige werken de diverse nevenaannemers
onafhankelijk van elkaar.

295. Een veel verder gaande vorm van samenwerking ontstaat als de initia-
tiefnemer tot de bouw de uitvoering van het werk in totaliteit opdraagt aan
een groep aannemers die haar als een gezamenlijk te vervullen taak op zich
nemen. De uitvoering wordt dan integraal in handen gelegd van een aanne-
merscollectief, dat daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid aanvaardt.
De uitvoering wordt alzo een "joint venture" van de betreffende aannemers,
en wel in de dubbele betekenis van het woord. In deze structuur ontstaat
een vorm van samenwerking die niet is beperkt tot co8rdinatie van functies,
doch strekt tot volledige integratie daarvan.

296. Zo'n voor een bepaald project gevormd samenwerkingsverband tussen
aannemers wordt in de praktijk veelal aangeduid met de term "bouwcom-
binatie".187 Men pleegt daaronder te verstaan een samenwerkingsvorm tussen
aannemers waarvoor kenmerkend is, enerzijds, dat de deelnemers op gelijke
voet met elkaar samenwerken, en anderzijds, dat de deelnemers buiten het
terrein waarover de samcnwerking zich uitstrekt, wij blijven als zelfstan-
dige ondernemers op te treden (mits zij daarbij de combinatie geen concur-
rentie aandoen). In dit dubbelaspect schuilt voor veel aannemingsbedrijven
het aantrekkelijke van het vormen van bouwcombinaties boven andere metho-
den om door bundeling van krachten tot schaalvergroting te komen, zoals
het sluiten van onderaannemingsovereenkomsten188 (hetgeen leidt tot samen-

werking op ongelijke voet), of het doen samensmelten van bedrijven door
algehele fusie (hetgeen leidt tot verlies van de eigen identiteit).

297. Meestal worden bouwcombinaties op ad hoc-basis gevormd voor een
specifiek werk. Mogelijk is echter ook dat een bouwcombinatie is gericht
op het aannemen van werken van een bepaalde soort.189

Is het object der samenwerking een species bouwwerk, dan zijn het
veelal de grootschaligheid en technische gecompliceerdheid van het te reali-
seren bouwwerk die tot het vormen der bouwcombinatie aanleiding geven.
Motief voor de samenwerking is in zo'n geval de behoefte tot bundeling van
het in meerdere bedrijven aanwezige productiepotentieel, om een optimale
en continue uitvoering te verzekeren.

Bouwcombinaties van het tweede type, die welke gericht zijn op een
genus bouwwerken, vinden niet zelden hun grondslag in het verlangen door
bundeling van krachten 'aan de bak" te komen op markten waartoe de sa-
menwerkende aannemers individueel geen toegang hebben, omdat zij daar-
voor te klein zon.

Uit het genoemde onderscheid naar object vloeit ook een kenmerkend
verschil in karakter voort tussen beide soorten bouwcombinaties. De combi-
natie tot het uitvoeren van een species bouwwerk heeft namelijk uit haar
aard een tijdelijk karakterigo; zij is een eenmalige samenwerking die eindigt
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na oplevering en afrekening van het werk. De combinatie tot het uitvoeren
van een genus bouwwerken is meer duurzaam van aard en blijft voortbestaan
zolang de bereidheid tot samenwerking strekt.

298. Bij het vormen van bouwcombinaties spelen naast de behoefte tot
bundeling van krachten vaak nog andere motieven een rol, zoals beperking
van de onderlinge mededinging, beperking van het beslag op de eigen produc-
tiecapaciteit en spreiding van risico. Meestal zijn zelfs meerdere van deze
motieven tegelijk aanwezig. Het gewicht van elk ervan kan echter van geval
tot geval verschillen, hetgeen weer invloed heeft op de inhoud van het
desbetreffende combinatiecontract. De benaming bouwcombinatie kan191

daarom wapperen op ladingen van uiteenlopende samenstelling. Soms echter
dekt zij haar lading niet. Zo komt het voor dat een aannemingsbedrijf ter
beperking van risico enige andere bedrijven inschakelt als 'sleeping part-
ners", die zullen delen in de door het eerste bedrijf te behalen winst, onder
de gehoudenheid eventuele verliezen mede te dragen, zonder dat deze part-
ners echter bemoeienis hebben met de wijze waarop de bouwactiviteiten
plaatshebben.192 Ofschoon in zo'n geval wel van een bouwcombinatie wordt
gesproken, zou ik deze term in zulk een verband toch niet willen gebruiken,
omdat de "sleeping partners" niet werkelijk bij het beleid zijn betrokken en
derhalve van samenwerking in eigenlijke zin niet kan worden gesproken.193

3.2 RECHTSVORM

a.    Maatschap (algemeen)

299. De bouwcombinatie is in de kern een contractuele samenwerking op
voet van gelijkheid. Zij beantwoordt derhalve aan de "klassieke" eis van
"affectio societatis", die gemeentijk als een wezenskenmerk van de maatschap
wordt gezien.194 Hierboven195 werd er reeds op gewezen, dat dit eerbied-
waardige, tot Ulpianus teruggaande, kenmerk niet in de wettelijke omschrij-
ving van het begrip maatschap is opgenomen. Niettemin, zo verdedigde ik
daar, heeft de eis van affectio societatis toch als een essentiale van de
maatschap te gelden. Wel voegde ik daar, in navolging van Van Schilfgaarde,
nog aan toe, dat men het element samenwerking niet zo "beklemd" moet
opvatten, dat daaronder slechts persoonlijke arbeid ("lijfelijk" werken) zou
zijn te begrijpen. Waar het op aan komt, zo zei ik Mohr na, is dat de
partners samen het beleid bepalen dat moet voeren tot het gemeenschappe-
lijke doel.

Verstaat men de samenwerkingseis in die zin, dan passen bouwcombina-
tie en maatschap in hun gerichtheid op samenwerking even precies op elkaar
als de bekende Maagdenburger halve bollen. De gangbare structuur van een
bouwcombinatie is namelijk, dat het beleid bepaald wordt in een toporgaan,
waarin ieder der vennoten een vertegenwoordiger benoemt, terwijl de dage-
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lijkse leiding bij de uitvoering van het werk (of van de werken) waarvoor
de combinatie is aangegaan, wordt toevertrouwd aan speciaal daartoe aange-
stelde personen.196 Iedere partner heeft dus via zijn vertegenwoordiger in
het toporgaan een directe greep op het beleid der combinatie.

300. Na recht te hebben gedaan aan een criterium dat al van oudsher in de
literatuur wordt gekoesterd, doch in de wettelijke omschrijving van het
begrip maatschap niet is opgenomen, wordt het nu vervolgens tijd de aan-
dacht te richten op de elementen die wel in de wet zijn uitgedrukt. Uit de
wettelijke omschrijving197 kan men de twee volgende elementen afleiden:
de verplichting om geld, andere goederen of arbeid in te brengen en het
oogmerk om gemeenschappelijk economisch voordeel te behalen. Beide ele-
menten worden door Kamphuisen gekoppeld: de maatschap moet streven naar
het behalen van winst door middel van de inbreng.198 Het lijkt mij zinvol
op deze wijze de rekbaarheid van het begrip maatschap wat in te korten.
Hierdoor kan men bijvoorbeeld de grensboom van "maatschapsland" gesloten
houden voor de in de bouwwereld niet onbekende figuur van de "potover-
eenkomst".199

Ophet ccrste gezicht lijkt de bouwcombinatie probleemloos te voldoen
aan de beide in de wet genoemde kenmerken, ook wanneer men deze koppelt
op de door Kamphuisen voorgestane wijze. Zo verplichten de partners in de
bouwcombinatie zich tot inbreng van personeel, materieel, diensten (reken-
en tekenwerk, adviezen op technisch, economisch en juridisch gebied) en
geld,200 hetgeen best valt te rijmen met de in de wet genoemde inbreng-
categorieen: "geld, andere goederen of nijverheid'.201 Voorts worden met
behulp van die inbreng bouwactiviteiten ontplooid, zulks met de bedoeling
winst te behalen. Toch moet er nog wel een plooitje worden gladgestreken
vooraleer we de bouwcombinatie in het kleed van de maatschap mogen hul-
len, want de inbreng in een bouwcombinatie geschiedt vaak tegen vergoeding
van kosten en men kan zich afvragen of dan nog wel sprake is van een202

inbreng in de zin der wet. Evenals Cavadino meen ik echter dat in zo'n
geval toch van zodanige inbreng sprake is, indien de partner die vergoe-

dingen voor zijn inbreng ontvangt, niettemin meedeelt in het overschot of
het tekort dat na voldoening der vergoedingen overblijft; wanneer namelijk
aan die voorwaarden voldaan wordt, kan men de vergoeding zien als een
onderdeel van de verdeling van het voor- of nadeel der combinatie.203 Mits
met deze laatste restrictie wordt rekening gehouden lijkt de maatschap mij
derhalve een "passende outfit" voor de bouwcombinatie.

Deze conclusie is ook zeer wel verenigbaar met het NBW. Weliswaar
komt de term maatschap in het NBW niet voor, doch, onder de benaming

vennootschap, wordt daarin wel een overeenkomstige rechtsfiguur gere-
geld. 04 Hoewel de vennootschap gedeeltelijk anders wordt gedefinieerd dan
de maatschap, wordt daardoor voor de bouwcombinatie de deur geenszins
toegedaan. Immers het nieuwe element dat het NBW introduceert, het voor
gemene rekening beroeps- of bedrijfsmatig handelen205, sluit uitstekend aan
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bij het combinatiecontract dat immers strekt tot het voor gemene rekening
uitoefenen van het bouwbedrijf.

b.         Vennootschap  onder jinna

301. De constatering dat de bouwcombinatie strekt tot uitoefening van een
bedrijf is nog in een ander opzicht van belang. Van de maatschap bestaat
immers nog een "buikinaatje", de vennootschap onder firma, waarvoor inge-
volge art. 16 WvK twee aanvullende vereisten gelden en daarvan is de uit-
oefening van een bedrijf er 66n. Het andere is het handelen onder gemeen-
schappelijke naam. Het is derhalve voldoende dat de partners onder een
gemeenschappelijke naam naar buiten als bouwcombinatie optreden om hun
samenwerking de signatuur te geven van een vennootschap onder firma
(hierna aan te duiden als v.o.f.).

Of aan dit laatste criterium voldaan wordt, zal echter niet altijd even
gemakkelijk zijn vast te stellen. Zeker lijkt mij van een optreden onder een
gemeenschappelijke naam sprake, indien de combinanten zich presenteren
onder een speciaal daarvoor bedachte naam, bijvoorbeeld bestaande uit het
woord (bouw)combinatie gevolgd door een aanduiding van het werk (of soort
van werk) waarvoor de samenwerking is aangegaan. Evenzo, wanneer een
naam gevoerd wordt, die is samengesteld uit het woord (bouw)combinatie
gevolgd door de namen van de individuele combinanten. Wat echter te denken
van het - vaak voorkomende - geval dat meerdere aannemers tezamen in-
schrijven op een werk door invulling van een inschrijvingsbiljet, waarop hun
namen afzonderlijk onder elkaar vermeld worden, gevol d door de verklaring
dat zij bereid zijn het aanbestede werk uit te voeren.-06 Is hier nu sprake
van een optreden onder gemeenschappelijke naam?

In de Toelichting op het NBW wordt het begrip gemeenschappelijke
naam verstaan in een zin die tot een ontkennende beantwoording van de
gestelde vraag aanleiding lijkt te geven: "Van een gemeenschappelijke naam
kan echter niet worden gesproken indien de namen van de vennoten - zoals
in de advocatuur gebruikelijk is - onder elkaar worden vermeld. Weliswaar
wordt op deze wijze aangegeven dat in maatschapsverband de advocatuur
wordt uitgeoefend, doch de gemeenschappelijke naam ontbreekt". 07 Blijkbaar
wordt in de Toelichting dus in een verticale namenreeks niet een gemeen-
schappelijke naam gezien.

302. Wat hier echter van zij, indien eenmaal mag worden aangenomen dat
de combinatie-partners optreden onder een gemeenschappelijke naam, is
daarmee ook het tweede van de beide hiervoor genoemde aanvullende ver-
eisten voor de aanwezigheid van een v.o.f., vervuld. De bouwcombinatie is
dan ipso iure een v.o.f. Gaan wij daarom vervolgens in op het eigene van
deze bijzondere maatschapsvorm.

De v.o.f. is een nogal dualistische rechtsfiguur. Enerzijds is zij, als
maatschapsvorm, een overeenkomst, doch anderzijds vertoont zij rudimentai-
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re trekken van een rechtspersoon.208 Dit laatste aspect komt in het bijzon-
der hierin tot uitdrukking, dat, naar de Hoge Raad leert, de v.o.f. een eigen
vermogen bezit dat dient te worden afgescheiden van de priv6-vermogens
der vennoten.209 De eigen identiteit van de v.o.f. is echter niet zo sterk
dat zij de personen der vennoten naar de achtergrond vermag te dringen.
Integendeel, want ingevolge art. 18 WvK worden de firmanten met de stevige
koorden van hoofdelijke aansprakelijkheid aan het vennootschappelijk samen-
werkingsverband vastgeknoopt. Ze zijn derhalve geheel lotsverbonden met
het wel en wee der firma.

303. De consequentie van hoofdelijke aansprakelijkheid is vaak oorzaak van
beduchtheid om in het verband van een v.o.f. te stappen. Deze factor pleegt
echter bij de keuze van een rechtsvorm voor een bouwcombinatie nauwelijks
een rol te spelen. Dit hangt samen met de omstandigheid dat uit de meest
gangbare standaardvoorwaarden met betrekking tot aanbesteding en uitvoe-
ring van bouwwerken toch al voortvloeit, dat wanneer twee of meer personen
tezamen een werk aannemen, zij tegenover de opdrachtgever hoofdelijk
aansprakelijk zullen zijn voor de gehele uitvoering daarvan.210 In het ge-
bruiketijke geval van toepasselijkheid van dergetijke voorwaarden, weten de
gegadigden voor het werk dus reeds op voorhand dat zij jegens de belang-
rijkste crediteur van de door hen beoogde combinatie, de opdrachtgever,
hoofdelijk verbonden zullen zijn. Het (ver)hullen van de combinatie in een
rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid sorteert dan zo weinig effect,
dat daarvan maar weinig aantrekkingskracht uitgaat. Dit zou alleen anders
kunnen zijn indien de gegadigden hun identiteit van meet af aan voor de
opdrachtgever zouden kunnen verstoppen in zo'n rechtsvorm. Dat zal echter
meestal niet mogelijk zijn.

Zo is het in geval van een onderhandse aanbesteding al per definitie
uitgesloten dat de deelnemers hun identiteit voor de aanbesteder verborgen
zouden kunnen houden. Kenmerkend voor deze aanbestedingsvorm211 is name-

lijk dat daaraan slechts kan worden deelgenomen op uitnodiging van de
aanbesteder, zodat slechts hem bekende gegadigden zullen kunnen inschrij-
ven. In geval van een openbare aanbesteding daarentegen zou het op zich
w81 mogelijk zijn om in te schrijven in het verband van een combinatie die
gehuld is in enigerlei rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Als dat
zou gebeuren valt echter te verwachten, dat de aanbesteder bij de beoorde-
ling van de inschrijving zal willen weten wie zich achter die, voor hem
vooralsnog onbekende, combinatie opstellen. Eenmaal daarvan op de hoogte
gesteld, zal de aanbesteder dan vervolgens wel zo verstandig zijn aan een
eventuele gunning de voorwaarde te verbinden dat de partners zich, naast
de combinatie, hoofdelijk zullen verbinden voor de gehele uitvoering.

304. Overigens ook zonder dat zulks contractueel bedongen is, lijkt het mij
toe dat wanneer twee of meer aannemers "in combinatie" een werk hebben
aangenomen, zij ieder voor zich voor de gehele uitvoering daarvan verant-
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woordelijk zullen zijn tegenover de opdrachtgever. Zulks omdat, naar ik
meen, de verbintenis tot uitvoering van een bouwwerk in beginsel een on-
deelbaar object heeft. 12 Weliswaar omvat de opdracht om een bouwwerk
uit te voeren een aantal afzonderlijk te onderscheiden deelwerkzaamheden,
doch zij is er mede op gericht deze, nauw met elkaar samenhangende en
sterk op elkaar ingrijpende, deelwerkzaamheden op een doeltreffende wijze
te integreren, opdat een tijdige en deugdelijke uitvoering gewaarborgd zal
zijn. De verbintenis tot uitvoering van een bouwwerk acht ik daarom, hoewel
in fysieke zin in onderdelen ontleedbaar, toch naar haar strekking ondeel-
baar.

Indien deze vaststelling juist is, dan is daarmee ingevolge art. 6.1.2.1
(6:6) lid 2 NBW tegelijk hoofdelijkheid gegeven. Onder het huidige recht ligt
dit een slag anders. Weliswaar houdt ook onder vigeur van het BW de on-
deelbaarheid in dat ieder van de debiteuren voor het geheel tot nakoming
kon worden aangesproken, doch wanneer deze primaire verbintenis zich
oplost in een secundaire tot schadevergoeding, deelt, naar vrij algemeen
word geleerd, de ondeelbaarheid zich niet tevens daaraan mede.213 Daarom
is het onder het huidige recht ook geenszins overbodig om, ondanks de
bescherming die de crediteur kan ontlenen aan de ondeelbaarheid der verbin-
tenis, daarenboven ook nog hoofdelijkheid te bedingen. Onder vigeur van
het NBW is dat alleen nodig indien twijfel mogelijk is over de vraag of de
verbintenis in kwestie al dan niet ondeelbaar is.

c.     "Stille" maatschap

305. Na het vorenstaande moge worden geconcludeerd, dat wanneer twee of
meer aannemers tezamen een werk hebben aangenomen, zij om verschillende
redenen - hoofdelijkheid door de aanwezigheid van een v.o.f.; hoofdelijkheid
wegens contractueel beding; ondeelbaarheid der prestatie - ieder voor de
gehele uitvoering aansprakelijk kunnen zijn. Om deze consequentie te ont-
gaan, gebeurt het wel, dat aannemers die een combinatie hebben gevormd,
daarvan naar buiten niet doen blijken.

Tegenover de opdrachtgever treedt dan slechts 6611 der combinanten
als wederpartij op, terwijl de overigen buiten gezichtsveld blijven. Niettemin
zullen deze laatsten het werk mede uitvoeren, zodat de vraag voor de hand
ligt of de opdrachtgever dat eigenlijk wel hoeft te gedogen. Wanneer men
voor de beantwoording van deze vraag te rade gaat bij gebruikelijke stan-
daardvoorwaarden als de UAV, lijkt een ontkennend antwoord voor de hand
te liggen. De UAV bevatten namelijk de regel, dat de aannemer het werk
niet geheel of ten dele aan een ander mag overdragen zonder schriftelijke
goedkeuring van de opdrachtgever.214 Wanneer men deze bepaling echter
"positief' verstaat in de zin dat de aannemer het werk zelf, althans onder
zijn persoonlijke leiding, dient uit te voeren,215 geloof ik niet dat de op-
drachtgever een spaak kan steken in het wiel van de "stille" bouwcombinatie,
mits natuurlijk de naar buiten optredende combinant ten opzichte van de
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opdrachtgever fungeert als degene die bij de uitvoering de leiding heeft.
Hoewel door slechts 66n der partners naar buiten te laten optreden,

bereikt wordt, dat de overigen extern niet aansprakelijk zullen zijn, worden
daardoor voor hen nog niet alle wolken van de lucht geblazen. Want extern
mogen zij dan wel vrij zijn van aanspraketijkheid, intern zullen zij niet-
temin, als leden van een maatschap, draagplichtig zijn voor de eventuele
verliezen der combinatie. De mate waarin ieder draagplichtig zal zijn, hangt
af van de door de partners daaromtrent getroffen regeling. Bij bouwcombi-
naties worden eventuele vertiezen gelijkelijk door de partners gedragen of
over de partners verdeeld naar rato van de verhouding waarin ieder inbreng-
plichtig is.216 Deelneming aan de combinatie kan derhalve ook voor de
"stille" partners tot een financitle aderlating aanleiding geven, waarvan
bovendien de omvang niet voorspelbaar is.

d.     Commanditaire vennootschap

306. Er is echter een speciale maatschapsvorm die voor bepaalde vennoten
de mogelijkheid biedt aan de draagplicht een limiet te stellen, te weten: de
commanditairc vennootschap (hierna aan te duiden als CV). Zij wordt aan-
gegaan tussen 66n of meer gewone vennoten en 66n of meer commanditaire
vennoten.217 De gewone vennoot is extern aansprakelijk; zijn er twee of
meer gewone vennoten, dan zijn zij hoofdelijk verbonden.218 De commandi-
taire vennoot daarentegen is extern niet aansprakelijk, terwijl hij intern
niet verder draagplichtig is dan tot de waarde van zijn inbreng.219 De wet
legt echter tegenover deze vrijdom van aansprakelijkheid aan de commandi-
taire vennoot wel enige beperkingen op, die hij heeft te gedogen op straffe
van hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle schulden en verbintenissen der
vennootschap.220 In de eerste plaats mag de naam van de commanditaire
vennoot niet in de benaming van de vennootschap voorkomen, en voorts221

mag de commanditaire vennoot geen daden van beheer verrichten noch in de
zaken der vennootschap werkzaam zijn.

Het verbod om in de zaken der vennootschap werkzaam te zijn lijkt
op het eerste gezicht voor de bouwcombinatie de weg naar de CV te ver-
sperren. De combinanten bepalen immers gezamenlijk het beleid en voeren
dit vervolgens ook gezamenlijk uit, waartoe doorgaans iedere partner naast
geld, tevens materieel en diensten inbrengt.222 Wanneer men opgemeld ver-
bod echter, in overeenstemming met de heersende opvatting hieromtrent,223

verstaat in de beperkte zin, dat de commanditaire vennoot niet extem in de
zaken der vennootschap werkzaam mag zijn, geloof ik niet dat dit verbod
een hinderpaal hoeft te zijn om voor de bouwcombinatie de vorm van een
CV te kiezen.

307. Sommige schrijvers224 leggen dit verbod echter ruimer uit en menen
dat ook reeds van een overtreding daarvan sprake is, ingeval een comman-
ditair, ook al is het zuiver intern, een beslissende invloed uitoefent op het
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beleid der vennootschap. Deze ruime opvatting wordt ingegeven door de
behoefte te voorkomen dat de CV zou kunnen worden misbruikt doordat een
commanditair een insolvente stroman als beherende vennoot naar voren zou
schuiven, doch zelf, met beperkt risico, aan de touwtjes zou trekken.

Het lijkt mij echter toe dat deze schrijvers in hun ijver om een moge-
lijk misbruik te verijdelen, met het badwater ook het kind weggooien. Hun
uitleg van het in de zaken der vennootschap werkzaam zijn is namelijk zo
ruim, dat daardoor ook volstrekt bonafide commanditairen, die slechts beogen
als (goede) vennoten mede het beleid te bepalen dat moet leiden tot verwe-
zenlijking van het vennootschappelijke doel, dusdoende zouden riskeren te
worden getroffen door de (zware) sanctie van volledige aansprakelijkheid
voor alle schulden der CV. Stel bijvoorbeeld dat een CV zou bestaan tussen
drie vennoten, waarbij 66n optreedt als beherende vennoot en de andere
twee als commanditiare vennoten. In zo'n zetting zouden de laatsten, bij
opgemelde ruime uitleg van het in de zaken der vennootschap werkzaam
zijn, stee(is geacht kunnen worden een beslissende invioed te hebben uitge-
oefend op het beleid, zo dikwijls in de vergadering der vennoten een besluit
zou zijn genomen dat zou steunen op de meerderheid van hun beider stem-
men, zulks met de consequentie van volledige aansprakelijkheid.

Zulk een resultaat lijkt mij echter strijdig met het wezen der CV als
samenwerkingsvorm. Het zou ertoe leiden dat de commanditairen ter vermij-
ding van de sanctie van volledige aansprakelijkheid, zouden moeten afzien
van het beYnvloeden van het beleid der vennootschap, en daarmee ook van
het functioneren als vennoten.

Ik acht het tegen de achtergrond hiervan niet juist om het probleem
van het mogelijke misbruik van de CV ten detrimente van haar crediteuren
- een probleem dat zich overigens op analoge wijze kan voordoen bij elke
rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid - op te lossen door een (paarde)-
middel dat deze rechtsfiguur in essentie kan beroven van haar maatschaps-
karakter. Zo'n middel is erger dan de kwaal. Bovendien vormt het ook niet
de enig denkbare remedie tegen bedoeld misbruik, doch daarvoor is integen-
deel een redelijk alternatief voorhanden. Juist voor situaties als waarop de
aanhangers van de ruime leer het oog hebben, waarbij de feitelijke macht-
hebber van een onderneming zich tracht te verschuilen achter een extern
aansprakelijke, doch insolvente, stroman, biedt de rechtspraak sterke aankno-
pingspunten om, met behulp van een onrechtmatige daadsactie, door de
fa ade heen te breken die de werkelijke beleidsbepaler voor zich mocht
hebben opgetrokken.

225

Tenslotte zij er nog op gewezen dat het verbod om in de zaken der
vennootschap werkzaam te zijn, in het NBW is geschrapt.226 Onder vigeur
daarvan zal de commanditaire vennoot pas voor de verbintenissen der ven-
nootschap (hoofdelijk) aansprakelijk zijn, wanneer hij handelt "als ware hij
beherend vennoot", en dan nog alleen voor de verbintenissen door of na
zijn handeling ontstaan.227 De hier besproken discussie in de literatuur over
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de zich intern met het beleid inlatende commanditaire vennoot lijkt dus een
eindig karakter te hebben.

308. Ervan uitgaande dat het verbod van art. 20 WvK om in de zaken der
vennootschap werkzaam te zijn slechts slaat op externe handelingen, en niet
mede betrekking heeft op het zuiver intern invloed uitoefenen op het beleid,
lijkt het mij mogelijk de CV te kiezen als rechtsvorm voor een bouwcom-
binatie. Men realisere zich echter dat de combinanten door middel van deze
rechtsfiguur weliswaar voor 66n of meer hunner het aan de samenwerking
verbonden risico kunnen limiteren, maar dat toch minstens 66n van hen als
gewone vennoot aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen der vennoot-
schap.

e.        NV of BV; CV met BV als beherend vennote

309. Een mogetijkheid om voor alle partners tegelijk een beperking van het
risico te bereiken zou gelegen kunnen zijn in de oprichting van een geza-
menlijke dochteronderneming in de vorm van een NV of BV. Ik zeg dit
echter bewust op een wat aarzelende toon. Want door hun samenwerking in
het kader te plaatsen van een NV of BV komen de partners-aandeelhouders
terecht in wat Raaijmakers noemt "een spanningsveld dat optreedt tussen de
op de persoonlijke belangen van de partners geente contractuele samenwer-
king en de regels betreffende de NV of BV als "zelfstandig' rechtsinsti-
tuut". In een dergelijke dualistische structuur zit als vanzelf splijtstof228

opgesloten. Nu kan men trachten deze te neutraliseren door naast de formele
statuten een nadere overeenkomst op te stellen, waarin de grondtrekken der
bouwcombinatie worden gesauveerd, zulks niet alleen naast, maar, waar
nodig, ook in afwijking van de voor de gezamenlijke NV of BV geldende
wettelijke en statutaire bepalingen.229 Daardoor zal echter toch niet alle
explosiegevaar kunnen worden uitgebannen. Want wanneer bijvoorbeeld een
partner krachtens de nadere overeenkomst verplicht zou zijn om op de
aandeelhoudersvergadering op een bepaalde wijze zijn stem uit te brengen,
behoudt hij niettemin vennootschapsrechtelijk de vrijheid om zijn stem op
een andere wijze uit te brengen, ook al zou hij daardoor een contractuele
verplichting schenden. Men kan echter het gevaar dat hierin schuilt,230

belangrijk verkleinen door in de nadere overeenkomst voor dergelijke situa-
ties boeteclausules op te nemen.

310. De splijtstof die gelegen is in het dualisme "contract-instituut" doet
afbreuk aan de geschiktheid van NV of BV als rechtsvormen voor de bouw-
combinatie. Daar staat echter tegenover dat beide de mogelijkheid bieden
het financiele risico dat de combinanten kunnen lopen, te beperken, en wel
tot het bedrag van het geplaatste kapitaal. Weliswaar gelden daarvoor wet-
telijke minimum-eisen, doch die liggen in verhouding tot de bedragen die in
bouwcombinaties plegen om te gaan, niet hoog. Zo bedraagt het voorgeschre-
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ven minimum kapitaal voor de NV thans de ronde som van honderdduizend
231gulden, terwijl dat voor de BV momenteel op veertigduizend gulden ligt.

Het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid zal overigens in het
geval van een bouwcombinatie veelal slechts betrekkelijke waarde hebben.
Immers de belangrijkste crediteur van de combinatie, de opdrachtgever, zal
normaliter wel zo verstandig zijn om van de individuele combinanten te
verlangen, dat zij zich hoofdelijk, naast de gezamenlijke dochtervennoot-
schap, aanspraketijk zullen stellen.232 Soms zal dit echter anders liggen,
bijvoorbeeld wanneer de combinatie zich toelegt op de bouw van woningen
in de particuliere sector. In zo'n situatie zou het denkbaar zijn dat de
combinanten door de zwakke positie en de onervarenheid van de gegadigden
voor die woningen, de kans zouden grijpen van de combinatie een fagide te
maken zonder werkelijke achterbouw. Ik hoop echter dat in een dergelijk
geval de rechter zal voorkomen dat de vlieger van be erkte aanspraketijk-
heid kan opgaan, door het papier ervan door te prikken.23

311. Indien de combinanten ondanks de splijtstof die daarin ligt opgesloten
en ondanks de betrekkelijkheid van het daarmee te behalen voordeel, toch
zouden willen kiezen voor de NV of BV als rechtsvorm voor de bouwcom-
binatie, rijst vervolgens de vraag welke van beide de voorkeur verdient.
Aangezien de bouwcombinatie een bij uitstek intuitu personarum aangegane
samenwerking is, lijkt de BV het meest voor de hand te liggen. Immers, zo
zou men geneigd zijn te denken, de B van BV zal toch niet voor niets staan
voor "besloten". Helaas blijkt dat bij nadere beschouwing wel zo te zijn,
want de BV heeft in de wettelijke regeling ervan niet werkelijk het karakter
meegekregen van een vennootschap intuitu personarum aangegaan. De wetge-
ver heeft hiermee een kans op een treffer laten liggen, hetgeen hem na de
niet te missen voorzet van L8wensteyn234 zeker verweten mag worden.

Enig verschil met de NV is er nochtans wel. Zo mag de BV, anders
dan de NV, geen aandeelbewijzen uitgeven, zulks om te verhinderen dat zij
ter verkrijging van kapitaal een beroep zou doen op het beleggend pu-
bliek.235 Voorts moeten de statuten van de BV een blokkeringsregeling
bevatten die de overdraagbaarheid van haar aandelen beperkt.236 Daarmee
zijn de meest wezenlijke verschilpunten gegeven. Aangezien beide goed
passen bij het persoonsgebonden karakter van een bouwcombinatie, lijkt de
BV voor haar als rechtsvorm meer aangewezen te zijn dan de NV.

312. Tenslotte nog een fscaal aspect. De partners in een bouwcombinatie
zullen doorgaans zelf NV's of BV's zijn. Wanneer deze nu voor hun samen-
werking de vorm kiezen van een gezamenlijke dochter-NV of -BV zal van
een fiscale eenheid tussen de onderscheiden moedermaatschappijen en de
gezamenlijke dochtervennootschap geen sprake kunnen zijn. Ons recht staat
een fiscale eenheid namelijk slechts toe ingeval de moedermaatschappij
(nagenoeg) alle aandelen bezit van de dochtervennootschap.237 Zulks heeft
het nadeel dat aanloopverliezen van de dochtervennootschap slechts gecom-
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penseerd kunnen worden met winsten die zij zelf heeft gerealiseerd. Daar
gaat echter tijd mee heen en dat betekent dat intussen renteverlies wordt
geleden.238 Het zou in verband hiermee fiscaal aantrekkelijk zijn de samen-
werking te gieten in de vorm van een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap, omdat dan de mogelijkheid bestaat aanloopver-
liezen onmiddellijk "door te sluizen" naar de moedermaatschap en, waar ze
ten laste van het fiscale resultaat kunnen worden gebracht.23 In vennoot-
schappen onder firma is echter elk der vennoten hoofdelijk voor de verbinte-
nissen der vennootschap aansprakelijk, termjl bij de commanditaire ven-
nootschap altijd nog minstens 66n der vennoten volledig aansprakelijk is. 40
Voor het dilemma dat hierin gelegen lijkt, bestaat nochtans een uitweg
namelijk de constructie van een commanditaire vennootschap met een - daar-
toe door de commanditaire vennoten op te richten - BV als beherend ven-
note.241 Hierdoor kan men twee vliegen in 66n klap slaan. Immers enerzijds
kan men aldus het aan de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap
verbonden fiscale voordeel van de horizontale verliescompensatie genieten,
anderzijds kan men de aansprakelijkheid beperkt houden door deze te con-
centreren in de (met een klein kapitaal toe te rusten) beherende BV.

f. EESV

313. Sinds 1 juli 1989 bestaat er een speciale rechtsvorm voor samenwer-
king over de grenzen van de lidstaten van de EG heen: het Europees econo-
misch samenwerkingsverband (afgekort: EESV). 42 Hieronder zullen wij bezien
of deze prille rechtsfiguur bruikbaar is als rechtsvorm voor grensoverschrij-
dende samenwerking in het verband van bouwcombinaties.

De figuur van het EESV is in het leven geroepen door een verordening
van de Raad van de EG.243 Hierin is voor het EESV een regeling gegeven
die rechtstreekse werking heeft in alle lidstaten van de EG.244 Het EESV
wordt dus primair beheerst door communautair recht. Daarnaast komt aan
het interne recht van de staat waarin een EESV zijn zetel heeft, een aan-
vullende rol toe. Dit recht wordt namelijk in de verordening aangewezen
als subsidiair recht voor de oprichtingsovereenkomst en het interne bestel
van het samenwerkingsverband. 45 Voorts is in de verordening aan de lid-
staten opgedragen in de nationale wetsstelsels voorzieningen te treffen om
het oprichten van EESV-en in de onderscheiden lidstaten feitelijk mogelijk
te maken. In Nederland is hieraan gevolg gegeven door middel van een
speciale uitvoeringswet.246 Daarbij is tevens gebruik gemaakt van de in de
verordening voorziene mogelijkheid met betrekking tot bepaalde onderwerpen
aanvullende regels te stellen.

Blijkens art. 3 van de verordening wordt aan het EESV slechts een
bescheiden functie toebedeeld. Volgens lid 1 is het doel van het samenwer-
kingsverband de economische werkzaamheid van zijn leden te vergemakke-
lijken of te ontwikkelen dan wel de resultaten daarvan te verbeteren of te
vergroten, doch niet het behalen van winst voor zichzelf. Daaraan wordt
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toegevoegd dat zijn werkzaamheid dient samen te hangen met de economische
werkzaamheid van zijn leden en ten opzichte daarvan slechts een onder-
steunend karakter kan hebben. Er is dus voor het EESV slecht een louter
dienstbare rol weggelegd. Zulks wordt in het tweede lid nader uitgewerkt in
een vijftal verbodsbepalingen. De eerste houdt in dat het aan het samenwer-
kingsverband niet is toegestaan "rechtstreeks of middellijk bestuursmacht
of zeggenschap uit te oefenen over de eigen werkzaamheden van zijn
leden..., met name niet op het gebied van het personeelsbeleid, de financian
en de investeringen'. Dit verbod maakt het voor mij twijfelachtig of het
EESV bruikbaar is als rechtsvorm voor een bouwcombinatie. De gebruikelijke
opzet daarbij is namelijk dat de deelnemers zich verplichten - 'op afroep"
van het "toporgaan" van de combinatie en naar rato van een vooraf bepaalde
maatstaf - vanuit ieders eigen bedrijf personeel, materieel, diensten en
financieringsmiddelen ter beschikking van de combinatie te stellen.247 De
combinatie is hierdoor gerechtigd beslag te leggen op een decl van de pro-
ductiecapaciteit van elk deelnemend bedrijf, hetgeen er vanzelf toe leidt dat
de combinatie in elk van de deelnemende bedrijven een zekere zeggenschap
verkrijgt. Als dit inderdaad de soort van zeggenschap is die de verordd>ing
verbiedt, riskeert men door voor een bouwcombinatie de rechtsvorm van een
EESV te kiezen, de op overtreding van dat verbod gestelde sanctie van
rechterlijke ontbinding van het samenwerkingsverband.

248

314. Dit probleempunt daargelaten, lijkt het EESV mij voor het overige wet
een geschikte rechtsvorm voor een persoonsgebonden contractuele samen-
werkingsfiguur als een bouwcombinatie. Weliswaar verklaart de verorde-
ning249 de lidstaten bevoegd te bepalen dat in hun registers ingeschreven
samenwerkingsverbanden rechtspersoonlijkheid bezitten (een mogelijkheid

250waarvan in de Nederlandse uitvoeringswet ook gebruik is gemaakt), doch
daarbij kan geen afbreuk worden gedaan aan de primaire regeling van de
verordening zelf. Bij de samenstelling daarvan heeft nadrukkelijk de bedoe-
ling voorgezeten de leden een grote mate van vrijheid te laten voor het
regelen van hun onderlinge betrekkingen en het inwendige bestel van het
samenwerkingsverband.251 Het communautaire statuut voor het EESV vormt
dan ook beslist geen strak keurslijf. Anders dan in het voorafgaande 52 het
geval bleek bij rechtsvormen als de NV en de BV hoeft hier niet te worden
gevreesd voor het ontstaan van een spanningsveld tussen het EESV als
contractuele samenwerking en het EESV als "instituut".

Het persoonsgebonden karakter van het EESV blijkt in het bijzonder
uit de onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden voor de
schulden van het samenwerkingsverband.253 In dit opzicht stemt het EESV
overeen met de vennootschap onder firma. Zoals bij de bespreking van die
figuur al bleek,254 speelt de consequentie van hoofdelijke aansprakelijkheid
bij de keuze van de rechtsvorm voor de combinatie geen grote rol, omdat
de belangrijkste crediteur van de combinatie, de opdrachtgever, doorgaans
toch wel bedingt dat de combinatiepartners zich hoofdelijk tegenover hem
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verbinden, ongeacht de rechtsvorm waarin zij zich aan hem presenteren.
Een factor die meer gewicht in de schaal pleegt te leggen bij de keuze

van een rechtsvorm voor de combinatie, is de vraag of een bepaalde rechts-
vorm de mogelijkheid biedt de aanloopverliezen van de combinatie direct toe
te rekenen aan het fiscale resultaat van de individuele combinatiepartners,
naar rato van ieders bijdrageplicht. Hierboven255 bleek dat zulk een horizon-
tale verliescompensatie mogelijk is indien de bouwcombinatie is opgezet als
een vennootschap onder firma of als commanditaire vennootschap. Dit zal
eveneens het geval zijn indien de combinatie wordt gestructureerd als een
EESV. Deze rechtsfiguur is namelijk "fiscaal transparant' blijkens de bepaling
dat het resultaat van de werkzaamheid van het samenwerkingsverband slechts

bij zijn leden belastbaar is.256

3.3   TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN HET COMBINATIE-
CONTRACT

315. Velerlei factoren kunnen van invloed zijn op de inhoud van het aan
een bouwcombinatie ten grondslag te leggen contract. Mcn denke aan de
motieven die bij het vormen van de bewuste combinatie een rol spelen, de
aard en de omvang van de participerende ondernemingen, het object van de
samenwerking, de te kiezen rechtsvorm. Dat alles maakt dat het opstellen
van een combinatiecontract echt maatwerk is. 57 Wel zijn er standaardvoor-
waarden 58 in omloop die uitstekend geschikt zijn om daarbij als model te
dienen. Echter ook bij gebruikmaking daarvan zal het nodig blijven deze
modelvoorwaarden nauwkeurig toe te snijden op de specifieke omstandigheden

die bepalend zijn voor de bouwcombinatie in kwestie. Niettemin is het wel
mogelijk in algemene zin enkele aspecten te belichten die bij het tot stand

brengen van een bouwcombinatiecontract aan de orde kunnen of zullen
komen. Ik moge dat in het hierna volgende beproeven.

a. Voorovereenkonist

316. In de meest voorkomende situatie dat sprake is van een bouwcombina-
tie voor 66n bepaald werAL is het gewenst reeds voorafgaande aan de, 259

sluiting van het eigenlijke combinatiecontract een hulpovereenkomst aan te
gaan ter voorbereiding van een gezamenlijke inschrijving op het betreffende
werk. In een dergelijke voorovereenkomst zou dan in de eerste plaats de
verplichting moeten worden verankerd tot samenwerking om tot een gemeen-
schappelijke insairijving te komen, en voorts zoid-en--daarin.regetg-Senente
wofdcrgestald- met betrekking  tot de onderlinge werkverdeling, de wijze
van overleg-En besluitvorming,  en het dragen van -38-aan de voorbereiding
der inschrijvingver5onden kosten. 60 Tenslotte is zeer aan te bevelen in de
voorovereenkomst een exclusiviteitsregeling op te nemen, die moet verhinde-
ren dat een deelnemer het samenwerkingsverband voortijdig zou verlaten
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om, misbruik makende van de door het gezamenlijke overleg verkregen
informatie, individueel op het werk in te schrijven. 61

Indien de adspirant-combinanten het met elkaar eens zijn geworden
over een gezamenlijke inschrijving, doen zij er verstandig aan, alvorens
daadwerkelijk in te schrijven, eerst een samenwerkingsovereenkomst te
Sluiten tot gemeenschappelijke uitvoering van het betreffende werk, onder de
mits van gunning.262 Ingevolge de gangbare aanbestedingsvoorwaarden zal
de inschrijving immers een bindend karakter hebben en bij gunning voorts
leiden tot hoofdelijke aanspraketijkheid.263 Zouden de inschrijvers nu wach-
ten met het sluiten van de uitvoeringsovereenkomst tot na de gunning van
het werk, dan zouden zij onderling nog tot overeenstemming moeten komen
over de vervulling van een verbintenis, waarvoor zij extern reeds, en nog
wel hoofdelijk, aansprakelijk zouden zijn. Dat is natuurlijk niet de goede
volgorde.

b. Partijen

317. Partijen bij bouwcombinaties zijn vaak ondernemingen die niet louter
op zichzelf staan, doch deel uitmaken van een of ander concern. Het is dan
van belang naar de concerns waartoe die partijen behoren, verbindingslijnen
te trekken.264 Tweetrlei situaties kunnen zich hier voordoen. In de eerste
plaats het geyal, dat een combinatiepartner in haar concern de posiITE-BE-
kleedt vanmoederonderneming. Het is dan nuttig te bepalen, dat deze partij
bevoegd en zo nodig ook verplicht is, om bij de nakoming van de verplich-
tingen die zij ingevolge de overeenkomst heeft, haar dochteronderneming(en)
te betrekken. In de tweede plaats is het mogelijk dat aan de combinatie
wordt deelgenom-en door een onderneming die in het concern waartoe zij
behoort, de positie van dochteronderneming heeft. In dat geval is het raad-
zaam vdil deze partij te verlangen, dat zij een verklaring zal overleggen,
waaruit blijkt, dat door haar moederonderneming(en) de nakoming wordt
gegarandeerd van de verplichtingen, die voor deze partij uit de overeen-
komst voortvloeien.

Een bijzonder probleem rijst wanneer enkele partijen elkaars concern-
ondernemingen worden. Stel bijvoorbeeld, dat A, B en C tezamen een bouw-
combinatie hebben gevormd en nadien A de zeggenschap verwerft over B, of
een buitenstaander X de zeggenschap verwerft over zowel A als B.265 C
komt dan in een minderheidspositie te verkeren. Het lijkt mij redelijk in
de overeenkomst voor zo'n situatie een voorziening op te nemen, die het
voor de partij die aldus in een minderheidspositie geraakt, mogelijk maakt
om (met behoud van haar aanspraken op het tot dan behaalde resultaat) uit
de combinatie te treden. Ik ben mij er overigens wel van bewust, dat een
dergelijke regeling slechts een betrekkelijke waarde zal hebben, indien de
betreffende combinant ook pro se jegens de opdrachtgever verbonden is,
hetgeen bij bouwcombinaties tot uitvoering van een species bouwwerk veel-
vuldig het geval is.

266
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Ook zonder dat daardoor enige partij in een minderheidspositie geraakt,
kan het problemen geven, wanneer een buitenstaander de zeggenschap over
een partner verwerft. Bijvoorbeeld omdat deze buitenstaander een belang-
rijke concurrent is van een andere partner of van de combinatie zelf.267

Het verdient daarom overweging om in de overeenkomst te bepalen, dat
wanneer een buitenstaander de zeggenschap over een partij verkrijgt, de
overige partners gerechtigd zijn die partij te doen uittreden.

c.       Afbakening werkterrein

318. Zoals eerder werd gesteld, blijven de deelnemers aan een bouwcom-268

binatie buiten het terrein waarover de samenwerking zich uitstrekt, vrij als
zelfstandig aannemingsbedrijven op te treden, mits zij daarbij de combinatie
geen concurrentie aandoen. Het is daarom van bijzonder groot belang het
werkterrein van de bouwcombinatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven,
opdat duidelijk is op welke gebieden de partners autonoom blijven. In ver-
band hiermee vraagt de doelomschrijving in het combinatiecontract bijzondere
aandacht.269 Daarnaast kan nog een extra richtpunt tot terreinafbakening
worden gegeven door in de considerans van de overeenkomst de motieven te
expliciteren, die tot het vormen der combinatie aanleiding hebben
gegeven.

270

De kans op confligerende belangen tussen de bouwcombinatie en de
afzonderlijke partners is vooral aanwezig bij de meer duurzame bouwcom-
binaties die gericht zijn op het gezamenlijk aannemen en uitvoeren van
werken van een bepaalde soort. Toch kan een dergelijke concurrentie zich
ook wel voordoen bij een combinatie die voor 6En bepaald werk is aange-
gaan. Bijvoorbeeld wanneer tijdens de uitvoering van dat werk door de
opdrachtgever een werk wordt aanbesteed, dat met het door de combinatie
aangenomen werk in een duidelijk verband staat.271

Ten einde te waarborgen, dat de partners het voor de combinatie ge-
reserveerde terrein niet zelf zullen betreden, verdient het aanbeveling, in
de overeenkomst een boeteclausule op te nemen voor het geval een partner
de combinatie concurrentie zou aandoen. Indien bij de combinatie onderne-
mingen partij zijn, die deel uitmaken van een concern, doet men er boven-
dien goed aan een dam op te werpen tegen eventuele concurrentie van ande-
re tot het concern van een partij behorende ondernemingen, door van zo'n
partij te verlangen, dat zij ervoor instaan, dat ook van de kant van haar
concern de combinatie geen concurrentie zal ondervinden.

319. Aan de hier besproken terreinafbakening kan ook een mededingings-
rechtelijk aspect worden onderkend. De afspraak tussen bouwbedrijven om
voor een bepaald werk, of voor een bepaalde soort van werken, niet op in-
dividuele basis, doch slechts in collectief verband in te schrijven, houdt
immers een beperking in van de mededinging met betrekking tot de deelne-
ming aan den of meer aanbestedingen. Dat maakt dat zij in het schootsveld
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ligt van zowel nationale als supranationale regelingen op het terrein van
het mededingingsrecht.

Voor wat betreft de nationale regelgeving komt zo'n concurrentiebeper-
kende afspraak in het vizier van het op basis van art. 10 Wet Economische
Mededinging uitgevaardigde Besluit mededingingsregelen in de bouwsector.272
Dit verklaart in artikel 2 onverbindend: " bepalingen in mededingingsregelin-gen waarbij terzake van een werk inschrijfcijfers dan wel daarin op te
nemen vergoedingen of verhogingen worden vastgesteld of de deelname aan
de inschrijving wordt geregeld, indien deze niet gebaseerd zijn op of niet in
overeenstemming zijn met de voorschriften, neergelegd in een aanbestedings-
regeling." Ingevolge artikel 4 van het Besluit is het in artikel 2 bepaaldeechter niet van toepassing op "bepalingen in terzake van 66n werk geldende
mededingingsregelingen, waarin om technische of bedrijfseconomische redenen
de gezamenlijke indiening van een inschrijfcijfer voor dat werk en de geza-
menlijke uitvoering van dat werk door de bij de regeling betrokken eigena-
ren van ondernemingen zijn geregeld: Dit houdt in dat de bouwcombinatie
die gericht is op een species bouwwerk, en dat is de meest voorkomende
vorm, niet onder het bereik van genoemd artikel 2 valt, mits tevens voldaan
is aan de bijkomende voorwaarden dat de combinatie is aangegaan om tech-
nische of bedrijfseconomische redenen en dat zij niet alleen strekt tot
gezamenlijke inschrijving, maar ook tot gezamenlijke uitvoering.

De meer duurzame bouwcombinatie die gericht is op een genus bouw-
werken, lijkt echter wal in het schootsveld te liggen van opgemeld artikel
2. In sommige situaties zullen echter ook bouwcombinaties van deze categorie
buiten het bereik van artikel 2 blijven, omdat zij passen binnen 66n der in
artikel 1 voorziene uitzonderingen waarin het Besluit als zodanig buiten
toepassing blijft. Dit zal in de eerste plaats het geval zijn, indien de bouw-
combinatie zich richt op "werken die geheel of nagenoeg geheel buiten
Nederland worden uitgevoerd". Alsdan is het Besluit namelijk niet van toe-passing ingevolge artikel 1 lid 2 daarvan. In de tweede plaats valt te denken
aan het geval dat de combinatie zich toelegt op "baggerwerken of kust- of
oeverwerken". In dat geval kan namelijk worden geprofiteerd van de catego-riale vrijstelling waarin lid 3 van artikel 1 voorziet met betrekking tot zulke
werken. Deze vrijstelling is ingegeven door de vrees dat daarzonder de
internationale concurrentiepositie van de Nederlandse aannemers die zich opdergelijke werken richten, geschaad zou kunnen worden.273 In verband
daarmee werd het zelfs nodig geoordeeld de uitzondering ook voor deNederlandse markt te laten gelden. Het ploeteren met zand en water is een
oer-Hollandse bezigheid en dat moet kennelijk zo blijven!

320. Voor het overige zullen de op een genus bouwwerken gerichte bouw-
combinaties echter wel onder de werkingssfeer van opgemeld Besluit vallen.
Dat betekent evenwel nog niet dat de regelingen die de partners in zulke
combinaties met elkaar vaststellen inzake de deelneming aan aanbestedingen,
nu zonder meer onverbindend zouden zijn. Die consequentie verbindt artikel

204



2 van het Besluit pas aan de situatie dat zo'n regeling niet berust op een
"aanbestedingsregeling". Daaronder verstaat het Besluit: "een mede-
dingingsregeling waarin de procedure voor deelname aan de inschrijving op
werken, voor de vaststelling van inschrijfcijfers dan wel voor de vaststel-
ling van de daarin op te nemen vergoedingen wordt geregeld .274 Blijkens
de toelichting wordt hiermee gedoeld op "door verenigingen van aannemers

opgestelde, schriftelijk vastgestelde en duurzaam werkende raamrege-
lingen".275

Aangezien in het Besluit geen nadere eisen worden gesteld omtrent de
aard, omvang of representativiteit van de aannemersverenigingen die zulke

raamregelingen kunnen opstellen, lijkt het mij vrij eenvoudig de afspraken
met betrekking tot een voor meerdere werken aangegane bouwcombinatie
voor onverbindendheid te behoeden. Daartoe zouden de aannemers die over-
wegen zo'n combinatie te vormen, vooraf eerst een vereniging kunnen op-
richten die tot doel heeft het bevorderen van de samenwerking tussen aanne-

mingsbedrijven in het verband van bouwcombinaties. Vervolgens zou deze
vereniging ter ondersteuning van dit doel een raamregeling kunnen opstellen
waarin procedureregels worden gesteld voor de deelneming in combinatiever-
band aan aanbestedingen, waaronder de reg:1 dat de deelnemers de combina-
tie op het aan haar toebedeelde terrein geen concurrentie zullen mogen

aandoen. Tenslotte zouden de betrokken aannemers een combinatiecontract
kunnen sluiten waarop de in de raamregeling neergelegde regels van toepas-

sing worden verklaard. Mij lijkt dat de cirkel dan rond loopt en dat zo
voldaan wordt aan de in het Besluit gestelde voorwaarde om aan onverbin-
dendheid van de regeling te ontkomen.

321. Als deze zienswijze aanvaard wordt, houdt het Nederlandse mededin-

gingsrecht ook voor de op een genus bouwwerken gerichte bouwcombinatie

geen onoverkomelijke hindernissen in. Die vaststelling zou ook tot een
bevredigend resultaat leiden, want aan dit type bouwcombinatie zijn dezelf-
de technische en bedrijfseconomische voordelen verbonden als welke voor de

wetgever reden waren de voor een species bouwwerk gevormde combinatie
van het Besluit uit te zonderen. 76 Wel lijkt het mij toe dat de op een
bepaalde categorie bouwwerken gerichte combinatie wat meer gevaar in zich
draagt een belemmering te kunnen vormen voor een effectieve mededinging
op de markt waarop zij optreedt, dan het geval is met de voor slechts 66n

bepaald werk aangegane combinatie. Toch zal dit gevaar zich maar hoogst
zelden realiseren. De bouwsector wordt immers gekenmerkt door een relatief

1277
lage concentratiegraau. Het zal daarom slechts bij hoge uitzondering
voorkomen dat een bouwcombinatie een zo groot deel van de betreffende
markt beheerst, dat zij in de weg zou staan aan een effectieve mededinging.
Slechts met betrekking tot werken waarvoor door hun grootschaligheid of
technische gecompliceerdheid maar een gering aantal bedrijven in de markt
is, lijkt mij bedoeld gevaar reeel.278

Het is echter mijns inziens niet doelmatig om in verband met zulke
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uitzonderingsgevallen een hele categorie bouwcombinaties in de ban te doen
door de haar constituerende afspraken te treffen met een generieke onver-
bindendverklaring. Ter bestrijding van zulke incidenteel mogelijke uitwassen
acht ik het veel redelijker het selectieve wapen te hanteren van een indivi-
duele onverbindendverklaring ex artikel 19 van de Wet Economische Mede-
dinging.

322. Indien concurrentiebeperkende afspraken met betrekking tot een bouw-
combinatie zouden kunnen leiden tot een beinvloeding van de mededinging
op de markt van de E.E.G., komt ook supranationale regelgeving in beeld,
en wel in het bijzonder artikel 85 van het E.E.G.-Verdrag. Dit verbiedt in
zijn eerste lid: 'alle overeenkomsten van ondernemingen(...) welke de handel
tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beinvloeden en ertoe strekken of ten
gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt
wordt verhinderd, beperkt of vervalst...".

Letterlijk genomen zou iedere beperking van de mededinging, hoe gering
ook, overtreding van dit verbod kunnen inhouden. Zo strict wordt het in de
praktijk echter niet opgevat. Volgens het Europese Hof van Justitie is pas
sprake van een overtreding van dit verbod, indien de mededinging merkbaar
wordt beperkt.279 Deze lijn wordt ook gevolgd door de Europese Commissie
bij haar beleid inzake het afgeven van "negatieve verklaringen'280 met
betrekking tot aan haar ter toetsing aan artikel 85 lid 1 voorgelegde kartel-
afspraken. Zo'n negatieve verklaring houdt in dat de betreffende afspraak
niet binnen het bereik van artikel 85 valt en dus niet verboden is. Blijkens

„281haar "Bagatelbekendmaking acht de Commissie in beginsel termen aanwe-
zig voor een negatieve verklaring, wanneer het betreffende kartel qua om-
vang beneden een bepaalde grens blijft: een marktaandeel van niet meer dan

2825% tn een jaarlijkse omzet van niet meer dan 50 miljoen ECU.

323. Tegen deze achtergrond kan worden geconcludeerd dat het in het eerste
lid van artikel 85 voorziene kartelverbod pas echt in beeld komt als sprake
is van zeer grote bouwcombinaties. De afspraken met betrekking tot zulke
combinaties kunnen echter nog aan de werking van dat verbod onttrokken
worden, indien de Commissie bereid is daarvan ontheffing te verlenen. Dat
zal evenwel slechts kunnen geschieden als voldaan is aan een viertal, in
het derde lid van artikel 85 geformuleerde eisen.

De eerste houdt in dat de vrij te stellen overeenkomst bijdraagt tot
verbetering van de productie of tot verbetering van de technische of econo-
mische vooruitgang. Mij dunkt dat deze eis in geval van een bouwcombinatie
geen beletsel hoeft te zijn tot vrijstelling.283 De bouwcombinatie strekt er
immers juist toe door bundeling van het in meerdere bedrijven aanwezige
potentieel aan mankracht, materieel, financieringsmiddelen en know how,
efficiEnter en beter te kunnen produceren dan op individuele basis zou
kunnen geschieden. Bovendien zullen de deelnemers aan de combinatie, al
samenwerkende, van elkaar kunnen leren, hetgeen ook voor de toekomst
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vruchten zal kunnen afwerpen.
Ingevolge de tweede eis moet "een billijk aandeel" in de voordelen van

het vrij te stellen kartel aan de gebruikers ten goede komen. Ook hieraan
zal in geval van een bouwcombinatie doorgaans wel worden voldaan. Zo zal
de kwaliteitsverbetering die men van de samenwerking tussen meerdere be-
drijven mag verwachten, al direct aan de aanbesteders ten deel vallen,
terwijl voorts de efficitntere wijze van werken die door de samenwerking
mogelijk wordt, veelal indirect aan de aanbesteders ten voordele zal strek-
ken, omdat zij de combinatie in staat stelt voor een scherpere prijs in te
schrijven. Bovendien kan de mogelijkheid tot krachtenbundeling in een com-
binatie, bedrijven in staat stellen, mee te dingen naar werken waarvoor zij
individueel niet of in mindere mate in aanmerking zouden komen. 84 Dat
betekent dat door de vorming van bouwcombinaties op bepaalde markten het
aanbod kan toenemen, hetgeen weer leidt tot vergroting van de keuzemoge-
lijkheden, alsmede tot toeneming van de concurrentiedruk, welke factoren
beide werken in het voordeel van de vraagzijde.

Is aan de beide besproken eisen voldaan, dan kan vrijstelling niettemin
nog afketsen op een tweetal aansluitend gestelde eisen: de vrij te stellen

overeenkomst mag geen beperkingen inhouden die voor het berciken van
haar, positief te waarderen, doelstellingen niet onmisbaar zijn, tn deze
overeenkomst mag niet de mogelijkheid geven de mededinging op de betrok-
ken deelmarkt voor een wezenlijk deel uit te schakelen. Zelfs deze eisen
hoeven echter niet in de weg te staan aan een ontheffing van het kartel-
verbod ten gunste van een overeenkomst inzake een bouwcombinatie. Van de
afspraak dat de partners de combinatie niet zullen beconcurreren, valt im-
mers gemakkelijk te begrijpen dat zij een noodzakelijke en onmisbare voor-
waarde is om in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken. Het
zou de verhoudingen in de combinatie immers ernstig verstoren als een
partner individueel zou meedingen naar werken waarvoor de combinatie juist
is aangegaan. De laatste eis zal evenmin veel roet in het eten kunnen gooi-
en. Zoals reeds eerder werd geconstateerd,285 zal zich door de lage concen-
tratiegraad in de bouwsector niet spoedig de situatie voordoen, dat sprake

zal zijn van een overheersende marktpositie, wanneer enkele bedrijven zich
op een bepaald terrein in een combinatie aaneensluiten. Deze omstandigheid
maakt bovendien dat eveneens maar zelden sprake zal zijn van een misbruik
maken van een machtspositie, als bedoeld in artikel 86 van het E.E.G.-Ver-
drag. 86

Tenslotte pleit nog in het voordeel van de bouwcombinatie dat de
co6rdinatierichtlijn inzake de overheidsaanbestedingen uitdrukkelijk de moge-
lijkheid erkent dat combinaties van aannemers inschrijven, 87 hetgeen er
toch op wijst dat zulks als een aanvaardbare inschrijvingsmethode wordt
gezien. Wellicht is er reden de aanbeveling van VerLoren van Themaat 88 te

volgen om te streven naar een groepsvrijstelling voor bouwcombinaties.

207



d. Duur

324. Ten aanzien van de duur waarvoor de overeenkomst wordt aangegaanmaakt het verschil of men te maken heeft met een combinatie tot het uit-
voeren van een species bouwwerk, dan wel met een combinatie die een genusbouwwerken tot object heeft.289

Combinaties van de eerste soort hebben een tijdelijk karakter. Zij
worden aangegaan voor de uitvoering van 66n bepaald werk, en eindigen in
beginsel na de oplevering en afrekening daarvan. Wel kan de overeenkomst
inhouden dat zij blijft voortbestaan, voor zover er nadien nog met betrek-
king tot het werk rechten of verplichtingen zouden blijken te bestaan jegens
de opdrachtgever of derden.290 Voorts wordt de samenwerking soms voortge-
zet met het oog op het verwerven van vervolgopdrachten.

Combinaties van de tweede categorie zullen doorgaans voor onbepaalde
tijd worden aangegaan. Zij duren dan voort zolang de bereidheid tot samen-
werking strekt. De combinatie wordt in dat geval ontbonden door opzegging
zijdens een of meer der partners en eindigt nadat het  op het moment der
opzegging onderhanden werk is afgebouwd en ter zake is afgerekend. Het
verdient echter overweging in plaats daarvan in het combinatiecontract te
bepalen, dat opzegging zijdens een partner niet leidt tot ontbinding van de
combinatie, doch uittreding van die partner medebrengt met voortzetting
van de samenwerking door de overige partners, zulks onder de gehoudenheidmet de uittredende partner af te rekenen.291

e.     Organisatie van de samenwerking

325. Het beleid van de bouwcombinatie pleegt te worden bepaald in een
toporgaan, meestal raad van bestuur genoemd, waarin iedere partner verte-
genwoordigd is en dat de bevoegdheid krijgt partijen onderling bindende
besluiten te nemen, de combinatie jegens derden te vertegenwoordigen en
bevoegdheden te delegeren.292 Gezien deze bevoegdheid is het van groot
belang in het combinatiecontract waarborgen te scheppen voor een deug-
delijke besluitvorming. Met name dient te worden gewaakt tegen de volgende
gevaren: ten eerste de mogelijkheid dat misbruik wordt gemaakt van meer-
derheidsmacht en ten tweede de kans op verlamming der besluitvorming
doordat de stemmen staken of door uitoefening van een vetorecht.293

Het toporgaan beperkt zich doorgaans tot het algemene beleid der
combinatie. De dagelijkse leiding bij de uitvoering van het onderhanden werk
wordt dan toevertrouwd aan speciaal daartoe aangestelde personen. Het
toezicht op de werkleiding berust bij het toporgaan. Mogelijk is dat het
toporgaan dit toezicht niet rechtstreeks uitoefent, doch daarvoor een com-
missie van gedelegeerden benoemt.294
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f.        Inbreng; verdeling winst verlies

326. Een zeer essentieel onderdeel van het combinatiecontract is de regeling
van de inbrengplicht.295 De partners verplichten zich ter verwezentijking
van het doel der combinatie bij te dragen uit het potentieel aan deskun-
digheid, personeel, materieel en geld, dat in hun afzonderlijke bedrijven
voorhanden is. In de overeenkomst kan worden bepaald, dat de partners
gelijkelijk moeten bijdragen, maar ook is mogelijk, dat partijen voor ver-
schillende percentages deelnemen.296 Naast de vaststelling van de onderlinge
verhouding waarin moet worden bijgedragen, kan aan ieders individuele
inbrengplicht voorts een bovengrens worden gesteld. Zelfs wanneer dit laat-
ste achterwege blijft, ligt niettemin nog een bepadde begrenzing besloten in
de doelomschrijving van de combinatie.

De inbreng pleegt te bestaan uit de volgende "assets": het ter beschik-
king stellen van personeel, het ten gebruike afstaan van materieel, het
verrichten van diensten (teken- en rekenwerk, adviezen op technisch, eco-
nomisch of juridisch gebied) en het fourneren van geld. Partijen dienen
een en ander in te brengen "op afroep" van het toporgaan der combinatie.
Deze inbreng geschiedt doorgaans tegen vergoeding volgens bij de overeen-
komst gestelde of nader door het toporgaan te bepalen normen. 97 Veelal
krijgt het toporgaan de bevoegdheid, om indien zulks voordeliger zou uit-
komen, personeel, materieel, diensten of geld van elders te betrekken.298

Naast deze specifieke verplichtingen staat als meer algemene verplich-
ting, dat iedere partij alle kennis moet bijdragen waarover zij in haar on-
derneming de beschikking heeft. Hiervoor wordt doorgaans geen aparte
vergoeding toegekend, behoudens voor zover nakoming van deze verplichting
tevens gepaard gaat met het ter beschikking stellen van personeel of het
verrichten van diensten. Voorts pleegt ook een vergoeding te worden gege-
ven, indien de combinatie gebruik maakt van een vinding waarop een partij
octrooirecht heeft.299

327. Veelal worden winst en verlies over partijen verdeeld naar rato van de
verhouding waarin ieder inbrengplichtig is.300 Het komt echter ook voor,
dat winst voor een deel naar rato van elks inbreng (via aan de waarde van
de inbreng per partner te ontlenen toeslagen) en voor het resterende ge-

301deelte door de partners gelijkelijk wordt genoten. Dit toeslag-systeem
wordt overigens niet "gespiegeld" voor de verdeling van verlies omdat zulks
partners die een verlies zien aankomen, ervan zou weerhouden nog verder
in te brengen.302

g. Uitstoting

328. De bouwcombinatie is een duidelijk intuitu peisonamm aangegane sa-
menwerking. Partijen zijn derhalve tot elkaar gekomen met over en weer
bepaalde verwachtingen omtrent elkaars hoedanigheden. Mogelijk is echter,
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dat tijdens de samenwerking blijkt, dat een partij niet of door gewijzigde
omstandigheden niet langer aan die verwachtingen beantwoordt. Men denke
allereerst aan het geval dat een partij ernstig tekortschiet in de nakoming
van haar verplichtingen, en voorts aan de mogelijkheid dat een partij op-
houdt "zichzelf' te zijn, doordat een ander zeggenschap over haar verwerft.
Zelfs kan het gebeuren, dat een partij haar bedrijf grotendeels staakt. Het
verdient overweging voor dergelijke gevallen in het combinatiecontract de
mogelijkheid tot uitstoting van zo'n partij te voorzien.303

h. Geschillenregeling

329. Combinatiecontracten plegen een regeling te bevatten, waarbij de be-
slechting van geschillen die tussen partijen mochten rijzen, wordt opgedragen
aan arbiters of bindend adviseurs. Hieromtrent kan worden opgemerkt, dat
bindend advies de voorkeur verdient boven arbitrage, omdat de aard van de
conflicten kan medebrengen, dat het meer om een beleidsgeschil dan om een
rechtsgeschil gaat.304 Men denke bijvoorbeeld aan het geval dat een partner
meent dat door het nemen van een be aald besluit te zijnen opzichte mis-
bruik is gemaakt van meerderheidsmacht. 05

3.4   BOUWCOMBINATIE EN WERKNEMERSBELANG

a.      Aanspraak op inspraak

330. Bij de vorming van een bouwcombinatie zijn ook de belangen van het
bij de deelnemers werkzame personeel nauw betrokken. In de eerste plaats
zullen de deelnemers in verband met hun verplichting om aan de combinatie
arbeidskrachten ter beschikking te stellen, van een deel van hun personeel
verlangen om voor de combinatie arbeid te gaan verrichten. Ingevolge de
CAO Bouwbedrijf zullen de betreffende werknemers hiertoe ook verplicht
zijn, mits zekere voorwaarden in acht genomen worden.306 Voorts zullen in
de deelnemende bedrijven ten behoeve van de combinatie allerlei diensten
moeten worden verricht, zoals het doen van teken- en rekenwerk en het
verstrekken van adviezen OP technisch, economisch en juridisch gebied. De
hiermee belaste functionarissen zullen deze werkzaamheden veelal moeten
combineren met die welke zij moeten verrichten in verband met de bouwac-
tiviteiten die hun eigen bedrijven, buiten het terrein der combinatie, zelf-
standig ontplooien.

Naast deze aspecten die op de directe werksfeer van het personeel der
combinatie betrekking hebben, zit aan het vormen van een bouwcombinatie
bovendien nog een kant, die raakt aan de positie van dat personeel op wat
langere termijn bezien. De samenwerking in de combinatie biedt immers aan
de partners wel de mogelijkheid op grotere schaal bouwactiviteiten te ont-
plooien dan zij op individuele basis zouden kunnen (of durven) doen, maar
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daar staat tegenover dat zulks ook gepaard gaat met grotere risico's.307
Deze kunnen zodanige afmetingen aannemen dat bij teleurstellend resultaat
het voortbestaan der deelnemende bedrijven in gevaar kan komen.

Op grond van de hiervoor geschetste nauwe betrokkenheid van de werk-
nemers bij de vorming van een bouwcombinatie, meen ik dat zij recht hebben
op inspraak, indien door het bedrijf waar zij werkzaam zijn, een dergelijke
samenwerking wordt voorgenomen.

b. Ondernemingsraad

331. De ondernemingsraad lijkt mij het forum bij uitstek om de door mij
bepleite inspraak tot haar recht te laten komen. Aangezien bouwcombinaties
veelal worden aangegaan door bedrijven die wegens de grootte van hun
personeelsbestand een ondernemingsraad moeten hebben,308 zal deze moge-
lijkheid tot inspraak in heel wat gevallen bestaan. Dat betekent echter nog
niet dat daarvan ook automatisch gebruik zal worden gemaakt. Ik vermoed
althans niet dat iedere deelnemer de opvatting deelt van Albeda, "dat de
werknemers in feite de burgers zijn van de gemeenschap die onderneming
heet".309 Laat ons daarom eens bezien of uit de wet op de ondernemingsra-
den een verplichting kan worden afgeleid om de ondernemingsraad te horen
over het voornemen om een bouwcombinatie aan te gaan.

In de wet zijn de gevallen waarin de ondernemer verplicht is de onder-
nemingsraad om advies te vragen limitatief opgesomd.310 Het betreft hier
besluiten met betrekking tot onder meer de navolgende onderwerpen:
a.    overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel

daarvan;
b.  het vestigen van (...) de zeggenschap over een andere onderneming,

alsmede het aangaan van (...) duurzame samenwerking met een andere
onderneming (...);

c.   beeindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een
belangrijk onderdeel daarvan;

d. belangrijke inkrimping uitbreiding of andere wijziging van de werk-
zaamheden van de onderneming;

e. belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel
in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming;

f.  wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden
uitoefent.
Aangezien de bouwcombinatie een samenwerkingsvorm is tussen onder-

nemingen ligt het voor de hand allereerst aan te knopen bij het sub b ge-
noemde geval. Daar wacht echter meteen een teleurstelling. Slechts besluiten
tot "duurzame" samenwerking behoeven aan de ondernemingsraad te worden
voorgelegd. Dit sluit de deur voor bouwcombinaties tot uitvoering van een
species bouwwerk, omdat deze naar hun aard een "tijdelijk" karakter heb-
ben.311 Toch ben ik van mening dat ook met betrekking tot het vormen van
een "tijdelijke" bouwcombinatie doorgaans de verplichting zal bestaan om
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het oordeel van de ondernemingsraad in te winnen, zulks op grond van het
onder a, d, e en f genoemde.

312

Ten aanzien van het onder d en e gestelde valt dat al heel gemakke-
lijk in te zien. Het spreekt immers vanzelf dat het aangaan van een bouw-
combinatie zal leiden tot een belangrijke uitbreiding (en vaak ook wijziging)
van de werkzaamheden van de onderneming, terwijl zulks doorgaans ook wel
gepaard zal gaan met een belangrijke wijziging in de organicatie daarvan.
Het kost wat meer verbeeldingskracht om het aangaan van een bouwcombi-
natie onder het sub a genoemde begrepen te achten. Men realisere zich
echter het volgende. De combinatie zal beslag mogen leggen op een deel van
de productiecapaciteit van iedere participerende ondememing door inbreng
te verlangen van personeel, materieel, diensten en financieringsmiddelen,
bovendien zullen de in te brengen arbeidskrachten onder directe zeggen-
schap worden gesteld van de combinatie; en tenslotte zullen participanten
weliswaar zelfstandig naast de combinatie bouwactiviteiten mogen blijven
ontplooien, maar zij zullen de combinatie daardoor geen concurrentie mogen
aandoen. Op grond van dit alles meen ik te mogen stellen, dat het aangaan
van een bouwcombinatie gevolgen heeft, die maken dat aan het sub a gestel-
de voldaan wordt.313 Tenslotte het onder f genoemde. Bouwvakarbeiders
zijn gewend om op steeds wisselende (bouw)plaatsen te werken, dat hoeft
daarom ook niet steeds tot overleg te leiden met de ondernemingsraad. Het
wordt echter anders indien deelneming aan een bouwcombinatie tot gevolg
zou hebben, dat daardoor werkzaamheden moeten worden verricht in een
ander deel van het land dan tot dusver of zelfs in het buitenland. In derge-
lijke gevallen lijkt mij het onder f gestelde wet tot overleg met de onder-
nemingsraden te nopen.

Op grond van het vorenstaande meen ik dat, indien een bouwcombina-
tie wordt voorgenomen, als regel de ondernemingsraad zal moeten worden
gehoord. Ik zeg "als regel", want ik ben er niet blind voor, dat het soms
erg bezwaarlijk zal zijn om de ondernemingsraad om advies te vragen. Met
name kan dat het geval zijn, indien in het kader van een aanbestedingspro-
cedure op zeer korte termijn gehandeld moet worden.314 In een dergelijke
situatie kan sprake zijn van een "zwaarwichtig belang"315, dat zich tegen
raadpleging van de ondernemingsraad verzet.

332. De term "duurzame samenwerking" kan ook problemen geven met be-
trekking tot de vraag of het aangaan van een bouwcombinatie valt onder
de werkingssfeer van de artikelen 164 en 274, Boek 2, BW. Deze vraag doet
zich voor indien bij de combinatie een NV of BV betrokken is, die "groot"
is in de zin van de artikelen 153 en 263, Boek 2, BW. Zulk een NV of BV
moet een raad van commissarissen hebben, op welks samenstelling de onder-
nemingsraad enige invloed kan uitoefenen. Aan de goedkeuring van deze316

raad van commissarissen zijn onder meer onderworpen besluiten omtrent:
"het aangaan (...) van duurzame samenwerking van de vennootschap of een
afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap
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 - )•,317 Ook hier rijst weer de vraag hoe geoordeeld moet worden ten
aanzien van de "tijdelijke" bouwcombinatie. Ik meen dat het aangaan daar-
van meestal toch onder de werkingssfeer van opgemelde artikelen 164 en 274
zal vallen, omdat zulks doorgaans zal leiden tot: "ingrijpende wijziging in
de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal arbeiders ..318

c.      SER-besluit Fusiegedragsregels 1975

333. Valt het vormen van een bouwcombinatie te beschouwen als een fusie
in de zin van het SER-besluit Fusiegedragsregels 1975? Uitgaande van de
hierin vervatte definitie van het begrip fusie - "verkrijging van de zeggen-
schap, direct of indirect, over de activiteiten van een onderneming of een
gedeelte daarvan' - lijkt mij een bevestigende beantwoording van deze,319

vraag zeker verdedigbaar. Ik meen namelijk dat in geval van een bouwcom-
binatie sprake is van verkrijging van zeggenschap over een gedeelte van de
activiteiten der participerende ondernemingen. Immers de combinatie zal
beslag mogen leggen op een deel van de productiecapaciteit van iedere
deelnemende onderneming door inbreng te verlangen van personeel, materieel,
diensten cn financieringsmiddelen; bovendicn zullen de in te brcngen arbeids-
krachten onder directe zeggenschap worden gesteld van de combinatie; en
tenslotte zullen de participanten weliswaar zelfstandig naast de combinatie
bouwactiviteiten mogen blijven ontplooien, doch zij zullen de combinatie
daarvoor geen concurrentie mogen aandoen.320

Uit de Toelichting blijkt echter dat de opstellers van voormelde ge-
dragsregels een beperkter begrip fusie voor ogen hebben gehad dan mijns
inziens uit de definitie kan worden afgeleid. Onder fusie wordt namelijk

321 Daarvanslechts verstaan "blijvende" overgang van zeggenschap. is echter
bij "tijdelijke' bouwcombinaties geen sprake, zodat men zal moeten aannemen
dat deze belangrijke categorie van bouwcombinaties buiten de werkingssfeer
valt van opgemelde gedragsregels. Onder vigeur van het SER-besluit Fusiege-
dragsregels 1971 is zulks trouwens ook uitdrukkelijk door de SER-Commissie
voor Fusie-aangelegenheden uitgesproken. 22 Zij er tenslotte nog op gewezen
dat de Commissie bij haar uitspraak wel een voorbehoud maakte ten aanzien
van  bouwcombinaties,   die na voltooiing  van  het werk, waarvoor  zij   zijn
opgericht, niet worden ontbonden maar worden voortgezet, met het oog op
de uitvoering van verdere opdrachten.323
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Hoofdstuk V

SAMENWERKING IN BOUWTEAMVERBAND

1. Kenschets bouwteamfiguur

334. Het gebruikelijke verloop van een bouwproces is dat eerst een ontwerp
voor de bouw wordt vervaardigd en dat pas wanneer dit in definitieve vorm
gereed is, vervolgens de uitvoering ervan wordt aanbesteed onder 66n of
meer gegadigden. Deze gang van zaken leidt ertoe dat tussen de bouwpro-
cesfuncties ontwerpen en uitvoeren als het ware een wig wordt gedreven.
Daardoor kan tijdens de ontwerpfase niet worden geprofiteerd van de speci-
fieke uitvoerings- en kostendeskundigheid die bij professionele uitvoerders
aanwezig is. Er bestaat echter een figuur die erop is gericht de traditionele
scheiding tussen ontwerp- en uitvoeringsfunctie te doorbreken: het "bouw-
team".

Hieronder wordt gewoonlijk verstaan, een tijdelijke vorm van samen-
werking op voet van gelijkheid tussen vertegenwoordigers van de bouwpro-
cesfuncties initiatief nemen, ontwerpen en uitvoeren, waarbij de deelnemers
in gecoilrdineerd verband de werkzaamheden verrichten die uit de eigen
functie voortkomen, en daarenboven, waar mogelijk, door het geven van
advies medewerken aan de taakvervulling van collega-deelnemers.1

Het meest bijzondere aspect van een bouwteam is, dat daarbij reeds in
de ontwerpfase wordt meegesproken door 6dn of meer vertegenwoordigers
van de functie uitvoeren. De rol die een bouwteam-aannemer tijdens de
planperiode vervult is van adviserende aard. Hij denkt als uitvoeringsdes-
kundige mee over de opzet van het ontwerp voor de bouw. Of de uitvoering
van het mede door hem ontwikkelde bouwplan ook metterdaad aan hem zal
worden opgedragen, wordt echter doorgaans afhankelijk gesteld van het
bereiken van overeenstemming over de bouwsom. Wel pleegt een aannemer
die wordt uitgenodigd om aan een bouwteam deel te nemen, in het vooruit-
zicht te worden gesteld, dat hij na de voltooiing van het ontwerp als eerste
en vooralsnog enige gegadigde een prijsaanbieding zal mogen doen met
betrekking tot de uitvoering ervan. Zo bezien valt de bouwteamfiguur te
beschouwen als een bijzondere methode van aanbesteden.

335. In deze, meest gangbare, structuur voor een bouwteam worden ontwerp-
en uitvoeringsfase nog wel van elkaar gescheiden door een tussenliggende
prijsvormingsfase, van het verloop waarvan zal afhangen of de samenwer-
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king tijdens de uitvoeringsfase zal worden voortgezet.
Soms wordt de gunning van een werk echter niet afhankelijk gesteld

van de uitkomst van voorafgaand prijsoverleg, doch wordt de aannemer direct
opdracht gegeven voor de bouw van een voorlopig nog globaal aangeduid
werk tegen een later te bepalen prijs, een en ander onder de afspraak dat
de nadere detaillering van de opdracht, alsmede de vaststelling van de ver-
schuldigde prijs, zullen geschieden volgens regels zoals neergelegd in een
door partijen te sluiten "raamovereenkomst: Indien daarbij, zoals veelal het
geval is, wordt afgesproken dat de aannemer als uitvoeringsdeskundige bij
de ontwikkeling van het bouwplan zal worden betrokken, ontstaat andermaal
een bouwteamfiguur, maar deze is van gans andere snit dan de zoeven ge-
schetste.

336. In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de verschillende ver-
schijningsvormen waarin de bouwteamfiguur zich kan voordoen en op het
rechtskarakter van de relaties die daarbij tussen betrokkenen kunnen be-
staan. Daarna zal worden bezien welke consequenties de samenwerking in
een bouwteam kan hebben voor de aansprakelijkheid van de afzonderlijke
deelnemers.

2.    De bouwteam-methode als aanbestedingsvorm

2.1    HOOFDLIJNEN VAN HET AANBESTEDINGSSTELSEL

a.      Openbare en onderhandse aanbesteding

337. In het jaar 1775 verscheen te Amsterdam een boekwerkje van de hand
van een gildemeester, C. Redelijkheid genaamd, waarin mij de volgende
passage troft

".....Maar laat ik voortgaan en eens onbeschroomd openleggen de Reden
van waar sommige onzer zwaare Muuren in zulk een beschreijenswaar-
dige staat zijn. Omdat de goede trouw, de eerlijkheid, als verbannen is
geworden onder de Arbeiders en Meesters en de Rekeningen daar door
zeer hoog gemaakt wordende, heeft men begonnen de Metzelwerken
Aantebesteden, in eene Massa; ieder heeft, om het Werk te hebben, de
Prijs daarvoor zo laag gesteld, dat zij er niet mede konden uitkomen;
tegens Schaaden konden zij niet; wat dan gedaan? Slegte en mindere
mort van Kalk en van Steen gelevert; allerlei Bedriegeryen te werk
gestelt, als, te veel Zand in de Kalk gedaan; de Kalk niet wel bebouwd;
de Tras in dezelve benodigd moedwillig verzuimt; de goede principes
van het Metzelen verwaarloost; en om minder Dagloon te betalen,
onkundige, onbekwame Knegts en Jongens gebruikt; oude kalk-tobbens
en kruiwagens in de Muuren gemetzelt, in 't afwezen der Opzienderen;
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onkunde, onachtzaamheid en 't verzuim der Opzienderen hebben het
haare daar toe gedaan; en er wordt de Bestiering toevertrouwt aan
onkundige Daglooners en baatzugtige Huurlingen•2

Redelijkheid fulmineert in de geciteerde woorden tegen een praktijk die in
die dagen in opmars was, het aanbesteden van bouwwerken tegen vaste,
vooraf bepaalde prijzen, na vergelijking van door gegadigden in concurrentie
gedane aanbiedingen. Het betrof hier niet een tot dan onbekende figuur,
want ree(is ver voor de 18e eeuw kwam het wel voor dat bouwwerken, of
vaker gedeelten daarvan, in massa, onder meerdere gegadigden werden aanbe-
steed, met het doel prijsconcurrentie uit te lokken.3 Het op deze wijze
uitgeven van werken vormde toentertijd echter nog geenszins een algemeen
gangbare praktijk.4 Slechts met betrekking tot 66n categorie werken, van
grond- en waterwerken, lag dit anders. Daarbij kwam de aanbestedingsme-
thode reeds in de 17e eeuw veelvuldig voor.5 Een mogelijke verklaring hier-
voor is wellicht, dat werken van deze soort veelal buiten de stad werden
uitgevoerd en daardoor buiten de invloedssfeer der stedelijke gilden vielen.6
Deze uitzondering daargelaten, werden bouwwerken echter tot de tijd dat de
aanbestedingsmethode in zwang kwam, gewoonlijk rechtstreeks aan een gilde-
meester in daggeld opgedragen.7 Voor de gildemeesters had zulks het voor-
deel dat zij geen enkel prijsrisico liepen, omdat zij precies datgene kregen
uitbetaald, wat zij van dag tot dag aan het werk ten koste legden.

338. Deze comfortabele positie dreigden de gildemeesters nu door de opkomst
van de aanbestedingsmethode te verliezen. In het protest van meester Rede-
lijkheid zal dus ongetwijfeld een stuk eigen belang hebben meegespeeld. In
zijn gloedvolle woorden klinkt echter tegelijk ook een oprechte bezorgdheid
door voor een dreigende verloedering van het edele ambacht.

Zijn klare vermaningen hebben echter de opmars van de aanbestedings-
methode niet kunnen stuiten of zelfs maar vertragen, want de "wind der
verandering"8 was inmiddels krachtig uit een andere hoek gaan waaien. Een
nieuwe geestesstroming, het economisch liberalisme, begon zich te manifeste-
ren. Vooral Adam Smith' studie "An Inquiry into the nature and causes of
the wealth of nations" die in 1776 verscheen, dus al een jaar na het boekje
van Redelijkheid, gaf daartoe een krachtige impuls.

Het vertrouwen dat in het economisch liberalisme werd gesteld in de
zelfordenende werking van een zo vrij mogelijke concurrentie, leidde voor
wat betreft de bouwmarkt naar de vraagtechniek van de "openbare" aanbeste-

ding. Deze houdt in een van de vragende partij, de aanbesteder, uitgaande,
algemeen bekend gemaakte uitnodiging aan een ieder die zich daartoe gega-
digde acht, om een prijsaanbieding te doen met betrekking tot de uitvoering
van een door de aanbesteder bepaald werk.

339. In deze omschrijving wordt de aanbesteding gekwalificeerd als een uit-
nodiging tot het doen van een aanbod. Indien de aanbesteder, zoals ge-
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bruikelijk is, op de aanbesteding voorwaarden toepasselijk heeft verklaard,
waarin voor de aanbesteder de vrijheid wordt voorbehouden het werk al dan
niet te gunnen aan 66n der inschrijvers, bestaat over die kwalificatie in de
literatuur vrijwel eenstemmigheid.9 Wanneer echter zulk een voorbehoud
vooraf niet is geexpliciteerd, lopen de meningen in twee richtingen uiteen.10

In de ene opvatting wordt de aanbesteding ook in die situatie getypeerd
als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. In de andere opvatting
daarentegen wordt aangenomen, dat de aanbesteding alsdan een volledig
aanbod behelst en wordt op grond daarvan geconcludeerd, dat de aanbesteder
jegens de laagste inschrijver gebonden is.

Ik houd de eerste leer voor de juiste. De tweede ontmoet bij mij het
bezwaar dat zij de aanbesteder gebonden acht aan een prijs waarvan hij
vooraf de hoogte niet kent en waarvan derhalve nog geenszins vaststaat
dat de aanbesteder deze zal kunnen en willen opbrengen. Gegeven die onbe-
paaldheid van de prijs - toch een essentiale van de overeenkomst - kan
voor mij van een volledig aanbod geen sprake zijn. Pas wanneer die onbe-
paaldheid door het leggen van een bovengrens wordt opgeheven, bijvoorbeeld
doordat de aanbesteder in de aankondiging van de aanbesteding vermeldt,
dat de bouw zal worden gegund aan de laagste inschrijver, wanneer diens
prijs beneden de begroting ligt van de aanbesteder, c.q. diens architect,11

zou van een volledig aanbod sprake kunnen zijn. Maar dat zal dan toch
alleen kunnen opgaan in de situatie dat de aanbesteder zich direct heeft
gewend tot hem bekende aannemers, want anders vormt de onbekendheid
met de persoon van de aannemer voor mij een volgend beletsel om van een
aanbod te kunnen spreken. Bij de aanneming van werk zijn immers, zoals
eerder werd betoogd,12 de persoonlijke hoedanigheden van de aannemer
(deskundigheid, solvabiliteit) van bijzonder belang. In geval van een openbare
aanbesteding weet de aanbesteder echter vooraf niet wie daarop zullen
inschrijven, zodat van te voren niet zeker is of de aanbesteder de laagste
inschrijver voldoende betrouwbaar zal achten om met hem in zee te durven
gaan. Daarom kan naar mijn mening een openbare aanbesteding, zelfs in het
exceptionele geval dat de prijs bepaalbaar is, toch nooit een volledig aanbod
inhouden.

340. Aangezien bij de openbare aanbesteding de uitnodiging tot het doen van
een aanbod algemeen bekend wordt gemaakt en zij bovendien gericht is tot
een ieder die zich gegadigde acht, zonder dat daarbij iemand door het stellen
van toelatingseisen wordt uitgezonderd, is de mededinging bij deze vraag-
techniek zo volledig mogelijk. Moet dit niet zonder mankeren leiden tot de
laagst mogelijke en dlls economisch voordeligste prijs?

Wanneer men een relatie legt tussen het geld dat men uitgeeft en de
kwaliteit die men daarvoor terugkrijgt, is het geenszins zeker dat de laagste
prijs ook de voordeligste zal blijken te zijn. De eenzijdige fixatie op de
prijs waardoor de openbare aanbesteding gekenmerkt wordt heeft namelijk
een duidelijke schaduwzijde. De gegadigde die het werk in de wacht wil
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slepen, heeft daarvoor maar ten mogelijkheid, een zo laag mogelijke prijs in
te dienen. Naarmate nu de behoefte aan werk dringender is zal de neiging
om de prijs lager te stellen, groter worden. Dit kan leiden tot prijzen die
dalen beneden het bedrag waarvoor het werk in de verlangde kwaliteit kan
worden gemaakt.13 Dan dreigt echter ook het gevaar waarvoor gildemeester
Redelijkheid in zo klare taal gewaarschuwd heeft, namelijk dat de aannemer
om zijn verlies te beperken, het minder nauw zal gaan nemen met de te
leveren kwaliteit.

Dit gevaar heeft zich ook heel duidelijk in de praktijk verwezenlijkt.
Dat heeft echter aanvankelijk niet geleid tot een terugdringing van de
methode van openbare aanbesteding. In eerste instantie trachtte men zich
tegen het leveren van mindere kwaliteit te beschermen door op de uitvoering
toezicht te (doen) houden. De thans vertrouwde figuur van het voeren van
"directie" over de bouw vindt daarin haar oorsprong.14 Het euvel van knoeie-
rijen tijdens het werk is daardoor echter nooit helemaal uitgebannen. Dat
valt ook niet moeilijk te begrijpen. Het is immers ondoenlijk achter iedere
bouwvakker een opzichter te plaatsen. Een aannemer die er echt op uit is
te knoeien, zal daar altijd wel ergens een mogelijkheid voor vinden. Er
wordt dan ook nog steeds gewaarschuwd voor het gevaar dat werk van
mindere kwaliteit geleverd zal worden, als de prijzen door de concurrentie-
druk te krap gesteld zijn.15 De in 1775 al geuite vermaningen van gilde-
meester Redelijkheid hebben nog niets aan actualiteit ingeboet.

Daarnaast bestaat nog het risico dat de aannemer door een te laag ge-
stelde prijs aan het werk zozeer "zijn broek scheurt" dat hij tijdens de
bouw failleert. Het zal de aanbesteder dan zeker extra geld kosten om het
werk te laten afbouwen, omdat in die situatie vanzelfsprekend geen enkele
aannemer bereid zal zijn het werk voor de restant-aanneemsom te voltooien.

341. Het "voordeel" van een door de werking van het concurrentieschema
uitgeknepen prijs, kan ook nog in een ander opzicht van slechts betrekke-
lijke waarde blijken te zijn.

De aannemer heeft namelijk voor de door hem genoemde prijs het werk
aangenomen zoals dit in het bestek omschreven is, niet minder, maar zeker
ook niet meer. Naarmate nu zijn prijs slechter is, zal hij er meer toe neigen
het bestek zo restrictief mogelijk uit te leggen en er voortdurend op uit
zijn ten aanzien van werkzaamheden die niet overduidelijk en volstrekt
ondubbelzinnig in het bestek omschreven zijn, te stellen dat die niet tot
het aangenomen werk behoren en derhalve, zo de opdrachtgever ook uitvoe-
ring daarvan wenst, zullen moeten worden beschouwd als meer werk.16

Laat het bestek voor zulk een uitleg ruimte - en dat blijkt in de prak-
tijk vaak het geval - dan kan dat de opdrachtgever tot een bijbetaling
nopen. Bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding voor het meer
werk verkeert de aannemer bovendien nog in een sterke positie, omdat hij
intussen "op het werk zit". Het komt dan ook menigmaal voor, dat een aan-
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nemer via een opgeschroefde meerwerk-nota terugwint wat hij aanvankelijk
op de aanneemsom tekortkwam.

342. Tegen de achtergrond van een en ander is een aanbestedingsvorm tot
ontwikkeling gekomen waarmee beoogd wordt - met behoud van het concur-
rentie-element - voormelde bezwaren te ondervangen. Deze vorm is bekend
onder de benaming "onderhandse" aanbesteding.

Deelneming hieraan staat slechts open voor een beperkt aantal gegadig-
den die door de aanbesteder zelf tot inschrijving zijn uitgenodigd. Deze
vraagtechniek biedt de mogelijkheid tot een kwalitatieve selectie van het
aanbod vooraf, door de mededinging te beperken tot aannemingsbedrijven
die over een goede reputatie beschikken en die qua ervaring, bedrijfsgrootte
en technische outillage geschikt zijn voor de gevraagde soort werk.17

In geval van een onderhandse aanbesteding is zeker niet uitgesloten
dat tussen de deelnemers op het scherp van de snede wordt geconcurreerd,
maar deze strijd zal daarbij wet op een reelere basis worden gevoerd dan
wanneer sprake is van een openbare aanbesteding. In de slag zijn dan immers
- althans wanneer de keuze der deelnemers een adequate is geweest - louter
aan elkaar gelijkwaardige aannemers, die bij hun prijszetting zullen besef-
fen, dat zij zich niet zullen kunnen veroorloven werk van mindere kwaliteit
te leveren, omdat zij dan spoedig buiten het circuit zullen staan van aanne-
mers die waardig worden bevonden om voor onderhandse aanbestedingen te
worden uitgenodigd. Ook hier geldt: noblesse oblige! De concurrentie zal
daarom meer betrekking hebben op de omslagen voor winst en algemene
kosten en de wijze van organisatie van het bouwproces, dan op de directe

Het kwaliteitselement dat bij een onderhandse aanbesteding meespeelt,
uitvoeringskosten.

maakt dat de prijsvorming hierbij op een gezondere basis zal geschieden
dan in geval van een openbare aanbesteding. Daardoor bestaat bij de onder-
handse aanbesteding minder gevaar voor het optreden van prijsbederf dan
bij de openbare aanbesteding en loopt de aanbesteder ook dienovereenkom-
stig minder risico dat de aannemer via oneigenlijke methoden zal trachten
zijn verlies te beperken, dan wel tussentijds failliet gaat.

b.     Het aspect van de calculatiekosten

343. Nog in een ander opzicht valt de vergelijking tussen de openbare en de
onderhandse aanbesteding in het voordeel van de laatste uit. Dat wordt
duidelijk wanneer men het aspect van de aan een inschrijving op een aan-
besteding verbonden calculatiekosten in de beschouwing betrekt.

Het is gebruikelijk dat de inschrijvers op een aanbesteding deze kosten
geheel of ten dele op de aanbesteder afwentelen, door tijdens overleg voor-
afgaande aan de inschrijving met elkaar af te spreken, dat zij allen hun
voorgenomen inschrijfcijfers met een bepaald, als compensatie voor ieders
rekenwerk bedoeld, bedrag zullen verhogen, onder de mits dat degene aan
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wie het werk zal worden gegund, de opgezette rekenvergoedingen later zal
doorschuiven. Het aldus tijdens "voorvergaderingen" maken van dergelijke

'opzetafspraken' is in aannemerskringen al heel lang ingeburgerd. Aanvanke-
lijk vormde deze gewoonte een mistige praktijk, waarbij betrokkenen onge-
controleerd en naar eigen goeddunken opzetten konden vaststellen. Daarbij
werd veelal naast een opzet ter dekking van de calculatiekosten, ook een
opzet overeengekomen ter verbetering van de prijs van de gegadigde met
het laagste voorinschrijfcijfer, doorgaans onder de afspraak dat de aldus

begunstigde, na verkrijging van de opdracht, een gedeelte van de opgezette
prijsverbetering zou afstaan aan de overige betrokkenen bij de voorvergade-
ring. Bij de bepaling van de hoogte van deze opzetten fungeerde slechts de

draagkracht van de aanbesteder als (natuurlijke) grens, omdat bij overschrij-
ding daarvan de kans op de glinning van het werk in gevaar kwam en daar-
mee ook de mogelijkheid om de overeengekomen opzetten te incasseren.18

Het spreekt vanzelf dat deze situatie licht tot misbruik aanteiding kon geven
en dat misbruik heeft dan ook op ruime schaal plaatsgehad.19 In de loop
van de jaren vijftig kwam echter binnen de aannemerswereld een ontwik-
keling op gang om de opzetpraktijk door middel van reglementering aan
banden te leggen en zo misstanden uit te sluiten.20 Daartoe werden vereni-

gingen opgericht, prijsregelende organisaties genaamd, die zich gingen richten
op het reglementeren, organiseren en controleren van het aan aanbestedingen
voorafgaande prijsoverleg.

Het gereglementeerde systeem werd met voortvarendheid doorgevoerd
waardoor de "wilde" opzetpraktijk sterk werd teruggedrongen. Bevorderlijk
voor deze ontwikkeling was ook dat de meeste prijsregelende organisaties
nauw met elkaar samenwerkten, hetgeen in 1963 zelfs gestalte kreeg in een
formeel samenwerkingsverband, de Vereniging van Samenwerkende Prijsrege-
lende Organisaties (SPO). Ondanks krachtige inspanningen daartoe slaagden 1
de prijsregelende organisaties er echter niet in "wilde' opzetten geheel uit
te bannen. Het bleek voor te komen dat voorafgaande aan het gereglemen-
teerde vooroverleg soms "voor-voorvergaderingen" werden gehouden, waarbij
de voorgenomen inschrijfcijfers heimelijk en buiten enig reglement om met
bepaalde opzetten werden verhoogd (men sprak in dit verband wel van het
laten lopen van een "voortrein"), waarna vervolgens op de reguliere voorver-
gadering daarenboven nog de rei:lementaire toegestane verhogingen werden
toegepast.21 Bovendien bleken allengs ook bepaalde elementen van het gere-
glementeerde systeem zelf in kringen van aanbesteders op bezwaren te
stuiten. Zo was er kritiek op de methode volgens welke, met gebruikmaking
van bepaalde grafieken, het opzetten van prijsverbeteringen werd gelimi-
teerd.22 Omstreden was voorts de in de reglementen voorziene mogelijkheid

dat op een voorvergadering aan een deelnemer "preferentie' werd verleend.23

Zulks hield in dat de overige deelnemers zich verplichtten met een hoger
cijfer in te zullen schrijven dan dat van de preferentieverkrijger, ook al
zou bij prijsvergelijking ter voorvergadering blijken dat diens cijfer niet
het laagste was.
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344. De onvrede over het functioneren van het opzetsysteem heeft geleid tot
een in 1986 afgekondigde mededingingsrechtelijke maatregel: het Besluit
mededingingsregelingen in de bouwsector.24 Hierin wordt getracht beiderlei
opgemelde bezwaren te ondervangen. In de eerste plaats worden daartoe
ongereglementeerde opzetafspraken zonder meer door generieke onverbin-
dendverklaring in de ban gedaan.25 Daardoor zullen "wilde" opzetovereen-
komsten voortaan nietig zijn wegens strijd met de wet.26 Bovendien zal het

I
sluiten van zulke overeenkomsten een economisch delict opleveren.27 In de
tweede plaats wordt ook het gereglementeerde systeem zelf gesaneerd, door-
dat daarin onaanvaardbaar geachte elementen worden weggesnoeid. Zo wordt
de mogelijkheid tot het opzetten van een prijsverbetering voor de laagste
inschrijver geheel afgekapt, 8 terwijl preferentieverlening slechts wordt
toegelaten indien de preferentieverkrijger, zo zijn cijfer niet het laagste is,
met de laagste inschrijver van prijs wisselt.29 Het opzetten van calculatie-
vergoedingen wordt echter uitdrukkelijk toelaatbaar verklaard, mits de ver-
goedingen blijven binnen de grenzen zoals aangegeven in een bij het Besluit
behorende bijlage.30

Het Besluit is in werking getreden op 1 april 1987.31 Per gelijke datum
zijn voor de lid-organisaties van de SPO en de daarbij aangesloten onder-
nemingen nieuwe, aan het Besluit aangepaste, reglementen van kracht ge-
worden, te weten: het Uniform Prijsregelend Reglement voor onderhandse
prijsaanbieding (hierna te noemen UPR-onderhands) en het Uniform Prijs-
regelend Reglement voor prijsaanbieding bij openbare aanbesteding (hierna
te noemen UPR-openbaar).32

345. De in beginsel door het Besluit mededingingssregelingen in de bouw-
sector toegelaten methode om de aan de inschrijving op een aanbesteding
verbonden calculatiekosten via opzetafspraken af te wentelen op de desbe-
treffende aanbesteder, wordt ook in de literatuur en in de rechtspraak vrij

 

algemeen aanvaarbaar geoordeeld, mits daarbij redelijke grenzen in acht
worden genomen.33 Geheel omstreden is deze methode echter niet. Sommige
auteurs verwerpen haar en zijn van oordeel dat het hier gaat om acquisitie-
kosten die aan de algemene (overhead)kosten dienen te worden toegere-
kend. 4

Laatstbedoelde methode heeft echter op zich genomen voor de aanbeste-
der geen gunstigere uitwerking dan het opzetsysteem. In beide stelsels wor-
den hem namelijk de kosten van meerdere inschrijvingen in rekening ge-
bracht. In het eerste geval wordt de aanbesteder via de opslag voor algemene
kosten belast met de kosten die 66n inschrijver heeft gemaakt in het kader
van meerdere aanbestedingen, in het andere geval worden de aanbesteder
door middel van een opzetafspraak de kosten in rekening gebracht die meer-
dere inschrijvers hebben gemaakt voor deelneming aan 66n aanbesteding. Het
belangrijkste verschil schuilt eigenlijk hierin, dat bij de opzetmethode de
aanbesteder de hoogte van de inschrijfkosten kan beinvloeden door het
aantal deelnemers te beperken, welke mogelijkheid hij in het andere stelsel
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niet heeft. Zo bezien zou het opzetsysteem voor de aanbesteder dus zelfs
gunstiger kunnen uitkomen dan het alternatieve stelsel.

Zulks geldt echter slechts ingeval de methode om alle inschrijfkosten
af te wentelen op de opdrachten die daadwerkelijk worden verkregen, ook
goed zou werken. In de praktijk zou daarvan evenwel niet veel terechtko-
men, omdat het doorberekenen van de rekenkosten, onder de druk van de
concurrentieverhoudingen, vaak achterwege zou worden gelaten. In werkelijk-
heid zou deze methode voor de aanbesteder dlls toch voordeliger kunnen         4blijken dan de techniek van het opzetten van rekenvergoedingen. Dat voor-
deel zou echter niet voortvloeien uit die eerste methode als zodanig, maar
uit het disfunctioneren ervan. De aanbesteder zou daardoor kunnen profiteren
van de mogelijkheid dat een element dat bij die methode bedrijfseconomisch
in de aanbiedingsprijs thuishoort, daaruit door de concurrentiedruk zou
worden weggelaten.

De kans op het zich voordoen van die mogelijkheid wordt de aanbeste-
der in het opzetsysteem inderdaad onthouden, want dit strekt er juist toe
dat het al of niet calculeren van de inschrijfkosten uit de concurrentiesfeer
wordt gehaald.35 Daardoor wordt echter slechts voorkomen dat de mededin-
ging op 66n onderdeel van de prijsvorming een bedrijfseconomisch ongezonde
uitwerking zou hebben. Het stelsel belemmert echter in geen enkel opzicht
een rede mededinging. Het lijkt mij dan ook terecht dat het Besluit het
opzetten van rekenvergoedingen in beginsel toelaat. Daarvoor pleit bovendien
ook een makro-economisch argument. Als namelijk de calculatiekosten stel-
selmatig niet zouden worden doorberekend, dan zou zulks leiden tot een
uitholling van de rendementen in de bedrijfstak als geheel waardoor op den
duur ook gezonde bedrijven het loodje zouden leggen.

346. Gelet op het vorenstaande moet de aanbesteder er dus rekening mee
houden dat de inschrijvers op zijn aanbesteding hun calculatiekosten op hem
zullen afwentelen. Tegen deze achtergrond biedt de onderhandse aanbeste-
ding een duidelijk voordeel boven de openbare. Met de voor de onderhandse
aanbesteding kenmerkende beperking van het aantal deelnemers dat tot
inschrijving wordt toegelaten, wordt immers tevens een grens gesteld aan
het aantal hoofdelijke vergoedingen dat kan worden opgezet. De aanbesteder
kan hierdoor de inschrijvingskosten zelf in de hand houden en aldus voorko-
men dat het voordeel van een in concurrentie gevormde prijs weglekt in de           |
vorm van grote aantallen rekenvergoedingen. Bij de openbare aanbesteding
daarentegen staat de inschrijving zonder beperking voor een ieder open,
zodat de aanbesteder geen enkele greep heeft op het aantal deelnemers en
dus ook niet op het aantal hoofdelijke vergoedingen dat kan worden opgezet.
Wel wordt daaraan een grens gesteld in het UPR-openbaar. Hiermee wordt
beoogd te voorkomen dat het totaalbedrag van de opgezette rekenvergoedin-
gen in geen redelijke verhouding meer zou staan tot de eigenlijke aanne-
mingssom. In het UPR-onderhands ontbreekt een dergelijke limiet. Dat is
ook terecht, want in geval van een onderhandse aanbesteding heeft de
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aanbesteder het immers, als gezegd, geheel in eigen hand hoeveel gegadigden
op de aanbesteding zullen kunnen inschrijven en dus ook hoeveel gegadigden
calculatie-arbeid zullen verrichten.36

347. De in het UPR-openbaar aan het totaalbedrag voor rekenvergoedingen
gestelde limiet heeft betrekking op het geval dat aan de voorvergadering
wordt deelgenomen door meer dan tien deelnemers. Alsdan mag ten hoogste
tien maal het hoofdelijk tarief worden opgezet, vermeerderd met tweederde
van het aantal meerdere deelnemers, met een maximum van twintig maal het
hoofdelijk tarief.37 Dit maximum kan nochtans een aanzienlijke som bedra-
gen. Bezien wij dit nader aan de hand van de bij het UPR behorende tarief-
tabel.38

Uitgangspunt voor de berekening van het hoofdelijke tarief is de "mid-
denprijs: Deze wordt in beginsel gevormd door het rekenkundig gemiddelde
van de (laagste tien) op de voorvergadering ingediende en na prijsver-
gelijking gehandhaafde "blankcijfers':39 Vindt geen prijsvergelijking plaats,
zodat ook geen middenprijs kan worden vastgesteld, dan wordt uitgegaan
van de geraamde bouwsom. In de tarieftabel worden naar rato van de hoogte
van de middenprijs, c.q. geraamde bouwsom, acht tariefschijven gegeven.
Met iedere schijf corresponderen zeven deeltabellen die de bij die schijf
maximaal toelaatbare hoofdelijke rekenvergoedingen aangeven. Welke deeltabel
in casu van toepassing is valt af te lezen uit een zestal sectortabellen.
Daarin wordt per bouwsector, en bij de sector burgerlijke en utiliteitsbouw
ook nog per sectorsegment, aangegeven welke deeltabel van toepassing is,
uitgaande van verschillende daarbij onderscheiden graden van bewerkelijkheid
van de inschrijving.

Laat ik dit gecompliceerde tariefsysteem verduidelijken aan de hand
van een voorbeeld. Stel dat sprake is van een werk waarvoor de middenprijs
wordt bepaald (c.q. de bouwsom wordt geraamd) op meer dan 500.000 gulden.
Het toepasselijke tarief wordt dan in alle deeltabellen uitgedrukt in een
percentage van de middenprijs (c.q. geraamde bouwsom). Deze percentages
lopen op van 0,2 % tot 1 %. De in casu toepasselijke deeltabel moet worden
afgeleid uit de betreffende sectortabel. Gaan wij vervolgens uit van de situa-
tie dat sprake is van een nieuwbouwproject in de sector utiliteitsbouw, dan
verschijnen de volgende mogelijkheden.

In de eerste plaats wordt onderscheiden al naar gelang voor het werk
wei of geen bestek aanwezig is. Is wel een bestek aanwezig en zijn boven-
dien de hoeveelheden bindend voorgeschreven dan geldt het laagste tarief
van 0,2 %. In dat geval draagt de aanbesteder echter wel het risico dat de
opgegeven hoeveelheden niet blijken overeen te stemmen met de werketijke
hoeveelheden. Worden de hoeveelheden niet bindend voorgeschreven, dan
maakt het tarief een sprong naar 0,5 %. Deze stijging hangt samen met de
omstandigheid dat de inschrijver in die situatie genoodzaakt is een nauw-
keurige hoeveelhedenbegroting op te stellen, hetgeen een tijdrovend karwei
is. In beide gevallen mag het tarief voorts nog met 25 % worden verhoogd,
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indien het betreffende bestek geen standaardbestek is.
Als geen bestek aanwezig is worden weer verdere mogelijkheden onder-

scheiden. Gaat het om een werk waarvoor de aannemer zelf een ontwerp
moet maken op basis van een of meer door de aanbesteder ter beschikking
gestelde tekeningen en een eveneens door de aanbesteder ter beschikking
gesteld summier programma van eisen, dan klimt het tarief naar 0,6 %. Is
sprake van een werk waarvoor de aannemer zelf een ontwerp moet maken
op basis van een door de aanbesteder ter beschikking gesteld gedetailleerd
programma van eisen, dan maakt het tarief een sprong naar 0,8 %. Gaat het
echter om een werk waarvoor de aannemer een eigen ontwerp aanbiedt, dan
is het tarief weer lager (0,6 %), en als dit voor hem een standaardproduct
is, zelfs veel lager (0,2 %).

348. In het gegeven (vrij alledaagse) voorbeeld konden de hoofdelijke tarie-
ven dus oplopen van 0,2 - 0,8 % van de middenprijs, c.q. geraamde bouwsom.
Gelet op de maximering van het aantal hoofdelijke vergoedingen tot twintig,
zou in dat geval de in totaal toegestane opzet voor rekenvergoedingen
kunnen varieren van 4-16 % van de middenprijs, c.q. geraamde bouwsom. Dat
betreft zelfs in geval van toepasselijkheid van het laagste tarief een aan-
zienlijke som. Hierdoor kan het prijsdrukkend effect dat in beginsel van de
openbare aanbesteding uitgaat in betekenende mate worden geneutraliseerd.
Daarbij moet worden bedacht dat de prijs niet recht evenredig zal dalen
naar de mate dat het aantal inschrijvers toeneemt. Geen van hen zal zich
immers kunnen veroorloven beneden de variabele kosten in te schrijven,
omdat daardoor regelrecht verlies zou worden geleden.40 Daarmee is dlls een
natuurlijke ondergrens gegeven, die niet licht zal worden overschreden, hoe
groot het deelnemersveld ook is. De openbare aanbesteding kan daarom
gemakkelijk uitdraaien op een onnodig kostbare marktverkenning.

Wel zij herhaald dat de tarieftabel slechts aangeeft hoeveel de ver-
goedingen ten hoogste mogen bedragen. Zij kunnen dus ook op een lager
bedrag worden vastgesteld of zelf geheel achterwege blijven. De kans dat
6dn dezer mogelijkheden zich zal voordoen wordt enerzijds door het UPR-
openbaar bevorderd, doordat daarin de beslissing over het vaststellen van
een rekenvergoeding in handen wordt gelegd van de deelnemer met het
laagste gestand gedane blankcijfer en deze er uiteraard voor zal willen
waken zijn vooruitzicht op de gunning niet in de waagschaal te stellen,
door een bedrag op te zetten dat de draagkracht van de aanbesteder te
boven zou kunnen gaan.41 Anderzijds houdt het UPR-openbaar voor deze
deelnemer toch ook een sterke prikkel in om de toegestane verhogingen
maximaal toe te passen. Ter voorkoming van "aanbestedingstoerisme" (in-
schrijven op aanbestedingen louter omwille van het verkrijgen van rekenver-
goedingen) is daarin namelijk een verdelingssysteem opgenomen waarin een
relatie wordt gelegd tussen de aanspraken die een deelnemer kan maken op
rekenvergoedingen die voor hem bij eerdere voorvergaderingen zijn gereser-
veerd en de mate waarin hij daadwerkelijk openbaar aanbestede werken heeft
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aangenomen.  Dit systeem houdt, kort gezegd, in dat bedoelde aanspraken
slechts kunnen worden verzilverd, indien de deelnemer over voldoende "pun-
ten" beschikt. Om deze punten te kunnen verwerven, moet de deelnemer
openbaar aanbestede werken aannemen ten aanzien waarvan op basis van
het UPR-openbaar rekenvergoedingen zijn vastgesteld. Het aantal te verkrij-
gen punten is daarbij gekoppeld aan de hoogte van het toegepaste tarief. Is
een lager tarief toegepast dan op basis van de tarieftabel mogelijk zou zijn
geweest, dan wordt het te verkrijgen puntental naar evenredigheid vermin-
derd. Tegen deze achtergrond heeft de laagste inschrijver dus toch wel
belang bij het benutten van het maximale tarief.

349. Een factor die eveneens bevorderlijk is voor een positieve beslissing
inzake het opzetten van rekenvergoedingen, is de beschermde onderhande-
lingspositie die de laagste inschrijver kan ontlenen aan de gecombineerde
werking van de aan de beide UPR-en gekoppelde Regeling niet gelijktijdige
prijsaanbiedingen (hierna te noemen Regeling ngp) en de door het over-
koepelend orgaan van de maatschappelijke aannemersorganisaties, het Al-
gemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), vastgestelde Erecode voor ondernemers
in het bouwbedrijf43 (hierna kortheidshalve te nocmen Erecode). Beide rege-

lingen houden een stelsel van collegiale gedragsregels in. Daaruit vloeit voort
dat in geval van een gelijktijdige prijsaanbieding door meerdere gegadigden,
alleen de gegadigde met het laagste inschrijfcijfer (of - als andere gunnings-
criteria gelden dan het criterium van de laagste prijs - de inschrijver met
de economisch meest voordelige aanbieding) gerechtigd als 'rechthebbende'44
met de aanbesteder te onderhandelen, en voorts dat het ook latere gegadig-
den verboden is zonder voorafgaande

toestemmin  van
de rechthebbende

over het werk contact te hebben met de aanbesteder.4
De rechthebbende kan deze beschermde onderhandelingspositie doen

gelden tegenover iedere gegadigde die gebonden is aan de Regeling ngp en/of
de Erecode. Van beide heeft de Erecode de ruimste werkingsomvang. Daaraan
zijn in de eerste plaats alle aannemers onderworpen die lid zijn van een or-
ganisatie die de Erecode bindend voor haar leden heeft vastgesteld. 6 Zulks
is geschied door de meeste maatschappelijke organisaties die zijn aangesloten
bij het AVBB, als ook door de prijsregelende organisaties die zijn aange-
sloten bij de SPO. Voorts is mogelijk dat aannemers die geen lid zijn van
een organisatie die de Erecode voor haar leden bindend heeft verklaard,
zich vrijwillig voor een bepaald werk aan de werking van de Erecode onder-
werpen. 7 Daardoor aanvaarden zij met betrekking tot dat werk de verplich-
tingen die uit de Erecode voortvloeien, doch kunnen zij daartegenover ook
profiteren van de bescherming die de Erecode biedt. De Regeling ngp, geldt
voor alle aannemers die lid zijn van een bij de SPO aangesloten prijs-
regelende organisatie. Voorts is mogelijk dat aannemers die geen lid zijn
van een prijsregelende organisatie, zich voor een bepaald werk binden aan
het UPR-onderhands of -openbaar en daarmee tevens aan de Regeling ngp.

48

Aangezien verreweg de meeste aannemers wel lid zijn van een organisa-
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tie die de Erecode, en/of de Regeling ngp, voor haar leden heeft bindend
verklaard, en voor niet bij zulk een organisatie aangesloten aannemers nog
de mogelijkheid van een ad hoc-binding is opengelaten, zal het de aanbeste-
der niet licht vallen een gegadigde te vinden die vrij is met hem te onder-
handelen zonder toestemming van de inschrijver met het laagste cijfer (c.q.
de economisch meest voordelige aanbieding).

350. Het blokkeringsrecht van de rechthebbende reikt dus ver. Onder vigeur
van de Regeling ngp heeft het echter geen absolute werking. In deze Rege-
ling is namelijk een voorziening neergelegd die tot een doorbreking van het
blokkeringsrecht van de rechthebbende kan leiden. Deze houdt in, dat wan-
neer een latere gegadigde meent dat hem door de rechthebbende ten on-
rechte geweigerd wordt om met de aanbesteder over het werk contact te
hebben, een door het "bureau' (de BV die in casu is belast met de uitvoering
van het toepasselijke UPR)49 te benoemen commissie ter zake een bindend
oordeel zal geven.50 Deze commissie kan beslissen dat het een latere gega-
digde is toegestaan een prijsaanbieding voor het werk te verrichten tot een
lager bedrag dan de prijsaanbieding van de rechthebbende, als de prijs die
de latere gegadigde wenst in te dienen een door de commissie redelijk geacht
percentage lager is dan de door de rechthebbende gedane prijsaanbieding.

51

De prijsaanbiedingen dienen daarbij echter te worden vergeleken exclusief
de verhogingen, toegepast op grond van het desbetreffende UPR.52 De latere
gegadigde kan dus geen voorsprong ontlenen aan de omstandigheid dat in
zijn voorgenomen prijsaanbieding geen rekenvergoedingen zijn opgenomen.
Bovendien is bepaald dat Als de latere gegadigde met toestemming van de
rechthebbende, c.q. de commissie, een prijsaanbieding mag doen, daarin in
ieder geval de krachtens het UPR toegepaste verhogingen dienen te zijn
begrepen53, zodat hij deze alsnog in zijn prijs zal moeten verdisconteren.

Door de in de Regeling ngp voorziene mogelijkheid tot doorbreking van
het blokkeringsrecht van de rechthebbende, houdt de bescherming die de
rechthebbende aan de Regeling kan ontlenen geen volstrekte exclusiviteit
in. Zij leidt echter wel tot een belangrijk "voorsprongsrecht".54 Op de
precieze omvang daarvan heeft de aanbesteder geen enkele

gree .
Deze wordt

bindend vastgesteld door de betrokken aannemersorganisaties.5 Met betrek-
king tot de Erecode is de positie van de aanbesteder evenwel nog zwakker.
Daarin is namelijk geen mogelijkheid tot doorbreking van het blokkerings-
recht van de rechthebbende geexpliciteerd. Wel kon tot voor kort de reik-
wijdte van de Erecode-bescherming enigszins worden begrensd door een
bepaling die voorkwam in het bij de Erecode behorende Berechtingsreglement,
doch deze bepaling is bij de in 1980 doorgevoerde herziening Erecode en
Berechtingsreglement onder de tafel gevallen!56 Op het ogenblik staat echter
andermaal een wijziging van de Erecode voor de deur. Te verwachten valt
dat daarbij een harmonisatie tot stand zal worden gebracht van Erecode en
Regeling ngp, waardoor dit verschil zal verdwijnen.

Deze harmonisatie zal ook weI een einde maken aan een ander punt
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waarin Erecode en Regeling ngp thans nog verschillen, namelijk de tijd
gedurende welke de rechthebbende op een beschermde onderhandelingspositie
aanspraak kan maken. De Erecode stelt daaraan geen enkele grens. De Rege-
ling ngp daarentegen limiteert de duur van de bescherming wel: tot twee
jaar als de laagste prijsaanbieding minder bedraagt dan f 1.000.000,- en tot
vijf jaar als deze f 1.000.000,- of meer bedraagt. 7 Deze termijnen zijn thans
nog in overeenstemming met het Besluit mededingingsregelingen in de bouw-
sector. 8 De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft echter inmiddels

bekendgemaakt dat hij een wijziging van dit Besluit overweegt waarbij de
daarin toegestane termijnen worden ingekort tot een half d 66n jaar.59 Uit
de in verband daarmee aan de Commissie economische mededinging gerichte
adviesaanvrage blijkt echter tevens, dat de staatsscretaris vooralsnog niet
overweegt de termijnen te verkorten, waarbinnen rekenvergoedingen mogen
worden doorberekend.60 Hij wenst weliswaar heraanbesteding eerder mogelijk
te maken, doch niet ten koste van de in eerste instantie opgezette reken-

vergoedingen. In het intussen uitgebrachte advies van de Commissie economi-
sche mededinging wordt aanbevolen het Besluit vooralsnog niet te wijzigen,
doch te trachten door overleg met de bouwsector tot een aanvaardbare
situatie te komen.61 In een brief aan de Tweede Kamer hecft dc Staats-
secretaris medegedeeld dit advies te zullen volgen.62

351. Tenslotte zij er nog op gewezen dat het Besluit mededingingsregelingen
in de bouwsector, naast een opzet voor calculatiekosten, ook nog een al-
gemene opslag toelaat van maximaal 1,5 % van het laagste gestand gedane
blankcijfer, waarvan de opbrengsten blijkens de toelichting als volgt mogen
worden verdeeld: 0,5 % als kostendekking aanbestedingsregeling, 0,7 % als
reservering voor algemene bouwdoeleinden, en 0,3 % als bijdrage in de kosten
van de maatschappelijke organisaties.63 In beide UPR-en wordt, onder het
opschrift "organisatiebijdragen", voor deze opzet een gelijkluidende en met
het Besluit sporende regeling gegeven.64 Aangezien beide UPR-en op dit
punt dus overeenstemmen speelt de mogelijke toepassing van deze opzet
geen rol bij de keuze tussen de openbare of de onderhandse aanbesteding.

Wel kan zij een factor zijn die meeweegt bij de beslissing of het werk onder
meerdere gegadigden zal worden aanbesteed, dan wel prijsonderhandelingen
zullen worden aangeknoopt met slechts 66n gegadigde. In het laatste geval
komen immers geen opzetten aan de orde, zodat de aanbesteder zich de
bedragen die daarmee gemoeid kunnen zijn, kan besparen.

c.      De enkelvoudige uitnodiging

352. Een derde aanbestedingsvorm die in de loop der tijd tot ontwikkeling is

gekomen, is de "enkelvoudige uitnodiging". Deze vraagtechniek houdt in, dat
de aanbesteder zich rechtstreeks tot 66n bepaalde gegadigde wendt om deze
uit te nodigen een prijsaanbieding te doen ter zake van een door de aan-
besteder bepaald werk.
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Evenals de onderhandse aanbesteding is ook de enkelvoudige aanbeste-
ding een vraagvorm die ertoe geBigend is het op te roepen aanbod kwalita-
tief te selecteren. De enketvoudige uitnodiging heeft daarenboven nog het
voordeel dat zij een maximale mogelijkheid biedt rekening te houden met de
specifieke deskundigheid en technische outillage van de uit te nodigen ge-
gadigde in relatie tot de aan het werk te stellen eisen. 5 Voor regelmatig
op de bouwmarkt verschijnende vragers kan deze methode voorts worden be-
nut om met een bepaald aannemingsbedrijf een vertrouwensrelatie op te
bouwen, die uitzicht biedt  op een

 oed
samenspel tijdens de bouw,  een

constante kwaliteit en extra service. Een belangrijk voordeel van de en-
kelvoudige uitnodiging is tenslotte, dat de uitkomsten van deze vraagtechniek
niet kunnen worden beinvloed door opzetpraktijken.

Tegenover deze voordelen staat dat bij de enkelvoudige uitnodiging de
prijs niet wordt gevormd onder invloed van directe mededinging. Wel zal er
een latente mededinging bestaan in verband met de mogelijkheid dat de
aanbesteder, ingeval de aangeboden prijs hem te hoog voorkomt, het contact
met de uitgenodigde aanbieder zat verbreken en zich tot een andere ge-
gadigde zal wenden. Dat neemt echter niet weg dat de druk om een scherpeprijs te zetten bij deze vorm toch minder sterk zal worden gevoeld dan bij
een aanbesteding met meerdere gegadigden.

Het ontbreken van een directe concurrentieprikkel kan echter worden
gecompenseerd door de aanbieder te vragen zijn begroting open te leggen
en deze vervolgens post voor post met hem door te spreken. Op deze wijze
kan de aanbesteder van ieder bestekonderdeel nauwkeurig nagaan of de
daarvoor uitgetrokken bedragen redelijk zijn. Bovendien biedt deze vorm
van prijsoverleg de mogelijkheid kostenbesparende planwijzigingen te over-
wegen.

Wil dit alles echter retel opwegen tegen het ontbreken van directe
mededinging dan is wel vereist dat aan de kant van de aanbesteder een
goede kostendeskundigheid aanwezig is, hetzij "in eigen huis", hetzij  inge-
huurd" door inschakeling van een adviseur ter zake, bijvoorbeeld een archi-
tect of - de laatste tijd sterk in opkomst - een professionele kostendes-
kundige.

353. De in geval van een enkelvoudige uitnodiging bestaande mogelijkheid tot
prijsbeoordeling aan de hand van een open begroting, biedt de kans ge-
detailleerd te onderhandelen over de aangeboden prijs. Een perspectief daar-
op ontbreekt vrijwel geheel bij de aanbesteding met meerdere gegadigden.
De inschrijver die daarbij als laagste uit de bus komt, zal er immers bitter
weinig voor voelen om zijn door de concurrentiedruk toch al "uitgebeende'
prijs door openlegging van zijn begroting tot in onderdelen aan discussie
bloot te stellen. Aandrang van de aanbesteder om desondanks inzage te
krijgen in die begroting zal in zo'n situatie vaak afketsen op de sterke
onderhandelingspositie die de laagste inschrijver veelal zal kunnen ontlenen
aan de hierboven 7 besproken collegiate gedragsregels (Erecode en Regeling
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ngp), krachtens welke na een gehouden aanbesteding alleen de laagste in-
schrijver gerechtigd is met de aanbesteder te onderhandelen over zijn prijs-
aanbieding, terwijl het tegelijk de overige inschrijvers verboden is met de
aanbesteder zelfs maar contact te hebben over hun aanbiedingen. In die
situatie kan de laagste inschrijver natuurlijk zeer gemakkelijk het been strak
houden. Slechts de dreiging dat de aanbesteder het werk opnieuw zal aanbe-

steden, dan wet van de bouw zal afzien, zou hem tot enige buigzaamheid
kunnen bewegen.

354. Door opgemelde gedragsregels wordt ook de positie versterkt van de
gegadigde die in het kader van een enkelvoudige uitnodiging een prijsaan-
bieding heeft gedaan. Zou namelijk nadien nog prijs worden gevraagd aan
een ander, dan is de laatste daartoe ingevolge de Erecode, respectievelijk
de Regeling ngp, 8 slechts gerechtigd na vooraf verkregen toestemming van
de eerste aanbieder.

Voor zover deze regel ertoe strekt te waarborgen, dat tussen de eerste
aanbieder en de aanbesteder op reele basis onderhandeld zal worden, lijkt
hij een rechtvaardig doel te dienen. Wanneer deze regel er echter toe zou
leiden, dat het de aanbesteder, ook na redelijk gevoerde doch desondanks
niet geslaagde onderhandelingen, niet zou vrijstaan zich tot een andere
gegadigde te wenden, zou zelfs geen latente mededinging bestaan, waardoor
de enkelvoudige uitnodiging zou verworden tot een uiterst onaantrekketijke
aanbestedingsvorm. De Erecode laat echter toe, dat in geval van een enkel-

voudige uitnodiging door de aanbieder, onder zekere voorwaarden, afstand
wordt gedaan van de beschermde positie die hij aan de Erecode zou kunnen
ontlenen. Wij zullen hierop later nog uitvoerig terugkomen.69

d.       Het Uniform Aanbestedingsreglement

355. Het is zeer gebruikelijk dat op aanbestedingen onder meerdere gegadig-
den het Uniform Aanbestedingsreglement ( .JAR) van toepassing wordt ver-
klaard. Dit reglement bevat gedetailleerde voorschriften voor een correct

verloop van de aanbestedingsprocedure. Het heeft blijkens het arrest van de
Hoge Raad inzake Staat/Hasler dienaangaande ook een waarborgfunctie.

70

De huidige (tweede) versie van het UAR dateert van 1986 en is vastge-
steld door de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelij;ke Ordening en Milieu-
beheer, van Verkeer en Waterstaat en van Defensie. 1 Ingevolge het Besluit

aanbesteding van werken 1973 moet het UAR door de rijksoverheid worden
toegepast in alle gevallen waarin zij wenst aan te besteden volgens den van
de in dat reglement voorziene methoden. 2 Voor de lagere overheden bestaat
zulk een verplichting niet. Niettemin wordt ook in die kring het UAR veel-
vuldig gehanteerd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft
in een voorlichtingscirculaire haar leden zelfs nadrukkelijk geadviseerd van
dit reglement gebruik te maken.73 Ook in de particuliere sector vindt het
UAR ruime toepassing. Zijn "ministeriele afkomst" staat daaraan geenszins
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in de weg, want bij het redigeren van de tekst heeft nadrukkelijk de bedoe-
ling voorgezeten dat het UAR ook voor particuliere aanbesteders bruikbaar
zou zijn, zonder dat daartoe aanpassing van de tekst nodig zou zijn.74

356. In het UAR worden naast de traditionele methoden van openbare en
onderhandse aanbesteding,75 ook twee tussenvormen gerefeld met voorselec-
tie. De ene, de "aanbesteding met voorafgaande selectie 6

houdt een open-
bare uitnodiging in om deel te nemen aan een procedure tot selectie van
den of meer gegadigden aan wie de gelegenheid zal worden geboden een
prijsaanbieding te doen met betrekking tot een door de aanbesteder bepaald
werk. Evenals bij de openbare aanbesteding wordt ook bij deze vorm het
voornemen van de aanbesteder om een bepaald werk aan te besteden, al-
gemeen bekendgemaakt. Daardoor kan in brede kring voor de aanbesteding
belangstelling worden opgewekt. Bij deze variant staat echter niet de in-
schrijving voor iedere gegadigde open, doch slechts de deelneming aan de
voorselectie. Het op te roepen aanbod kan hierdoor vooraf kwalitatief worden
getoetst. De selectiefase wordt afgesloten door de uitnodiging aan 66n of
meer gegadigden om daadwerkelijk in te schrijven.

Bij de andere variant, de "onderhandse aanbesteding na selectie"77
nodigt de aanbesteder direct een aantal gegadigden uit om deel te nemen
aan een procedure tot selectie van 6dn of meer gegadigden, aan wie de
gelegenheid zal worden geboden een prijsaanbieding te doen met betrekking
tot een door de aanbesteder bepaald werk. Bij deze vorm heeft reeds de
voorselectie een besloten karakter. Ook hier wordt de selectiefase afgesloten
door de uitnodiging aan 6dn of meer gegadigden om daadwerkelijk in te
schrijven.

357. Met betrekking tot de beide aanbestedingsvormen met voorselectie is
dus uitdrukkelijk de mogelijkheid opengelaten, dat na de selectieprocedure
uiteindelijk slechts 66n gegadigde tot inschrijving wordt uitgenodigd. Als die
situatie zich voordoet kan echter een probleem ontstaan in verband met
het bepaalde in artikel 3 UAR. Daarin wordt het de aanbesteder verboden
van een gegadigde te bedingen, dat deze afstand zou doen van de bescher-
ming die hij zou kunnen ontlenen aan de hierboven 8 besproken collegiale
gedragsregels. Daarbij wordt geen uitzondering gemaakt voor het geval
slechts tan gegadigde tot inschrijving wordt toegelaten. In die situatie is
echter, zoals ik zoaven79 betoogde, een afstandsbeding onontbeerlijk, omdat
daarzonder zelfs de druk van latente mededinging zou ontbreken. Het zou
daarom gewenst zijn in artikel 3 voor dit geval een uitzondering te for-
muleren op het verbod van afstandsbedingen. Daarvoor pleit te meer dat de
betreffende gedragsregels zelf, zij het onder zekere hieronderso nog te be-
spreken voorwaarden, toelaten dat een gegadigde in het kader van een
enkelvoudige uitnodiging afstand doet van de aan die gedragsregels te ont-
lenen bescherming.
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2.2    DE BOUWTEAM-METHODE ALS VARIANT VAN DE
ENKELVOUDIGE UITNODIGING

a.      Aanbesteding drijft wig tussen ontwerp- en uitvoeringsfase

358. De in het voorafgaande besproken aanbestedingsvormen zijn er alle op
gericht om voor de gunning zekerheid te verkrijgen over de prijs die voor
het werk zal moeten worden betaald. Wil echter werkelijk van een "vaste"

aanneemsom sprake zijn, dan is het nodig het werk aan te besteden op basis

van een zo gedetailleerd mogelijk ontwerp. Een in het kader van een aan-
besteding gedane prijsaanbieding heeft immers slechts betrekking op het
werk in de vorm zoals het aan de gegadigde ter prijsbepaling was voor-
gelegd. Zouden daarom tijdens de uitvoering bijkomende, in de aanvanke-
lijke planopzet niet voorziene werkzaamheden noodzakelijk blijken, dan
zullen deze de opdrachtgever als niet in de oorspronkelijke prijs begrepen
"meerwerk" in rekening worden gebracht. Lacunes in het ontwerp zullen er
dus toe leiden, dat de opdrachtgever extra geld zal moeten inleggen.

In geval van een aanbesteding met meerdere gegadigden is het vooraf
nauwkeurig omschrijven van hel werk bovendien nog vereist, on:t te verzeke-
ren dat de verschillende prijsaanbiedingen op eenzelfde prestatie gericht
zullen zijn, opdat ze onderling vergelijkbaar zullen zijn.

359. Het aanbesteden van werk op basis van een tot in details uitgewerkt
ontwerp leidt er echter toe, dat tussen de functies ontwerpen en uitvoeren
een wig wordt gedreven. Daardoor kan tijdens de ontwerpfase niet worden

geprofiteerd van de specifieke deskundigheid die bij professionele uitvoerders

aanwezig is. De enige kans voor dezen om een bepaald ontwerp te kunnen

beinvloeden ligt in de mogelijkheid om naast een op het voorliggende ont-
werp gestoelde prijsaanbieding, nog een altematieve aanbieding te doen, die
in 66n of meer opzichten een wijziging inhoudt van het voorgeschreven
bouwplan.

Het achterliggende motief voor een alternatieve aanbieding is doorgaans
de behoefte om zich daarmee een voorsprong te verschaffen in de concurren-
tiestrijd. Zo kan bijvoorbeeld een bedrijf dat gespecialiseerd is in staalcon-

structies, pogen de slag om een begeerde opdracht te winnen door, ingeval

in het bestek een constructie in gewapend beton is voorgeschreven, als
alternatief een, voor het bedrijf goedkoper uitkomende, constructie in staal

aan te bieden.

360. De lust om een alternatieve aanbieding te doen wordt echter wel door
een aantal factoren getemperd. In de eerste plaats houdt een alternatieve

aanbieding per definitie een wijziging in van een ontwerp dat reeds een
eindvorm heeft bereikt en waarin derhalve al veel tijd en moeite is gein-
vesteerd. De indiener van het alternatief moet dan sterke argumenten hebben
om de voor de hand liggende weerstand tegen wijziging van het plan te
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overwinnen.
Een andere remmende factor is de vrij korte tijd die gewoonlijk voor

de aanbesteding wordt uitgetrokken.81 De daarvoor beschikbare tijd is vaak
zo krap bemeten, dat het al een heksentoer is om een gewone aanbieding
volgens het bestek te doen, laat staan dat er daarnaast nog ruimte is om
een alternatief uit te werken.

Tenslotte loopt de indiener van een alternatieve aanbieding nog het
risico, dat de aanbesteder wel zijn ideeen overneemt, doch hem de uit-
voering van het werk niet opdraagt, omdat zijn prijs voor het totale werk,
ondanks zijn voordeliger alternatief voor een onderdeel daarvan, uiteindelijk
niet de laagste is.

Om dit laatste bezwaar te ondervangen wordt in het UAR 1986 bepaald,
dat voor de opdracht van het werk volgens een alternatieve aanbieding uit-
sluitend degene in aanmerking komt die deze aanbieding heeft ingediend.
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Ook daardoor wordt het genoemde bezwaar echter nog niet helemaal uit de
wereld geholpen. Zo zou de aanbesteder aan de werking van deze bepaling
kunnen trachten te ontkomen door wel de grondgedachte van een alternatie-
ve aanbieding over te nemen, doch daaraan toch weer een eigen, min of
meer originele, uitwerking te geven. Maar zelfs wanneer de aanbesteder een
alternatieve aanbieding onversneden zou hebben overgenomen, zou zulks
veelal pas blijken als het werk reeds in uitvoering is. De kans op de op-
dracht is dan echter verkeken. Wel lijkt het mij in zo'n geval mogelijk de
schending van het toepasselijke aanbestedingsreglement ten grondslag te
leggen aan een vordering tot financiBle compensatie, maar een aannemer zat
die weg niet spoedig opgaan uit vrees de aanbesteder (en diens adviseurs)
voor het hoofd te stoten en daardoor zijn kansen op toekomstige opdrachten
bij voorbaat om zeep te helpen.

361. Tegen de achtergrond van het vorenstaande valt te begrijpen, dat de
animo om alternatieve aanbiedingen te doen in het algemeen niet bijster
groot is. Bij 66n aanbestedingsvorm, de enkelvoudige uitnodiging, ligt dat
echter anders.

Bij deze vraagtechniek wordt veelal aan de aanbieder gevraagd zijn
begroting open te leggen, waarna deze post voor post met de raming van de
aanbesteder wordt vergeleken. Blijkt daarbij aan een bestekpost een 'prijs-
kaartje' te hangen dat de aanbesteder afschrikt, dan is de aanbieder licht
geneigd de voorkeurspositie die hij als, op dat moment, enige aanbieder
inneemt te beschermen door van zijn kant op zoek te gaan naar een kosten-
besparend alternatief. De verhoogde kans op de opdracht die hij bij deze
aanbestedingsvorm heeft, zal voor de aanbieder voldoende opwegen tegen
het risico dat zijn moeite achteraf zal blijken vruchteloos te zijn geweest.

De mogelijkheid voor de aanbieder om het ontwerp te beinvloeden door
voor bepaalde besteksoplossingen alternatieven aan te dragen, wordt echter
ook bij de enkelvoudige uitnodiging getemperd door de omstandigheid dat
een aanbieding wordt gevraagd met betrekking tot een bouwplan dat reeds
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een definitieve vorm heeft bereikt. Alternatieve oplossingen die ingrijpende

wijzigingen inhouden van dat plan, zullen dan al gauw op weerstand stuiten
van de kant van de ontwerper.

b.       Bouwteam-methode doorbreekt scheiding tussen ontwerp- en
uitvoeringsfase

362. De strikte scheiding tussen ontwerp- en uitvoeringsfase die met de tot
dusver besproken aanbestedingsvormen gegeven is, leidt ertoe dat bij het
vervaardigen van het ontwerp nauwelijks kon worden geprofiteerd van de
specifieke deskundigheid die bij professionele uitvoerders aanwezig is.
Slechts langs de weg van een alternatieve aanbieding bleek hiertoe een
- bescheiden - mogelijkheid te bestaan. Bij 66n aanbestedingsvorm ligt dat
echter wezenlijk anders, namelijk bij de bouwteam-methode. In die methode
is het aandragen en overwegen van alternatieven functioneel geintegreerd in
het besluitvormingsproces, zodat zich hier niet het probleem voordoet van
psychologische weerstand tegen het overwegen van alternatieven aan het eind
van de besluitvorming.

Onder een bouwteam wordt gewoontijk verstaan, een tildelijkc vorm
van samenwerking op voet van gelijkheid tussen vertegenwoordigers van de
bouwprocesfuncties initiatief nemen, ontwerpen en uitvoeren, waarbij de
deelnemers in gecoQrdineerd verband de werkzaamheden verrichten die uit
de-eigen functie voortkomen, en daarenboven, waar mogelijk, door het geven
van 4dvies medewerken aan de taakvervulling van collega-deelnemers.
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Het meest bijzondere aspect van een bouwteam is, dat daarbij reeds in
de ontwerpfase wordt meegesproken door 66n of meer vertegenwoordigers
van de functie uitvoeren, bijvoorbeeld een bouwkundig aannemer en bij
gespecialiseerde werken eventueel ook nog 66n of meer aannemers op het
gebied van technische installaties. De rol die een bouwteam-aannemer vervult
is van adviserende aard. Hij denkt als uitvoeringsdeskundige mee over de
opzet van het ontwerp voor de bouw. Of de uitvoering van het mede door
hem ontwikkelde bouwplan ook metterdaad aan hem zal worden opgedragen,
is in dat stadium echter nog niet zeker. Wel pleegt een aannemer die wordt
uitgenodigd om aan een bouwteam deel te nemen, in het vooruitzicht te
worden gesteld, dat hij na de voltooiing van het werk als eerste, en op dat
moment ook enige, gegadigde een prijsaanbieding zal mogen doen met betrek-
king tot de uitvoering ervan. De bouwteam-aannemer heeft daardoor een
sterke uitgangspositie ter verwerving van de opdracht tot de bouw. Niettemin
kan hij zich daarvan pas zeker weten als zijn aanbod ook werkelijk door de
aanbesteder is aanvaard. Hij geldt tijdens de planfase als de beoogde uitvoer-

der, niet minder, maar ook niet meer.
Uit een oogpunt van aanbestedingstechniek valt de bouwteam-methode

dan ook te beschouwen als een variant van de enkelvoudige uitnodiging.84
Ook in geval van de bouwteam-methode wordt immers een door de aanbe-
steder geselecteerde gegadigde in de gelegenheid gesteld om buiten directe
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mededinging van andere gegadigden een prijsaanbieding te doen met betrek-
king tot de uitvoering van een bepaald werk. Het bijzondere van de bouw-
team-methode is echter, dat deze gegadigde hierbij reeds - in een adviseren-
de rol - betrokken is geweest bij de ontwikketing van het plan voor de
bouw.

363. Als variant van de enketvoudige uitnodiging zijn aan de bouwteam-me-
thode natuurlijk in de eerste plaats de voordelen verbonden die voor de
enkelvoudige uitnodiging in het algemeen al gelden. 5

Zo is ook de bouwteam-methode ertoe geeigend bij de keuze van de
gegadigde kwaliteitsoverwegingen te laten gelden en biedt zij een uitgelezen
mogelijkheid om rekening te houden met de specifieke deskundigheid en
technische outillage van de uit te nodigen gegadigde in relatie tot de aan
het werk te stellen eisen. Voorts kan door regelmatig met een bepaalde
aannemer een bouwteam te vormen, een vertrouwensrelatie ontstaan die uit-
zicht geeft op een harmonische samenwerking tijdens de bouw, een constante
kwaliteit en extra service. Bovendien wordt ook in geval van de bouwteam-
methode de invloed uitgeschakeld die opzetpraktijken op de prijsvorming
kunnen uitoefenen.

Daarenboven zijn aan de bouwteam-methode ook nog enkele specifieke
voordelen verbonden.86 In de eerste plaats kan in geval van een bouwteam
bij het vervaardigen van het ontwerp voor de bouw worden geprofiteerd van
de specifieke deskundigheid die aannemers op het terrein van de uitvoering
bezitten. Zulks kan de praktische uitvoerbaarheid van het uiteindelijke
ontwerp zeer ten goede komen, hetgeen in economisch opzicht kan worden
vertaald in besparing van tijd en daarmee ook van geld. Voorts beschikken
aannemers over een geprononceerd kostenbewustzijn dat gestaag wordt ge-
polijst door de onderlinge concurrentiestrijd waarin zij voortdurend gewik-
keld zijn. Toetsing van de voorlopige plannen van de ontwerper aan het
kostenbesef van de bouwteam-aannemer, kan ertoe leiden dat wordt over-
gestapt op andere, kostenbesparende, werkwijzen of constructies. Daarbij
moet worden bedacht dat de mogelijkheden tot beinvloeding van de kosten
van een bouwproces juist in de ontwerpfase het grootst zijn.87 Tenslotte
heeft de inschakeling van de latere uitvoerder in de ontwerpfase het voor-
deel dat deze zich reeds in een vroeg stadium in het werk kan verdiepen,
waardoor optimale condities worden geschapen voor een planmatige beheer-
sing van het bouwproces.88 Hieruit kan echter alleen voordeel ontstaan als
spoedig na het gereedkomen van het ontwerp tussen aanbesteder en bouw-
team-aannemer zodanige overeenstemming kan worden bereikt, dat de bouw
ook daadwerkelijk aan de laatste kan worden opgedragen.

364. Als variant van de enkelvoudige uitnodiging houdt ook de bouwteam-
methode in, dat de aanbiedingsprijs gevormd wordt buiten directe mede-
dinging van andere gegadigden. Wel zal er een latente mededinging bestaan
in verband met de mogelijkheid dat de aanbesteder bij gebreke van overeen-
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stemming over de prijs de relatie met de bouwteam-aannemer zal verbreken
en zich tot een volgende gegadigde zal wenden. Dat neemt echter niet weg
dat de druk om een scherpe prijs te zetten bij deze aanbestedingsvorm toch
minder sterk zal worden gevoeld dan bij een aanbesteding met meerdere
gegadigden. Hierdoor dreigt het gevaar dat de kostenbesparingen die uit het
bouwteam-overleg zijn voortgesproten, later weer geheel of gedeeltelijk
worden geneutraliseerd, doordat voor het werk een hogere prijs tot stand

komt dan bij een aanbesteding onder meerdere gegadigden het geval zou
zijn geweest.

Zoals eerders9 al ten aanzien van de enkelvoudige uitnodiging in het
algemeen is toegelicht, kan echter het ontbreken van een directe concurren-
tieprikkel worden gecompenseerd door de aanbieder te vragen zijn begroting
open te leggen en deze vervolgens post voor post met hem door te spreken.

Op deze wijze kan de aanbesteder van ieder besteksonderdeel nauwkeurig
nagaan of de daarvoor uitgetrokken bedragen redelijk zijn. Wil een dergelijke
vorm van prijsoverleg retel opwegen tegen het ontbreken van directe mede-
dinging, dan is - het zij hier nog eens herhaald - wel vereist, dat aan de
kant van de aanbesteder een goede kostendeskundigheid aanwezig is, hetzij
"in eigen huis", hetzij "ingehuurd' door inschakcling van een architect of
een professionele kostendeskundige.

Een extra middel om de prijsvorming binnen de perken te houden is
het vooraf vastleggen van de omslagpercentages die de aannemer in zijn be-
groting zal mogen opvoeren voor algemene kosten, winst, risico en algemene
bouwplaatskosten.90 Voorts zouden ook vooraf eenheidsprijzen kunnen worden
vastgelegd voor het verwerken van bepaalde materialen of het verrichten
van bepaalde werkzaamheden. Hoewel een aannemer er normaliter niet veel
voor zal voelen zijn onderhandelingspositie op die manier te laten inperken,

zal hij zich dit toch zonder veel moeite laten welgevallen, als zulks gepaard
gaat met de uitnodiging om tot een bouwteam toe te treden. Het uit zo'n
invitatie blijkende vertrouwen, alsmede de voorkeurspositie die de bouw-
team-aannemer als de beoogde uitvoerder geniet, bieden daarvoor voldoende
tegenwicht.

Tenslotte is nog een remmende factor tegen prijsopdrijving gelegen in

de omstandigheid dat een aannemer graag de reputatie zal verwerven (en
daarna behouden), dat hij een geschikte partner voor een bouwteam is. De
voorsprong die een bouwteam-aannemer als beoogde uitvoerder op zijn regu-
liere concurrenten heeft, vergroot immers zijn kans op de opdracht. Hij zal
zich daarom graag die voorkeurspositie waardig tonen door bij de prijsvor-

ming de nodige flexibiliteit op te brengen.
De genoemde factoren kunnen echter niet verhinderen dat het (met

name in een onderbezette markt) mogelijk blijft, dat door aanbesteding onder
meerdere gegadigden een zodanige concurrentie wordt uitgelokt, dat een
marktprijs tot stand komt die overeenkomt met (of zelfs nog lager is dan)
de kostprijs in een bouwteam-situatie.91 Het prijsvoordeel zal dan echter
niet, zoals bij een bouwteam, voortkomen uit reele besparingen door alter-
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natieve werkwijzen of materiaalkeuzen, doch uit het uitbenen of "vergeten'
van posten als algemene kosten, bouwplaatskosten, winst en risico. Derge-
lijke elementen horen echter bedrijfseconomisch op reele basis in de prijs
te worden doorberekend. Wordt dat niet gedaan, dan leidt zulks tot een
bedrijfseconomisch ongezonde prijs. In dat geval dreigt het gevaar, dat de
te leveren kwaliteit onder druk komt te staan. Goedkoop kan dan achteraf
duurkoop blijken.

365. De bouwteam-methode is nog een jonge aanbestedingsvorm. Zij kwam
voor het eerst, in de loop van de jaren vijftig, op in de sociale
woningbouw.m In deze sector werd het bouwteam-model ontwikkeld als
remedie voor een probleem waarmee men hier structureel te kampen heeft,
namelijk de vraag hoe men met een minimaal budget toch een aanvaardbaar
resultaat kan bereiken. De bouwteam-methode bleek voor dat doel zeer
geschikt te zijn en groeide daardoor gaandeweg uit tot een gangbare vraag-
techniek in deze sector.93

Daarnaast drong de bouwteam-methode ook door in de sector van de
utiliteitsbouw. In het bijzonder heeft zij hier ingang gevonden met betrek-
king tot grootschalige en technisch gecompliceerde bouwwerken, zoals bij-
voorbeeld ziekenhuizen.94 Naast de mogelijkheden tot kostenbesparing die
deze methode biedt, speelt daarbij stellig ook een rol dat het bouwteam-
model tevens een goede organisatiestructuur vormt ter collrdinatie van de
verscheidenheid aan disciplines die bij dergelijke projekten betrokken is.

366. Exacte cijfers over de mate waarin de bouwteam-methode in de praktijk
wordt toegepast zijn niet voorhanden. Wel worden in het Rapport van de
overleggroep Ordeningsthema's Aanbestedingswezen de resultaten vermeld
van een over de jaren 1975-1979 uitgevoerd onderzoek naar de Nederlandse
aanbestedingspraktijk.95 Daaruit blijkt zonneklaar dat de enketvoudige uit-
nodiging, waarvan de bouwteam-methode, als gezegd, een variant vormt, in
de onderzochte periode veruit de meest gehanteerde vraagtechniek was. In
de sector burgerlijke en utiliteitsbouw bedroeg haar "marktaandeel" liefst
80%, terwijl dit in de sector grond-, water- en wegenbouw met 60% ruim
boven de helft kwam.

Helaas was in dit onderzoek echter geen uitsplitsing gemaakt tussen de
"gewone' enkelvoudige uitnodiging en haar bouwteam-variant, zodat de mate
waarin de laatste vorm werd toegepast daaruit niet kon blijken. Gelet op de
extra voordelen die aan de bouwteam-methode verbonden zijn, kan men
echter wel veilig zeggen dat voor deze vraagtechniek potentieel een zeer
ruim toepassingsgebied open ligt.

236



3.    Bouwteam en overheid

3.1 OPENBARE AANBESTEDING UITGANGSPUNT?

367. De bouwteam-methode leidt ertoe, dat de aanbesteder 66n enkele gega-
digde, als beoogde uitvoerder, in een voorkeurspositie plaatst met betrekking
tot het verwerven van de opdracht. Ten aanzien van een particuliere aan-
besteder schuilt daarin geen probleem. Algemeen wordt aangenomen dat
tussen private personen contractsvrijheid  bestaat, hetgeen meebrengt dat
ieder vrij is in de keuze van zijn contractspartner. Door een aantal schrij-
vers wordt echter geleerd, dat de situatie wezenlijk anders ligt, ingeval de
overheid als vragende partij op de markt verschijnt. Die mag zich, zo wordt
betoogd, anders dan een particulier, bij de keuze van een contractspartner
niet laten leiden door een subjectieve voorkeur voor deze of gene gegadig-
de, doch behoort haar burgers gelijk te behandelen, door allen gelijkelijk in
staat te stellen voor haar leveranties te verrichten.

De grondlegger van deze gedachte is Droogleever Fortuijn geweest.97
Zijn zienswijze heeft in de literatuur veel navolging gevonden.98 Een belang-

rijke exponent daarvan is Spier die zich in zijn Leidse dissertatie  bij
Droogleever Fortuijn heeft aangesloten en diens visie nader heeft uitge-
bouwd. Volgens Spier blijft de overheid, ook wanneer zij "in civilibus" op-
treedt - bijvoorbeeld als koopster van goederen of aanbesteedster van wer-
ken - onderworpen aan de regels van het publiekrecht, waarbij hij met name
denkt aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.100 Uit 66n van
die beginselen, het gelijkheidsbeginsel, leidt Spier de regel af, dat de over-
heid bij het plaatsen van leveranties en het aanbesteden van werken, aan
iedere gegadigde voor een opdracht een gelijke kans behoort te geven op
het verwerven ervan, hetgeen zijns inziens met betrekking tot het aanbe-
steden van werken voert naar de vraagtechniek der openbare aan-
besteding. Weliswaar wenst Spier deze regel niet tot een "noodlottig101

dogma" te verheffen en laat hij er enkele uitzonderingen op toe, doch die
betreffen slechts marginale situaties. De normaal toe te passen procedure is

voor Spier toch die der openbare aanbesteding.

368. In mijn recensie van Spiers dissertatie in het maandblad Bouwrecht102

heb ik dit standpunt bekritiseerd. Mijns inziens is Spier bij het bepaten van
zijn voorkeur op de openbare aanbesteding te zeer gefixeerd geweest op het
gelijkheidsbeginsel en heeft hij te weinig oog gehad voor de bezwaren van
economische aard die aan deze vraagtechniek verbonden zijn. Zo gaat Spier
geheel voorbij aan het bij de openbare aanbesteding dreigende gevaar van
prijsbederf en de daarmee samenhangende risico's, zoals levering van gebrek-
kige kwaliteit, forceren van meerwerk, tussentijds faillissement van de aan-
nemer.103 Slechts het aspect van de afwenteling op de aanbesteder van
calculatiekosten via opzetcontracten krijgt enige aandacht. Het bezwaar van
de kostenverhoging die daaruit kan voortvloeien, wordt echter door Spier
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luchthartig weggewuifd met het argument dat opzetcontracten "een nuttige
en redelijke functie vervullen, al was het maar omdat de niet uitverkoren
aannemers op die wijze hun kosten, gemaakt ten behoeve van de inschrij-
ving, vergoed krijgen".104 Dat moge op zich waar zijn, maar daarmee is nog
met gezegd, dat het doelmatig is een aanbestedingsvorm te kiezen die aan-
leiding kan geven tot een cascade van - op zich gerechtvaardigde - reken-
vergoedingen. Het geld dat daarmee gemoeid is, zou beter ten nutte van het
werk zelf kunnen worden aangewend.

..Tegenover de door mij opgevoerde nadelen van de openbare aanbeste-
ding staat ontegenzeggelijk het door Spier genoemde voordeel van de kansge-
lijkheid die daarbij aan de deelnemers geboden wordt. Dit voordeel heeft
echter slechts betrekkelijke waarde. De gelijkheid betreft alleen de kans op
het kunnen inschrijven, doch niet de kans op het verwerven van de op-
dracht.105 De kans daarop wordt namelijk in sterke mate bepaald door de
relatieve marktposities der deelnemende bedrijven.106 Die zijn echter in
geval van een openbare aanbesteding juist zeer ongelijk door de heterogeni-
teit van het aanbod dat daarbij in de markt is. Zo is het bijvoorbeeld voor
een bedrijf dat gewend is goede kwaliteit te leveren en een daarop in-
gestelde personeelsbezetting en organisatiestructuur heeft, bijzonder moeilijk
om het op te moeten nemen tegen een bedrijf dat crop is gericht in te
schrijven voor scherpe prijzen waarin het leveren van (dienovereenkomstig)
marginale kwaliteit verdisconteerd is.

Bij afweging van enerzijds de ernst van de bezwaren die uit een oog-
punt van economische doelmatigheid tegen de openbare aanbesteding kunnen
worden ingebracht, tegenover anderzijds het slechts betrekkelijke voorded
van de kansgelijkheid die bij deze vraagtechniek tussen de aanbieders be-
staat, kom ik tot de slotsom dat het onwenselijk zou zijn, wanneer de
overheid in beginsel zou zijn aangewezen op de openbare aanbesteding.

369. Spiers eenzijdige keuze voor de openbare aanbesteding kan ik daarom
niet onderschrijven. Wel kan ik een eind weegs met hem meegaan. Ik ben het
namelijk eens met zijn uitgangspunt dat de overheid bij de keuze van een
aanbestedingsmethode, acht hoort te slaan op het gelijkheidsbeginsel. Die
plicht gaat echter mijns inziens niet verder dan uit een oogpunt van econo-
mische rationaliteit aanvaardbaar is, omdat de overheid anders in strijd zou
handelen met een andere verplichting die zij heeft, namelijk het doelmatig
besteden van de aan haar toevertrouwde gelden. 107

Dit standpunt doet de vraag rijzen of er een aanbestedingsvorm bestaat
die beantwoordt aan het gelijkheidsbeginsel, doch niet mank gaat aan de
bezwaren die aan de openbare aanbesteding kleven. Mij dunkt dat er inder-
daad een methode is die aan dit

" rogramma van
eisen" voldoet: de aan-

besteding met voorafgaande selectie.
Deze aanbestedingsvorm houdt een openbare uitnodiging in om deel te

nemen aan een procedure tot selectie van tan of meer gegadigden aan wie
de gelegenheid zal worden geboden een prijsaanbieding te doen met betrek-
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king tot een door de aanbesteder bepaald werk. Evenals bij de openbare

aanbesteding wordt ook bij deze vorm het voornemen van de aanbesteder
om een bepaald werk aan te besteden, algemeen bekend gemaakt. Daardoor
kan in brede kring voor de aanbesteding belangstelling worden opgewekt.
Bij deze methode staat echter niet de inschrijving voor iedere gegadigde

open, doch slechts de deelneming aan de voorselectie. Het op te roepen
aanbod kan hierdoor vooraf kwalitatief worden getoetst, hetgeen de moge-
lijkheid biedt de mededinging te beperken tot bedrijven die qua ervaring, be-
drijfsgrootte, personeelsbezetting, technische outillage en financiele draag-
kracht geschikt zijn voor de gevraagde soort werk. Indien het deelnJmersveld
aan de hand van dergetijke criteria adequaat is geselecteerd, zullen louter
aan elkaar gelijkwaardige bedrijven in de slag zijn, waardoor de concurren-
tiestrijd op een reelere basis zal worden gevoerd dan in geval van een voor
een ieder toegankelijke openbare aanbesteding.109 Het gevaar van prijsbederf
is dan goeddeels bezworen. Anderzijds ligt in deze aanbestedingsvorm toch
een belangrijk element van kansgelijkheid besloten, omdat iedere gegadigde
een gelijke kans heeft tijdens de selectieprocedure aan te tonen dat hij
voor het werk gekwalificeerd is.

De aanbcsteding niet selectie biedt ook dc mogelijkheid door beperking
van het aantal deelnemers, een grens te stellen aan de rekenkosten die de
aanbesteder via het opzetsysteem in rekening kunnen worden gebracht. Wel
kan door de beperking van het aantal inschrijvers nog de moeilijkheid ont-
staan, dat meer gegadigden aan de gestelde selectiecriteria blijken te voldoen
dan de aanbesteder tot inschrijving wil toelaten. Het gelijkheidsbeginsel
geeft mij echter een eenvoudige methode in ter oplossing van dit probleem,

namelijk loting.

370. Ter voorkoming van een te grote euforie mag ik niet nalaten te wijzen
op enkele bezwaren die tegen de aanbesteding met voorafgaande selectie
kunnen worden ingebracht. Zo valt niet te ontkennen dat de selectieproce-
dure een zekere omslachtigheid met zich meebrengt. Aspirant-inschrijvers
moeten iedere keer opnieuw allerlei gegevens verzamelen en documenten
overleggen ter staving van hun geschiktheid voor het aan te besteden werk,
terwijl aanbesteders op hun beurt telkens alle ontvangen informatie moeten
toetsen. Het zou beide categorietn veel tijd en moeite kunnen besparen,
indien de in dit kader relevante gegevens, voor zover mogelijk, zouden
kunnen worden ingeschreven in een register. Een concreet voorstel tot het
opzetten van zo'n register is enkele jaren geleden gedaan in het Rapport
van de overleggroep Ordeningsthema's Aanbestedingswezen.110 Dit idee ver-
dient stellig navolging.

Een groter probleem vormt het door Spierlll gesignaleerde gevaar dat
de aanbesteder een hem niet welgevallige gegadigde via de selectieprocedure
zou kunnen "wegwerken". Wil de aanbesteding met voorafgaande selectie

werkelijk recht doen aan het gelijkheidsbeginsel, dan moet deze aan-
bestedingsmethode waarborgen inhouden tegen subjectieve willekeur. In de
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eerste plaats zal daarvoor nodig zijn dat de selectienormen vooraf objec-
tief worden vastgelegd. In de vorige versie van het meest gangbare aanbe-
stedingsreglement, het UAR11; ontbrak zulk een vereiste, hetgeen door
Spier113, mi. terecht, als een ernstige lacune aan de kaak werd gesteld.
Bij de wijziging van het UAR in 1986 is dit verzuim echter hersteld. Thans
wordt daarin vereist dat in de bekendmaking van de aanbesteding met voor-
afgaande selectie, alle maatschappelijke, technische, organisatorische en
financieel-economische eisen worden vermeld, waaraan gegadigden moeten
voldoen om voor een uitnodiging tot inschrijving in aanmerking te komen.114
Voorts wordt gestipuleerd dat die eisen "objectief en 'eenduidig" moeten
zijn, alsmede in redelijke verhouding dienen te staan tot aard en omvang
van het werk.115

Een tweede waarborg tegen willekeur bij de selectie bestaat indien de
aanbesteder desgevraagd verplicht is een afgewezen gegadigde mede te delen
waarom hij niet tot inschrijving is uitgenodigd. Deze waarborg wint voorts
nog aan kracht, indien de validiteit van de opgegeven redenen tot afwijzing
vatbaar is voor rechterlijke toetsing. Bij de wijziging van het Uniform
Aanbestedingsreglement in 1986 zijn beide elementen van deze waarborg in
de aanbestedingsprocedure ingebouwd.116

371. Het bijzondere van de onderhavige aanbestedingsvorm schuilt in de
selectiefase die aan de eigenlijke inschrijving voorafgaat. Deze fase wordt
afgesloten door de uitnodiging aan 66n of meer gegadigden om daadwerke-
lijk in te schrijven. Wordt slecht 66n gegadigde daartoe uitgenodigd, dan
loopt de procedure verder door over het spoor van de enketvoudige uitnodi-
ging.

Gelet op de laatste mogelijkheid ligt het voor de hand aan te nemen
dat ook de bouwteam-methode, die immers een variant is van de enkelvou-
dige uitnodiging,117 kan worden ingebed in de structuur van de aanbesteding
met voorafgaande selectie. In de praktijk komt die combinatie ook voor. In
deze zetting lijkt de bouwteam-methode mij ook voor de aanbestedende
overheid een aanvaardbare aanbestedingsvorm. Weliswaar zal hierbij de proce-
dure uitmonden in een voorkeurspositie voor de bouwteam-aannemer, doch
daaraan is dan een selectiefase voorafgegaan die mijns inziens voldoende
elementen van openbaarheid en kansgelijkheid in zich bergt, om te kunnen
waarmaken dat ook op het punt van de bouwteam-geschiktheid aan het
gelijkheidsbeginsel recht wordt gedaan.

3.2 WETrELIJKE VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT
AANBESTEDINGEN

a.      Aanbesteding door de rijksoverheid

372. De gedachte dat de overheid bij haar aanbestedingsbeleid acht hoort te
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slaan op het gelijkheidsbeginsel, is ook concreet tot uitdrukking gebracht
in enkele, specifiek voor overheidsaanbestedingen gegeven, wettelijke voor-
schriften.

Zo geldt voor door de rijksoverheid te houden aanbestedingen het
Besluit Aanbesteding van Werken (BAW).118 Dit Besluit is in 1973 uitgegeven
onder vigeur van de (oude) Comptabiliteitswet van 1927 en is later bij de
vervanging van die wet door de Comptabiliteitswet van 1976 krachtens een
overgangsbepaling vooralsnog van kracht gebleven. Het BAW dient mede119

ter uitvoering van een tweetal Europese richtlijnen, de liberalisatierichtlijn
die de opheffing beoogt van tussenstatelijke belemmeringen die in de weg
kunnen staan aan het verkrijgen van overheidsopdrachten voor de uitvoering
van werken, en de co6rdinatierichtlijn die strekt tot coordinatie van de
procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering
van werken.120 De laatste richtlijn is onlangs ingrijpend gewijzigd.121 Het
BAW zal daaraan moeten worden aangepast. De richtlijn geeft de Lid-staten
daarvoor slechts kort de tijd, namelijk tot 19 juli 1990.122 Hieronder zal
eerst de huidige versie van het BAW ter sprake komen. Daarna zal worden
ingegaan op enkele onderdelen van de nieuwe coordinatierichtlijn die voor
oils underwerp van bijzondere betekenis zijn.

Onder vigeur van het BAW 1973 dient onderscheid te worden gemaakt
tussen werken waarvan het geraamde bedrag gelijk is aan of meer bedraagt
dan 1 miljoen rekeneenheden (ECU)123, en werken waarvan de kosten op
minder dan die som worden geraamd. Bij het plaatsen van overheidsopdrach-
ten tot uitvoering van werken van de eerste categorie moeten de in de libe-
ralisatie- en de coOrdinatierichtlijn vervatte voorschriften worden toege-
past.124 De toepasselijkheid van de co6rdinatierichtlijn ten aanzien van deze
werken houdt in, dat de keuzevrijheid van de aanbestedende overheid in
beginsel beperkt is tot twee in de richtlijn geregelde aanbestedingsvormen,
de openbare en de niet openbare procedure. Naar Nederlandse terminologie
vertaald betekent zulks dat de keuze beperkt is tot de openbare aanbeste-
ding of de aanbesteding met voorafgaande selectie.125 Deze keuzebeperking
lijdt echter uitzondering in een achttal in de richtlijn omschreven geval-126

len, hieronder verkort weergegeven als volgt:
1.   bij toepassing van een van de in de richtlijn vervatte procedures zijn

geen (regelmatige) inschrijvingen gedaan;
2.    het gaat om werken waarvan de uitvoering om technische of artistieke

redenen, dan wel wegens de bescherming van exclusieve rechten slechts
aan een bepaalde ondernemer kan worden toevertrouwd;

3.    het gaat om werken die slechts worden uitgevoerd bij wijze van onder-
zoek, proefneming of vervolmaking;

4.    in geval van dringende spoed, voortvloeiende uit voor de aanbestedende
diensten onvoorziene gebeurtenissen;

5.   indien het betreffende werk geheim is verklaard of het belang van de
staatsveiligheid een andere procedure vereist;

6.   indien het gaat om aanvullende werken die niet in het oorspronkelijke
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project waren inbegrepen, doch (tengevolge van onvoorziene omstan-
digheden) wel nOO(17Akelijk zijn geworden;

7.    indien het gaat om werken die een herhaling vormen van eerdere soort-
gelijke werken;

8.   in buitengewone gevallen, indien het werken betreft waarvan de aard
en de onzekere omstandigheden verhinderen dat vooraf een algemene
vaststelling van prijzen plaatsvindt.

Voor het geval zich zulk een uitzondering voordoet, bepaalt het BAW vervol-
gens dat alsdan mag worden geopteerd voor 66n van de twee andere vormen,
de onderhandse aanbesteding en de onderhandse aanbesteding na selectie.127

Is echter ook aanbesteding volgens 66n van de laatste methoden niet moge-
lijk of, naar het oordeel van de aanbesteder, ondoelmatig, dan "wordt geen
aanbesteding gehouden en wordt het werk uit de hand gegund: 128

373. Uit de laatste geciteerde zinsnede blijkt dat het BAW de gunning uit de
hand niet beschouwt als een vorm van aanbesteding. Mijns inziens is zij dat
echter wel. Ook de gunning uit de hand valt te beschouwen als een vraag-
techniek die juridisch een uitnodiging inhoudt tot het doen van een aanbod;
zij het gericht tot (vooralsnog) 66n gegadigde. Dit dubbelaspect komt helder
tot uitdrukking in de benaming enkelvoudige uitnodiging die gangbaar is129

als alternatief voor de term gunning uit de hand.
Hoewel bij deze vraagmethode in eerste instantie slechts 66n aanbieder

in de markt is, zodat geen directe mededinging plaatsvindt, is hierbij toch
weI van indirecte mededinging sprake. Immers de uitgenodigde gegadigde zal
bij het bepalen van zijn aanbod rekening dienen te houden met de kans dat
de aanbesteder, zo het uitgebrachte aanbod hem tegenvalt, zich vervolgens
tot een concurrent zal wenden. Aangezien derhalve ook de enkelvoudige
uitnodiging (gunning uit de hand) kan worden gezien als een op het verkrij-
gen van een concurrerende inschrijving gerichte vraagtechniek, lijkt het
mij zuiverder ook haar te typeren als een aanbestedingsvorm.

374. Tenslotte kan ook de bouwteam-methode als aanbestedingsvorm in aan-
merking komen. De co8rdinatierichtlijn laat deze methode namelijk uitdrukke-
lijk als bijzondere procedure toe met betrekking tot het ontwerpen en bou-

130 Zulkswen van woningcomplexen in het kader van de sociale woningbouw.
is op verzoek van Nederland geschied,131 hetgeen een onderstreping vormt
van de betekenis die de bouwteam-methode hier te lande heeft op het terrein
van de sociale woningbouw.

Voor het geval van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, schrijft
de richtlijn enkele nadere regels voor die er in wezen op neer komen dat
de bouwteam-methode alsdan moet worden ingebed in de procedure van de
aanbesteding met voorafgaande selectie. In die zetting is zij echter, zoals
hierboven bleek,132 als variant van de enkelvoudige uitnodiging, per definitie
al mogelijk, zodat het mijns inziens overbodig was een speciale bepaling aan
de bouwteam-methode te wijden. Nu dat wel is gebeurd, dreigt bovendien
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het gevaar dat men via een a contrario-redenering op de - verkeerde - ge-
dachte zou kunnen komen, dat de bouwteam-methode buiten het terrein van
de sociale woningbouw niet toelaatbaar zou zijn.

375. Werken waarvan het geraamde bedrag minder bedraagt dan 1 miljoen
rekeneenheden vallen buiten het bereik van de coardinatierichtlijn. Niettemin
beperkt het BAW ook ten aanzien van deze categorie de keuzevrijheid van
de aanbestedende overheid in beginsel tot de openbare aanbesteding of de
aanbesteding met voorafgaande selectie.133 Deze keuzebeperking lijdt echter
in een groot aantal situaties uitzondering. In de eerste plaats zijn de acht,
hierboven in het kort weergegeven, uitzonderingsgevallen van art. 9134

co8rdinatierichtlijn integraal in het BAW geYncorporeerd en daarenboven
zijn aan die reeks nog de volgende vijf extra uitzonderingen toegevoegd..135

1.    het werk is van zodanig geringe omvang dat de aan een openbare aan-
besteding of een aanbesteding met voorafgaande selectie verbonden
kosten niet gerechtvaardigd zouden zijn;

2. goede gronden doen verwachten dat openbare aanbesteding of aanbeste-
ding met voorafgaande selectie niet in het financieel belang van het
rijk zal zijn;

3.  aan het werk te stellen bijzondere eisen zouden bij openbare aan-
besteding of aanbesteding met voorafgaande selectie niet tot hun recht
komen;

4.  het werk is van zodanige aard dat toezicht tijdens en keuring na de
gereedmaking geen afdoende waarborg van deugdelijkheid verschaffen;

5.   er is een bijzondere aanbieding ontvangen, waarvan de aanvaarding in
het belang van het rijk is.

Het komt mij voor dat in dit laatste quintet heel wat "caoutchouc" verwerkt
is, waardoor de aanbestedende overheid een ruime bewegingsvrijheid wordt
gelaten.

Indien zich 66n van de dertien in het BAW voorziene uitzonderingsge-
vallen voordoet, mag van het houden van een openbare aanbesteding of een
aanbesteding met voorafgaande selectie worden afgezien en mag worden ge-
kozen voor hetzij de onderhandse aanbesteding, hetzij de onderhandse aan-
besteding na selectie.136 Is echter ook aanbesteding volgens 66n van beide
laatste methoden niet mogelijk of, naar het oordeel van de aanbesteder,
ondoelmatig, dan mag worden geopteerd voor de enkelvoudige uitnodiging
(gunning uit de hand).137 In het laatste geval lijkt mij ook de weg open te
staan naar de bouwteam-methode, die immers, zoals eerder138 bleek, een
variant is van de enkelvoudige uitnodiging.

376. Onder vigeur van het BAW is de bouwteam-methode sec dus slechts bij
wijze van uitzondering toelaatbaar. Zoals hierboven139 bleek kan zij echter
ook worden ingebed in de procedure van de aanbesteding met voorafgaande
selectie. In die indirecte vorm is de bouwteam-methode thans nog onbeperkt
toepasbaar. Deze mogelijkheid wordt echter nagenoeg geblokkeerd in de
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nieuwe coardinatierichtlijn waaraan, als gezegd, ons nationale aanbestedings-
recht binnenkort moet zijn aangepast. Hierin wordt namelijk de eis gesteld
dat bij de niet openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie)
minimaal vijf inschrijvers tot inschrijving dienen te worden uitgenodigd.140
Dat sluit de poort voor de mogelijkheid om na de selectiefase over te stap-
pen op de enkelvoudige uitnodiging, c.q. de bouwteam-methode. Onder het
regime van de nieuwe richtlijn is een enkelvoudige uitnodiging slechts toege-
staan, indien zich 66n van de daarin voorziene uitzonderingen voordoet
waarin mag worden afgeweken van de regel dat gebruik moet worden ge-
maakt van hetzij de openbare procedure, hetzij de niet openbare procedure.
Deze uitzonderingen komen goeddeels overeen met die welke de oude richt-
lijn reeds inhield en die hierboven verkort zijn opgesomd.141 In drie van
die gevallen - in mijn opsomming de nummers 1 (voor zover sprake is van
onregelmatige inschrijvingen), 3 en 8 - geldt echter nog een verdere beper-
king, doordat voor die situaties als alternatief slechts wordt toegelaten de
(nieuwe) procedure van gunning via onderhandelingen, na een voorafgaande
bekendmaking van een uitnodiging tot inschrijving. Daarvoor wordt eveneens

142een minimum aantal deelnemers vereist, namelijk drie , zodat ook in die
situatie de weg naar de enkelvoudige uitnodiging is afgesneden.

De nieuwe richtlijn biedt dus vrijwel geen ruimte voor de enkelvoudige
uitnodiging, c.q. de bouwteam-methode. Daar komt nog bij dat de nieuwe
richtlijn haar regime ook van toepassing verklaart op het aanbesteden van
werken die voor de helft of meer worden gesubsidieerd door de overheid.143

Hiertegenover staat echter dat de drempel van waaraf overheidsopdrachten
onder de richtlijn vallen fors is verhoogd, van 1 miljoen ECU naar 5 miljoen
ECU.144 Tenslotte zij vermeld dat de in de oude richtlijn voorkomende uit-
zondering ten gunste van bouwteams voor projecten op het terrein van de
sociale woningbouw, gehandhaafd is.145

b.     Aanbesteding door lagere overheden

377. Ook voor de lagere overheden gelden wettelijke voorschriften waarin de
keuzevrijheid met betrekking tot de door hen te hanteren aanbestedings-
vormen beperkt wordt. Zo bepaalt de Wet aanbesteding van werken lagere
publiekrechtelijke lichamen146 dat de besturen van provincies, gemeenten en
waterschappen bij het plaatsen van opdrachten tot uitvoering van werken,
als bedoeld in de liberalisatie- en de coDrdinatierichtlijn, de in die richtlij-
nen vervatte bepalingen dienen toe te passen. De toepasselijkheid van de
coardinatierichtlijn houdt ook voor deze lagere overheden in, dat zij met
betrekking tot het aanbesteden van werken waarvan het geraamde bedrag 1
miljoen rekeneenheden of meer bedraagt, slechts de keus hebben uit, hetzij
de openbare aanbesteding, hetzij de aanbesteding met voorafgaande selectie.
Opgemelde wet stelt echter voor de lagere overheden, anders dan het BAW
doet voor de rijksoverheid, geen nadere regels voor het geval zich een in
de coOrdinatierichtlijn voorziene uitzondering voordoet, dan wel de kosten
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van het aan te besteden werk op minder dan 1 miljoen rekeneenheden wor-
den geraamd.

In beide laatste situaties laat opgemelde wet de lagere overheden dus
geheel vrij in de wijze van aanbesteden. Dat sluit echter niet uit dat die
vrijheid nog kan worden begrensd door andere wettelijke voorschriften die
de bevoegdheden van deze lichamen regelen. Voor de provinciale overheden
ontbreken zulke beperkingen echter. Uit art. 107 Provinciewet vloeit integen-
deel voort dat het provinciaal bestuur volledige vrijheid heeft inzake de
wijze waarop in zijn opdracht verrichte werken worden aanbesteed. Wel
kan worden betoogd dat ook deze vrijheid wordt begrensd door de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur die ieder overheidshandelen omlijnen. 147
Uit het daartoe behorende gelijkheidsbeginsel lijkt mij nu voort te vloeien,
dat de provinciale overheden, voor zover zulks economisch niet irrationeel
zou zijn, toch ten minste voor de aanbesteding met voorafgaande selectie
horen te kiezen.148

Een geheel ander geluid dan zojuist uit de Provinciewet viel te be-
luisteren, klinkt op uit de gemeentewet. Hierin wordt namelijk bepaald dat
de gemeente in het openbaar dient aan te besteden "behoudens de gevallen,
waarin om bijzondere redenen, onderhandse aanbesteding niet in het belang
der gemeente ware".149 In dit voorschrift ligt een keuzebeperking besloten:
de openbare aanbesteding dient regel te zijn, de onderhandse uitzondering.
Deze bepating is echter allengs tot een dode letter geworden. De openbare
aanbesteding wordt door de gemeentelijke overheden nog maar weinig toe-
gepast. In de regel wordt gekozen voor de onderhandse aanbesteding of de,
in de gemeentewet niet voorziene, enkelvoudige uitnodiging.150 Gelet op de
ernstige bezwaren die tegen de openbare aanbesteding kunnen worden aan-
gevoerd,151 kan ik het billijken als gemeenten de door de gemeentewet
uitgesproken voorkeur voor juist die vorm negeren. Evenals ik echter zoaven
heb betoogd ten aanzien van de provinciale overheden, vloeit uit het ge-
lijkheidsbeginsel ook met betrekking tot de gemeentelijke overheden voort,
dat zij, voor zover zulks economisch niet irrationeel zou zijn, ten minste
zouden horen te kiezen voor de aanbesteding met voorafgaande selectie.

Ten aanzien van de waterschappen tenslotte valt nog op te merken,
dat keuzebeperkingen kunnen voortvloeien uit de voor hen vastgestelde
reglementen. Wat dit betreft bestaat echter geen uniformiteit, de situatie
kan per provincie verschillen.152

c.        Overheidsinvloed op aanbestedingsbeleid van particuliere
instellingen

378. In het voorafgaande is gebleken dat de beleidsvrijheid van de overheid
met betrekking tot de wijze van aanbesteden van in haar opdracht uit te
voeren werken, door verschillende wettelijke voorschriften wordt begrensd.
Op grond van weer andere wettelijke voorschriften dienen sommige particu-
liere organisaties, zoals woningcorporaties, bijzondere onderwijsinstellingen
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en ziekenhuisinstellingen, hun voorgenomen bouwplannen te onderwerpen aan
overheidstoezicht, hetgeen de overheid de gelegenheid verschaft invloed uit
te oefenen op het aanbestedingsbeleid van zulke instellingen. Hieronder zal
dit aspect nader worden belicht voor de genoemde categoriedn.

153

Woningcorporaties

379. Ingevolge de Woningwet kan aan woningcorporaties die zijn aan te
merken als "toegelaten instellingen" op het gebied van volkshuisvesting,
geldelijke steun worden verleend ter financiering van woningbouwprojec-
ten.154 Deze steun kan worden geboden in de vorm van een rijkslening.
Zo'n lening kan echter krachtens het Besluit geldelijke steun volkshuisves-
ting uitsluitend worden verstrekt onder door de minister van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) te stellen algemene voor-

15waarden. 5 Bedoelde voorwaarden zijn vervat in een bijlage bij de Beschik-
king leningen toegelaten instellingen.156 In artikel 3 daarvan wordt bepaald,

dat burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de woningen zullen
worden gebouwd, van de betrokken instelling kunnen verlangen, dat de
werken waarvoor de lening is verstrekt openbaar zullen worden aanbesteed.
Dit betreft echter niet meer dan een suggestie, zoals blijkt uit de Circulaire
van de staatssecretaris van VROM waarin opgemelde Beschikking wordt toe-
gelicht.157 Daarin wordt opgemerkt: "In het algemeen zal er zeker niet
steeds aanleiding zijn om de werken openbaar aan te besteden. Zou echter
een betrekkelijk lange tijd door de toegelaten instelling zijn samengewerkt
met 66n en hetzelfde bedrijf, dan zou daarin grond gelegen kunnen zijn een
openbare aanbesteding te verlangen. Er kunnen overigens nog andere goede

redenen zijn voor een openbare aanbesteding."
Anders dan de staatssecretaris zie ik juist geen goede redenen die

zouden pleiten voor de openbare aanbesteding. Zoals ik hierboven158 heb
uiteengezet, acht ik deze aanbestedingsvorm integendeel zeer ondoelmatig.
Mij lijkt de bouwteam-methode veel meer geeigend voor projecten op het
gebied van de sociale woningbouw. Men staat daarbij namelijk steeds voor
de opgave om met zo weinig mogelijk geld, zoveel mogelijk kwaliteit te
verkrijgen. Daarop biedt, zoals hierboven werd toegelicht, de bouwteam-159

methode een goed perspectief, omdat zij ertoe strekt dat reeds in de ont-
werpfase (waarin de beinvloedbaarheid van de bouwkosten vele malen groter
is dan in de latere fasen van het bouwproces) kan worden geprofiteerd van
de specifieke kostendeskundigheid van een aannemer. De bouwteam-methode
is dan ook in kringen van woningcorporaties zeer ingeburgerd. Trouwens,
ook de rijksoverheid heeft in ander verband van een positieve houding
hieromtrent doen blijken. De in de co6rdinatierichtlijn opgenomen uitzonde-
ring ten gunste van bouwteams voor projecten op het gebied van de sociale
woningbouw, is immers juist aan de voorspraak van de Nederlandse regering
te danken. 160
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380. Krachtens het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting behoeft
een woningcorporatie ook voor het bouwen van woningen zonder geldelijke
steun van de overheid, de voorafgaande toestemming van burgemeester en
wethouders van de gemeente waarin die woningen zullen worden gebouwd.

161

De overheid heeft zich dus eveneens invloed willen voorbehouden op bouw-
activiteiten van woningcorporaties waarbij zij niet financieel betrokken is.
In de Circulaire waarin de staatssecretaris van VROM toelicht welke factoren
naar zijn oordeel een rol dienen te spelen bij de besluitvorming in dezen,
wordt over de wijze van aanbesteden niet gerept.

162 Wel wordt daarin ge-
wezen op het belang van een sluitende exploitatie-opzet. Daarvoor is in
ieder geval nodig de stichtingskosten van de te bouwen woningen zo laag
mogelijk te houden. In verband daarmee zouden burgemeester en wethouders
de voorgenomen wijze van aanbesteden ter discussie kunnen stellen.

Bijzondere onderwijsinstellingen

381. Bijzondere onderwijsinstellingen kunnen op grond van verschillende
wetten onderworpen zijn aan preventief overheidstoezicht op door hen te
ontwikkelen, doch uit 's rijks kas te bekostigen, bouwplannen.

Zo dienen krachtens de Wet op het basisonderwijs bouwplannen voor
de huisvesting van een bijzondere school, ter goedkeuring te worden inge-

163 Dezendiend bij burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente.
kunnen hun goedkeuring aan die plannen onder meer onthouden indien de
geraamde kosten naar hun oordeel te hoog zijn.164 Deze weigeringsgrond
verschaft burgemeester en wethouders een mogelijkheid om zich te kunnen
inlaten met de wijze van aanbesteden.

Bouwplannen voor de huisvesting van bijzondere scholen voor voortge-
zet onderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs, zijn
krachtens de onderscheidenlijk voor deze onderwijstypen geldende wetten,
onderworpen aan de goedkeuring van de minister van Onderwijs en Weten-
schappen (0 en W) of, als sprake is van een school voor landbouwonderwijs,
van de minister van Landbouw en Visserij (L en V).165 Ook deze goedkeu-
ringseis biedt de mogelijkheid voorwaarden te stellen met betrekking tot de
wijze van aanbesteden. In de praktijk gebeurt dat ook. Het ministerie van 0
en W voert hierbij als vast beleid dat in principe onder meerdere gegadigden
dient te worden aanbesteed en dat hiertoe, afhankelijk van de omvang van
het werk, minimaal 3-5 gegadigden moeten worden uitgenodigd. De enkel-
voudige uitnodiging, en daarmee ook de bouwteam-methode, worden dus in
beginsel uitgesloten. Wel loopt er op het ogenblik een experiment om in
bouwteam-verband een "bouwstroom" van meerdere scholen per jaar te rea-
liseren, waarbij beoogd wordt door continuiteit in de opdrachtverstrekking,
een verlaging van de bouwkosten te bereiken.

Voor de Katholieke Universiteit van Nijmegen en de Vrije Universiteit
van Amsterdam geldt nog een speciaal regime. Deze instellingen staan name-
lijk vermeld op de lijst van "publiekrechtelijke rechtspersonen" in de zin
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van de co6rdinatierichtlijn.166 Dat betekent dat zij bij het aanbesteden van
werken ten bedrage van 1 miljoen rekeneenheden of meer de bepalingen
van de coordinatierichtlijn in acht moeten nemen. Zoals hierboven107 bleek,
sluit dat indirecte toepassing van de bouwteam-methode (door inbedding in
de procedure van de aanbesteding met voorafgaande selectie) thans nog niet
uit, doch wordt deze mogelijkheid wel bedreigd door de voorgestelde wijzi-
ging van de richtlijn. Tenslotte zij erop gewezen dat er bij de samenstel-
ling van bovengenoemde lijst nog een bijzondere instelling voor wetenschap-
pelijk onderwijs over het hoofd is gezien, en wel de toenmalige Katholieke
Hogeschool Tilburg (thans Katholieke Universiteit Brabant). Small is beauti-
ful!

Ziekenhuisinstellingen

382. Ingevolge de Wet ziekenhuisvoorzieningen behoeft een inrichting voor
gezondheidszorg voor de bouw van een ziekenhuisvoorziening een vergunning
van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.168 Deze pleegt
aan de verlening van zo'n vergunning de voorwaarde te verbinden dat de
bouw moet worden aanbesteed onder ten minste vijf inschrijvers. Van dit
beleid wordt slechts bij hoge uitzondering afgeweken.169 De bouwteam-me-
thode is dus op het ogenblik voor de bouw van ziekenhuisvoorzieningen in
beginsel niet toepasbaar.

4.    Bouwteam-relatie als voorbereidende hulpovereenkomst

4.1   VERPLICHTING TOT REEEL (UIT)ONDERHANDELEN

383. Hoewel de bouwteam-methode erop is gericht ontwerp- en uitvoerings-
fase zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, valt een geheel naadloze
aaneensluiting daarvan niet te bereiken, zo lang althans het bouwteam ligt
ingebed in de procedure van de enkelvoudige uitnodiging.170 Tussen beide
stadia ligt dan immers een onvermijdelijke overgangszone, de fase van de
prijsvorming, waardoor ontwerp- en uitvoeringsfase toch principieel van
elkaar gescheiden worden. Van het verloop van die tussenfase zal het af-
hangen of aan de bouwteam-aannemer ook werkelijk de uitvoering zal worden
gegund van het bouwplan dat hij zelf mee heeft helpen ontwikkelen. Boven
het bouwteam zweeft daarom in dit stadium als een dreigend "zwaard van
Damocles", de kans dat aanbesteder en aannemer het uiteindelijk niet eens
zullen worden over de prijs.

384. Als het prijsoverleg mislukt en de band tussen aanbesteder en bouw-
team-aannemer om die reden wordt doorgesneden, zullen voor beide partijen
problemen ontstaan. De aanbesteder zal hierdoor tijd verliezen, want in
plaats van het werk aan een volledig ingewerkte aannemer te kunnen gunnen,
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moet hij op zoek gaan naar een vervanger voor wie het hele project nog
nieuw is. Voor de aannemer betekent de breuk, dat een opdracht waarop hij
een goed perspectief had en ter verkrijging waarvan hij zich veel moeite
heeft getroost, op het laatste ogenblik aan zijn neus voorbijgaat, hetgeen
hem voor de moeilijke opgave plaatst op stel en sprong vervangend werk te
vinden, ten einde leegloop in zijn bedrij f te voorkomen.

De omstandigheid dat beide partijen van een verbreking van de bouw-
team-relatie nadeel zullen ondervinden, maakt echter tegelijk, dat zij er ook
allebei belang bij hebben dat die relatie in stand blijft. De kans dat zij
overeenstemming zullen bereiken, wordt daardoor vergroot. In hun opstelling
aan de onderhandelingstafel zullen partijen immers terdege rekening houden
met het nadeel dat zij, ieder voor zich, bij verbreking van de bouwteam-
relatie zullen ondervinden.

Een factor die ook bevorderlijk is voor het welslagen van de onder-
handelingen, is de in het kader van de enkelvoudige uitnodiging bestaande
gewoonte tot pri soverleg op basis van een door de aannemer over te leggen
open begroting.1 1 Hierbij kan de aanbesteder de begroting van de aannemer
post voor post vergelijken met zijn eigen raming en bij verschillen daartus-
sen de aannemer om een nadere verantwoording vragen. Daardoor wordt de
opbouw van 's aannemers prijs tot in details controleerbaar en bespreekbaar.
Het ligt in de rede dat bij zulk een volledige opening van zaken, de kans
dat men elkaar weet te vinden, veel groter is dan wanneer men slechts kan
discussieren over de hoogte van de totaalsom voor het hele werk.

Voorts kan men de mogelijke conflictstof in de fase van de prijsvor-
ming op voorhand al aanzienlijk beperken, door reeds bij de toetreding van
de aannemer tot het team, de hoogte vast te leggen van de omslagpercenta-
ges die de aannemer te zijner tijd in zijn begroting zal mogen  voeren vooralgemene kosten, winst, risico en algemene bouwplaatskosten.1 De marges
waarbinnen nog discussiestof overblijft kunnen tenslotte nog verder worden
versmald, door bovendien vooraf eenheidsprijzen vast te leggen voor het
verwerken van bepaalde materialen of het verrichten van bepaalde werk-
zaamheden.

385. Er zijn dus verschillende factoren die het bereiken van overeenstem-
ming over de prijs kunnen bevorderen. Zij kunnen echter alleen effect
sorteren onder 66n bepaalde mits, namelijk dat partijen de intentie hebben
om op faire wijze en op rede basis te onderhandelen.

Daaraan schort het echter nog wel eens. Zo komt het voor, dat aanbe-
steders onder invloed van een in de fase van de prijsvorming plots ontwa-
kend koopmanschap, achter de rug van hun bouwteam-partner om, simultane
onderhandelingen aanknopen met een of meer andere gegadigden. In die
situatie bestaat het gevaar dat de onderhandelingen met de bouwteam-aan-
nemer slechts worden gevoerd met de bedoeling daarmee prijsinformatie los
te weken, die kan worden gebruikt om bij een latere gegadigde een nog
lagere prijs af te dingen. Slaagt de aanbesteder in die opzet dan lijkt het

249



lot van de bouwteam-aannemer bezegeld: 'Der Mohr hat seine Schuldigkeit
getan, der Mohr kann gehen ..173

Toch geloof ik niet dat de bouwteam-aannemer zo gedwee van het
toneel hoeft te verdwijnen. Althans niet in de gebruikelijke, en hier veron-
derstelde, situatie dat de voor het team uitgenodigde aannemer in het voor-
uitzicht is gesteld, dat hij als de beoogde uitvoerder, in de fase van de
prijsvorming als eerste en (vooralsnog) enige gegadigde - dus buiten directe
mededinging van anderen - met de aanbesteder zal mogen onderhandelen
over de bouwsom. In deze zetting wordt namelijk tegenover de van de aan-
nemer gevraagde activiteiten in het team, ook een concrete toezegging
gedaan van de kant van de aanbesteder, welke voor de aannemer rede
waarde heeft. Zij houdt immers een voorkeurspositie in, die de kans op het
verwerven van de opdracht sterk vergroot. Aangezien het voor iedere aan-
nemer een voorwerp van aanhoudende zorg is om "werk bij werk" te houden
vormt zulks een aanlokkelijk perspectief.

Het ligt dan ook in de rede, dat een aannemer gretig zal toehappen,
wanneer hem zulk een voorkeurspositie, als een smakelijke worst wordt
voorgehouden. Maar daarbij geldt wel: voor wat, hoort wat! Als de aannemer
in het bouwteam zijn best heeft gedaan om het bouwplan mee te helpen
ontwikkelen, dan hoort - vooralsnog met uitsluiting van anderen - allereerst
met hem te worden onderhandeld over de prijs.

386. Dit standpunt impliceert dat de bouwteam-relatie niet louter vrijblij-
vend van aard is. De aanbesteder heeft de aannemer met betrekking tot de
prijsvorming een voorkeurspositie beloofd, inhoudende dat deze als eerste
en (vooralsnog) enige gegadigde met de aanbesteder zal mogen onderhande-
len over de prijs. Die belofte sluit het voeren van parallelle onderhandelin-
gen met andere gegadigden al eo ipso uit.

Daarenboven impliceert zij, naar redelijke zin en strekking opgevat,
dat op reitle basis dient te worden (uit)onderhandeld. Het moet immers voor
de aanbesteder duidelijk zijn geweest, dat de aannemer zijn bijdrage aan de
planontwikkeling in het bouwteam heeft geleverd in de verwachting dat hem
een faire kans zou worden geboden op de verwerving van de opdracht. Nu
de aanbesteder van de diensten van de aannemer heeft geprofiteerd, dient
hij op zijn beurt dat door hemzelf opgewekte vertrouwen te honoreren. Dat
betekent mijns inziens dat de aanbesteder het contract met de bouwteam-
aannemer niet eerder mag verbreken, dan nadat gebleken is dat ondanks
serieus gevoerde onderhandelingen, uiteindelijk toch geen overeenstemming
kon worden bereikt.

4.2   ONDERHANDELINGSPLICHT IS VERBINTENIS UIT OVER-
EENKOMST

387. Wat is echter het karakter van deze plicht tot reeel (uit)onderhande-
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len? Is zij een loutere fatsoensnorm die alleen moreel bindt, of kan zij
worden aangemerkt als een volwaardige rechtsverbintenis waarvan, zo nodig,
nakoming kan worden gevorderd? Bezien wij ter beantwoording van deze
vraag het voorafgaande nog eens vanuit een juridisch-methodische gezichts-
hoek.

In de eerste plaats valt dan op, dat de bouwteam-relatie niet is ont-
staan door een bloot toevallige ontmoeting van betrokkenen, doch dat zij
integendeel is voortgekomen uit een welbewuste keuze. De partners in het
bouwteam hebben doelbewust verkozen met elkaar in zee te gaan. Hun174

relatie berust daarom op wederzijdse toestemming.
Met die vaststelling komen de contouren in zicht van een rechtsbe-

trekking van contractuele aard. Voor de bestaanbaarheid van overeenkom-
sten gelden echter nog meer vereisten. Nodig is allereerst dat de door par-
tijen gemaakte afspraken inhoudelijk bepaalbaar zijn.175

Aan die eis wordt in geval van een bouwteam-relatie zeker voldaan.
Bij het aangaan daarvan maken partijen immers afspraken met een zeer
concrete inhoud. Zo neemt de aannemer op zich, dat hij in het bouwteam,
als uitvoeringsdeskundige, een adviserende rol zal vervullen bij de ontwik-
keling van het ontwerp voor de voorgenomen bouw. Hij verbindt zich aldus
tot een vorm van dienstbetoon die op 66n lijn staat met de beroepsuitoefe-
ning van een architect of een adviserend ingenieur. De aanbesteder van zijn
kant belooft de bouwteam-aannemer op voorhand, dat deze in de aanbeste-
dingsfase als eerste en (vooralsnog) enige gegadigde zal worden uitgenodigd
voor prijsoverleg met het oog op de gunning van het werk. De aanbesteder
bindt zich derhalve tegenover de bouwteam-aannemer met betrekking tot de
te volgen aanbestedingsprocedure.

Een volgende eis is dat de door partijen gemaakte afspraken op rechts-
gevolg zijn gericht.176 Een belangrijke aanwijzing daarvoor wordt veelal
ontleend aan de omstandigheid dat die afspraken een economische waarde
vertegenwoordigen.177 Daarvan is hier stellig sprake. Enerzijds is de door
de aannemer beloofde advisering direct gericht op het behalen van econo-
misch voordeel door besparing van tijd en geld.178 Anderzijds is de door de
aanbesteder toegezegde aanbestedingsprocedure voor de aannemer van reele
waarde, omdat zij een voorkeurspositie inhoudt, die de kans op het verwer-
ven van de opdracht sterk vergroot.

Tenslotte valt op dat de door de aanbesteder en de bouwteam-aannemer
over en weer gedane beloften in een duidelijk 'doeloorzakelijk verband,179

staan. Tegenover de door de aannemer beloofde advisering, staat de door de
aanbesteder toegezegde enkelvoudige uitnodiging voor prijsoverleg: quid pro
quo, facio ut facias. Deze doeloorzakelijke structuur van de over en weer
gemaakte afspraken vormt er, dunkt mij, andermaal een krachtige indicatie
voor, dat het hier gaat om een (wederkerige) overeenkomst.

388. Hiervan uitgaande is de zoeven gestelde vraag naar het rechtskarakter
van de verplichting tot retel (uit)onderhandelen gemakkelijk te beantwoor-
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den. De aanbesteder heeft de bouwteam-aannemer tegenover diens belofte
tot advisering in het team, een enkelvoudige uitnodiging voor prijsoverleg
toegezegd. Zoals eerderiso bleek, houdt die belofte, naar redelijke zin en
strekking opgevat, in dat de aanbesteder verplicht is op reele basis (uit) te
onderhandelen. Deze verplichting valt derhalve te beschouwen als een verbin-
tenis die uit de bouwteam-overeenkomst voortvloeit. Daarvan kan ipso iure
nakoming worden gevorderd.

389. De verbintenis tot retel (uit)onderhandelen blijkt dus op een overeen-
komst te berusten. Deze conclusie roept echter weer een nieuwe vraag op:
om wat voor overeenkomst gaat het hier?

De eigenlijke aannemingsovereenkomst kan zij nog niet zijn. De bouw-
team-methode is immers, evenals de overige tot dusver besproken aanbeste-
dingsvormen, uiteindelijk toch gericht op het tot stand komen van een
aannemingsovereenkomst met een vaste, vooraf gefixeerde, aannemingssom.

181

Daardoor blijft ook bij deze methode, hoezeer zij er ook toe strekt ontwerp-
en uitvoeringsfase zo nauw mogelijk te laten aaneensluiten, toch een princi-
piele caesuur lopen tussen die beide stadia. Vooraleer tot gunning kan wor-
den overgegaan, moet overeenstemming bestaan over de prijs. Zolang daar-
over nog wordt onderhandeld, kan dus van de bedoelde aannemingsovereen-
komst geen sprake zijn.

Maar als zij geen aanneming is, wat is de bouwteam-overeenkomst dan
wel? Mijns inziens heeft zij het karakter van een hu(Povereenkomst182, die
ertoe strekt de beoogde aannemingsovereenkomst voor te bereiden. De bouw-
team-overeenkomst is immers geen doel op zich, doch vormt een kader waar-
binnen partijen naar de uiteindelijk beoogde aannemingsovereenkomst toe
werken. De beide aan de uitvoeringsfase voorafgaande stadia, ontwerp en
aanbesteding, worden door haar omvat. In de ontwerpfase vormt de bouw-
team-overeenkomst een verband waarin wordt samengewerkt ter realisering
van het plan voor de bouw. Voor de daarop volgende fase van de aanbeste-
ding houdt de bouwteam-overeenkomst een regeling in voor de te volgen
procedure. Uitvloeisel daarvan is dat de aanbesteder in eerste en (vooralsnog)
enige instantie met de bouwteam-aannemer in onderhandeling treedt. Daarbij
is hij gehouden om op reele basis (uit) te onderhandelen.

Niet tot minder, maar ook niet tot meer strekt deze plicht. Is ondanks
faire onderhandelingen prijsovereenstemming niet mogelijk gebleken, dan is
de functie van de bouwteam-overeenkomst uitgewerkt en herleeft 's aanbe-
steders vrijheid om met andere gegadigden in contact te treden.

390. Ik beschouw de bouwteam-overeenkomst dus als een voorbereidende
hulpovereenkomst. Dat is wel een hele mond vol. Kan deze overeenkomst
niet kernachtiger worden getypeerd, bijvoorbeeld - kort en krachtig - als
voorovereenkomst?

In de terminologie van Van Schendel zou dat zeker mogelijk zijn. In
zijn ruime omschrijving van het begrip voorovereenkomst passen ook183
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overeenkomsten die tot stand zijn gekomen ter voorbereiding van een andere
overeenkomst. Gewoonlijk wordt de term voorovereenkomst echter in veel
engere zin opgevat, namelijk in de betekenis van een pactum de contrahendo,
een overeenkomst die tot het aangaan van een andere overeenkomst ver-
plicht.184 Daarvan is echter bij de bouwteam-overeenkomst geen sprake, zij
verplicht slechts tot reeel onderhandelen, niet tot het aangaan van de aan-
nemingsovereenkomst als zodanig. Zij kan dus geen voorovereenkomst zijn
in de opgemelde enge zin.

Volgens Hartkamp zou die enge omschrijving doelmatig zijn gelet
185

op art. 6.5.2.9 (6:266) NBW, welke bepaling juist voor de overeenkomst waar-
bij men zich tot het aangaan van een andere overeenkomst verbindt, een
regel geeft. Ik zie echter niet in waarom men nu de term voorovereenkomst,
die in deze wettelijke bepaling helemaal niet gebezigd wordt, zou moeten
monopoliseren voor het pactum de contrahendo. De omstandigheid dat de
wet voor dat contractstype een speciale regel geeft, hoeft mijns inziens
geen beletsel te zijn dat type in te delen bij een ruimer, in de wet verder
niet geregeld, genusbegrip voorovereenkomst.

Wat hier van zij, de term voorovereenkomst wordt thans in de litera-
tuur nog zo algemeen in vorenbedoelde enge zin opgeval, dat hel mij ter
vermijding van misverstand toch beter lijkt deze benaming niet te verbinden
aan de bouwteam-overeenkomst. Ik blijf dus maar bij de term voorbereiden-
de hulpovereenkomst. Daarmee kom ik praktisch op 66n lijn met Schrans186,
die eveneens onderscheid maakt tussen voorovereenkomsten in vorenbedoelde
enge zin en voorbereidende overeenkomsten. Het begrip hulpcontract wordt
evenwel door Schrans niet gebruikt.

391. Er leiden meer wegen naar Rome. Zo heeft Zonderland187 betoogd -
daarin gevolgd door Spier - dat vooraleer het eigenlijke 'dak'contract188

tot stand is gekomen, toch reeds tussen de onderhandelende partijen iets
van een 'overeenkomst' kan zijn gerijpt, zij het met nog slechts 'zwakke
normen'.

Met deze benadering lijken vergelijkbare uitkomsten te kunnen worden
bereikt als met die welke ik zoeven zelf koos. Toch blijft de typering 'voor-
bereidende hulpovereenkomst' mijn voorkeur houden. In de eerste plaats
omdat in deze benaming tegelijk ook een heldere functie-omschrijving be-
sloten ligt. Bovendien vind ik dat met de termen 'overeenkomstje' en 'zwak-
ke normen' de suggestie wordt gewekt, dat het hier niet zou gaan om een
volwaardige overeenkomst. Weliswaar heeft Zonderland met deze termino-
logie geenszins de verbindende kracht van dit 'overeenkomstje' willen relati-
veren, doch was het slechts zijn bedoeling uit te drukken dat het een be-
scheiden - maar wel rechtens bindende - inhoud heeft.189 Dat kan men
echter, dunkt mij, alleen uit Zonderlands nadere toelichting begrijpen, niet
uit de door hem gebezigde terminologie zelf.190

392. In een vroegere publicatie191 heb ik de bouwteam-overeenkomst gety-
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peerd als een 'raamovereenkomst'. Het lijkt mij thans echter beter om die
term te vermijden voor de tot dusver besproken situatie waarbij de bouw-
team-overeenkomst het karakter heeft van een voorbereidende hulpovereen-
komst.

Weliswaar wordt de term raamovereenkomst wel gebruikt in geval van
een overeenkomst die (slechts) strekt tot voorbereiding van een andere,192

maar zij lijkt mij toch meer ingeburgerd in de situatie dat partijen zich al
definitief jegens elkaar hebben verbonden, doch daarbij de inhoud van hun
gehoudenheid slechts globaal hebben aangegeven, onder de afspraak dat deze
nader zal worden vastgesteld aan de hand van zekere in de raamovereen-
komst uitgedrukte spelregels.193 In de laatste zin opgevat houdt de raam-
overeenkomst de beoogde overeenkomst reeds in de kern in, zij het dat
haar inhoud bij het aangaan ervan nog niet nauwkeurig vaststaat, doch nader
dient te worden bepaald overeenkomstig wel in de overeenkomst uitgedrukte
voorwaarden, maatstaven en procedures. In deze betekenis heeft de term
raamovereenkomst met name in de bouw sterk wortel geschoten.

194

Het ligt voor de hand in een aan het bouwrecht gewijde studie bij
deze betekenisontwikkeling aan te sluiten. Daarom zal ik de benaming raam-
overeenkomst slechts verbinden aan een Later nog te bespreken variant195

van de bouwteam-figuur waarbij reeds van de aanvang af sprake is van een
aannemingscontract, waarvan de aanvankelijk nog globale inhoud nader zal
worden bepaald aan de hand van in de bouwteam-overeenkomst neergelegde
spelregels. Bij die figuur bestaat, zoals wij nog zullen zien, geen principiele
scheiding meer tussen ontwerp- en uitvoeringsfase, doch grijpen deze fasen
vloeiend in elkaar.

393. De vraag naar het rechtskarakter van de relatie tussen aanbesteder en
bouwteam-aannemer heeft in de literatuur nog geen aandacht gekregen. Dat
ligt anders met een analoge vraag, namelijk die naar de aard van de relatie
tussen aanbesteder en gegadigden in het kader van een aanbesteding met
meerdere deelnemers. Daarover heeft zich zelfs een lange stoet van schrij-
vers uitgesproken, in volgorde van opkomst: Goudsmit196, Zonderland197,
Spierl98, Rozemondl99, Van Werven200 en Van Nouhuys201. Allen zijn van
mening dat in geval van een aanbesteding waarop een reglement van toepas-
sing is verklaard waarin procedureregels zijn vervat, tussen aanbesteder en
(iedere) deelnemer een contractuele verhouding bestaat die beheerst wordt
door de in dat reglement voorziene spelregels.202

Als men echter in die situatie al een overeenkomst mag aannemen, dan
moet men dat toch a fortiori doen met betrekking tot de bouwteam-relatie,
aangezien hierbij het contact tussen betrokkenen immers veel eerder ontstaat
en ook directer van aard is, dan bij een aanbesteding met meerdere gegadig-
den. Daar staat echter wel tegenover dat de enkelvoudige uitnodiging waar-
van de bouwteam-methode, als gezegd20; een variant is, niet in de gangbare
aanbestedingsreglementen geregeld wordt. Wel kan, zoals wij eerder 04 zagen,
de bouwteam-methode worden ingebouwd in de aanbestedingsvormen met
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selectie welke voorkomen in het Uniform Aanbestedingsreglement. Is daarvan
sprake, dan wordt de relatie tussen betrokkenen toch door een procedure-
reglement beheerst en zal derhalve in de visie van opgemelde schrijvers
zeker van een contractuele verhouding sprake zijn.

E6n van bovengenoemde auteurs, namelijk Spier,205 acht het zelfs niet
noodzakelijk dat op de aanbesteding een procedurereglement van toepassing
is verklaard, om toch van een overeenkomst te mogen spreken. Zijns inziens
zijn de omstandigheden waaronder een aanbesteding plaatsvindt zodanig, dat
niet van een louter vrijblijvende relatie kan worden gesproken. Daarbij wijst
hij erop dat het een deelnemer tijd, en dus geld, kost om een inschrijving
voor te bereiden. Bovendien, zo zou ik daaraan willen toevoegen, kan de
deelnemer de menskracht die hij ten behoeve van die inschrijving inzet niet
terzelfder tijd benutten voor de voorbereiding van een inschrijving op een
andere aanbesteding. Een mislukte inschrijving gaat dus veelal gepaard met
een gemiste kans elders. Een deelnemer aan een aanbesteding heeft er daar-
om een gerechtvaardigd, en voor de aanbesteder ook alleszins kenbaar en
navoelbaar belang bij, dat de aanbesteding correct zal verlopen, opdat tegen-
over de aan de inschrijving te spenderen moeite, ook een eerlijke kans op
succes zal staan. Tegen deze achtergrond bezien houdt, dunkt mij, de hande-
ling waarbij de aanbesteder de inschrijving op zijn aanbesteding openstelt,
tweeerlei in: enerzijds vormt zij, zoals hierboven reeds bleek, 06 een uit-
nodiging aan gegadigden tot het doen van een aanbod van hun kant, ander-
zijds mag zij naar redelijke zin en strekking worden opgevat als een aanbod
van de aanbesteder om de aanbesteding op een geeigende, en dus faire wijze
te doen verlopen. Door via deelneming aan de aanbestedingsprocedure te
laten blijken dat hij dit aanbod aanvaardt, smeedt de inschrijver de con-
tractsband rond. Daardoor ontstaat echter ook voor hem de plicht om reke-
ning te houden met de redelijke belangen van de andere partij. Dat houdt
met name in, dat hij zich niet zal mogen bezondigen aan ongeoorloofde
mededingingsafspraken.207 Daardoor zou immers de aanbesteding niet meer
kunnen beantwoorden aan haar doel: prijsvorming onder invloed van het
concurrentiemechanisme. De overeenkomst tussen aanbesteder en gegadigde
strekt er dus toe dat zij er over en weer naar zullen streven de aanbeste-
ding een correct verloop te doen hebben.

4.3 BEZWAREN TEGEN OVEREENKOMSTGEDACHTE NIET
STEEKHOUDEND

394. In het voorafgaande bleek dat in de literatuur brede steun te vinden
is voor de gedachte, dat tussen onderhandelende partijen soms reeds enigerlei
contractuele gebondenheid kan ontstaan, vooraleer partijen volledige overeen-
stemming hebben bereikt over het contract dat het doel vormt van hun on-
derhandelingen. Dit denkbeeld heeft echter in de literatuur ook bestrijding
ondervonden.
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Zo werpen sommige auteurs daartegen een principieel bezwaar op. Het
aannemen van contractuele gebondenheid voordat volledige overeenstemming
is bereikt, wordt door hen in strijd geacht met het beginsel van de con-
tractsvrijheid dat mede de vrijheid omvat om al dan niet te contracteren.208

In mijn hierboven ontvouwde gedachte dat tussen partijen tijdens de209

onderhandelingsfase reeds sprake kan zijn van een voorbereidende hulpover-
eenkomst, wordt die vrijheid echter geenszins aangetast. Partijen zijn ook
in mijn opvatting pas aan het beoogde (hoofd)contract gebonden als zij
daarover overeenstemming hebben bereikt. Dat sluit echter niet uit dat zij
over de wijze van onderhandelen zekere afspraken kunnen hebben gemaakt
die op zich voorwerp kunnen zijn van een hulpovereenkomst die ertoe strekt
dat de onderhandelingen een correct verloop zullen hebben.210 Zulk een
overeenkomst verplicht partijen slechts tot het in acht nemen van bepaalde
procedureregels. Wanneer zij zich daaraan gehouden hebben, doch desondanks
over het beoogde (hoofd)contract geen overeenstemming hebben kunnen
bereiken, dan is die hulpovereenkomst uitgewerkt en kunnen partijen in alle
vrijheid uiteengaan. Het beginsel van de contractsvrijheid wordt in mijn
opvatting dus stellig niet geblokkeerd.

Andere schrijvers trekken het realiteitsgehalte van de overeenkomstge-
dachte in twijfel. Zij beschouwen het aannemen van contractuele gebonden-
heid tijdens het onderhandelingsstadium als een fictie211, een truc 12 of
een schijnoplossing. Aan dergelijke kritiek ontvalt echter de bodem,213

indien tussen partijen een relatie bestaat die werkelijk voldoet aan alle
essentiae kenmerken die aan het begrip overeenkomst inherent zijn. In dat
geval is het veeleer irreeel de aanwezigheid van een overeenkomst te ont-
kennen. Hierboven214 heb ik betoogd dat de relatie tussen aanbesteder en
bouwteam-aannemer alle wezenstrekken van een overeenkomst vertoont. Ik
heb daartoe in de eerste plaats aangevoerd, dat de partners in het bouwteam
doelbewust hebben verkozen met elkaar in zee te gaan, weshalve hun relatie
berust op wederzijdse toestemming. Voorts heb ik laten zien dat de afspra-
ken die bij de vorming van het team plegen te worden gemaakt, een con-
creet bepaalbare inhoud hebben, op rechtsgevolg zijn gericht en in een
doeloorzakelijk verband staan. Wie daarin geen overeenkomst ontwaart, is
ziende blind.

395. Sinds het arrest Plas/Valburg215 zou men zich kunnen afvragen of het
nog wel loont om te onderzoeken of de relatie tussen onderhandelende
partijen zich mogelijkerwijs tot een overeenkomst heeft verdicht. In dat
arrest heeft de Hoge Raad immers boven de onderhandelingsfase een bescher-
mende paraplu opgestoken door de overweging:

"Niet uitgesloten is dat onderhandelingen over een overeenkomst in een
zodanig stadium zijn gekomen dat het afbreken zelf van die onderhan-
delingen onder de gegeven omstandigheden als in strijd met de goede
trouw moet worden geacht, omdat pp. over en weer mochten vertrouwen
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dat enigerlei contract in ieder geval uit de onderhandelingen zou resul-
teren. In zo een situatie kan er ook plaats zijn voor een verplichting
tot vergoeding van gederfde winst."

Het ligt in de rede in het verlengde van deze overweging aan te nemen, dat
zolang het in strijd zou zijn met de goede trouw om de onderhandelingen af
te breken, dooronderhandelen een plicht is waarvan zo nodig nakoming kan
worden gevorderd. Wie a zegt, moet ook b zeggen. Deze consequentie wordt
ook alom in de literatuur getrokken.216 Ook uit de rechtspraak van de lagere
rechter is al een reeks van uitspraken gepubliceerd waarin een vordering
tot het voortzetten van onderhandelingen werd toegewezen.217 Van onze
hoogste rechter is tot dusver 66n uitspraak bekend waarin een vordering tot
dooronderhandelen toewijsbaar werd geoordeeld, doch zij betrof een geval

waarin tussen partijen al wel een (principe)overeenkomst was bereikt.218

De verwachting lijkt echter gerechtvaardigd dat de Hoge Raad bereid zal
zijn deze lijn door te trekken naar het geval dat een verplichting tot door-
onderhandelen gestoeld kan worden op de goede trouw welke de verhouding
tussen onderhandelende partijen beheerst. Het gaat immers in beide gevallen
om naar hun aard analoge rechtsplichten waarvan in beginsel nakoming kan
worden gevorderd.219

396. Een vordering tot dooronderhandelen heeft evenwel alleen kans van
slagen Als het in casu niet meer vrij zou staan de onderhandelingen af te
breken. Dat de onderhandelingen in zo'n stadium kunnen geraken is volgens
de Hoge Raad "niet uitgesloten", doch die terughoudende terminologie lijkt
crop te wijzen dat zulks meer uitzondering dan regel wordt geacht. Die
indruk wordt nog versterkt door het criterium dat de Hoge Raad formuleert
voor de beantwoording van de vraag wanneer het niet meer aangaat de
onderhandelingen af te breken. Dat wordt het geval geoordeeld indien par-

tijen over en weer mochten vertrouwen dat "enigerlei contract" in ieder

geval uit de onderhandelingen zou resulteren.
Op die omstandigheid zal de bouwteam-aannemer echter pas aan het

einde van de rit een beroep kunnen doen. De tot dusver besproken variant
van de bouwteam-methode is immers, zoals eerder bleek,220 gericht op het
tot stand komen van een aannemingsovereenkomst met een vaste, vooraf
gefixeerde, aanneemsom. Hierbij ligt de bedoeling voor, de prijs van tevoren
zo exact mogelijk te bepalen ten einde te verzekeren dat het bouwplan ook
binnen het beschikbare budget zal kunnen worden gerealiseerd. Tegen deze
achtergrond bezien, zal de bouwteam-aannemer pas op het tot stand komen
van een aannemingsovereenkomst mogen vertrouwen, als de prijs nagenoeg
vaststaat. Tot dat moment blijft de gunning van het werk namelijk onzeker.

397. Op basis van de in de onderhandelingsfase in acht te nemen goede

trouw kan daarom voor de bouwteam-aannemer lang niet zo'n sterke positie
worden opgebouwd als hierboven mogelijk bleek op de grondslag van een
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(hulp)overeenkomst. In de context daarvan staat integendeel de plicht tot
dooronderhandelen voorop. Uit de bouwteam-overeenkomst vloeit immers
voor de aanbesteder de verplichting voort op reele basis met de bouwteam-
aannemer (uit) te onderhandelen, zulks als tegenprestatie voor diens bijdra-
gen aan de ontwikkeling van het bouwplan. Reeel (uit)onderhandelen vormt
hier dus de inhoud van een verbintenis waarvan in beginsel ipso iure nako-
ming kan worden gevorderd.

Hoewel dus zowel op de in de precontractuele fase vereiste goede
trouw, als op de gedachte van een (hulp)overeenkomst een verplichting tot
reed (uit)onderhandelen kan worden gebaseerd, biedt de laatstgenoemde
grondslag de bouwteam-aannemer toch aanzienlijk meer zekerheid. Het loont
dus alleszins de moeite om te onderzoeken of tussen partijen zo'n (hulp)-
overeenkomst bestaat.

4.4 REELE EXECUTIE VAN DE VERPLICHTING TOT (UIT)-
ONDERHANDELEN

398. Is de uit de bouwteam-overeenkomst voortvloeiende verplichting om op
redelijke basis (uit) te onderhandelen vatbaar voor retle executie? Twijfel
daarover zou in de eerste plaats kunnen bestaan in verband met art. 1647
BW. Ingevolge deze wetsbepaling kan de aanbesteder 'des goedvindende de
aanneming opzeggen, ofschoon het werk reeds begonnen zij". Als nu blijkens
deze bepaling de aanbesteder bevoegd is te allen tijde een reeds gesloten
aannemingsovereenkomst door opzegging te betindigen, moet dan niet a
fortiori worden aangenomen dat hij gerechtigd is onderhandelingen over
een nog te sluiten aannemingsovereenkomst op ieder door hem gewenst
ogenblik te betindigen 221

Het ligt inderdaad in de rede art. 1647 BW van overeenkomstige toepas-
sing te achten op een hulpovereenkomst als de bouwteam-overeenkomst, die
(slechts) strekt ter voorbereiding van een aannemingsovereenkomst. Met
betrekking tot een voorovereenkomst (in de enge zin van een pactum de
contrahendo) is zulk een gedachte trouwens al door de Hoge Raad aan-
vaard.222 Men verlieze echter niet uit het oog dat de uitoefening van de
opzeggingsbevoegdheid door de wetgever aan een stringente voorwaarde is
verbonden, welke voor de aannemer een belangrijke waarborg inhoudt dat
de aanbesteder niet lichtvaardig tot opzegging zal overgaan. De opzegging
mag namelijk slechts plaatsvinden onder de mits dat de aanbesteder "den
aannemer wegens alle deszelfs gemaakte kosten, arbeid en winstderving
volkomen schadeloos stelle". De aanbesteder moet derhalve voor het herwin-
nen van zijn vrijheid een flinke prijs betalen. Hij kan niet volstaan met een
vergoeding voor de op het moment der opzegging reeds gemaakte kosten en
verrichte arbeid, doch moet daarenboven de volle winst vergoeden die de
aannemer door de uitvoering der overeenkomst had kunnen behalen.223

258



399. Indien de lijn van art. 1647 BW mag worden doorgetrokken naar de
bouwteam-overeenkomst, zal bij opzegging daarvan eveneens, naast een
compensatie voor gemaakte kosten en verrichte arbeid, een vergoeding voor
winstderving verschuldigd zijn. Deze kan niet worden gesteld op de winst
die op de uitvoering van het werk als zodanig te behalen zou zijn geweest.

Op het moment der opzegging was het werk immers nog niet aan de bouw-
team-aannemer gegund. Wel is door de opzegging een gerede kans op de
opdracht verloren gegaan en daarmee de kans om door vervulling van die
opdracht winst te behalen. Voor het teloorgaan van die kans dient de aan-
nemer een ex aequo et bono vast te stellen bedrag als winstderving te
worden vergoed.224 Het ligt voor de hand bij de begroting daarvan acht te

slaan op het stadium waarin de onderhandelingen zich bevonden op het
moment der opzegging. Hoe dichter partijen elkaar waren genaderd, hoe
dichter men dan zal uitkomen bij een, als redelijke winstopslag te beschou-
wen, percentage van de alsdan ten naaste bij bepaalde bouwsom.

Gelet op de daaraan verbonden financiele consequenties zal een aan-
besteder wel niet vaak in de verleiding komen een vordering tot dooron-
derhandelen te pareren met een beroep op zijn opzeggingsbevoegdheid. Maar

als hij dat echt wit, dan kan hij het wdl. In zo'n geval zal de bouwteam-
aannemer zich tevreden moeten stellen met een vergoeding van het positief

225
belang dat hij bij de opgezegde (hulp)overeenkomst had.

400. Hoewel een vordering tot dooronderhandelen derhalve niet spoedig zal
worden geblokkeerd door een beroep van de aanbesteder op zijn opzeggings-
bevoegdheid, rijst toch de vraag of het wel zinvol is zo'n vordering in te
stellen.

De rechter kan immers een partij die onderhandelingen ten onrechte
heeft afgebroken, wel veroordelen tot de onderhandelingstafel terug te keren,

maar hij kan niet gemakkelijk voorkomen, dat die partij vervolgens door
een onwillige opstelling die onderhandelingen toch zou frustreren. Weliswaar
houdt de verplichting tot dooronderhandelen, naar redelijke zin en strekking
opgevat, in dat op reele basis dient te worden (uit)onderhandeld,226 maar of
een partij ook redel onderhandelt, valt moeilijk door de rechter vast te
stellen. Onderhandelende partijen zullen namelijk bij hun standpuntbepaling
vaak factoren van bedrijfspolitieke aard laten meewegen welke zich naar
hun aard bezwaarlijk lenen voor een rechterlijke beoordeling. De rechter zal

het onderhandelingsgedrag van partijen daarom slechts marginaal kunnen
toetsen.

Toch  hoeft dat nog niet tot de conclusie te leiden dat een veroor-
deling tot dooronderhandelen zinloos zou zijn. Alleen al de regelmaat waarin
de laatste tijd uitspraken worden gepubliceerd die zulk een veroordeling

inhouden,227 vormt er een aanwijzing voor, dat daarvan in de praktijk toch
heil wordt verwacht. Dat vertrouwen valt ook wel te verklaren.

Juist in situaties als die welke wij hier op het oog hebben, waarbij
aan een partij een (vooralsnog) exclusieve onderhandelingspositie is beloofd,
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die gefrustreerd dreigt te worden doordat de wederpartij met een derde in
onderhandeling is getreden, kan zo'n veroordeling effectief zijn. Daarvoor
is dan echter wel vereist, dat de ontrouwe wederpartij niet alleen geboden
wordt op reele basis met de eerste partij uit te onderhandelen, maar haar
bovendien ook verboden wordt in de tussentijd met derden parallelle onder-
handelingen te voeren. Door die koppeling te maken wordt op de wederpar-
tij een werkzame druk gelegd om serieus te onderzoeken of zij het niet
toch met de eerste partij eens kan worden.228

401. Een verradelijke klip tenslotte waarop een vordering tot dooronderhan-
delen nog schipbreuk zou kunnen lijden, is de mogelijkheid dat op het mo-
ment waarop de eerste gegadigde het 'dubbelspel' van de wederpartij ontdekt,
reeds een overeenkomst met een derde tot stand is gekomen. In zo'n situatie
zou toewijzing van de vordering tot dooronderhandelen met de eerste ge-
gadigde tevens een rechterlijk bevel inhouden tot het plegen van contract-
breuk ten aanzien van die derde. Dat wordt echter vrijwel algemeen onaan-
vaardbaar geoordeeld.229

Deze klip zou echter wet omzeild kunnen worden als te bewijzen zou
zijn, dat de derde wist dat een eerdere gegadigde een (vooralsnog) exclu-
sieve onderhandelingspositie was beloofd. In dat geval zou de derde namelijk
verweten kunnen worden, dat hij door ondanks die wetenschap toch parallelle
onderhandelingen te voeren met de aanbesteder, bewust gebruik heeft ge-
maakt van de wanprestatie die de aanbesteder dusdoende jegens die eerdere
gegadigde heeft gepleegd, hetgeen zou kunnen worden aangemerkt als een
onrechtmatige daad van de derde tegenover de eerdere gegadigde.230 Alsdan
zou het denkbaar zijn dat de ontrouwe aanbesteder en de derde, bij wijze
van schadevergoeding in natura, veroordeeld zouden kunnen worden tot het
ongedaan maken van hun overeenkomst, waarna de weg tot voortzetting

231

van de onderhandelingen weer open zou liggen. Het zal echter vaak moeilijk
te bewijzen zijn dat opgemelde wetenschap bij de derde aanwezig was.

Het gevaar dat de bouwteam-aannemer achter het net vist, omdat de
aanbesteder na (verborgen) simultane onderhandelingen met een derde, ver-
volgens ook met die derde in zee is gegaan, dreigt vooral als onderhandeld
wordt met een particuliere aanbesteder. Ten aanzien van overheidsaanbe-
steders is de kans dat een eventueel 'dubbelsper ontdekt wordt vooraleer
het werk daadwerkelijk aan de derde is gegund, aanzienlijk groter, omdat
de weg tot besluitvorming bij de overheid langer is, veelal lanp verschil-
lende organen voert en voor een belangrijk deel openbaar is.23- Daardoor
bestaan betere mogelijkheden om met een vordering tot dooronderhandelen
te intervenitren.
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4.5 KOSTENVERGOEDING INDIEN ONDANKS REEEL GEVOERDE
ONDERHANDELINGEN GEEN OVEREENSTEMMING
WORDT BEREIKT?

402. Als partijen conform de strekking der bouwteam-overeenkomst op
redelijke basis met elkaar onderhandelen, is de kans groot dat zij uitein-

delijk overeenstemming zullen bereiken. Niettemin blijft de mogelijkheid
bestaan dat tussen hen, ondanks reeel gevoerde onderhandelingen, toch een

onoverbrugbare kloof blijft gapen. In dat geval is de functie van de bouw-
team-overeenkomst uitgewerkt en staat het de aanbesteder vrij de relatie
met de bouwteam-aannemer te verbreken.

Als dat gebeurt, kan zulks voor de afgewezen aannemer tweEerlei
nadeel teweegbrengen. In de eerste plaats heeft hij voor de deelneming aan
het team (veelal aanzienlijke) menskracht moeten inzetten welke hij niet
terzelfder tijd heeft kunnen benutten om te kunnen meedingen naar andere

opdrachten. Hij heeft daardoor onvermijdelijk kansen elders moeten laten
lopen, terwijl de energie die hij aan het bouwteam ten koste heeft gelegd,

hem generlei opdracht heeft opgeleverd. Daardoor kan discontinuiteit ont-
staan in zijn orderportefeuille, hetgeen tot lecgloop in zijn bedrijf zal kun-
nen leiden.

Mocht dat nadeel hem inderdaad treffen, dan heeft de afgewezen aan-
nemer echter geen grond om zich daarover bij de aanbesteder te beklagen.
Deze heeft immers gedaan waartoe hij ingevolge de bouwteam-overeenkomst
verplicht was, namelijk op reele basis met de aannemer (uit)onderhandelen.
Nu desondanks geen overeenstemming kon worden bereikt, is 's aanbesteders
vrijheid om met andere gegadigden contact te zoeken herleefd. Het mogelijke
nadeel dat de afgewezen aannemer zal lijden door zijn gedwongen afscheid
van het bouwteam, zal dan ook voor diens eigen risico zijn. Daartegenover
is hem een faire kans geboden op de begeerde opdracht.

403. De verbreking van de bouwteam-overeenkomst kan voor de afgewezen
aannemer nog een ander nadeel veroorzaken. Het komt namelijk vaak voor,
dat bij de toetreding van een aannemer tot een bouwteam wordt nagelaten
concrete afspraken te maken omtrent de door die aannemer als teamlid te
maken kosten. Indien de samenwerking in stand blijft levert dat geen pro-
bleem op, omdat de aannemer dan zijn kosten op het uit te voeren werk
kan dekken. Wanneer het prijsoverleg echter strandt en de kans op het
werk daardoor aan de aannemer ontglipt, dreigt hij voor de gemaakte kosten
zelf te moeten opdraaien.

Het is voor mij echter zeer de vraag of zulk een resultaat wel strookt
met de billijkheid. De adviserende rol die de aannemer als uitvoeringsdes-
kundige in het team vervult, is volstrekt vergelijkbaar met de beroepsuit-

oefening van een architect of raadgevend ingenieur. Zij vertegenwoordigt
daarom een wezenlijke economische waarde. Door de verbreking van de
bouwteam-relatie zou de aanbesteder deze in de schoot geworpen krijgen
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zonder dat daar een retel offer zijnerzij(is tegenover staat. Weliswaar heeft
hij zich verplicht de bouwteam-aannemer in de aanbestedingsfase een voor-
keurspositie te geven welke voor deze economische betekenis had, doch dat
woog slechts op tegen het risico van de leegloop die de aannemer in zijn
bedrijf zou kunnen ondervinden, als de in het team gestoken energie niet
tot een opdracht zou leiden.

Tegen de achtergrond hiervan ben ik van mening dat de billijkheid die
mede de inhoud van de bouwteam-overeenkomst bepaalt, meebrengt dat de
aanbesteder, ook zonder uitdrukkelijke afspraak daaromtrent, gehouden is de
bouwteam-aannemer een redelijke vergoeding te geven voor diens adviezen,
indien de samenwerking

bi 
gebreke van overeenstemming  over de prijs,

voortijdig verbroken wordt. 3 Wel zou ik zulks slechts willen aannemen
onder de mits dat de aannemer ook van zijn kant op reele basis onderhan-
deld heeft. Zou hij daarin namelijk tekortgeschoten zijn, dan zou hij de
breuk aan zichzelf te wijten hebben en zou er vanzelfsprekend geen reden
zijn voor enigerlei financiBle compensatie.

404. De hier verdedigde opvatting ligt in de lijn van het arrest van het Hof
te Arnhem inzake Gorter/gemeente Zwolle.234 In casu hadden partijen onder-
handeld over de bouw van een aardgasstation. Lopende de onderhandelingenhad Gorter op verzoek van de gemeente tekeningen en berekeningen gemaakt
en adviezen gegeven. Uiteindelijk had Gorter geen (althans geen geldige,
van het bevoegde "orgaan" afkomstige) opdracht tot de bouw verkregen. Ten
aanzien van de vraag of Gorter aanspraak kon maken op vergoeding van dedoor hem in de overlegfase gemaakte kosten overwoog het Hof: "dat aan-
genomen moet worden, nu het tegendeel niet is gesteld of gebleken, dat
stilzwijgend is overeengekomen, althans de billijkheid en goede trouw naar
de aard der overeenkomst medebrachten, dat Gorter de aan die werkzaam-
heden verbonden kosten in rekening zou kunnen brengen, en dat hieromtrent
alleen niets uitdrukkelijk is overeengekomen, omdat beide partijen verwacht-
ten, dat Gorter de opdracht voor het werk zou verkrijgen en dan die kosten
hem als onderdeel van de in rekening te brengen prijs ten goede zouden
komen".

In dezelfde lijn ligt ook een uitspraak van de Amerikaanse rechter:
"Something in the nature of an implied contract results where one renders
services at the request of an other with the expectation of pay therefore,
and in the process confers a benefit on the other.... It makes no difference
whether the pay expected is in the form of an immediate cash payment, or
in the form of profits to be derived from a contract, the consummation of
which would or should be anticipated by reasonable men."235    ./.t   "8 : 4*,0.:t-<

Tegen mijn opvatting zou men op het eerste gezicht argumenten kunnen
putten uit het arrest van het Hof te 's-Gravenhage waarin een vordering
van een aannemer wegens vergeefs in het kader van een bouwteam gemaakte
kosten werd afgewezen.236 Het berechte geval wijkt echter sterk af van de
door mij als uitgangspunt gekozen situatie. Het ging daarbij namelijk om
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een bouwteam dat op initiatief van de aannemer was gevormd ter voorbe-

reiding van een continue woningproductie volgens een van die aannemer

afkomstig bouwsysteem. Eerste belanghebbende was dus duidelijk de aannemer
zelf. De participerende gemeente was slechts tot deelneming verlokt door
het vooruitzicht dat hierdoor op haar grondgebied een bepaald quantum
woningwetwoningen zou kunnen worden gebouwd. Daarentegen wordt het
soort bouwteam waarvan ik hier uitga, gevormd op initiatief van de op-
drachtgever om voor hem op maat een bouwplan te realiseren. De hieraan
deelnemende aannemer doet mee op uitnodiging en in het belang van de
aanbesteder.

405. Mijn opvatting dat de aanbesteder de afgewezen aannemer een redelijke
vergoeding dient toe te kennen voor diens tijdens de planfase gegeven ad-

viezen, heb ik zo8ven237 doen steunen op de aanvullende werking van de
goede trouw die de bouwteam-overeenkomst beheerst. Zoals echter eerder
bleek,238 spreekt de gedachte dat tussen onderhandelende partijen een con-
tractuele verhouding kan bestaan, niet iedereen aan. Daarom lijkt het mij
verstandig, subsidiair, nog naar een andere grondslag te zoeken waarop zulk

een vergoedingsplicht zou kunnen worden gebasecrd. Het ligt voor de hand
dan te denken aan de normen van maatschappelijke betamelijkheid. Zou
daarop een vergoedingsplicht jegens de afgewezen bouwteam-aannemer kun-
nen worden gesteld?

In de in het voorafgaande vooronderstelde situatie, waarbij partijen op
redelijke basis met elkaar hebben uitonderhandeld, schept een bevestigende
beantwoording van die vraag een dogmatisch probleem. Het afbreken van de
onderhandelingen is namelijk in deze zetting geenszins onbehoorlijk, zodat

men daarop geen vergoedingsplicht kan baseren. Wel zou men kunnen rede-
neren dat het onbetamelijk zou zijn als een partij gebruik zou maken van
de tijdens de onderhandelingen door de wederpartij aangedragen adviezen,
zonder haar een redelijke vergoeding aan te bieden voor de waarde die deze
vertegenwoordigen.239 Als men echter op die grond een vergoedingsplicht

jegens die wederpartij zou aannemen, zou men in dogmatisch opzicht wel
een reuzenstap zetten. Zoals Schoordijk240 namelijk heeft duidelijk gemaakt,
zou men dan in wezen de mogelijkheid erkennen, dat de normen van maat-
schappelijke betamelijkheid zouden kunnen verplichten tot een geven, waar-
door de door de wet beoogde geslotenheid van het verbintenissenrechtelijk
systeem 41 zou worden opengebroken.

406. Voor wie (anders dan schrijver dezes) aan deze geslotenheid hecht,
kan het aantrekkelijk zijn te onderzoeken, of niet een redenering te beden-
ken valt, waarmee men een vergoedingsplicht jegens de afgewezen onderhan-
delingspartner kan motiveren, z6nder het systeem een, wat Schoordijk 42

noemt, "deuk major" toe te brengen.

Op het eerste gezicht lijkt het inderdaad mogelijk hier de kool tn de
geit te sparen, en wel door aan te knopen bij een constructie die ooit door
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J. Drion is bedacht. Deze constructie houdt een uit twee elementen sa-
243

mengestelde onrechtmatige daad in, waarvan het eerste element wordt ge-
vormd door een op zich niet onrechtmatige, maar wel schade veroorzakende
gedraging, en waarvan het tweede element bestaat uit het niet vergoeden
van de door die gedraging veroorzaakte schade.

Drion heeft deze constructie vooral ontwikkeld met het oog op situaties
waarin bij de behartiging van het algemeen belang schade wordt veroorzaakt.
In die context heeft de Hoge Raad Drions leer echter niet gevolgd, doch
integendeel aansluiting gezocht bij de destijds daarmee concurrerende leer
van Bregstein, waarin wordt uitgegaan van een uit twee elementen (handelenin het algemeen belang tn het zich aantrekken van de belangen van de
benadeelde) opgebouwde rechtvaardigingsgrond. 44 De constructie van J.
Drion is echter later door diens broer H. Drion bruikbaar verklaard op een
heel ander terrein, namelijk dat van de afgebroken onderhandelingen.245
Mogelijk is, aldus H. Drion, dat het afbreken van de onderhandelingen opzich zelf niet onbehoorlijk is, maar zulks onder omstandigheden wel kan
worden als men niet bereid is de veroorzaakte kosten te vergoeden.

Deze gedachte heeft in de rechtspraak duidelijk weerklank gevonden.Eerst in een tweetal rechtbankvonnissen,246 beide betrekking hebbende op
de situatie dat een gemeente een jarenlange relatie met een projectontwik-
kelaar verbreekt. Later ook in cen uitspraak van de Hoge Raad, en wel in
het hierboven al eerder ter sprake gebrachte arrest Plas/Valburg.247 Hierin
wordt, bij wege van obiter dictum, overwogen dat een verplichting tot ver-
goeding van tijdens onderhandelingen gemaakte kosten zelfs zou kunnen
bestaan "als de onderhandelingen nog niet in een zodanig stadium zouden
zijn geraakt dat de gemeente te goeder trouw die onderhandelingen niet
meer had mogen afbreken, maar ree(is wel in een stadium dat zulk afbreken
haar in de gegeven omstandigheden niet meer zou hebben vrijgestaan zonder
de door Plas gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening tenemen: In deze bewoordingen klinkt voor mij onmiskenbaar de constructie
van J. Drion door. In vergelijkbare zin oordelen ook Pels Rijcken en VanSchilfgaarde in hun respectievelijke annotaties bij dit arrest.248

407. Laatstgenoemde heeft echter ook kritiek geuit op deze constructie.249
Zijns inziens gaat zij mank aan het bezwaar, dat hierbij twee ongelijksoor-
tige gedragingen - het afbreken van onderhandelingen en het niet vergoeden
van kosten - tot tin onbehoorlijke handeling aan elkaar geplakt worden.
Mij lijkt dat Van Schilfgaarde hiermee glashelder het zwakke punt in de
constructie van Drion heeft blootgelegd.

Het afbreken van onderhandelingen is een stap waarvan de al of niet
behoorlijkheid op zichzelf dient te worden beschouwd. Als hij genoegzaam
gerechtvaardigd wordt door de omstandigheden van het geval - bijvoorbeeld
omdat partijen re8el met elkaar hebben uitonderhandeld zonder overeenstem-
ming te hebben kunnen bereiken, of omdat het doel dat werd beoogd met de
overeenkomst waarover onderhandeld werd, inmiddels onbereikbaar is ge-
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bleken - dan is het afbreken der onderhandelingen geenszins onbehoorlijk.
Dat sluit echter niet uit, dat het w81 onbehoorlijk kan zijn, als de partij
die de onderhandelingen afbreekt, niet bereid zou zijn een vervolgstap te
doen: het zich, bijvoorbeeld door het toekennen van een redelijke kosten-
vergoeding, aantrekken van de belangen van de wederpartij. Maar het nalaten
daarvan verandert mijns inziens niets aan de behoorlijkheid van de eerst

gezette stap. Voortzetting van de onderhandelingen was onder de geschetste
omstandigheden zinloos geworden en dat is zo gebleven.

De zotven op het eerste gezicht geopperde mogetijkheid dat via250

Drions constructie een plicht tot kostenvergoeding te motiveren zou zijn,
zonder het gesloten systeem van verbintenissen open te hoeven breken, blijkt
dus bij nadere beschouwing illusoir te zijn.

408. Daarom werp ik veiligheidshalve, meer subsidiair, nog een derde moge-
lijke grondslag voor zulk een vergoedingsplicht op: ongerechtvaardigde ver-
rijking.251

Wil men met een op deze grond ingestelde actie kans van slagen heb-
ben, dan zal men in de eerste plaats moeten aantonen, dat de aanbesteder
is verrijkt len koste van de afgewezen bouwteam-aannemer. Dat zal niet
moeilijk vallen. De adviserende rol die de aannemer als uitvoeringsdeskun-
dige in het team vervult is volkomen vergelijkbaar met de beroepsuitoefe-
ning van een architect of raadgevend ingenieur en vertegenwoordigt daarom
een reele economische waarde. Deze waarde wordt de aanbesteder reeds in
de planfase in de schoot geworpen, doordat de adviezen van de aannemer

allengs in het ontwerp verwerkt worden. Als het dan ook in de latere fase
van de prijsvorming tussen partijen tot een breuk komt, zal de aanbesteder,
verrijkt door de adviezen van de aannemer, de onderhandelingstafel kunnen
verlaten, terwijl de afgewezen aannemer het gelag zal moeten betalen, omdat
door de breuk de kans op de opdracht verkeken is en daarmee ook de kans
om de aan het teamoverleg gespendeerde kosten op het beoogde werk te
dekken.

Een tweede vereiste is dat de genoten verrijking ongerechtvaardigd is.
Dit punt levert meer problemen op. Men zou immers kunnen stellen, dat de
aannemer vooraf geweten heeft dat het prijsoverleg zou kunnen mislukken,
zodat hij door zijn deelname aan het team bewust het risico heeft genomen,
dat zijn moeite vruchteloos zou blijven. 52 Ik zou daar echter tegenover
willen stellen, dat de aannemer op verzoek van de aanbesteder diensten
heeft verricht die economische waarde vertegenwoordigen. Het lijkt mij niet
juist als die waarde zonder enige tegenbaat aan de aanbesteder zou toevallen.
Er treedt dan een vermogensverschuiving op die "sine causa" is.
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4.6    REIKWIJDTE VAN DE BESCHERMING INZAKE DE ERECODE

a. Afstandsverklaring

409. De bouwteam-methode werd hierboven getypeerd als een variant van253

de enkelvoudige uitnodiging. Voor deze aanbestedingsvorm is essentieel dat,
indien ondanks redelijke onderhandelingen geen overeenstemming kan worden
bereikt over de prijs, de aanbesteder vrij is de relatie met de eerst verkoren
gegadigde te verbreken en vervolgens contact te zoeken met een andere
gegadigde. Zou de aanbesteder deze mogelijkheid namelijk niet hebben, dan
zouden de prijsonderhandelingen zelfs niet onder de druk van latente mede-
dinging staan, en zou de gegadigde bij zijn prijszetting slechts worden
afgeremd door de kans dat de aangeboden prijs de aanbesteder zo tegenvalt,
dat hij helemaal van de bouw afziet. De aanbesteder zou hierdoor met be-
trekking tot de prijsvorming al op voorhand strak gekneveld zijn. Daarom
zal als onmisbare spelregel voor een reele, op de gelijkwaardigheid van
partijen gebaseerde, aanbestedingsprocedure hebben te gelden, dat de eerste
gegadigde de aanbesteder niet mag dwarsbomen als deze van vorenbedoelde
vrijheid gebruik maakt.254

Meestal wordt bij de toetreding van een aannemer tot een bouwteam
ook uitdrukkelijk een dergelijke spelregel afgesproken. Maar zelfs wanneer
dat mocht zijn nagelaten, zou ik toch het bestaan van zo'n regel durven
aannemen. Zulks dan op grond van de goede trouw die partijen ook bij
betindiging van hun rechtsbetrekking jegens elkaar in acht behoren te nemen
en waaruit voor partijen verplichtingen kunnen voortvloeien die gelet op de
aard van hun rechtsverhouding, noodzakelijk zijn voor een correcte "afbouw"
daarvan.

410. Wat is nu de concrete betekenis van de vaststelling dat de aannemer na
zijn uittreding uit het bouwteam, de aanbesteder niet mag hinderen in het
openen van onderhandelingen met een andere gegadigde? Om dit te kunnen
inzien is het nodig andermaa1255 aandacht te schenken aan de "Erecode
voor ondernemers in het bouwbedrijf'. Hierin ligt namelijk een ijzersterke
onderhandelingspositie besloten voor de gegadigde die in het kader van een
enkelvoudige uitnodiging een prijsaanbieding heeft gedaan. Hij kan later
uitgenodigde gegadigden die aan de Erecode gebonden zijn, beletten om over
het werk met de aanbesteder contact te hebben, omdat zij daartoe zijn
voorafgaande toestemming behoeven.256

Welnu, hier blijkt  de  zin van opgemelde spelregel. Hij doorbreekt  de
voorrangspositie die de eerste gegadigde aan de Erecode kan ontlenen, door-
dat die spelregel medebrengt, dat die toestemming niet mag worden gewei-
gerd. Deze inbreuk op de bescherming die de gegadigde ingevolge de Erecode
geniet, is in het bijzondere geval van een bouwteam ook noodzakelijk om te
verzekeren dat ook door de bouwteam-aannemer op redelijke basis zal wor-
den onderhandeld. De balans zou echter te ver naar 66n kant doorslaan,
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indien een aannemer bij toetreding tot een bouwteam iedere bescherming
inzake de Erecode zou moeten prijsgeven. Het lijkt mij namelijk toch wel
wenselijk, dat ook voor de bouwteam-aannemer een zekere mogelijkheid om
de bescherming van de Erecode te kunnen inroepen, behouden blijft. Zulks
om zich te kunnen indekken voor het geval dat de aanbesteder de hier-
boven onderscheiden verplichtingen tot het op redelijke basis (uit)onder-

257

handelen en het bij beeindiging der relatie aanbieden van een redelijke
kostenvergoeding, niet naar behoren zou naleven.

In mijn opvatting is er in het geval van een bouwteam dus slechts een
beperkte ruimte voor de beschermende werking van de Erecode. De bouw-
team-aannemer mag daarmee afdwingen dat beide genoemde verplichtingen
jegens hem worden nagekomen. Is zulks echter correct geschied, dan hoort
hem mijns inziens niet te worden toegestaan om via een beroep op de Ere-
code de aanbesteder te beletten met een andere gegadigde contact te zoeken.

411. Mijn hier ontvouwde opvatting over de beperkte reikwijdte van de
Erecode in situaties als waarvan bij een bouwteam sprake is, heb ik in de
kern reeds eerder kenbaar gemaakt, en wel in mijn preadvies voor de Ver-
eniging voor Bouwrecht in 1977.258 Ik stelde mij daarmee toen lijnrecht  
tegenover een uitspraak van het College van Beroep inzake de Erecode.
Deze uitspraak betrof een verklaring van een tot een bouwteam uitgenodigde
aannemer die erop neerkwam dat die aannemer voor het betreffende werk
afstand deed van de voorrangspositie die hij aan de Erecode zou kunnen
ontlenen. Omtrent de betekenis van zulk een verklaring overwoog het Col-
lege: "Een afstandsverklaring, indien al rechtsgeldig, geldt alleen in de
verhouding tussen de betrokken aannemer en de opdrachtgever, niet in de
relatie tussen eerstgenoemde en andere gegadigde aannemers:

Mijns inziens werd in deze uitspraak miskend, dat in geval van een
enkelvoudige uitnodiging een beperking van de beschermingsomvang van de
Erecode een onmisbare voorwaarde vormt voor een redelijke, op de gelijk-
waardigheid van partijen gebaseerde, prijsvorming.

412. Blijkbaar is dit inzicht ook gerijpt bij de organisaties die verantwoorde-
lijk zijn voor de tekst van de Erecode. In 1980 werd namelijk een wijziging
daarvan doorgevoerd, waarbij weliswaar afstandsverklaringen in het algemeen
werden verboden, doch waarbij tevens 66n uitzondering werd toegelaten, en
wel in het geval van een enkelvoudige uitnodiging (ook wel genoemd "66n-
din-verkeer").260 In die situatie is het een gegadigde toegestaan op voorhand
afstand te doen van zijn voorrangspositie ingevolge de Erecode. Zulks geldt
echter onder een drietal voorwaarden.

In de eerste plaats moet sprake zijn van een uitnodiging om als "eerste"
en "enige" gegadigde een prijsaanbieding te doen. In de tweede plaats moeten
aanbesteder en gegadigde zich verplichten "in redelijk overleg" en door
middel van "onderhandelingen te goeder trouw" er naar te zullen streven
een aannemingsovereenkomst tot stand te brengen. In de derde plaats moet
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de aanbesteder zich verplichten de gegadigde niet langer aan gedane aan-
biedingen te houden, ingeval de onderhandelingen niet tot overeenstemming
zouden hebben geleid.

De tweede gestelde voorwaarde spreekt mij zeer aan. Zij komt overeen
met de zoeven door mij gestelde eis dat op redelijke basis moet worden
(uit)onderhandeld.261 Ook de voorwaarde dat de gegadigde als 'enige' een
aanbie(ling doet, kan ik volledig onderschrijven. Daarmee is immers gegeven
dat sprake is van "66n-tan-verkeer". De eis dat hij ook de "eerste" gegadigde
moet zijn gaat mij echter te ver. De bedoeling hiervan is, zoals Slagter 62
het uitdrukt, "dat de aanbesteder slechts eenmaal het spel met de afstands-
verklaring kan spelen: Ik zie echter niet in waarom, als vaststaat dat de
tweede voorwaarde (redelijk (uit)onderhandelen) is vervuld, 'het spel met de
afstandsverklaring" niet nog eens gespeeld zou mogen worden. Het is dan
toch immers een eerlijk spel. De laatste voorwaarde tenslotte lijkt mij een
logische consequentie van de tweede.

413. Naast de genoemde voorwaarden van materiele aard, stelt de Erecode
ook nog een vormeis: een afstandsverklaring moet schnItelijk geschieden.263
Aan dit voorschrift wordt door het College van Beroep inzake de Erecode
strikt de hand gehouden.

264

Ik sta hier ver vanaf. Ik heb immers in het voorafgaande265 de stelling
verdedigd, dat zelfs zonder uitdrukkelijke afspraak daarover, te gelden heeft
dat een eerst uitgenodigde gegadigde, na beeindiging der onderhandelingen,
de aanbesteder niet mag dwarsbomen als deze contact wil zoeken met een
andere gegadigde. Zulks op grond van de goede trouw die de relatie tussen
aanbesteder en gegadigde beheerst. In mijn opvatting is dus geen enkele
verklaring, laat staan een schriftelijke, vereist.

Wel kan ik het eens zijn met het oordeel van het College van Beroep
inzake de Erecode,266 dat een later gevraagde gegadigde, alvorens met een
aanbesteder in onderhandeling te treden, eerst collegiaal overleg zal moeten
plegen met een eerder uitgenodigde gegadigde. Ook in mijn opvatting hangt
immers de herleving van 's aanbesteders vrijheid om met andere

ge adigdencontact te zoeken af van de vervulling van enkele voorwaarden 6 en zal
daarom eerst moeten worden geverifieerd of daaraan voldaan is.

b.     Voorselectie en afstandsverklaring

414. Het komt voor dat bij de selectie van een partner voor een bouwteam
concurrentie wordt uitgelokt met betrekking tot prijsvormende elementen,
zoals opslagpercentage voor algemene kosten, winst, risico, algemene bouw-
plaatskosten, en eenheidsprijzen voor het verwerken van bepaalde materialen
of het verrichten van bepaalde werkzaamheden. Hoewel in een dergelijke
situatie nog geen sprake is van een integrale prijsaanbieding, worden daar-
voor al wel essentiele elementen aangedragen. Gelet op de ruime omschrijving
die de Erecode geeft van het begrip prijsaanbieding - "het aanbieden van de
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voorwaarden, in welke vorm dan ook, waaronder het lid bereid is het werk
tot stand te brengen" (art. 2 sub a) - valt te verwachten dat de opgave van

opgemelde prijsvormende elementen zal worden beschouwd als een prijsaan-
bieding in de zin van de Erecode, althans wanneer deze elementen gecorre-
leerd zijn aan een concreet werk. 68 Enige twijfel wordt nochtans wel
gewekt doordat gesproken wordt van het aanbieden van de voorwaarden
etc., hetgeen toch lijkt te wijzen op een integrale prijsaanbieding. 69 Uit
een gezamelijke brochure van AVBB en SPO blijkt echter duidelijk dat in
deze kringen wordt aangenomen, dat de opgave van dergelijke prijselementen
moet worden beschouwd als een prijsonderhandeling met meerdere gegadig-
den, die niet valt aan te merken als 66n-tdn-verkeer.270 In de brochure
wordt op grond daarvan geconcludeerd dat het verboden is bij zulk een
selectieprocedure een voorwaardelijke afstandsverklaring te doen voor het
geval men zou worden geselecteerd.

415. Aan het houden van zo'n voorselectie is daarom het nadeel verbonden,
dat de daarvoor uit te nodigen gegadigden van hun respectievelijke organi-
saties geen toestemming zullen verkrijgen bedoelde afstandsverklaringen te
doen. Dal sluit up zich nog niet uit dat een aanbesteder gegadigden zou
weten te bewegen het verbod van hun organisaties te negeren en toch op
voorhand afstand te doen van hun voorsprongsrechten. De aanbesteder be-
geeft zich dan echter op glad ijs. Hij riskeert dat zo'n handelwijze zal
worden gekwalificeerd als een onrechtmatige daad bestaande in het "uitlok-
ken van schending van lidmaatschapsverplichtingen".271 Is daarvan sprake
dan zullen de desbetreffende afstandsovereenkomsten wegens een ongeoor-
loofde strekking nietig moeten worden beoordeeld.

Of dit risico erg groot is, waag ik te betwijfelen. Als de aanbesteder
zich tegenover de van de gegadigde verlangde afstandsverklaring heeft ver-
plicht tot het op redelijke basis uitonderhandelen, ligt daarin toch een reele
waarborg tegen leuren. Het daarenboven nog toekennen van voorsprongsrech-
ten met betrekking tot de prijs, houdt dan een beperking in van de mededin-
ging die m.i. verder gaat dan ter bereiking van het met de Erecode beoogde
doel (voorkomen van leuren) noodzakelijk is. Onder die omstandigheden lijkt
het mij niet onbetamelijk als een aanbesteder zulk een mededingingsbeperking
tracht te doorbreken. Dat lijkt integendeel een heel natuurlijke afweerreactie
van een vrager (consument) op de markt. In dit verband zij er ook op ge-
wezen, dat de gepubliceerde rechterlijke uitspraken waarin "kartelbrekers"
werden teruggefloten, 72 betrekking hadden op ondernemers aan de aanbod-

zijde die door het doorbreken van een kartel hun eigen bedrijfsdebiet
trachtten te vergroten.
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5.    Bouwteam op basis van een raamovereenkomst

5.1 TERMINOLOGIE

416. De in het voorafgaande beschreven aanbestedingsmethoden hebben met
elkaar gemeen, dat zij alle zijn gericht op het tot stand komen van een
aannemingsovereenkomst tegen een vaste, vooraf gefixeerde prijs. Zulk een
vaste prijs is echter geen bestaansvoorwaarde voor de aanwezigheid van een
aannemingsovereenkomst. Zo heeft de Hoge Raad 73 uitgesproken, dat van
aanneming van werk sprake kan zijn, niet alleen wanneer een vooraf ge-
fixeerde prijs is overeengekomen, maar ook wanneer de omvang van de belo-
ning van de aannemer zal worden bepaald naar een in de overeenkomst uit-
gedrukte maatstaf en zelfs wanneer iedere prijsafspraak ontbreekt, in welk
geval de prijs naar redelijkheid en billijkheid zal moeten worden bepaald.
Ook de meeste schrijvers zijn van oordeel dat een vaste aanneemsom geen
essentiale is van de aanneming van werk. 74 Eenzelfde visie ligt eveneens
ten grondslag aan de definitie van de aanneming van werk in art. 7.12.1
NBW.275

Een heel specifiek, doch voor ons onderwerp zeer interessant voorbeeld
van een contractvorm waarbij een vaste aanneemsom ontbreekt, biedt de
gunning van de uitvoering van een bouwwerk aan een aannemer op basis van
een "raamcontract".276 Zulk een raamcontract houdt in, dat de uitvoering
van een vooralsnog slechts globaal aangeduid werk aan de aannemer wordt
opgedragen tegen een later te bepalen prijs, een en ander onder de afspraak
dat de nadere detaillering van de opdracht, alsmede de vaststelling van de
verschuldigde prijs, zullen geschieden volgens in het raamcontract uitgedruk-
te regels. Indien daarbij, zoals doorgaans het geval is, wordt afgesproken
dat de aannemer als uitvoeringsdeskundige bij de ontwikkeling van het
bouwplan zal worden betrokken, ontstaat andermaal een bouwteamfiguur,
maar dan van gans andere snit dan die welke wij tot dusverre bespraken.

417. In de thans geschetste situatie is immers van meet af aan sprake van
een definitieve binding van partijen jegens elkaar. De relatie tussen partijen
is hierbij dan ook van verdergaande aard dan het geval is wanneer zich de
hierboven 77 besproken figuur voordoet van een hulpovereenkomst die slechts
strekt ter voorbereiding van een andere, uiteindelijk beoogde overeenkomst.
De hier bedoelde raamovereenkomst vormt namelijk zelf reeds in de kern de
beoogde overeenkomst, zij het dat partijen de inhoud daarvan slechts globaal
hebben aangegeven, onder de afspraak dat deze nader zal worden vastgesteld
aan de hand van bepaalde in de raamovereenkomst uitgedrukte regels. Deze
raamovereenkomst is dus geen hulpovereenkomst die een hoofdcontract
voorbereidt, doch is zelf reeds in de kern een hoofdcontract. Dat sluit
echter niet uit dat zo'n raamovereenkomst op haar beurt ook een wegbereid-
ster kan zijn van volgende contracten.278 Zo wordt bij in de bouw gangbare
raamcontracten vaak bepaald, dat de uitvoering van de opdracht gefaseerd
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zal verlopen op basis van per fase en volgens de regels van het raamcontract
op te stellen deelcontracten. De raamovereenkomst heeft dan een dualistisch
karakter, zij is in dat geval hoofdcontract en hulpcontract beide.

Ter afronding van deze terminologische inleiding zij volledigheidshalve
nog eens herhaald, dat hoewel de term raamovereenkomst ook wet wordt
gebezigd in de zin van louter hulpovereenkomst, ik er toch reeds in de
vorige paragraaf 79 de voorkeur aan heb gegeven de benaming raamover-
eenkomst uitsluitend te verbinden aan de figuur van een (primair) hoofd-
contract. Zulks omdat de term raamovereenkomst in die betekenis in de
bouw het sterkst heeft wortel geschoten.

5.2 ACHTERGROND

418. De gunning op basis van een raamcontract komt vooral voor met be-
trekking tot grootschalige en technisch gecompliceerde werken waarvan de
uitvoering aanzienlijke tijd vergt. Met name op het gebied van de water-
bouw zijn omvangrijke projecten op deze wijze uitgegeven, bijvoorbeeld in
het kader van dc Delta-werken (ondermeer de stormvloedkering in de Ooster-
schelde) en ter zake van havenuitbreidingen (Rotterdam, Zeebrugge).280 Maar
ook "op het droge" vindt deze contractvorm wel toepassing, zo bijvoorbeeld
bij de bouw van het academisch ziekenhuis te Maastricht.

419. Voor dergelijke grootschalige projecten wordt g,inning tegen een vaste
som niet immer zinvol geoordeeld. Zulke werken lenen zich er namelijk niet
altijd voor om vooraf volledig en gedetailleerd omschreven te kunnen wor-
den, omdat de realisering ervan gepaard kan gaan met belangrijke onzeker-
heden en risico's die van te voren moeilijk geheel en al zijn te overzien.281

Als echter de tijdens de prijsvorming voorgelegde omschrijving niet zeer
nauwkeurig is, zal de zekerheid die door aanbesteding tegen een vast bedrag
wordt beoogd, illusoir kunnen worden. De prijsaanbieding van de aannemer
zal immers volstrekt aan de voorgelegde omschrijving gekoppeld zijn. Werk-
zaamheden die daarin aanvankelijk niet waren voorzien, doch later alsnog
worden verlangd, zullen dan ook onherroepelijk door de aannemer worden
beschouwd als meerwerk dat hij niet zonder extra betaling bereid zal zijn
uit te voeren.

Doch zelfs wanneer een redelijk nauwkeurige werkomschrijving vooraf
nog wel te maken zou zijn, staat soms de factor tijd aan een aanbesteding
tegen een vast bedrag in de weg. Zo kan het zijn dat men met de realisering
van een project zodanige haast heeft, dat men zich de aanzientijke tijd die
nodig is om vooraf een volledig uitgewerkt plan te maken en op basis daar-
van een aanbesteding te houden, niet kan permitteren.282 In zo'n situatie
kan de figuur van het raamcontract uitkomst bieden. Zij houdt namelijk de
mogelijkheid in het bouwproces gefaseerd te doen verlopen. Terwijl de ene
fase wordt uitgevoerd kan daarbij simultaan worden gewerkt aan de voor-

271



bereiding van een volgende fase. 83 Aldus kunnen ontwerp- en uitvoerin fase ineenvlocien en is optimale beheersing van het bouwproces mogelijk.
De bouwtijd kan daardoor zeer aanzienlijk worden bekort, hetgeen stellig
een belangrijk voordeel is van deze wijze van werken.

5.3 PRIJSVORMING

420. Vanuit de optiek van de prijsvorming lijkt de gunning van een werk op
basis van een raamcontract een riskante handelwijze. Zij houdt immers in
dat over de prijs onderhandeld zal worden met een aannemer die de opdracht
inmiddels al op zak heeft en dus bij zijn prijszetting geen concurrentiedruk
zal voelen. Is zulk een voorbijgaan aan het concurrentiemechanisme niet
strijdig met de Hollandse handelsgeest?

De Belg Leroy285 bevroedt dat het koopmansschap, zijn noorderburen
toch wel niet zal hebben verlaten, toen zij het raamcontract uitdachten:
"une premiere reflexion, folklorique, suggere que si les Hollandais l'ont
invent6e, c'est qu'en tous cas ils n'y perdent pas..." Dit vermoeden wordt
in zoverre bewaarheid, dat bij het ontwikkelen van de raamcontract-methode
tegelijk procedureregels werden bedacht om te verzekeren dat bij de prijs-
onderhandelingen tussen partijen evenwicht zou bestaan. Een gedetailleerd
stelsel daartoe is uitgewerkt in het model-raamcontract dat door rijkswater-
staat wordt gehanteerd. Deze regeling houdt in grote lijnen het navolgende
in.286

421. Uitgangspunt is dat het opgedragen werk gefaseerd in deelbestekken
wordt beschreven, waarbij ieder deelbestek voorwerp vormt van een tussen
de opdrachtgever en de aannemer te sluiten deelcontract. Ten einde de
aanneemsom van een deelcontract te bepalen stellen partijen allereerst
onafhankelijk van elkaar begrotingen op van het in het deelbestek omschre-
ven werk. De begroting van de opdrachtgever wordt raming genoemd, die
van de aannemer prijsaanbieding. Opdat beide begrotingen onderling verge-
lijkbaar zullen zijn, is bepaald dat zij allebei moeten zijn ingericht op een
wijze die gedetailleerd is aangegeven in bij het raamcontract behorende
bijlagen.

Wanneer bij vergelijking blijkt dat de prijsaanbieding de raming met
niet meer dan 6% overtreft, wordt het bedrag van de prijsaanbieding als
aanneemsom in het deelcontract opgenomen. Is het verschil echter groter,
dan worden beide begrotingen post voor post vergeleken en eventueel her-
zien. Blijft ook daarna nog een kloof gapen die niet in onderling overleg
kan worden overbrugd, dan biedt de raamovereenkomst verschillende moge-
lijkheden om uit de impasse te geraken.

422. De eerste is dat de opdrachtgever het onderdeel van het werk waarom-
trent geen prijsovereenstemming kan worden bereikt, aanwijst om in onder-
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aanneming te worden uitgevoerd. In dat geval is de opdrachtgever gerechtigd
de betreffende werkzaamheden aan te besteden onder 66n of meer derden,
onder de bepaling dat degeen die voor gunning in aanmerking komt, werk-
zaam zal zijn als onderaannemer van de aannemer die optreedt als weder-
partij bij het raamcontract. Indien de opdrachtgever van deze bevoegdheid
gebruik maakt, is de aannemer verplicht de aangewezen onderaannemer in
die hoedanigheid te aanvaarden en voor diens werk de volledige verant-
woordelijkheid te dragen. Wel moet over de keuze van de aan te wijzen
onderaannemer vooraf met de aannemer worden overlegd, zodat hem ter
zake inspraak toekomt. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid berust echter
bij de opdrachtgever.

Een tweede mogelijkheid is dat de opdrachtgever het onderdeel waar-
over geen prijsovereenstemming kan worden bereikt, opdraagt voor het
bedrag der (herziene) raming als voorlopige aanneemsom, waarna bij beeindi-
ging der werkzaamheden de definitieve prijs wordt vastgesteld op basis van
een vergelijking tussen de bij nacalculatie blijkende werkelijke uitvoerings-
kosten enerzijds en, respectievelijk, de (herziene) raming en de (herziene)
prijsaanbieding anderzijds. Hierbij worden omwille van de zuiverheid der
vergelijking, raming zowel als prijsaanbieding bijgesteld door daarin te
verwerken de verhogingen en/of verlagingen van de prijs welke uit de bepa-
lingen van de overeenkomst voortvloeien (bijvoorbeeld ten gevolge van het
meer en minder werk).
Drie modaliteiten zijn dan bij deze vergelijking voorzien:
a.  indien de bij nacalculatie blijkende werkelijke kosten lager zijn dan

het bedrag waarop de raming uitkomt, heeft de aannemer recht op
vergoeding van de werkelijke kosten plus een premie van 7% over287

het verschil waarmee de werkelijke kosten onder de raming zijn ge-
bleven;

b.    indien de werkelijke kosten tussen raming en prijsaanbieding blijken te
liggen (of aan 66n van beide gelijk blijken te zijn) krijgt de aannemer
de werkelijke kosten vergoed;

c.  indien de werkelijke kosten zowel de raming als de prijsaanbieding
blijken te overtreffen, komt de aannemer toe het bedrag der werke-
lijke kosten verminderd met een korting van 7% over het verschil288

waarmee de werkelijke kosten boven de prijsaanbieding zijn uitgekomen.
Dit genuanceerde systeem van prijsbepaling is erop gericht de aannemer te
prikkelen om economisch te blijven werken.289 Zou hij namelijk zonder meer
de werkelijk gemaakte kosten vergoed krijgen, dan zou iedere druk om
prijsbewust te werken ontbreken.

De derde mogelijkheid tenslotte is een combinatie van de eerste twee.
Zij houdt in dat de opdrachtgever ervoor kiest het onderdeel waarover geen
prijsovereenstemming mogelijk blijkt, te splitsen in een gedeelte dat wordt
aangewezen om in onderaanneming te worden uitgevoerd en een gedeelte dat
wordt afgerekend op basis van een vergelijking tussen de werkelijke kosten
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bij nacalculatie en die waarop respectievelijk de raming en de prijsaanbie-
ding uitkomen.

423. Biedt dit stelsel nu een retle compensatie voor het ontbreken van
concurrentiedruk? Ik heb daar toch mijn twijfels over. Zo lijkt mij de reali-
teitswaarde van het eerste element daarvan - de mogelijkheid om onderdelen
van het werk in onderaanneming uit te geven - al zeer gering.

In de eerste plaats is de positie van de aangewezen onderaannemer zo' weinig aanlokkelijk, dat kandidaten voor die rol niet gretig in de rij zullen
gaan staan. De door de opdrachtgever aangewezen onderaannemer zal immers
moeten werken onder leiding van een aannemer die juist op grond van de
aanbieding van die onderaannemer voor het betreffende onderdeel van het
werk is gepasseerd. Tegen deze achtergrond is de kans groot dat de aan-
nemer de hem toegewezen onderaannemer als een onderkruiper zal beschou-
wen. Het gevaar is bovendien aanwezig dat de aannemer om uitholling van
zijn positie te voorkomen toch - in strijd met zijn belofte - zal proberen
eventuele gegadigden voor het onderaannemerschap te bewegen van in-
schrijving af te zien.

Voorts is er nog een remmende factor om tot aanwijzing van een
onderaannemer over te gaan, gelegen in de omstandigheid dat de opdracht-
gever daardoor zijn juridische positie tegenover de aannemer kan verzwak-
ken. Als namelijk later mocht blijken dat de aangewezen onderaannemer
niet voor zijn taak geschikt was, zal de opdrachtgever deze verkeerde keuze
waarschijnlijk worden toegerekend en zal de omvang van 's aannemers aan-
sprakelijkheid dienovereenkomstig worden verminderd.290 Zeker wanneer de
aannemer vooraf bedenkingen mocht hebben geuit tegen het voornemen om
juist deze onderaannemer bij het werk te betrekken.

Ook over de effectiviteit van de tweede mogelijkheid - prijsbepaling
op basis van nacalculatie - heb ik twijfels. In dit systeem loont het voor de
aannemer om zijn aanbieding op te schroeven. Immers hoe hoger deze is,
des te groter zal zijn premie zijn als hij de werkelijke kosten daaronder
kan houden en des te kleiner de korting als hem dat onverhoopt niet mocht
lukken. Het systeem leidt dus eerder tot opdrijving van de prijs dan tot
beteugeling ervan.

Alles bijeen lijkt mij dat de opdrachtgever met het bovenomschreven
systeem wordt uitgedost als een papieren tijger. Veel ontzag zat hij dus
niet inboezemen.

424. Hoewel ik dus nogal sceptisch sta tegenover de effectiviteit van de in
de model-raamovereenkomst van rijkswaterstaat voorziene middelen om de
prijsvorming onder druk te houden, is daarmee de raamcontract-methode
voor mij toch niet afgedaan.

Hierboven 91 bleek immers dat het raamcontract-model vooral toepas-
sing vindt in situaties waarin een volledige en gedetailleerde beschrijving
van het werk vooraf niet goed mogelijk is, hetzij omdat het werk zich
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daarvoor naar zijn aard slecht leent, hetzij omdat daarvoor onvoldoende tijd
beschikbaar is. In dergelijke gevallen zijn de diverse aanbestedingstechnieken
die concurrentiedruk kunnen opleveren echter niet bruikbaar, omdat die er
alle op zijn gericht aanbod uit te lokken met betrekking tot een vooraf tot
in details uitgewerkt bouwplan. Daarom bieden deze aanbestedingsvormen
hier niet de daarmee beoogde zekerheid omtrent de prijs.292

De omstandigheid dat men de prijsvorming niet onder directe concur-
rentiedruk kan stellen, hoeft echter nog niet te betekenen dat deze per
definitie een volledig zwart gat is. Er zijn namelijk wet mogelijkheden om
essentiele onderdelen van de prijsvorming vooraf uitdrukkelijk vast te leggen,
zoals de omslagpercentages voor algemene kosten, winst, risico en algemene
bouwplaatskosten. Voorts zouden ook vooraf eenheidsprijzen kunnen293

worden vastgelegd voor het verwerken van bepaalde materialen of het ver-
richten van bepaalde werkzaamheden. Langs deze weg kan toch een294

zekere vastheid aan de te voeren prijsonderhandelingen ten grondslag worden
gelegd. Bovendien is het w81 mogelijk v66r de gunning, bij de selectie van
een partner bij het raamcontract, onder meerdere gegadigden concurrentie
uit te lokken met betrekking tot dergelijke prijsvormende elementen. Het
gevaar bestaat echter dat zo'n handelwijze zal worden beschouwd als een
uitnodiging aan meerdere gegadigden om bouwstenen aan te dragen voor een

prijsaanbieding in de zin der Erecode, waardoor de mogelijkheid van een
afstandsverklaring zou vervallen.295

5.4    RAAMCONTRACT MET VAST BOUWBUDGET

425. Ik ben in de praktijk enkele voorbeelden tegengekomen van raamcon-
tracten waarin het onmogelijke waargemaakt lijkt te worden: gunning van
een slechts globaal aangeduid werk op basis van een vast bouwbudget. Deze
vondst doet denken aan het ei van Columbus. Men behoudt aldus de moge-
lijkheid ontwerp- en uitvoeringsfase ter bekorting van de bouwtijd ineen te
doen vloeien, zonder daarbij onzekerheid omtrent de uiteindelijke bouwkosten
voor lief te hoeven nemen. Door het bouwbudget te fixeren wordt verzekerd,
dat de bouwkosten de beschikbare middelen niet te boven zullen gaan.

Toch vertoont ook deze methode bij nadere beschouwing een schaduw-
zijde. De (maximale) prijs staat hierbij van tevoren wel vast, maar niet wat
daarvoor nu precies zal worden gebouwd. In plaats van over de prijs, zal de
discussie derhalve bij dit model gaan over de nadere detaillering van het
werk. Die discussie kan licht tot een patstelling leiden. De uitwerking van
een slechts globaal aangeduid werk kan immers op tal van wijzen geschieden,
welke onderling zeer kunnen verschillen, zowel in kwaliteit als in prijs.

426. In een raamcontract van een thans nog in uitvoering zijnd bouwpro-
ject, trof ik een regeling aan die een mogelijke oplossing biedt voor dit
probleem. Zij komt in grote trekken op het volgende neer.
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Het werk zal gefaseerd in deelbestekken worden beschreven die elk
voorwerp zullen vormen van afzonderlijk te sluiten deelcontracten. Bij de
opstelling van ieder deelbestek zal de aannemer regelmatig worden geinfor-
meerd over de ontwikkeling ervan. Tijdens het ontwerpproces zullen twee
rustpunten worden ingebouwd, respectievelijk na het voorontwerp en na het
definitieve ontwerp. De aannemer zal daarbij in de gelegeheid worden gesteld
zijn oordeel te geven over het ontwerp zoals het op dat moment luidt. Zou
de aannemer tegen het betreffende ontwerp bezwaar hebben, dan zal hij
wijzigingen mogen voorstellen. Indien de directie met die voorstellen zal
kunnen instemmen, zal het ontwerp nader in de door de aannemer aangege-
ven richting worden uitgewerkt. Mocht echter de directie met de voorge-
stelde wijzigingen niet akkoord kunnen gaan, dan zal een technische geschil-
lencommissie daaromtrent een voor alle partijen bindende uitspraak doen.
Hierbij zal de commissie zich enerzijds orienteren op de budgetten die per

..deelcontract in de raamovereenkomst zijn vastgelegd, en anderzijds op de
globale beschrijvingen der werkzaamheden zoals die zijn gegeven in de bij
het raamcontract behorende bijlagen, alsmede op enkele bestekken voor
eerder uitgevoerde gelijksoortige werken, die in het raamcontract zijn aan-
gewezen als referentiekader met betrekking tot de verlangde kwaliteit.

427. Het hoeft geen betoog dat de in dit raamcontract neergelegde wijze
van werken heel moeizaam zal verlopen als het bouwbudget te krap zou zijn
vastgesteld. Er zal dan immers een voortdurende spanning bestaan tussen
kwaliteit en prijs. Daarom zal een dergelijk model alleen met succes kunnen
worden toegepast, indien, ondanks de slechts globale aanduiding van het
werk, toch een behoorlijk zicht bestaat op de omvang en het niveau van de
daarvoor te verrichten werkzaamheden, zodat een redelijk nauwkeurige
inschatting mogelijk is van de daarmee gemoeide kosten. Anders zullen
partijen toch herhaaldelijk door een geschillencommissie tot elkaar moeten
worden gebracht, waardoor spoedig vertragingen zullen optreden die de met
het raamcontract nu juist beoogde bekorting van de bouwtijd ernstig kunnen
frustreren.

Raamcontracten plegen echter in het bijzonder te worden toegepast
met betrekking tot grootschalige, technisch gecompliceerde werken, waarvan
de uitvoeringskosten vooraf veelal heel moeilijk zullen zijn in te schatten.
Ik zie daarom voor het model van een raamcontract met een vast bouwbud-
get toch niet veel reele toepassingsmogelijkheden.

428. De beste kansen voor dit model liggen wellicht op het terrein van de
gesubsidieerde woningbouw. In deze sector moeten projecten soms met grote
spoed worden opgestart, omdat anders van overheidswege beschikbaar ge-
stelde bouwcontingenten verloren kunnen gaan. Tijd voor het vervaardigen
van een volledig ontwerp is er dan niet. Voor zulke projecten zou men dan
gunning kunnen overwegen op basis van een raamcontract met een vast
bouwbudget. Met betrekking tot dergelijke werken is het namelijk zeer wel
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te doen, ook zonder bestek, een redelijk nauwkeurige raming te maken van
het vereiste budget, omdat dit grotendeels wordt bepaald door de geldende
subsidienormen. Ook de kwaliteitseisen waaraan zulke, in wezen eenvoudige
bouwwerken moeten voldoen zijn vooraf gemakkelijk te expliciteren.

5.5    OPZEGGING VAN DE RAAMOVEREENKOMST

429. In raamcontracten wordt soms bepaald dat indien de opdrachtgever
mocht besluiten de overeenkomst door opzegging te betindigen, de aannemer
in dat geval, in afwijking van het gestelde in art. 1647 BW, geen aanspraak
zal toekomen op winstvergoeding over het niet uitgevoerde gedeelte van het
werk.

De reden voor deze afwijking laat zich gemakkelijk raden. Raamcon-
tracten betreffen immers vaak zeer grootschalige projecten, waarvan de
uitvoering zich over tal van jaren kan uitstrekken. Zou zo'n overeenkomst
reeds in een betrekkelijk vroeg stadium worden opgezegd, dan zou onver-
korte toepassing van art. 1647 BW leiden tot een onevenredige winstvergoe-
ding voor de aannemer.

Daar staat echter tegenover dat door de schrapping van dit winstrecht
de aannemer een belangrijke waarborg onthouden wordt tegen lichtvaardige
opzegging door de opdrachtgever. 96 Gelet op de nadelige consequenties
die de aannemer van de opzegging kan ondervinden, zoals beschadiging van
zijn reputatie en leegloop in zijn bedrijf door het ontbreken op korte ter-
mijn van vervangend werk, lijkt mij een redelijke uitleg van de overeen-
komst met zich mee te brengen, dat de opdrachtgever zich in geval van
opzegging de belangen van zijn wederpartij op een behoortijke manier zal
moeten aantrekken, bijvoorbeeld door hem een redelijke compensatie aan te
bieden voor de te verwachten leegloop. Immers nu de opdrachtgever een
wettelijke waarborg tegen willekeurig handelen heeft geschrapt, zal men de
gerechtvaardigdheid van zijn handelen kritischer moeten beoordelen.

6. Aansprakellikheid

6.1 RICHTSNOER: GECOORDINEERDE OF GEINTEGREERDE
SAMENWERKING

430. Tot dusver is alle aandacht gericht geweest op de prijsvorming in geval
van een bouwteam. Dat aspect vormt zonder twijfel ook het meest netelige
punt bij deze figuur. Vanuit een juridische optiek verdient echter nog zeker
een ander onderwerp bijzondere belangstelling, en wel de vraag of deelne-
ming aan een bouwteam consequenties kan hebben op het vlak van de aan-
sprakelijkheid.

Ten aanzien van de aan een bouwteam deelnemende ontwerpdeskundigen
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kan voor de beantwoording van die vraag direct aansluiting worden gezocht
bij mi   eerdere beschouwingen over de samenwerking in een ontwerp-
team.2,7 Voor de ontwerpers is immers het bouwteam in de planfase niets
anders dan een ontwerpteam waarin naast specifieke ontwerpdeskundingen,
ook 66n of meer aannemers als uitvoeringsdeskundigen meespreken. Voor de
eventuele medeverantwoordelijkheid die de deelnemende ontwerpers voor
elkaars werk kunnen hebben, zij daarom verwezen naar opgemelde beschou-
wingen.

De positie van de aan een bouwteam deelnemende aannemer was echter
in het voorafgaande nog niet uitgelicht. Deze wordt thans onder de loupe
genomen.

431. Daarbij wil ik vooropstellen, dat in het onderscheid tussen geco8rdi-
neerde en geintegreerde samenwerking, dat ik hierboven ten grondslag298

heb gelegd aan de afbakening van verantwoordelijkheden tussen de leden
van een ontwerpteam sec, wederom als richtinggevend zal beschouwen bij de
bepaling van de verantwoordelijkheid van de aan een bouwteam deelnemende
aannemer. Laat ik daarom beide samenwerkingsmodellen nog eens, in hoofd-
lijnen, uittekenen.

Onder gecolirdineerde samenwerking versta ik de figuur dat individueel
aanvaarde taken in regelmatig onderling overleg worden vervuld, om te
bereiken dat de afzonderlijk te verrichten werkzaamheden harmonisch op
elkaar zullen aansluiten. Bij dit samenwerkingsmodel staat de individuele
taakvervulling voorop. De samenwerking geschiedt slechts betrekkelijk in de
marge. Zij strekt ertoe een kader te scheppen waarbinnen de onderscheiden
werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd.

Bij zo'n wijze van samenwerking past het iedere deelnemer in de eerste
plaats verantwoordelijk te houden voor de goede vervulling van de individu-
eel door hem aanvaarde taak. Dit sluit echter niet uit, dat door de betrok-
kenheid op elkaars werk die door het teamoverleg groeit, onder omstandig-
heden een zekere medeverantwoordelijkheid kan ontstaan voor klaarblijkelijke
tekortkomingen in de taakvervulling van collega-teamleden. Men mag immers,
gelijk eerder werd betoogd, van alle teamleden als professionele bouw-299

kundigen verwachten, dat zij elkaars bijdragen met aandacht en zorgvuldig-
heid tegemoet zullen treden, en dat zij zullen waarschuwen voor risico's of
tekortkomingen die zij daarbij redelijkerwijs zouden moeten onderkennen.

432. Een veel verdergaande vorm van samenwerking doet zich voor in geval
van een integratie-team. Daaronder versta ik de figuur van een door twee
of meer personen gezamenlijk aanvaarde opdracht die door hen als 66n
samenhangend geheel in collectief verband wordt vervuld.

Ook bij deze wijze van samenwerking zal een zekere taakafbakening
onvermijdelijk  zijn. Zij zal echter een veel vloeiender verloop krijgen dan
bij een co6rdinatie-team het geval zal zijn, omdat de opdracht hier is aan-
vaard als een samenhangende, gezamenlijk te volbrengen taak, die in perma-
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nent overleg zal worden vervuld. De deelnemers raken dusdoende voortdurend
op elkaars werk betrokken, waardoor een proces van wederkerige beinvloe-
ding plaatsvindt, dat ik hierboven300 heb getypeerd met de term "kruisbe-
stuiving".

In het resultaat dat aldus ontstaat, zijn de bijdragen van de verschil-
lende teamleden niet duidelijk meer afzonderlijk te herkennen, omdat de
kennisgebieden elkaar zo beinvloeden dat regelmatig teambeslissingen worden
genomen. Tussen de kennisgebieden treedt alzo een voortdurende osmose op.

Bij deze figuur van een collectief, als 66n geintegreerd geheel, te
vervullen opdracht hoort, zoals ik boven stelde, ook een gezamenlijke301

verantwoordelijkheid der deelnemers voor het resultaat hunner samenwerking.

433. In de huidige praktijk komt de bouwteamfiguur bij mijn weten uitslui-
tend voor in de vorm van gecoi;rdineerde samenwerking. Uitgaande van de
zoeven daarvan gegeven profielschets, betekent zulks dat hierbij de individu-
ele verantwoordelijkheid van iedere deelnemer voor de door hem aanvaarde
(deel)taak vooropstaat, en dat slechts in de relatief smalle bandbreedte
waarover de samenwerking zich in deze structuur uitstrekt, daarenboven
eventueel nog een zekere medeverantwoordelijkheid kan ontstaan voor de
taakvervulling van collega-teamleden.

Dit uitgangspunt lag ook reeds ten grondslag aan de beschouwingen die
ik eerder in mijn preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht heb gewijd
aan ontwerp- en bouwteams.302 Ook daarin maakte ik principieel onderscheid
tussen gecoardineerde en geintegreerde samenwerking. Slechts voor de laatste
categorie verdedigde ik toen (net als thans) een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid voor het resultaat der samenwerking. Dit door mij gemaakte onder-
scheid wordt door Van Schravendijk over het hoofd gezien in zijn kritiek
op mijn preadvies.303 Van Schravendijk heeft in zijn beschouwingen duidelijk
de (normale) figuur van geco6rdineerde samenwerking voor ogen en verkeert
daarbij in de (onjuiste) veronderstelling dat ik ten aanzien van die figuur
een gemeenschappelijke verant-woordelijkheid van de teamleden zou voor-
staan. Een dergelijke collectieve verantwoordelijkheid heb ik echter alleen
verdedigd ingeval sprake is van geintegreerde samenwerking.

In mijn preadvies heb ik echter tegelijk ook betwijfeld of de figuur van
een geYntegreerd bouwteam in de praktijk veel voorkomt.304 Nochtans heb
ik toen naast het normaaltype van een geco6rdineerd bouwteam, ook nog,
als ideaaltype, een schets willen geven van een geintegreerd bouwteam.
Alleen daarbij was (en is) in mijn opvatting sprake van collectieve verant-
woordelijkheid. Voor het normale geval van geco6rdineerde samenwerking
ging (en ga) ik echter veel minder ver in toedeling van aansprakelijkheid.
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6.2 GECOORDINEERD BOUWTEAM

434. Ook voor mij staat dlls in geval van geco8rdineerde samenwerking de
individuele verantwoordelijkheid van iedere deelnemer voor de door hem
aanvaarde (deel)taak voorop. Tevens stelde ik echter zoeven dat daarenboven,
in de bandbreedte waarover de samenwerking zich uitstrekt, een zekere
medeverantwoordelijkheid kan ontstaan voor klaarblijkelijke tekortkomingen
in de taakvervulling van collega-teamgenoten. Voor wat betreft de aan een
coilrdinatie-team deelnemende ontwerpers is zulks in het voorafgaande reeds
uitvoerig belicht.305 In het hierna volgende zal dit aspect aandacht krijgen
vanuit de positie van de bouwteam-aannemer. Ik zal daarbij enkele praktijk-
gevallen als orienteringspunten hanteren.

435. De eerste zaak die ik in dit verband aan de orde wil stellen, heeft
weliswaar niet tot een rechtsgeding geleid, zodat daarover ook geen rechter-
lijk oordeel is geveld, doch zij is wel heel geschikt om te dienen als aan-
knopingspunt voor verdere beschouwingen.

Het geval lag als volgt. In de vloertegels van enkele bij een ziekenhuis
gebouwde paviljoens werden na de oplevering ernstige scheuren geconsta-
teerd. Volgens een ter zake geraadpleegde deskundige was deze scheurvor-
ming te wijten aan een verkeerde combinatie van de soort tegels en het
type ondervloer. Aangebracht waren natuurasfalttegels op een bepaalde
prefab-systeemvloer. Deze combinatie werd door de deskundige onverant-
woord geacht, omdat de natuurasfalttegels, doordat zij nauwelijks druk- en
trekbelasting kunnen opnemen, alleen passen bij een starre, homogene onder-
vioer, doch het betreffende type systeemvloer volstrekt niet aan die conditie
beantwoordde.

Over de keuze van de toe te passen tegels was tussen architect en aan-
nemer, die voor dit project in bouwteamverband hadden samengewerkt,
uitgebreid overleg geweest. Zij hadden zelfs gezamenlijk ter orientatie enkele
elders gebouwde paviljoens bezocht, waarin reeds eerder natuurasfalttegels
op de vloeren waren aangebracht. In 66n daarvan hadden zij in de daarin
gelegde tegels scheurvorming geconstateerd. Hoewel de oorzaak daarvan
onbekend was, was toch zonder nader onderzoek gekozen voor toepassing
van natuurasfalttegels in de nog te bouwen paviljoens.

436. Uitgaande van de juistheid van het oordeel van de deskundige dat de
keuze van deze tegels bij het betreffende type ondervloer verkeerd was,
rijst vervolgens de vraag aan wie nu de rekening kan worden gepresenteerd
voor de schadelijke gevolgen daarvan.

Mij lijkt dat daarvoor in de eerste plaats de architect in aanmerking
komt. De fout ligt immers, als typische ontwerpfout, primair op zijn terrein.
Bovendien valt de architect nog te verwijten, dat hij onvoldoende acht heeft
geslagen op de geconstateerde scheurvorming in 66n van de tevoren ter
orientatie bezochte paviljoens. Hij had daarin een signaal moeten onderken-
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nen, dat toepassing van deze tegels niet zonder risico was, en had in ver-
band daarmee als zorgvuldig bouwmeester deze tegels niet mogen voor-
schrijven zonder nader onderzoek naar de oorzaak van die scheurvorming.

Maar wat te denken van de rol van de aannemer ? Had ook hij zich
niet kritischer op moeten stellen ? Mij dunkt van wel. Ook voor hem geldt,
dat de geconstateerde scheurvorming in het vooraf bezochte paviljoen een
signaal had moeten zijn, dat toepassing van natuurasfalttegels wellicht tot
problemen zou kunnen leiden. Van hem had daarom mogen worden verwacht
dat hij, als diligent vakman, voor dit mogelijke gevaar zou hebben gewaar-
schuwd en voorts zou hebben aangedrongen op nader onderzoek vooraleer
tot de toepassing van dergelijke tegels zou worden besloten.

Kernpunt in deze casus is dus dat een rood sein genegeerd is. Dat valt
natuurlijk in de eerste plaats de machinist (architect) te verwijten. Maar
in dit geval reed ook een bijrijder (aannemer) mee die dat onveilige sein
eveneens had moeten opmerken. Door een waarschuwing van zijn kant had
nog tijdig de rem in werking kunnen worden gesteld, waardoor men niet
verder over het verkeerde spoor zou zijn voortgeraasd. Het uitblijven van
zo'n waarschuwing is daarom mede oorzaak van de opgetreden schade. Het
lijkt mij dan ook goed verdedigbaar de aannemer voor die schade mede
aansprakelijk te stellen op de grond dat hij onder de geschetste omstandig-
heden tekort is geschoten in de zorg die van hem als deskundig vakman
mocht worden verwacht.

437. Als tweede orienteringspunt voor de aansprakelijkheidspositie van de
bouwteam-aannemer zou ik andermaal een casus willen voorschotelen die
hierboven306 al eerder ter sprake is gekomen, en wel bij de behandeling
van de aansprakelijkheden binnen een gecourdineerd ontwerpteam.

Kort samengevat lag het geval als volgt. In een bouwteam waaraan
naast de opdrachtgeefster, een gemeente, was deelgenomen door een archi-
tect, een constructief ontwerper en een aannemer, was uit bezuinigingsover-
wegingen besloten voor de fundering van een complex galerijwoningen een
korter type betonpaal toe te passen dan waarvoor aanvankelijk was gekozen.
Later bleek dat dit een ongelukkige beslissing was geweest. Na de gereed-
koming van de woningen deden zich namelijk in de wanden daarvan, verzak-
kingsverschijnselen voor, die te wijten waren aan de ontoereikendheid van
de, destijds gewijzigde, constructie.

Deze zaak heeft geleid tot een vonnis van het Arbitrage Instituut
Bouwkunst.307 Daarin kwam alleen de vraag aan de orde of de architect die
aan het bouwteam had deelgenomen, voor de gevolgen van de ontoereikend-
heid der constructie aansprakelijk kan worden gesteld. De arbiters oordeelden
van niet, op de grond dat de beslissing om het kortere type betonpaal toe
te passen gezamenlijk was genomen in een team van deskundigen waarin
ook de opdrachtgeefster was vertegenwoordigd door haar technisch deskun-
dige directeur van de dienst gemeentewerken, voor wie duidelijk moest zijn
geweest welke risico's deze beslissing bouwtechnisch inhield.
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Ik heb hierboven gesteld mij wel in die overweging te kunnen vin-308

den. In deze situatie mocht de architect erop vertrouwen dat de vertegen-
woordiger van de opdrachtgeefster de draagwijdte van de genomen beslissing
voldoende kon overzien, zodat voor een waarschuwing van zijn kant voor de
mogelijke risico's daarvan geen reden was. Maar, zo voegde ik daaraan toe,
de zaak zou heel anders hebben gelegen als aan het team was deelgenomen
door een opdrachtgever die op het gebied van de bouw een leek was, of
indien de opdrachtgever buiten het team was gebleven.309 In dergelijke
gevallen zou mijns inziens een goede taakvervulling door de architect hebben
meegebracht, dat hij zijn opdrachtgever uitdrukkelijk zou hebben gewaar-
schuwd voor de risico's die aan de wijziging der constructie verbonden
waren, opdat deze de gelegenheid zou hebben gehad zich daarover te beraden
en aldus de risico's bewust had kunnen afwegen tegen de mogelijkheid van
de voorgenomen bouw af te zien. Een redelijke behartiging van de belangen
van de opdrachtgever zou hebben meegebracht dat hem die kans zou zijn
geboden.

Het lijkt mij toe dat een analoge redenering kan worden gevolgd met
betrekking tot de bouwteam-aannemer. In situaties als zojuist geschetst mag,
dunkt mij, ook van hem worden verwacht dat hij waarschuwt voor de risico's
die hij als deskundig vakman redelijkerwijs behoort te onderkennen. Door
zulks na te laten laadt hij eveneens medeverantwoordelijkheid op zich voor
het geval die risico's zich inderdaad zouden verwezenlijken.

438. Tenslotte wil ik de aansprakelijkheidspositie van de bouwteam-aannemer
uittesten op een casus die geleid heeft tot een vrij principiele uitspraak van
de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland over de verant-
woordelijkheid binnen een bouwteam.310

Het geschil was gerezen naar aanleiding van ernstige scheurvorming die
was geconstateerd in de vloer van een in bouwteamverband gerealiseerd
distributiecentrum. Het bouwteam had bestaan uit de opdrachtgever en de in
zijn opdracht werkzame architect, constructief ontwerper en aannemer. De
vloer in kwestie was een voorgespannen betonvloer. Deze was berekend en
in het werk aangebracht door een in voorspanningstechniek gespecialiseerd
bedrijf, dat was opgetreden als onderaannemer van de bouwteam-aannemer.

Over de oorzaak der scheurvorming verschilden de strijdende partijen,
opdrachtgever en aannemer, niet van mening. Zij waren het erover eens, dat
de scheurvorming te wijten was aan de omstandigheid, dat bij de berekening
van de vloer geen rekening was gehouden met invloeden die een vrije ver-
vorming daarvan zouden belemmeren, zoals de weerstand die uitging van de
met de vloer buigvast verbonden funderingspalen, balken en poeren. Partijen
twistten echter over de vraag op wiens conto dit verzllim moest worden
geschreven, op dat van de aannemer die verantwoordelijk was voor de onder-
aannemer die de vloer berekend had, of op dat van de opdrachtgever die
verantwoordelijk was voor de constructeur in wiens handen hij de construe-
tie opzet van het gebouw als geheel had gelegd ?
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439. Voor de beantwoording van deze strijdvraag stelden arbiters een princi-
pieel getint uitgangspunt voorop. Zij overwogen:

"dat het optreden in een bouwteam niet betekent, dat iedere deelnemer
ten dele aansprakelijk is voor in gezamenlijk overleg gemaakte fouten
doch ieder aansprakelijk is voor fouten, die op zijn specifieke terrein
zijn gemaakt".

Vervolgens bleken arbiters van oordeel dat in casu de fout bij de construc-
teur lag, omdat hij verantwoordelijk was voor de constructieve opzet van
het totale gebouw en bet daarom juist zijn taak was, bij het berekenen van
onderdelen van de bouw randvoorwaarden te stellen met betrekking tot de
constructieve samenhang van het geheel. De fout zat volgens arbiters niet
in de door de onderaannemer uitgevoerde berekening van de vloer als zo-
danig, maar school in de omstandigheid dat de op zichzelf goed berekende
vloer niet paste bij de constructieve samenhang van het gebouw, waarin de
vloer niet onbelemmerd kon vervormen. Die frictie had de constructeur
echter, naar de mening van arbiters, moeten voorkomen door het stellen van
de juiste randvoorwaarden.

440. Mijn zienswijze op deze casus ligt een slag anders dan die van arbiters.
Ik erken weliswaar dat onder de geschetste omstandigheden de oorzaak der
scheurvorming primair in een tekortkoming van de constructeur gelegen is,
doch ik ben tevens van mening dat de onderaannemer ter zake evenmin
brandschoon is. Ik moge dit aldus toelichten.

De onderaannemer is er in zijn berekening van de vloer van uitgegaan,
dat deze vrij zou kunnen vervormen. Als specialist in voorspanningstechniek
moet het voor hem echter duidelijk zijn geweest, dat als die vooronderstel-
ling niet zou kloppen met de werkelijkheid, aan zijn hele berekening de
bodem zou ontvallen. Daarom had het op zijn weg gelegen zich ervan te
vergewissen of het vooronderstelde uitgangspunt wel strookte met de con-
structieve opzet van het gebouw waarin de vloer zou worden ingepast. Dat
heeft de onderaannemer echter nagelaten. Zelfs heeft hij verzuimd de con-
structeur erover in te lichten, dat de berekening van de vloer was gebaseerd
op de aanname dat vrije vervorming mogelijk zou zijn.

Tegen deze achtergrond ben ik van mening, dat de onderaannemer
tekort is geschoten in de zorg die van hem als gespecialiseerde deskundige
mocht worden verwacht. In relatie tot de initiatiefnemer tot de bouw acht ik
vervolgens op zijn beurt de hoofdaannemer voor dit verzuim verantwoorde-
lijk. Hij heeft immers zelf het voorspanningsbedrijf als zijn onderaannemer
bij de werkzaamheden in het team betrokken. Ik acht het dan ook redelijk
de hoofdaannemer verantwoordelijk te stellen voor de tekortschietende
bijdrage die hij door middel van de door hemzelf gekozen onderaannemer
aan het team heeft geleverd.
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441. Aan de hand van de besproken voorbeelden heb ik getracht aan te
tonen, dat uit de deelneming aan een bouwteam voor de aannemer soms
medeverantwoordelijkheid kan voortvloeien voor tekortkomingen in de taak-
vervulling van collega-teamleden. Een vraag die hierop aansluitend, ver-
volgens rijst, is hoever die medeverantwoordelijkheid zich uitstrekt ?

Het antwoord daarop wordt gecompliceerd doordat hier sprake is van
een samenloop van fouten. Een ontwerper (architect constructeur) maakt op
zijn terrein een fout, die door een attentere houding van een als adviseur
aangetrokken aannemer te vermijden zou zijn geweest. Twee tekortkomingen
die elk in causaal verband staan tot de uiteindelijke schade.

Toch is er tussen beide een rangorde. De fout van de ontwerper is
duidelijk primair. Zij ligt in de eerste plaats op het specifieke vakgebied
van de ontwerper. Bovendien zou men zonder deze fout aan de andere een-
voudig niet zijn toegekomen. De primaire fout is voorts gemaakt door een
persoon die tot de aannemer in geen enkele juridische relatie stond, doch
werkzaam was in directe opdracht van de initiatiefnemer tot de bouw.

Onder deze omstandigheden lijkt het mij redelijk bij de bepaling van de
omvang voor de aansprakelijkheid van de aannemer rekening te houden met
de relatieve zwaarte van de fout van de ontwerper, en wel in dier voege
dat het gewicht daarvan in de relatie opdrachtgever-aannemer aan de eerste
wordt toegerekend als een voor zijn verantwoordelijkheid komende factor
die tot het ontstaan der schade heeft bijgedragen.311

6.3 GEINTEGREERD BOUWTEAM

442. Hoewel de figuur van een door een groep van ontwerpdeskundigen en
uitvoerende bouwbedrijven gezamenlijk aanvaarde opdracht om een integraal
bouwproject te realiseren, theoretisch wel denkbaar zou zijn, komt zij in
de praktijk bij mijn weten niet voor. Wel is vrij gangbaar dat integrate
bouwopdrachten worden aanvaard door combinaties van aannemingsbedrijven
die in joint venture-verband de realisering op zich nemen van "sleutelklare"
bouwwerken, waarbij zij de benodigde ontwerpdeskundigheid plegen in te
huren door de inschakeling van in hun opdracht werkzame ontwerpers.

De inbreng van deze ontwerpers geschiedt echter in een dergelijke
structuur niet op hetzelfde echelon. De verwezenlijking van het betreffende
project is dan immers niet een gezamenlijke onderneming van ontwerpers 6n
uitvoerders. De ontwerpers staan in deze opzet integendeel een trede lager,

zij zijn opdrachtnemers van de combinatiepartners. De samenwerking vindt
derhalve niet geheel op gelijke voet plaats, waardoor geen optimale voe-
dingsbodem aanwezig is voor een wezenlijke integratie van disciplines.

Dit bezwaar zal echter voor de doorsnee ontwerper volstrekt niet op-
wegen tegen de risico's die hij bij deelneming aan een bouwcombinatie zou
kunnen lopen. Daaraan doet niet essentieel af, dat bij het opzetten van
een bouwcombinatie winst en verlies over partijen plegen te worden verdeeld
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naar rato van ieders inbrengplicht312, en de inbreng van de kant van een
ontwerpdeskundige relatief bescheiden zou zijn door het weinig kapitaalin-
tensieve karakter van zijn dienstbetoon. Zulks neemt immers niet weg, dat
een ontwerper die tot een bouwcombinatie zou toetreden, dan toch in ieder
geval tot het volle beloop van de voor hem vastgestelde fractie, deelgenoot
zou zijn voor alle wel an wee van die combinatie, terwijl hij bij de traditio-
nele gang van zaken in beginsel slechts de gevolgen van zijn eigen daden
zou hoeven dragen.

Ik verwacht daarom ook voor de toekomst niet dat men in kringen van
ontwerpers warm zal lopen voor de figuur van een geintegreerde ontwerp-
en bouwcombinatie. Wie nochtans in zo'n samenwerkingsvorm geinteresseerd
is, moge ik gaarne verwijzen naar mijn eerdere beschouwingen over het
begrip bouwcombinatie sec. Het lijkt mij namelijk toe, dat het daar313

gestelde evenzeer gelding heeft voor een met ontwerpers uitgebreide combi-
natie.

1
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Samenvatting

443. Ter volvoering van een bouwproces dienen drie kernfuncties te worden
vervuld: het nemen en onderhouden van het initiatief om een bouwwerk tot
stand te brengen, het maken van een ontweip voor de bouw en het uitvoeren
daarvan. Een bijzonderheid van het bouwproces is dat de daarbij te verrich-
ten technische functies - ontwerpen en uitvoeren - veelal worden overgedra-

gen aan personen of organisaties die zich beroeps- of bedrijfsmatig met de
vervulling daarvan belasten. Binnen elk van deze beide functies plegen voorts
nog verdere vertakkingen voor te komen. Dit hangt samen met het verschijn-
sel dat met betrekking tot zowel de functie ontwerpen als de functie uit-
voeren, vele en gevarieerde specialismen zijn ontstaan die voorwerp zijn
geworden van zelfstandige beroeps- of bedrijfsuitoefening. Aangezien de
praktijk is gegroeid dat deze specialismen op ruime schaal worden inge-
schakeld, wordt aan een bouwproces doorgaans deelgenomen door een veel-
heid van zelfstandig georganiseerde participanten. Daarbij kunnen zich veler-
lei vormen van samenwerking voordoen, zowel op gelijke als op ongelijke
voet. In hoofdstuk I wordt een contourschets gegeven van een verscheiden-
heid van zulke samenwerkingsvormen. De daarin omlijnde figuren worden
vervolgens in de verdere hoofdstukken juridisch geanalyseerd.

444. Als eerste wordt in hoofdstuk II een heel gangbare samenwerkingsvorm
ontleed, namelijk de figuur dat de initiatiefnemer tot de bouw een architect
inschakelt voor het vervaardigen van een ontwerp en vervolgens een aan-
nemer opdraagt dit ontwerp onder "directie" van die architect uit te voeren.

Het relatiepatroon dat in deze figuur besloten ligt, wordt vaak verbeeld
door het planimetrische symbool van de dtiehoek. In de top daarvan wordt
dan, in hoedanigheid van opdrachtgever, de initiatiefnemer tot de bouw
geplaatst, terwijl tegenover hem in de basishoekpunten respectievelijk de
architect en de aannemer worden gelocaliseerd. Helemaal zuiver is deze wijze
van voorstellen echter niet. De zijden van deze driehoek staan namelijk niet
alle drie voor relaties van dezelfde soort. De twee zijden getrokken van de
top naar de basis stellen beide overeenkomsten voor. De overblijvende zijde
daarentegen geeft slechts een van die beide overeenkomsten afgeleide relatie
aan die geen zelfstandige rechtsbetrekking vormt, doch louter een functionele
verhouding inhoudt, welke haar oorsprong vindt in het feitelijke contact dat
tussen architect en aannemer ontstaat als uitvloeisel van het onder directie
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doen uitvoeren van het werk.
Voor het door het driehoekmodel gesymboliseerde relatiepatroon is

kenmerkend dat daarbij een scheiding optreedt tussen de bouwprocesfuncties
ontwerpen en uitvoeren. Het vervaardigen van het ontwerp voor de bouw is
de taak van de architect, terwijl het uitvoeren van het bouwplan het werk
is van de aannemer. Daarmee is tegelijk ieders primaire verantwoordelijkheid
gegeven. Tussen architect en aannemer bestaat echter in dit model ook een
functionele relatie waardoor zij tevens op elkaars werk betrokken raken. Zo
is de architect uit hoofde van zijn opdracht tot directievoering verplicht op
de uitvoering van het werk nauwlettend toezicht te houden en de aannemer
bij te sturen als die een fout dreigt te begaan. Van de aannemer op zijn
beurt mag op grond van de goede trouw die de inhoud van de overeenkomst
mede bepaalt, worden gevergd dat hij waarschuwt voor fouten in het ontwerp
of voor verkeerde aanwijzingen van de directie, althans voor zover die
onjuistheden hem als deskundig vakman zouden moeten opvallen. Architect
en aannemer zijn dus over en weer veil)licht om te waken voor tekort-
komingen in elkaars werk. Deze gehoudenheid berust echter niet op een
tussen hen bestaande rechtsbetrekking, doch zij vloeit voort uit hun respec-
tievelijke overeenkomsten met de opdrachtgever. De gevolgen van tekortko-
mingen met betrekking tot deze waarschuwingsverplichtingen ricocheren dan
ook naar de rechtsverhoudingen die architect en aannemer ieder afzonderlijk
met de opdrachtgever hebben.

445. Het komt steeds minder voor dat een architect de ontwerpfunctie geheel
en al zelf vervult. In toenemende mate worden voor bepaalde facetten van
het ontwerpen gespecialiseerde adviseurs aangetrokken. In het bijzonder is
dat het geval met de constructieftechnische en installatietechnische kanten
van het ontwerpen. Aan de verschillende samenwerkingsvormen die zich
hierbij kunnen voordoen is hoofdstuk III gewijd.

De meest gangbare daarvan is de figuur dat in overleg met de architect
wordt bepaald voor welke onderdelen adviseurs zullen worden ingeschakeld
en wie daarvoor zullen worden uitgekozen, waarna de opdrachtgever zelf
aan de betreffende adviseurs een opdracht verstrekt. In dit model ontstaan
nevengeschikte, juridisch van elkaar onafhankelijke, bilaterale relaties tussen
de opdrachtgever en ieder van de opdrachtnemers. Tussen de neve,1-op-
drachtnemers onderling valt echter in deze structuur geen rechtsbetrekking
aan te wijzen. Wel zal tussen hen een functionele relatie ontstaan in ver-
band met de noodzaak hun afzonderlijke ontwerpbijdragen zodanig op elkaar
af te stemmen dat deze tot 66n geheel verwerkt zullen kunnen worden. Uit
dit functionele contact kunnen diligentieplichten voortspruiten, welke een
reflexwerking kunnen hebben op ieders individuele rechtsverhouding met de
opdrachtgever.

Als alternatief voor deze figuur kan de initiatiefnemer tot de bouw er
ook voor kiezen de architect te belasten met een integrale ontwerpopdracht.
Zou de architect bij de vervulling van zo'n opdracht bijstand behoeven van
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een adviseur, dan zal hij in deze structuur genoodzaakt zijn de gewenste
adviseur onder eigen verantwoordelijkheid in te schakelen. Er ontstaan dan
afzonderlijke contractuele relaties tussen de initiatiefnemer en de architect
enerzijds, en de architect en de adviseur anderzijds. Tussen de initiatief-
nemer en de in dit model als onder-opdrachmemer ingeschakelde adviseur
bestaat geen directe rechtsband. Wel kan onder omstandigheden wanprestatie
van de adviseur jegens de architect, tegelijk een onrechtmatige daad opleve-
ren tegenover de initiatiefnemer tot de bouw. Verdedigbaar is dat als de
initiatiefnemer de adviseur op die grond zou aanspreken, hij daarbij dan
wel een eventuele tussen adviseur en architect overeengekomen aansprake-

lijkheidsregeling zal dienen te respecteren.

446. De laatste tijd wint de figuur veld dat de ontwerpfunctie wordt ver-
vuld in het verband van een ontwerpteam. Het meest gangbare model hier-
voor  is het coardinatie-team. Daarbij aanvaarden de deelnemers ieder  een
individuele opdracht, doch verplichten zij zich tevens deze te vervullen in
regelmatig onderling overleg, om te bereiken dat de afzonderlijk te verrich-
ten werkzaamheden goed op elkaar zullen worden afgestemd, en daardoor
harmonisch op elkaar zullen aansluiten. Bij zo'n wijze van samenwerking
past het iedere deelnemer in de eerste plaats verantwoordelijk te houden
voor de goede vervulling van de individueel door hem aanvaarde taak. Dit
sluit echter niet uit, dat door de betrokkenheid op elkaars werk die door
het teamoverleg groeit, onder omstandigheden een zekere medeverantwoorde-
lijkheid kan ontstaan voor klaarblijkelijke tekortkomingen in de taakvervul-
ling van collega-teamleden. Men mag immers van alle teamleden, als profes-
sionele bouwkundigen, verwachten dat zij elkaars bijdragen met aandacht en
zorgvuldigheid tegemoet zullen treden, en dat zij zullen waarschuwen voor
de risico's die zij daarbij redelijkerwijs zouden moeten onderkennen.

Soms komt een nog verdergaande vorm van samenwerking voor: het
i,ztegratie-team. Daarvan is sprake indien meerdere ontwerpers een gezamen-
lijke opdracht aanvaarden tot het vervaardigen van een integraal ontwerp.
Kenmerkend voor geYntegreerd ontwerpen is dat hierbij geen scherp omlijnde
afbakening van taken plaatsvindt met daarop aansluitende aparte verantwoor-

delijkheidsgebieden, doch dat integendeel alle deelnemende ontwerpers in
wezenlijke mate bij het hele ontwerpproces zijn betrokken, waarbij zij de
grenzen van de eigen discipline overschrijden om ook op andere gebieden een
inbreng bij te dragen. Zo vindt een proces van wederkerige beYnvloeding

plaats waaruit een resultaat ontstaat waarin de bijdragen van de verschil-
lende ontwerpers niet duidelijk meer afzonderlijk te herkennen zijn, omdat
de kennisgebieden elkaar zo beYnvloeden dat voortdurend teambeslissingen
worden genomen. Hierbij past het de deelnemers aan zo'n team jegens de
opdrachtgever collectief verantwoordelijk te houden voor het gehele ontwerp.

447. De tendens tot specialisatie waarvan het uitvoerende bouwbedrijf door-
trokken is, leidt ertoe dat bij het tot stand brengen van bouwwerken vrijwel
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steeds meerdere bouwbedrijven betrokken zijn. Dit verschijnsel, dat het
onderwerp vormt van hoofdstuk IV, kan in verschillende juridische gedaanten
gestalte krijgen.

In de eerste plaats is mogelijk dat een opdrachtgever de uitvoering
van een werk integraal aan 66n bepaalde aannemer opdraagt en deze op zijn
beurt 66n of meer onderdelen van dat werk in onderaanneming uitbesteedt.
De aannemer in deze tussenpositie pleegt hoofdaannemer te worden genoemd.
Hij staat in bilaterale rechtsverhoudingen tot enerzijds zijn opdrachtgever
en anderzijds (ieder van) de door hem ingeschakelde onderaannemers. In
deze figuur is tussen de opdrachtgever van de hoofdaannemer en de door de
laatste bij het werk betrokken onderaannemer(s) geen directe rechtsband

aanwezig. Wel kan onder omstandigheden wanprestatie van de onderaannemer
jegens de hoofdaannemer tevens een onrechtmatige daad opleveren tegenover

de opdrachtgever van de hoofdaannemer. Verdedigbaar is dat als de op-
drachtgever de onderaannemer op die grond zou aanspreken, 4 daarbij dan
wel een eventuele tussen onderaannemer en hoofdaannemer overeengekomen

aansprakelijkheidsregeling zal dienen te respecteren.
Een wezenlijk ander relatiepatroon ontstaat, wanneer een opdracht-

gever een werk in enkele onderdelen uitsplitst en deze als afzonderlijke
werken aan verschillende aannemers opdraagt. Bij het werk zijn dan twee
of meer aannemers betrokken die, in principe van elkaar onafhankelijk, ieder
een deel daarvan tot stand brengen. Deze figuur wordt nevenaanneming
genoemd. Hierbij bestaan nevengeschikte, bilaterale, rechtsverhoudingen
tussen de opdrachtgever en ieder van de nevenaannemers, terwijl tussen de
laatsten onderling geen directe rechtsband aanwezig is.

In geval van onderaanneming zal de hoofdaannemer winst en algemene
kosten berekenen over de aan de onderaannemer te vergoeden som; bij
nevenaanneming kan de opdrachtgever zich die opslag besparen. Daar staat
echter tegenover, dat in geval van nevenaanneming de opdrachtgever zelf
verantwoordelijk is voor een goede coordinatie der werkzaamheden. Dat
brengt met zich mee, dat de opdrachtgever de stagnatieschade zal moeten

vergoeden van een nevenaannemer wiens werk vertraging ondervindt door
het achterblijven van een andere nevenaannemer. In de praktijk wordt wel
getracht dit probleem te ondervangen door de verschillende nevenaannemers
te betrekken bij een coordinatie-overeenkomst. In de daarvoor gangbare
modellen kunnen twee hoofdtypen worden onderscheiden. In het ene partici-
peert de opdrachtgever zelf ook als partij tegenover de bij de overeenkomst
betrokken nevenaannemers. In het andere treden louter de nevenaannemers

als partijen op. In beide modellen pleegt echter de basis voor de co8rdinatie-
overeenkomst op gelijke wijze te worden gelegd, namelijk door dienaangaande

een pactum de contrahendo op te nemen in de individuele nevenaannemings-

contracten. Het eerste model leidt tot een zekere medeverantwoordelijkheid
van de nevenaannemers voor de courdinatie der uitvoeringswerkzaamheden.
Het tweede reikt verder. Hierin wordt de codrdinatiefunctie tot een collec-
tieve verantwoordelijkheid gemaakt van de nevenaannemers als groep.
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448. Technisch gecompliceerde en omvangrijke projecten geven nogal eens
aanleiding tot het vormen van een bouwcombinatie. Daaronder pleegt men te
verstaan een vorm van samenwerking tussen aannemingsbedrijven waarvoor
kenmerkend is, enerzijds, dat de deelnemers op gelijke voet met elkaar
samenwerken, en anderzijds, dat de deelnemers buiten het terrein waarover
de samenwerking zich uitstrekt, vrij blijven als zelfstandige ondernemers op
te treden (mits zij daarbij de combinatie geen concurrentie aandoen). In dit
dubbelaspect schuilt voor veel aannemingsbedrijven het aantrekkelijke van
het vormen van bouwcombinaties boven andere methoden om door bundeling
van krachten tot schaalvergroting te komen, zoals het sluiten van onderaan-
nemingsovereenkomsten (hetgeen leidt tot samenwerking op ongelijke voet),
of het doen samensmelten van bedrijven door algehele fusie (hetgeen leidt
tot verlies van de eigen identiteit). Bij het vormen van bouwcombinaties
spelen naast de behoefte tot bundeling van krachten vaak nog andere mo-
tieven een rol, zoals beperking van de onderlinge mededinging, beperking
van het beslag op de eigen productiecapaciteit en spreiding van risico.

Als rechtsvorm voor een bouwcombinatie wordt vaak gekozen voor de
figuur van een vennootschap onder firma, en ook wel voor die van een
commanditaire vennootschap. Dergelijke personenvennootschappen passen
uitstekend bij het karakter van de bouwcombinatie als intuitu personarum
aangegane contractuele samenwerking. Bepalend voor deze keuze is echter
veelal niet dit aspect, doch een factor van fiscale aard. Door de samenwer-
king in ten dezer personenvennootschappen te gieten, wordt het namelijk
mogelijk de aanloopverliezen van de combinatie rechtstreeks "door te sluizen"
naar de deelnemende bedrijven (die zelf meestal de rechtsvorm hebben van
een NV of een BV), waar ze ten laste van het fiscale resultaat kunnen
worden gebracht; een mogelijkheid die niet bestaat indien voor de combinatie
de vorm wordt gekozen van een gezamenlijke dochter-NV of -BV. Tegenover
dit fiscale voordeel staat wel het nadeel dat in geval van een vennootschap
onder firma elk der vennoten hoofdelijk voor de verbintenissen der vennoot-
schap aansprakelijk is, terwijl bij de commanditaire vennootschap altijd nog
minstens 66n der vennoten volledig aansprakelijk is. Dit aspect pleegt echter
bij de keuze van de rechtsvorm geen grote rol te spelen, omdat de belang-
rijkste crediteur van de combinatie, de opdrachtgever, normaliter toch wel
verlangt dat de combinatiepartners zich hoofdelijk tegenover hem verbinden.
Ingeval zulks niet zou worden vereist, zou gekozen kunnen worden voor de
figuur van een commanditaire vennootschap met een (daartoe door de com-
manditaire vennoten op te richten) BV als beherend vennote. Men kan dan
twee vliegen in tan klap slaan: het aan de vorm van een commanditaire
vennootschap verbonden voordeel van horizontale verliescompensatie, tn het
voordeel van een tot het kapitaal van de beherende BV beperkte aansprake-
lijkheid.

449. Bij de traditionele gang van zaken waarbij een werk wordt aanbesteed
op basis van een tot in details uitgewerkt ontwerp, wordt tussen de functies
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ontwerpen en uitvoeren een wig gedreven. Hierdoor kan tijdens de ontwerp-
fase niet worden geprofiteerd van de specifieke deskundigheid die bij profes-
sionele uitvoerders aanwezig is. Dit nadeel wordt ondervangen indien het
bouwproces wordt volvoerd in het verband van een bouwteam. Aan deze

figuur is hoofdstuk V gewijd.
Onder een bouwteam wordt gewoonlijk verstaan, een tijdelijke vorm

van samenwerking op voet van gelijkheid tussen vertegenwoordigers van de
bouwprocesfuncties initiatiefnemen, ontwerpen en uitvoeren, waarbij de
deelnemers in gecourdineerd verband de werkzaamheden vervullen die uit de

eigen functie voortkomen en daarenboven, waar mogetijk, door het geven van
advies medewerken aan de taakvervulling van collega-deelnemers.

Het meest bijzondere aspect van een bouwteam is dat daarbij ree(is in
de ontwerpfase wordt meegesproken door 66n of meer vertegenwoordigers
van de functie uitvoeren. De rol die een bouwteam-aannemer tijdens de
planperiode vervult is van adviserende aard. Hij denkt als uitvoeringsdes-
kundige mee over de opzet van het ontwerp voor de bouw. Of de uitvoering
van het mede door hem ontwikkelde bouwplan ook metterdaad aan hem zal
worden opgedragen, wordt echter doorgaans afhankelijk gesteld van het
bereiken van overeenstemming over de bouwsom. Wel pleegt een aannemer
die wordt uitgenodigd om aan een bouwteam deel te nemen, in het vooruit-
zicht te worden gesteld, dat hij na de voltooiing van het ontwerp als eerste

en vooralsnog enige gegadigde een prijsaanbieding zal mogen doen met
betrekking tot de uitvoering ervan. Zo bezien valt de bouwteamfiguur te
beschouwen als een variant van de vraagtechniek van de enkelvoudige uit-
nodiging. In die situatie heeft de relatie tussen aanbesteder en bouwteam-

aannemer in de planfase het karakter van een hulpovereenkomst die ertoe

strekt de beoogde aannemingsovereenkomst voor te bereiden. Uitvloeisel
daarvan is dat de aanbesteder gehouden is om op reele basis met de bouw-
team-aannemer uit te onderhandelen. Niet tot minder, maar ook niet tot
meer strekt deze plicht. Is ondanks faire onderhandelingen prijsovereenstem-
ming niet mogelijk gebleken, dan is de functie van de bouwteam-overeen-
komst uitgewerkt en herleeft de vrijheid van de aanbesteder om met andere
gegadigden in contact te treden.

450. In de tot zover beschreven, meest gangbare, structuur voor een bouw-
team worden ontwerp- en uitvoeringsfase nog wel van elkaar gescheiden

door een tussenliggende prijsvormingsfase, van het verloop waarvan zal

afhangen of de samenwerking tijdens de uitvoeringsfase zal worden voortge-
zet.

Soms wordt de gunning van een werk echter niet afhankelijk gesteld

van de uitkomst van voorafgaand prijsoverleg, doch wordt de aannemer direct

opdracht gegeven voor de bouw van een voorlopig nog globaal aangeduid
werk tegen een later te bepalen prijs, een en ander onder de afspraak dat
de nadere detaillering van de opdracht, alsmede de vaststelling van de ver-
schuldigde prijs, zullen geschieden volgens regels mals neergelegd in een
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door partijen te sluiten raamovereenkomst. Indien daarbij, zoals veelal het
geval is, wordt afgesproken dat de aannemer als uitvoeringsdeskundige bij
de ontwikkeling van het bouwplan zal worden betrokken, ontstaat andermaal
een bouwteamfiguur, maar deze is van gans andere snit dan de zoeven ge-
schetste. Zij houdt namelijk een veel verdergaande binding in omdat de hier
bedoelde raamovereenkomst zalf reeds in de kern de beoogde overeenkomst
vormt.

451. Bouwteams plegen in de praktijk te worden opgezet als vormen van
geco6rdineerde samenwerking. Daarbij past het iedere deelnemer primair
verantwoordelijk te houden voor de goede vervulling van de individueel aan
hem opgedragen werkzaamheden. Het is echter niet uitgesloten dat door de
betrokkenheid op elkaars werk die door het teamoverleg groeit, onder om-
standigheden toch een zekere medeverantwoordelijkheid kan ontstaan voor
klaarblijkelijke tekortkomingen in de taakvervulling van collega-teamleden.
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Summary

452. To complete a building process three central functions must be
fulfilled: taking and maintaining the initiative to produce a building, making
a design for the building and the crecution of this plan. A particularity of
the building process is that the technical functions involved - designing and
execution - are mostly transferred to persons or organisations that perform
these functions professionally or as a business. Within both these functions
there usually are further branches. This is connected with the phenomenon
that for both the function of designing and the function of execution many
and various specialisms have originated which have become subject of self-
reliant professional or business practice. Because the practice has grown
that these specialisms are called in on a large scale, a multitude of self-
reliant organised participants usually takes part in a building process. All
kinds of co-operation can occur, both on equal and on unequal terms. In
chapter I a profile is given of a variety of such forms of co-operation. The
figures outlined there will be analysed juridically in the next chapter.

453. First, a very common form of co-operation is dissected in chapter II,
namely the figure that the initiator of the construction calls in an architect
for making a design and after that commissions a contractor to execute this
design under the 'management' of that architect. The relationship pattern
enclosed in this figure is often represented by the planimetric symbol of a
Mangle. In the top vertex the initiator of the construction, in his capacity

of principal, is placed, while the architect and the contractor are located

opposite him in the bottom vertices. This way of representation, however, is
not completely pure. The sides of this triangle are not all three representa-
tives of the same kinds of relationship. The two sides drawn from the top
to the bottom depict the two agreements. The remaining side only depicts a
relationship derived from those two agreements. This relationship does not
form an independent legal relationship, but it merely consists of a
functional relationship, which originates from the actual contact that comes
into being between architect and contractor as a result of executing the

job under management.
Characteristic of the relationship pattern symbolised by the model of

the triangle is that a separation occurs between the process building
functions designing and execution. Making the construction design is the
architect's task; executing the building plan is the contractor's job. Thus,
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each one's primary responsibility is given. However, there is a functional
relationship between architect and contractor in this model as well, by
which they become involved in each other's job. In this way, the architect
is obliged, because of his commission as manager, to carefully supervise the
execution of the job and to correct the contractor whenever the latter is
about to make a mistake. One can ask of the contractor, in this turn, onthe basis of the good faith which co-determines the content of the
agreement, to warn about mistakes in the design or about wrong instruc-
tions by the manager, at least as far as he should notice these mistakes as
an experienced professional. Therefore, architect and contractor are obligedto watch for shortcomings in each other's work. This obligation, however,
is not based on a legal relationship between them, but originates from their
respective agreements with the principal. The consequences of shortcomings
related to these warning obligations therefore ricochet to the legal
relationship that architect and contractor separately have with the
principal.

454. It happens less and less that an architect fulfils the designing
function all on his own. More and more, specialised advisers are taken on
for certain facets of designing. This especially is the case with the
constructive-technical and installation-technical aspects of designing.
Chapter III is dedicated to the different forms of co-operation that can
occur here.

The commonest of these is the figure in which there is a discussion
with the architect to determine for which aspects advisers will be taken on
and who will be chosen, after which the principal himself commissions the
advisers involved. Subsidiary, juridically independent, bilateral relationships
between the principal and each one of the commissionees originate in this
model. One cannot, however, indicate a legal relationship between the
subsidiary commissionees in this structure. On the other hand, a functionalrelationship will originate between them in view of the necessity to tune
their separate contributions to the design to each other in such a way that
they can be made into one whole. From this functional contact diligence
obligations can originate, that can reflect on each one's individual legalrelationship with the principal.

Alternatively, the initiator of the construction can choose for
commissioning the architect with an integral commission for designing. If
the architect needs the assistance of an adviser in fulfilling such a
commission, he will have to bring in the adviser on his own responsibility.In that case, separate contractual relationships originate between the
initiator and the architect on the one hand, and the architect and the
adviser on the other hand. There is no direct legal relationship between the
initiator and the adviser, who is involved as an under-commissionee in this
model. However, breach of contract of the adviser with regard to the
architect could, under circumstances, at the same time result in a tort with
regard to the initiator of the construction. If the initiator held the adviser
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liable on that ground, one could defend that the initiator would have to
observe any liability agreement between adviser and architect.

455. Recently, the figure gains ground that the designing function is
fulfilled in the relationship of a designing team. The commonest model of
this   is the co-ordination   team. The participants each accept an individual
commission, but they also undertake to fulfil this commission by means of
regular discussions, to achieve that the activities to be performed separately

will be tuned to each other and in that way will link harmonically. In this

way of co-operation it is fitting to hold each participant responsible for
the good fulfilment of the task individually accepted by him. This, however,
does not exclude that, under circumstances, a certain co-responsibility can
originate for evident shortcomings in the task fulfilment of colleague team

members, through the involvement with each other's work that grows

because of the team discussions. One can expect, after all, of all team
members, that they will approach each other's contributions with attention
and care, and that they will warn for the risks that they ought to re-
cognize, within reason.

Sometimes, an even more advanced form of co-operation occurs: the

integration team. That happens if several designers accept a collective

commission to make an integral design. Characteristic of integrated

designing is that no sharply outlined task demarcation occurs with separate

responsibility areas following from that, but that all participating designers,

on the contrary, are essentially involved in the whole designing process, in

which they cross the borders of their own discipline to contribute to other

areas. Thus, a process of reciprocal manipulation takes place from which a
result originates in which the contributions of the several designers are no
longer clearly to be recognized, because the areas of knowledge influence
each other so much that team decisions are taken continually. Here it is
fitting to hold the participants to such a team collectively responsible to
the principal for the whole design.

456. The tendency to specialisation with which the executing contractor's

company is pervaded leads to the fact that almost always several construe-

tion companies are involved in bringing about buildings. This phenomenon,
which forms the subject of chapter IV, can take form in different juridical

shapes.
In the first place, it is possible that a principal integrally commissions

the execution of a job to one specific contractor and that he in his turn
contracts out one or more parts of that jub in subcontractors/lip. The
contractor in this in-between position is usually called general contractor.

He has bilateral legal relationships with on the one hand his principal and
on the other hand with (each one 00 the subcontractors he has brought in.
In this figure there is no direct legal relationship between the general

contractor's principal and the subcontractor(s) brought in by the general

contractor. However, breach of contract of the subcontractor with regard to
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the general contractor could, under circumstances, at the same time resultin a tort with regard to the general contractor's principal. If the principal
held the subcontractor liable on that ground, one could defend that the
principal would have to observe any liability agreement between subcontrac-
tor and general contractor.

An essentially different relationship pattern originates when a principal
divides a job into several parts and commissions these as separate jobs todifferent contractors. In that case, two or more contractors are involved
in the job, who each, in principle independent from each other, executepart of it. This figure is called subsidiag contractoish<p. Co-ordinate,bilateral legal relationships exist between the principal and each of the
subsidiary contractors, while there is no direct legal relationship between
the latter ones.

In case of subcontractorship the general contractor will calculate
profit and general costs over the sum to be paid to the subcontractor; withsubsidiary contractorship the principal can spare that rise. The opposite,
however, is that, in case of subsidiary contractorship, the principal himselfis responsible for a good co-ordination of the activities. That entails thatthe principal will have to pay damages for the costs of stagnation to a
subsidiary contractor, whose work is delayed by the lagging behind of
another subsidiary contractor. In practice, one tries to overcome this
problem by involving the different subsidiary contractors in a co-ordination
agreement. Two chief types can be distinguished in the common models. In
one model the principal himself participates as a party towards the sub-
sidiary contractors involved in the agreement. In the other model only the
subsidiary contractors are parties. However, the foundation for the co-
ordination agreement is laid in the same way in both models, namely by
including a pactum de contrahendo as to that in the individual subsidiary
contractorship contracts. The first model leads to a certain co-responsibility
of the subsidiary contractors for the co-ordination of the execution
activities. The second one goes further. In this model the co-ordination
function is made into a collective responsibility for the subsidiary contrac-
tors as a group.

457. Technically complicated and large projects rather often occasion the
formation of a building consonium. One usually defines this as a form of
co-operation between contractor's companies of which it is characteristic,
on the one hand, that the participants co-operate on equal terms, and, on
the other hand, that the participants remain free to act as self-reliant
contractors outside the area over which the co-operation extends (providing
that they do not compete with the consortium). It is this double aspect
that makes it attractive for many contractor's companies to form building
consortiums instead of other methods to obtain scaling-up by joining
forces, such as making subcontractorship agreements (which leads to co-
operation on unequal terms), or making companies merge by means of a
complete merger (which leads to loss of the own identity). Except the need
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to join forces, other motives often play a role in forming building
consortiums, as well, such as limiting the mutual competition, limiting the
attachment of the own production capacity and the spreading of risks.

One often chooses for the figure of a "vennootschap onder firma"
(partnership), and also for that of a 'commanditaire vennootschap" (limited
partnership). Such personal partnerships nicely fit the character of the
building consortium as contractual co-operation, entered into intuitu
personarum. Deciding for this choice, however, often is not this aspect, but
a factor of a fiscal nature. By moulding the co-operation into the form of
one of these personal partnerships it becomes possible to directly 'send
through' the consortium's initial losses to the participating companies (that
often have the legal form of a pubic company or a private company), where
they can be charged to the fiscal result; a possibility that does not exist if
the form of a mutual daughter-company is chosen for the consortium. This
is definitely a fiscal advantage. On the other hand, there is the dis-
advantage that in case of a "vennootschap onder firma" (partnership) each
one of the partners is severally liable for the commitments of the partners,
while always at least one of the partners is completely liable in a "comman-
ditaire vennootschap" (limited partnership). This aspect usually does not
play an important role in the choice of the legal form, because the most
important creditor of the consortium, the principal, normally would desire
the consortium partners to severally commit themselves to him. In case this
would not be demanded, one could choose for the figure of a "commandi-
taire vennootschap" (limited partnership) with a private company as a
managing partner (for that purpose to be established by the limited
partners). In that case one can kill two birds with one stone: the advantage
of horizontal compensation for losses that is connected with the form of a
limited partnership, and the advantage of a liability limited to the capital
of the managing company.

458. In the normal procedure, in which a job is contracted out on the basis
of a detailed design, a wedge is driven between the functions of designing
and execution. Because of this, one cannot, during the designing phase,
profit from the specific expertise present in professional foremen. This
disadvantage is overcome if the building process is executed in the
relationship of a building team. Chapter V is dedicated to this figure.

One usually defines a building team as a temporary form of co-opera-
tion on equal terms of representatives of the building process functions
taking the initiative, designing and execution, in which the participants
fulfil the activities in a co-ordinated relationship that originate from
their own function and above that, whenever possible, co-operate in the
task fulfilment of colleague participants by giving advice.

The most singular aspect of a building team is that one or more
representatives of the function execution already take part in the designing
phase. The role of a building team contractor during the designing period is
an advisory one. As an expert of execution he thinks along with the set-up
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of the building design. Whether the execution of the building plan, co-
developed by him, will eventually be commissioned to him, is usually
dependent on reaching an agreement on the total building costs. A contrac-
tor who is invited to take part in a building team will usually be given the
prospect that he will be the first and (as yet) only candidate to make an
offer with regard to its execution after the completion of the design. Seen
in this light, the figure of the building team can be regarded as a variant
of the way of contracting by means of the single invitation. The relation-
ship between the person contracts out and the building team contractor in
the designing phase has the character of an auriliag agreement in that
situation, which extends to preparing the planned contracting agreement.
Consequence of this is that the person contracting out is obliged to deal on
a realistic basis with the building team contractor. This duty reaches that
far, but not further. If an agreement on price has not been possible in
spite of fair negotiations, the function of the building team agreement has
gone and the freedom of the contracting person to contact other candidates
has revived.

459. In the commonest structure of a building team described so far, the
designing and execution phase are still separated from each other by an
intermediate phase of price-making; on the course of this it will depend
whether the co-operation will be continued during the execution phase.

Sometimes, however, the allotment of a job is not made dependent on
the result of preceding price considerations, but the contractor is directly
commissioned for building a temporarily globally indicated job for a price
to be determined later on, all this under the agreement that the more
precise specification of the commission, and also the settlement of the
price due, will take place according to rules laid down in a fra,ne agree-
me,it by both parties. If, as is usually the case, it is agreed that the
contractor will be involved in the development of the building plan as an
executive expert, once again the figure of a building team emerges, but
this one is completely different from the one described above. It namely
consists of a much further-reaching commitment, because the frame
agreement meant here already forms the nucleus of the agreement in view.

460. In actual practice, building teams are usually established as forms of
co-ordinated co-operation. In that, it is fitting to hold every participant
primarily responsible for the good fulfilment of the activities, individually
commissioned to him. However, it cannot be excluded that, under circum-
stances, a certain co-responsibility can originate for evident shortcomings
in the task fulfilment of colleague team members because of the relation-
ship with each other's work, which grows through the team discussions.
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Noten

noten bij hoofdstuk I

1.    Hendriks, diss. biz. 32 en 146-161; dezelfde, Bouwen onder spanning, rede Delft,
1982, biz. 8.

2.     Vgl. A. Twijnstra en A Duijs, De organisatie van het bouwproces, Alphen aan den
Rijn 1969, biz. 7, nr. 13; J.W.L Kruyt en A. Twijnstra, De interne organisatie van
het architectenbureau in Nederland, Alphen aan den Rijn 1973, blz. 62. In deze zin
ook FJ. Hulshoff Pot, Dc bouw, de organisatie van het bouwproces, inaugurate rede
Deift, 1966, biz. 8-9, die ook het in gebruik nemen van het bouwwork :ot d= bouw-
procesfuncties rekent.

3.          Vgl. Hendriks, diss., biz. 149.
4.     Zie over het begrip projectontwikkeling: A.R. Bloembergen en WJ. Slagter, Contrac-

ten met de overheid, in het bijzonder in de bouw/Projectontwikkelingscontracten,
Bouwrecht Monografiedn, Geschrift nr. 3, Alphen aan den Rijn/Deventer, 1976, blz.
67 e.v.; AA. van Velten, Projectontwikkeling en bouwpraktijk, Amhem 1989, blz. 15
e.v.

5.      Vgl. FJ. Hulshoff Pol en A. Twijnstra, Coardinatie van het bouwproces, Raadgcvend
Bureau Berenschot, Amsterdam, Hengelo, White Plains (N.Y.), 1961, blz. 7, C.M.
Straver, Juridische aspecten van de kwaliteit van het bouwen, preadvies Vereni-
ging voor Bouwrecht, Publicatie nr. 6, 1978, biz. 124.

6.             Dat wil zeggen: niet voor cigen gebruik, maar voor de verkoop.

7.   De opdracht tot het voeren van directie heeft een wat dualistisch karakter. Zij
houdt tegelijk in het geven van leiding aan de bouw en het houden van toezicht op
de wijze van uitvoering. Zie hieromtrent nader nrs. 18, 38 en 112.

8.    Een architect-bouwvakpatroon is een architect die tegelijk ook het bouwbcdrijf uit-
oefent. Hij valt te beschouwen als een regelrechte nazaat van de middeleeuwse bouwmeester.

9.     Met de term 'turn key-bouwer" wordt gewoonlijk gedocld op cen ondernemer die de

complete uitvoering en inrichting van een bouwwerk op zich neemt, daarbij werkend
naar eigen ontwerp, maar in opdracht van een ander. Zie over deze figuur nader
nr. 60.

10. Zie bijvoorbeeld W.S. van Erven, Bouw 1963, blz. 660.

11. Vgl. Twijnstra/Duijs, a.w. blz. 4, nr. 1.4.
12.        Zie hierover nader nrs. 155 en 156.
13.         Zie voor cen juridische onderbouwing nrs. 194 e.v.
14.         Zie voor een nadere uitwerking van deze gedachte nr. 269.
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noten bij hoofdstuk 1

15.        Zie voor cen juridische onderbouwing nr. 304.
16. Zie nr. 9.

17. De belangrijkste voordelen worden hier thans aangestipt. Zic voor cen nadcre be-
spreking hierna nr. 364.

18. Om cen voortijdige breuk in de relatic uit te sluiten wordt soms een "raamovereen-

komst" gesloten, inhoudende dat de bouw aan dc aannemer wordt opgedragen op
basis van gefaseerd en conform de spetregels van de raamovereenkomst af te sluiten
declcontracten.

19. Zoals in nrs. 387 e.v. zal worden verdedigd kan ook de relatie initiatiefnemer-

(adspirant-)aanncmer als een rechtsbetrekking worden aangemerkt.
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noten bij hoofdstuk II

1.     Zic over deze ontwikkeling uitvocriger JJ. van der Wal, De cconomische ontwikke-
ling van het bouwbedrijf in Nederland, Delft 1940, biz. 31-41. Zie over de bouw-
meesterperiodc ook H. Jarlse, Bouwers en bouwen in het verleden, Zaltbommet 1965.

2.   Zie voor cen pakkend voorbeeld de in 1775 geuite hartekrect van de bezorgde
gildemecester C. Redelijkheid, hieronder geciteerd in nr. 331

3.          Zie daarover nader nrs. 337 e.v.

4.           Vgl. Van der Wai, a.w. biz. 35-36.
5.     Zo werd het vroeger reeds bepaald in de oude AV Waterstaat van 1938 (par. 3 lid

3) en zo willen de tegenwoordige UAV (waarover nader in nr. 62) het nog altijd
(par. 6 lid 2).

6.         Vgl. D.H. Smit, BR 1976, blz. 214.
7.          Zie daarover nader hieronder nrs. 60 en 69.
8.     Zie over het begrip rechtsbetrekking nader Asser-Hartkamp I, nrs. 6 c.v., alsmede

dc aldaar vermekle literatuur.
9.         Zie daaromtrent nader nrs. 94 e.v.

10.         Zie  ever de raarschuwingsplicht zen de aannemer nader hieronder nrs. 69 en 100.
11.    In de eerstbedoelde zin oordelen: FJ.H.M. van der Ven, Hct vrije beroep, Leiden

1956, bk 66; H.0. Thunnissen, BR 1969, blz. 678; W.C.L van der Grinten, BR 1976,
bk 70; Cremers-Zonderland, decl B, III, nr. 1. In de tweede zin oordelen: WA.M.
Cremers, Bouwrecht, Arnhem 1931, bk 8-9; J.H. Blaauw, NJB 1954, biz. 863, 891 en
894; MA. van Wijngaarden, Aanneming van bouwwerken en architectenovereenkomst,
Zwolle 1985, blz. 92-94. De laatsten verschillen voorts nog in het aantal overeen-
komsten waarin zij de opdracht aan een architect splitsen, namelijk respectievelijk:
4,5 en 3. Zie tenslotte Rb. 's-Hertogenbosch, 10 juli 1968, BR 1968, bk 419, waarin
de leer van Blaauw wordt gevolgd.

12. In de (thans) belangrijkste standaardvoorwaarden voor de architectenovereenkomst,

de SR 1988 (waarover mecr in nr. 29) wordt uitgegaan van een volledige (alle
zoeven genoemde fasen omvattende) opdracht als het normale geval, doch tevens
wordt daarin rekening gehouden met de mogelijkheid dat partijen ook anders
overcen kunnen komen (vgl. art. 12 SR 1988). De aan de SR voorafgegane
voorwaarden, de AR 1983 (waarover evencens mecr in nr. 29) hielden ter zake
precies het tegenovergestelde in (vgl. art. 4 jo. art. 5 AR 1983). Zowel in de oude
als in de nicuwe voorwaarden wordt dlls, zij het in tegengestelde zin, rekening
gehouden met het zich kunnen voordoen van beide modaliteiten.

13. Rb. 's-Hertogenbosch,  10 juli 1968, BR 1968, blz. 419.

14.        Vgl. Asser-Hartkamp II, nr. 34; zie ook Hofmann-At)as, biz. 11.
15.        Zie over die auteursrechtelijke problemen nader Blaauw, NJB 1954, blz. 863.
16.        Vgl. art. 1375 BW en art. 63.3.1 (6:248) lid 1 NBW.
17.     Zie BW, vierde boek, titel 7A. In het NBW vervalt deze gemeenschappelijke noemer,

zie daarover nader nr. 58.
18.         Vgl. art. 1637a BW en art. 7.10.1.l lid 1 NBW.
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19. Ik kom op beide criteria nog uitvoerig terug in nr. 57 waar de arbeidsovereen-

komst wordt afgebakend van de aannemingsovereenkomst.
20. Zie hierover nader nr. 51

21. Aldus oordeelt Cremers-Zonderland, decl B, HI, nr. 20.

22. In deze zin: I. van Creveld, De overeenkomst tusschen Bouwheer en Architect,

Amsterdam 1917, bk 7, FJ.H.M. van der Ven, Het vrije beroep, Lciden 1956, biz.
67; W.CL van der Grinten, BR 1976, biz. 71; H.0. Thunnissen, BR 1976, bk 79-80.

23. Zic noot 11.

24. Vgl. WA.M. Cremers, Bouwrecht, Arnhem 1931, blz. 8-9; Blaauw, NJB 1954, blz.

892-894; MA. van Wijngaarden, Aanneming van bouwwerken en architectenovereen-

komst, Zwolle 1985, biz. 77-79. Zie voor kritick op deze benaderingswijze Adriaan-
scns, POG, decl IIG, nr. 10, die betoogt dat de architect in alle onderscheiden
fascn zowel feitelijke als rechtshandelingen pleegt te stellen

25.       Zie nrs. 22 en 23.
26. Aldus: Asser-Coehorst, nr. 138; HR 31 mei 1974, NJ 1976, 309, m.n. B.W.; Toelich-

ting op het voorontwerp van Boek 7 NBW, blz. 1000 en MvT op wetsontwerp 17779

(inzake o.m. vaststelling van titel 7.7 (opdracht) NBW), Tweede Kamer 1982-1983,

nr. 3, biz. 14.

27. In deze zin ook W.C.L. van der Grinten, BR 1976, blz. 71.

28.       In deze zin ook H.0. Thunnissen, BR 1976, biz. 80.
29. Vgl. H.C.F. Schoordijk, De ontwerpregeling van de opdracht in het zevende boek,

Bijzonder nummer NJB, Zwolle 1973, biz. 42.
30. Cremers-Zonderland, decl B, III, nr. 3 en decl D, II, nr. 3.

31. Asser-Coehorst, nr. 39.

32. Zie over de betekenis van het veranderende rechtsdenken voor de uitleg van de

wet nader J. Eggens, lets over de betekenis van het privaatrechtelijk denken in
de laatste halve ecuw, inaugurele rede Batavia 1935, Verzamelde Privaatrechtelijke
Opstellen (I), Haarlem 1958, blz. 318-331.

33. Tweede Kamer, zitting 1982-1983.

34. Tweede Kamer, zitting 1983-1984, nr. 18113.

35. Tweede Kamer, zitting 1983-1984, nr. 17896, nr. 4, art. I B.

36. Zie hierover nader schrijver dezes, WPNR 5704 (1984), biz. 421422.
37. Zie over dit overleg (en de vruchten daarvan) nader H.0. Thunnissen, BR 1989, blz.

81 e.v.

38.  Zie voor cen overzicht van dit regelcomplex Van Wijngaarden, Hoofdstukken

Bouwrecht, decl 8, nr. 424.
39. De NVA is voortgekomen uit cen fusie tussen twee andere architectenorganisaties

die ieder eigen voorwaarden hanteerden wclke na de fusie werden vervangen door
de RROA. Zie daaromtrent nader Van Wijngaarden, ibidem.

40. Zie voor overzichten hiervan: Adriaansens, POG, decl IIG, nr. 19; Cremers-

Zonderland, decl B, V, nrs. 3-6, Van Wijngaarden, a.w. nrs. 432437.
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41. Zie voor een jurisprudentie-overzicht ter zake Van Wijngaarden, a.w. nr. 434-437;

zic hieromtrent vooral de principieel getinte uitspraak  AIBk 8 december 1983, BR
1984, blz. 536; zie ook AIBk 19 februari 1988, BR 1988, blz. 785.

42. T.a.v. de AR is het vaste rechtspraak geworden dat deze voorwaarden niet als

bestendig gebruikelijke bedingen waren aan te merken (vgl. Van Wijngaarden, a.w.
nr. 439).

43. Zie daaromtrent nader Parl. Gesch. Boek 6, blz. 920.

44.         Vgl. art. 6 lid 1 SR 1988.
45. Anders Van Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, decl 8, nr. 425, volgens wie het

gebruik van het woord vertrouwensman geen zelfstandige betekenis heeft; hiertegen
A. de Groot, BR 1989, biz. 248.

46. Cremers-Zonderland, decl B, IV, nr. 8 lijkt in eerstbedoclde zin te oordelen, E.H.

Hondius, BR 1976, blz. 116 en H.C. Wesseling, BR 1984, biz. 558, in de tweede.
47. Vgl. art. 55 SR 1988.
48. Zie over de betekenis van dit begrip voor het bouwrecht nader J.M. van Dunnd, BR

1988, biz. 321 e.v.
49. Vgl. Crcmcrs-Zondcrland, dccl B, IV, nr. 13 cn E.H. Hondius, BR 1976, blz. 116.

50. Vgl. AIBk/RvA 12 december 1978, BR 1979, blz. 230, m.n. H.O. Thunnissen; Hof

's Hertogenbosch, 25 februari 1981, BR 1981, biz. 876.
51. In deze zin ook: Cremers-Zonderland, deel B, IV, nr. 49 en H.0. Thunnissen, BR

1976, biz. 80-81. Zie voorts artt. 3 (leden 3 en 4) en 57 SR 1988.
52. Vgl. H.O. Thunnissen, BR 1976, biz. 80. Zie ook Van Wijngaarden, Hoofdstukken

Bouwrecht, decl 11, nr. 578 die ervoor pleit de marge thans reeds te fixeren op 5 A
10%; evenals A. de Groot, BR 1989, blz. 255, geef ik er de voorkeur aan dc
toelaatbare speling te laten afhangen van de concrete omstandigheden

53. Vgl. AIBk 19 december 1977, BR 1978, blz. 445.

54.        Zie voor een zeer sprekend geval AIBk 9 mei 1977, BR 1977, blz. 789.
55. Vgl. Adriaansens, POG, decl IIG, nr 37; Cremers-Zonderland, decl B, IV nr. 15-18.

Zie ook de aldaar, alsmede de bij Van Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, decl
9, nr. 491, vermelde rechtspraak. De door Adriaansens en Cremers-Zonderland
geconstatcerde mildheid van arbiters ten gunste van de architect lijkt de laatste
tijd plaats te maken voor een strengere benadering, men zie: AIBk 19 november
1985, BR 1987, blz. 245 en AIBk 19 december 1985, BR 1987, biz. 247, beide

voorzien van een noot van H.C. Wesseling. Zie overigens ook E.H. Hondius, BR
1976, biz. 117 die zich Perbijsterd' afvraagt hoc een jurist, laat staan ecn
architect, in deze  jungle' van bouwvoorschriften de weg moet vinden!

56. Vgl. artt. 6 lid 4 en 15 SR 1988 (zie ook de beperking in art. 15 lid 2)

57. Vgl. Van Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, deel 9, nr. 489; zie ook de aldaar
vermelde uitzondering ingeval partijen de goedkeuring van de welstandscommissie
tot onderdecl van de opdracht hebben gemaakt.

58. Vgl. H.0. Thunnissen, BR 1976, blz. 83-84; E.H. Hondius, BR 1976, bk 117; Rapport

Werkgroep Standaardregelingen, nr. 30. Zic ook CA Adriaansens, BR 1986, biz. 564,
volgens wic het gegeven de vaagheid van het criterium -redelijkc eisen van
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welstand" erg moeilijk zal zijn de architect enige tekortkoming te verwijten.
59. In deze zin ook H.0. Thunnissen, BR 1989, bk 99, die onder de in art. 5 SR

bedoelde redelijke cisen mede begrijpt de factor van de gebouwde omgeving. Zie
echter ook MA van Wijngaarden, BR 1989, biz, 98-99, die meent dat het hier
pat om een nietszeggende toevoeging; evenzo H.L van der Beck, Bb 1989, bk 45.

60.         Zie voor zo'n geval AIBk 11 januari 1982, BR 1982, bk 855.
61. Vgl. AIBk 15 januari 1986, BR 1986, biz. 373.

62. Zie daarover nader Van Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, decl 7, nrs. 358-368.

63. Vgl. art t. 9,32, 36 en 40 UAR 1986 (zie over het UAR nader nrs. 355 c.v.).

64.        Vgl. artt. 25 lid 2, 32, 36 en 40 UAR 1986.

65.   In RvA 24 mei 1968, nr. 5227, BR 1968, blz. 333 wordt de opdrachtgevcr zelfs

gebonden geacht aan de schijn van de bevoegdheid die door de architect was
gewekt. Deze uitspraak staat haaks op de ker van HR 6 mei 1926, NJ 1926, bk
721 (Vas Dias-Salters) dat slechts relevant is de schijn gewekt door de (quasi)
vertegenwoordigdc zelf. Zie echter ook HR 27 januari 1984, NJ 1984, 545 m.n. G.
waarin t.a.v. een (mistig soort) rechtspersoon niet strikt aan de Vas Dias-ker werd

gehouden.

66.       Vgl. artt. 8, 21 lid 1 (sub a), 25 en 26 SR 1988.
67. Zie hieronder nrs. 95 e.v.
68.   Zie voor een overzicht daarvan MA. van Wijngaarden, Honderd jaar bouwrccht,

inaugurele rede Leiden 1986, biz. 19, nt. 51; zic voorts J.P. Hogerzeil in Vijfen-
zeventig jaar bouwarbitrage, Zwolle 1982, biz. 159 en H.L van der Beck, Bb 1989,
biz. 44 e.v. (zie voor de correctic van enkele in dit werk geslopen drukfouten, Bb
1989, biz. 58).

69. Vgl. Adriaansens, POG, decl II G, nr. 40.

70. Vgl. H.C. Wesseling, BR 1984, biz. 560; zie ook dezelfde, BR 1989, btz. 86.

71. Vgl. Van Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, decl 9, nr. 508.

72.    Zie nr. 33.

73. Als vorige noot.

74. Vgl. AIBk 31 maart 1980, BR 1980, biz. 728, m.n. H.O. Thunnissen en AIBk 8

oktober 1984, BR 1985, biz. 321.
75. Zie voor kritiek op dit artikellid H.L. van der Beck, Bb 1988, blz. 222.

76. Zie over de (onduidelijke) betekenis van de zinsnede "rechtstrecks gevolg'

hierboven nr. 40.
77.   Zie over dit aspect ook MA. van Wijngaarden, BR 1976, biz. 110 en Adriaansens,

POG, decl II G, nr. 47.
78. Zie respectievelijk nrs. 41 en 42.

79.    Vgl. Van Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, decl 11, nr. 598; A. de Groot, BR
1989, biz. 250.

80. Zic over de hier gevolgde uitleg 'contra proferentem' nader E.H. Hondius,

Standaardvoorwaarden, diss. Lciden 1978, nrs. 253-257 en 332; Contractenrecht VII

(Hondius), nr. 206; Asser-Hartkamp II, nr. 287; zie voorts HR 1 juli 1977, NJ 1978,
125, m.n. GJ.S. en HR 28 april 1989, RvdW 1989, 125 (contra proferentem-uitleg
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ligt wei voor de hand, doch het hangt van de omstandigheden van het geval af of
zij in concreto gerechtvaardigd is).

81. Vgl. art. 63.2A.23 (6:233) sub a jo. art. 63.2A.3 (6:236) sub b.

82. Zie nr. 30.

81 Vgl.  RvA 19 juli 1985, nIS. 11.729/11.730, BR 1985, biz. 878.

84.    In deze zin ook J.H. Nieuwenhuis, Dric beginselen van contractenrecht, diss. Leiden
1979, blz. 143-144 en H.G. van der Werf, Gebondenheid aan standaardvoorwaarden,
diss. Nijmegen 1980, blz. 41. Zie ook HR 20 november 1981, NJ 1982, 517, m.n.
CJHB; AA 1982, m.n. G (Holleman-De Klerk). Sommige auteurs bereiken het
resultaat van niet-gebondenheid aan niet gekende, onredelijke bedingen, langs de
weg van normatieve vaststelling van de inhoud van de overeenkomst aan de hand
van de gocdc trouw, men zie: J.C. van Oven, WPNR 3243 (1932), biz. 70, nt. 40;
B.M. Telders, WPNR 3367 (1934), bk 295; J.M. van Dunnd, Verbintenissenrecht in
ontwikketing, supplement 1987, Deventer 1987, biz. 7-8. De laatste meent dat de HR
in het zoEven geciteerde arrest inzake Holleman-De Klerk de leer van Van Oven en
Telders *met zoveel woorden" zou hcbben overgenomen. Ik decl de mening van P.
Clausing, Kwartaalbericht Nieuw BW 1982/2, blz. 56) dat met meer recht kan
worden betoogd dat de HR in dat arrest 'met zoveel woorden" heeft vastgehouden
aan het toestemmingsvereiste.

85.     Zienr. 41.

86.   Vgl. HR 20 februari 1976, NJ 1976,486, m.n. G.J.S.; AA 1976, blz. 467, m.n. G.
(pseudo-vogelpest-arrest) en HR 18 december 1981, NJ 1982, 71; BR 1982, biz. 452,
m.n. L.D. Pets Rijcken (ketelthermostaten-arrest).

87. Geciteerd in vorige noot.
88.   NJ 1982, 71, biz. 256; zie over het ketelthermostaten-arrest en de beschouwingen

van A-G Ten Kate nader J.M. van Dunnd, BR 1984, blz. 322-324, en dezelfde,
Verbintenissenrecht in ontwikkeling, supplement 1987, Deventer 1987, blz. 66-67.
Zie over het belang van het verzekeringsaspect bij de bcoordeling van exoncratie-
bedingen voorts Contractenrecht III (Wuisman), nr. 191 en de daar vermelde
literatuur, waaraan nog kan worden toegevoegd Schoordijk 1979, blz. 214. Zic
voorts m.b.t. het verzekeringsaspect in de relatie opdrachtgever-architect: E.H.
Hondius, BR 1976, blz. 121-122; Bl Bijleveld, BR 1977, btz. 228 e.v.; E.M. Fontein,
de Rechtspositie van de architect 1850-1985, diss. Maastricht 1988, biz. 235-236.

89. Vgl. G.J. Rijken, Exoneratieclausules, diss. Utrecht 1983, biz. 51 cn 141.

90. Volgens Rijken t.a.p., biz. 141 is het cerst aan de wederpartij van de exonerant om

op basis van door haar bij verzekeraars ingewonnen informatic gemotiveerd tc
stellen dat voor exoneratie geen noodzaak bestond; m.i. hoort echter eerst de
exonerant aan zet te komen.

91. Door H.0. Thunnissen, BR 1989, blz. 83 en A de Groot, BR 1989, blz. 251 wordt

weI betoogd dat zulks het geval zou zijn, doch zij geven daarroor geen onderbouwing.
92.   Zie voor cen overzicht hiervan Contractenrecht VII (Hondius), nrs. 138 e.v., zie

ook dc atdaar vermelde literatuur, i.h.b. Rijken diss.

305



noten bij hoofdstuk II

91 Zie over dit gezichtspunt ook Rb. 's-Hertogenbosch, 21 december 1979, te kennen

uit Hof's-Hertogenbosch, 25 februari 1981, BR 1981, biz. 876.
94. Zie over dit gezichtspunt ook E.H. Hondius, BR 1976, bk 121-122.

95. Zie daarover nader nr. 30.

96. Vgl. AIBk 28 augustus 1974, BR 1975, biz 487; AIBk 28 december 1977, BR 1978,

blz. 595; AIBk 12 december 1978, BR 1979, biz. 230, m.n. H.0. Thunnissen; AIBk 26
augustus 1986, BR 1988, blz. 452. Zie over deze exoneraties nader nrs. 40 e.v.

97. Vgl. de in de vorige noot geciteerde uitspraak van 12 december 1978.

98. Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenicur 1971,

art. 12.6 (inhoudende een beperking van de aansprakclijkheid tot maximaal het
bedrag van het aan de adviseur toekomende honorarium).

99. Vgl. CvG-KIVI 8 december 1981, TvA 1982/2, biz. 49; BR 1986, biz. 940. Zie ook
CvG-KIVI 11 september 1987, BR 1989, blz. 787, m.n. H.0. Thunnissen, waarin
andermaal aan cen adviseur cen berocp op art. 12.6 RVOI 1971 werd ontzegd.

100. Vgl. AIBk 1982-62, vermeld bij Van Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, deel 9,

nr. 513.
101. Vgl. AIBk 23 september 1980, BR 1981, blz. 542, en AIBk 28 mei 1984, BR 1984,

biz. 743, beide vootzien van cen noot van H.C. Wesseling. Volgens A. de Groot, BR
1989, biz. 253 ligt de eerstgenoemde uitspraak op dEn lijn met de in noot 99 geci-
teerde uitspraak van de CvG-KIVI, omdat in beide gevallen de eigenlijke grond
voor de afwijzing van het beroep op de betreffende exoneratie 'grove schuld" zou
zijn geweest. De Groot ziet echter m.i. over het hoofd dat hier methodisch

verschillende wegen zijn bewandeld: restrictieve uitleg (meer is niet overeen-

gekomen), respectievelijk beroep op de beperkende werking van de goede trouw
(beroep op wat (wei) overcengekomen is, wordt niet ten volle gehonoreerd) Voorts
heeft de CvG-KIVI haar beslissing niet louter op de mate van schuld gebaseerd,
maar op cen heel complex van wegingsfactoren.

102. Vgl. art. 63.2A.2 (6.232) jo. art. 63.2A. 1 sub c (6:231) NBW.

103. Tweede Kamer, zitting 1981, 16983, nr 3, MvT, blz. 22

104. Vgl. art. 1356 BW en de artt. 3.2.2 (3:33) en 3.2.3 (3:35) NBW; zic voorts het arrest

inzake Holleman-De Klerk, geciteerd in noot 84, alsmede de daar vermelde litcratuur.
105. Zic over de wet als grondslag van de gebondenheid aan niet gekende algemene

voorwaarden B. Wessels en R.H.C Jongeneel, Algemene voorwaarden, Zwolle 1987,
nr. 53.

106. MvT, blz. 13, 14 en 22.

107. Wessels/Jongencel, a.w. nr. 53.

108. Vgl. Nieuwenhuis, diss., biz. 145; zie ook HR 15 november 1957, NJ 1958, 67, m.n.

L.E.H.R (Bans-Riczenkamp).
109. Zie hieromtrent nader Asser-Hartkamp II, nrs. 355-371 en Wessels/Jongeneel, a.w.

nrs. 54 e.v.

110. Vgl. art. 63.2A.2a (6:233) sub a NBW.

111. Vgl. artt. 6.5.2A.3 (6:236) en 6.5.2A.4 (6:23D NBW, zie ook MvT, blz. 29.

112. Vgl. art. 6.5.2A.6 (6:240) en 63.2A.7 (6:241) NBW, zie ook MvT, biz. 56.
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113. Vgl. art. 63.2A.12 (6:246) NBW.

114. Zie nrs. 3944.

115. Zie over dat aspect nader Asscr-Hartkamp II, nr. 368 en Wessels/Jongeneel, a.w.

nrs. 86, 87 en 154.
116. Zie nr. 47; zie over deze kwestie ook H.L. van der Beck, BR 1985, blz. 367-368.

117. Zie nader artt. 29-54 SR 1988; zie hieromtrent ook Van Wijngaarden, Hoofdstukken

Bouwrecht, decl 10.
118. Vgl. AIBk 20 juni  1978,  BR 1979, blz. 443.     1 3

119.   W.C.L van der Grinten, BR 1976, blz.  en J.P. Hogerzeil in Vijfenzeventig jaar
bouwarbitrage, Zwolle 1982, biz. 159-160 daarentegen achten het niet passend als
de architect de opdracht tussentijds zou mogen opzeggen.

120. In de eerste zin oordeelt Van Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, decl 11, nr.

597; in de tweede zin A. de Groot, BR 1989, blz. 255. Voor zover weI sprake is van

wanprestatie kan nog de vraag rijzen, of art. 70 daarvoor een exclusieve voorziening
inhoudt. Ik zou die vraag ontkennend willen beantwoorden om dezelfde reden als ik
zulks deed met een analoge vraag t.a.v. art. 71, zie daarover nader nr. 44.

121. Zie voor een voorbeeld het door De Groot (t.z.p.) opgevoerde geval dat aanlciding

gaf tot AIBk 12 juni 1971, BR 1971, blz. 672.
122. Vgl. Auteurswet art. 10 lid 1, sub 6 (zie ook de uitzondering daarop in art. 18) en

sub 8.

123. Vgl. Hof 's-Hertogenbosch, 15 juni 1965, BR 1969, blz. 106; NJ 1968, 396 en Pres.

Rb. Zutphen, 5 september 1985, BR 1986, biz. 71.
124. Vgl. D.W.F. Verkade en J.H. Spoor, Auteursrecht, Deventer 1985, nr. 40.

125. Vgl. artt. 1 jo. 12 en 13 Auteurswet.

126. Vgl. Pres. Rb. Haarlem, 20 november 1978, BR 1979, biz. 68.

127. Onder vigeur van de SR 1988, waarin de figuur van cen volledige opdracht wordt

voorondersteld (zie art. 12), zal de opdrachtgever een doorlopen van de opdracht
slechts kunnen voorkomen door deze voortijdig te beeindigen op 6/n der gronden
in de artt. 65 e.v. genocmd. Daarop aansluitend geeft art. 83 cen uitgesponnen
regeling met betrekking tot het auteursrecht, welke varieert al naar gelang de
opzeggingsgrond. Zie daarover nader Van Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht,
decl 11, nr. 639.

128. Zie voor zo'n geval de casus die ten grondslag lag aan het vonnis van de Rb.

Middelburg, 14 januari 1970, NJ 1970, 297; deze zaak werd echter door de Rb. ten
onrechte uitsluitend benaderd vanuit de optiek van art. 25 Autcurswet (morcle
rechten) en niet mede vanuit dc artt. 12 cn 13 van die wet (exploitatierechten).
Zie hierover nader. L Wichers Hoeth, BR 1971, blz. 132 e.v., alsmede W.L Haardt,

BR 1976, biz. 126 en J.P.R. Bergfeld, BR 1989, biz. 596-597.
129. In deze zin ook Cremers-Zonderiand, decl B, VI, nr. 3 en Pres. Rb. Middelburg 14

februari 1977, BR 1977, biz. 785.
130. Vgl. art. 25 lid 1, sub a Auteurs;vet.
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131. Vgl. art. 25 lid 1, sub b Auteurswet. Zie voor jurisprudentie hieromtrent: Pres. Rb.

Utrecht, 18 oktober 1977, BR 1978, bk 77; Pres. Rb. Zutphen, 5 september 1985,
BR 1986, blz. 71; Pres. Rb. Zwolle, 2 maart 1988, BR 1988, bk 539. Zie over de
laatste uitspraak ook H.C. Wesseling, BR 1989, bk 88-89.

132.  Vgl. art. 25 lid 1, sub c Auteurswet. Zie ook de in de vorige noot vermelde

rechtspraak en voorts Pres. Rb. Leeuwarden, 12 juli 1988, BR 1988, blz. 867. Zie
over de laatste uitspraak ook Wesseling, t.a.p., blz. 89.

133. Blz. 1065.

134. Zie daarover nader Bijzondere Contracten VI (Van den Berg/Smit), decl A nr. 5

sub d. en e.
135. Zie daarover nader Bijzondere Contracten, t.a.p. sub. d.

136. BR 1973, blz. 589-590.

137. Zie over het begrip directie nader nrs. 18, 38 en 112.

138. Zie voor zo'n geval de casus die ten grondslag lag aan HR 17 november 1978, NJ

1979, 140, m.n. PA.S. Zie hieromtrent ook LJ.M. de Lcede, WPNR 5775 (1986), biz.
177.

139. Vgl. Asser-Kamphuisen, Bijzondcre overcenkomsten, Zwolle 1960, bk 431.

140. Vgl. M.M. van Praag, Bouwrecht, Amsterdam 1966, biz. 55.

141. A.G. Lubbers, Verkoop en overdracht van huizen in aanbouw, preadvies Koninklijke

Notariate Broederschap, 1954, biz. 8 en 9.
142. Vgl. Asser-Thunnissen, nr. 492.

143. Zie daarover nader Bijzondere Contracten VI (Van den Berg/Smit), decl 4 nr. 5

sub c.
144. Vgl. Asser-Schut, Bijzondere Overeenkomsten I, Zwolle 1981, biz. 14-15.

145. Vgl. H.CJ. Cavadino, JJ. Goudsmit en H. de Vries, BR 1980, biz. 571 e.v.

146. Deze omschrijving sluit aan bij Asser-Thunnissen, nr. 709.

147. Vgl. J.J. Goudsmit, BR 1988, blz. 406; dezelfde, Verschuivende patronen, nieuwe

structuren; juridische bewegingen in de bouw, preadvies VBR, publicatie nr. 17,
1989, blz. 40.

148. Zo neemt Asser-Thunnissen dit element niet in zijn omschrijving van het begrip

turn key-contract op; JJ. Goudsmit, BR 1988, biz. 404, doet zulks daarentegen wet,
evenzo Rapport Werkgroep Standaardregelingen, nr. 14 sub b.

149. Zie over dit criterium nader nr. 58.

150. Vgl. M.M. van Praag, Bouwrecht, Amsterdam 1966, biz. 56.

151. Zie over dit (ook door mij aangehangen) criterium nader nr. 58.

152. Nr. 477.
153. Zie daarover nader Bijzondere Contracten VI (Van den Berg Smit) deel 4 nr. 1.

154. Vgl. Toetichting op Boek 7, Titel 12, blz. 1062-1063.

155. Stat. 1969, 611. De vaststelling bij beschikking verhindert niet dat de UAV een

puur privaatrechtelijke regeling vormen (vgl. Asser-Thunnissen, nr. 745 en de
aldaar vermelde literatuur).

156. Zie daaromtrent Van Wijngaar(len, Handlciding tot de UAV, nr. 12.
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157. Behoudens wellicht m.b.t. de regeling van de aansprakelijkheid voor verborgen
gebreken (par. 12 leden 2b, 3 en 4 UAV) waarop door verschillende schrijvers
kritiek is geuit, men zie CJ.H. Brunner, BR 1979, biz 597-599 en J.P. Hogerzeil in

Vij fenzeventig jaar bouwarbitrage,  Zwolle  1982, biz 155-158.

158. In deze zin ook J. Rozemond, BR 1988, bk 395.

159. Ik decl de mening van MA van Wijngaarden, BR 1980, biz. 186, dat de AVKA er
impliciet van uitgaan dat de opdrachtgever niet door een deskundige directie wordt

bijgestaan.
160. Erg duidelijk is deze bcdoeling echter niet in de tekst uitgedrukt; zie daarover

nader MA van Wijngaarden, BR 1981, btz. 224/225 (m.b.t. de ABBL) en blz. 322/323
(m.b.t. de AAK).

161. Zie daarover Van Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, decl 1, nr. 81c en de

aldaar vermelde literatuuri voorts Asser-Thunnissen, nr. 747 en F.RA Schaaf, BR
1988, biz. 810-814.

162. Zie voor een overzicht van de rechtspraak van de RvA hieromtrent Van

Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, decl 12, nr. 663. De door de RvA gevolgde
denklijn sluit aan bij wat in zulke situaties in het algemeen wordt aangenomen in
literatuur en rechtspraak, zie daarover nader Contractenrecht VII (Hondius), nrs.
23,35 en 40.

163. Vgl. RvA 21 maart 1964, nr. 4090, BR 1964, biz. 300; RvA nr. 7518, Verslag 1975,

blz. 111; RvA nr. 10.863, Verslag 1983, btz. 129; RvA nr. 11.032, Verslag 1983, blz.
157; RvA 2 december 1983, nr. 11.234, TvA 1984/4, bk 101; RvA 30 december 1986,
nr. 12.328, BR 1987, blz. 395; RvA 2 oktober 1987, nr. 12.600, gesignaleerd in Van

Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, decl 8, nr. 436; RvA 9 november 1987, nrs.
12.714-12.716, BR 1988, blz. 149; RvA 28 januari 1989, nr. 13.403, BR 1989, biz
547.

164. Zie over de (door mij onderschreven) rechtspraak van het AIBk hieromtrent nader

nr. 30.

165. In deze zin RvA 18 oktober 1984, nr. 11.303, 'IVA 1985/2, bk 61; RvA 3 maart

1988, nr. 12.998, BR 1988, blz. 611, TvA 1988/3, biz. 60, m.n. MA van Wijngaarden.
Volgens Van Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, decl 12, nr. 663, betreft de
eerste uitspraak een nogal bijzonder geval, doch heeft de tweede een veel wijdere
strekking.

166. Zie de rechtspraak vermeld in noot 41.

167. Vgl. RvA 19 juli 1985, nr.  11.729/11.730, BR 1985, biz. 878

168. Zie hierover nader nr. 45 (i.h.b. noot 84).

169. Aan dit probleem zijn in de literatuur uitvoerige bcschouwingen gewijd door: E.H.

Hondius, Standaardvoorwaarden, diss. Leiden 1978, blz. 422-430; H.C.F. Schoordijk,
WPNR 5489 (1979), biz. 501 e.v. en F.B. Bakels, WPNR 5695 (1984), bk 257 e.v. Zie
voorts J.H.M. van Erp, WPNR 5794 (1986), biz. 515 e.v., alsmede de aldaar vermelde
literatuur.

170. Schoordijk, t.a.p. blz. 504.
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171. Vgl. Rb. Roermond, 12 maart 1981, NJ 1983, 397, BR 1983, biz. 217; RvA 26

augustus 1982, nr. 10.743, TvA 1983/5, bk 161; RvA 16 februari 1989, nr. 13.136,

BR 1989, biz. 628.
172. Zie de literatuur vermeld bij Asser-Thunnissen, nr. 513; zie ook nr. 514 alwaar

Thunnissen zelf de waar(le van deze kwalificatie relativeert, op welke weg hij is
voortgegaan in BR 1989, bz. 177-179.

173. Zie ook mijn eerdere kritiek op deze kwalificatie in WPNR 5647 (1983), bk 223-

225, WPNR 5704 (1984), biz. 427 en BR 1985, blz. 725.
174. Zie daarover nader nr. 60.

175. Vgl. Asser-Thunnissen, nr. 526, zie ook de aldaar vermelde rechtspraak alsmede

RvA 30 juni 1986, nr. 12.031, BR 1986, blz. 799 (afwijzing van een door de aannemer
gedaan beroep op de stand van de wetenschap ten tijde van het ontwerpen). Zie
voorts H.0. Thunnissen, BR 1989, biz. 179. In andere zin: C.M. Straver, Juridi-
sche aspecten van de kwaliteit van het bouwen, preadvies VBR, nr. 6, 1978, blz. 110
en 128 (aannemer niet verantwoordelijk voor zuivere ontwerprisico's), waartegen

(m.i. terecht) H.C. Wesseling, BR 1984, blz. 561; JJ. Goudsmit, preadvies VBR
(geciteerd in noot 14D, blz. 42 e.v. (t.a.v. ontwerpdect bestaat slechts inspannings-

verbintenis).
176. Vgl. B. Soinne, La responsabilitd des architectes et entrepreneurs aprds la rdception

des traveaux, Paris, 1969, blz. 618.
177. Vgl. Asser-Thunnissen, nr. 537.

178. In deze zin reeds HR 18 maart 1932, NJ 1932, 925, m.n. E.M.M., W. 12.426 (Mook-

Sap III), aldus eveneens Asser-Thunnissen, nr. 522, zie ook de aldaar vermelde
literatuur. Zie voorts Van Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, decl 2, nr. 91, en
de aldaar vermelde rechtspraak. Zie tenslotte par. 5 lid 2 jo. par. 6 lid 14 UAV
1989 en art. 7.12.10 lid 3 jo. art. 7.12.4a NBW.

179. Vgl. D.H. Smit, BR 1970, blz. 279.

180. Zie ook H.O. Thunnissen, BR 1989, blz. 179.

181. Vgl. H.C.F. Schoordijk, BR 1969, biz. 73.

182. HR 25 april 1966, NJ 1966, 279, m.n. GJ.S.

183. RvA 10 november 1977, nr. 8464, BR 1978, blz. 72, m.n. H.O. Thunnissen. In deze

uitspraak wordt de indruk gewekt dat het Moffenkit-arrest uitsluitend betrekking
zou hebben op een geval van functionele ongeschiktheid. Ik ben het met J.M. van
Dunnd (BR 1984, blz. 650-652) cens dat deze voorstelling berust op een onjuiste
lezing van het arrest.

184. Zie de rechtspraak geciteerd door Asser-Thunnissen, nr. 541
185. RvA 13 januari 1984, nr. 11.458, BR 1984, blz. 750, m.n. H.O. Thunnissen, TvA

1984/3, biz. 85, m.n. MA. van Wijngaarden.
186. Aldus ook H.0. Thunnissen in zijn noot onder deze uitspraak; anders evenwel H.C.

Wesseling, BR 1985, blz. 288. Zie ook JA.G. van Eimeren, BR 1989, biz. 602, die de
door Thunnissen veronderstelde (en bekritiseerde) beperking niet in de betreffende

uitspraak kan lezen.
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187. Zie hieromtrent nader. J. Rozenmond, BR 1979, blz. 183-187; H.C. Wesseling, BR

1981, biz. 465473; J.M. van DunnE, BR 1984, blz. 649-659; alsmede de door
genoemde auteurs vermelde literatuur.

188. Vgl. respectievelijk: AVKA , afd. A art. 10 sub b en afd. B art. 9 sub b; art. 44 lid

2 AVTI.
189. RvA 2 oktober 1987, nr. 11.616, BR 1988, biz. 68. Zie ook RvA 21 juli 1987, nr.

13.071, BR 1988, biz. 927.
190. Zie hierboven nr. 60.

191. Vgl. par. 42 UAV.

192. Vgl. RvA 21 juni 1985, nr. 11.818, BR 1985, blz. 801.

193. Zie par. 5 lid 1 UAV 1989. Van Wijngaarden, Handleiding tot de UAV., nr. 33,

leidt uit de in dit paragraaftid gegeven opsomming van zaken waarvoor de
opdrachtgever moct zorgen, cen algemene verplichting voor deze af om de
uitvoering van het werk mogelijk te maken, zowel rechtens als feitelijk

194. Vgl. CA. Streefkerk, Opschortingsrechten en schuldeisersverzuim, MonografieEn

Nieuw BW, B-serie, 32b, Deventer 1987, nr. 30; zie ook Asser-Rutten I, biz. 282 en
Asser-Hartkamp I , nr. 281.

195. Vgl. J. Rozemond, BR 1989, blz. 238.

196. Hiervan wordt ook (impliciet) uitgegaan in de volgende rechtspraak: Hof

Amsterdam, 10 juli 1980, NJ 1980, 594 (kraakpand Hendrick de Keyser) en RvA 8
mei 1985, nr. 11.125, BR 1985, btz. 657.

197. Zie over de gevolgen van crediteursverzuim nader. Asser-Rutten I, biz. 287 e.v.

(voor het BW); Asser-Hartkamp I, nrs. 289 e.v. en Streefkerk a.w., nrs. 41 c.v. (voor
het NBW). Zie ook J.B.M. Vranken, WPNR 5789 (1986), blz. 418420, die een princi-
pitle gelijkstelling bepleit van debiteurs- en crediteursverzuim; zie hierover voorts
dezelfde, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht,
Zwolle 1989, nr. 105.

198. Vgl. HR 17 juni 1949, NJ 1949,544, m.n. PhA.N.H. (AKU-Stalen Steiger).

199. Aldus ook Asser-Thunnissen, nr. 521.

200. Vgl. par. 6 lid 4 UAV 1989; zie ook par. 9 leden 5 en 6 ("automatische" goedkeu-
ring bij nalatigheid van de opdrachtgever om het werk op te nemen en goed te keuren).

201. Vgl. Asser-Thunnissen, nr. 599 en de aldaar vermelde literatuur.

202. Vgl. HR 27 april 1984, NJ 1984,679, m.n. G (NVB-Sipke Helder); zie hicromtrent

ook Asser-Hartkamp II, nr. 332 en de aldaar vermelde rechtspraak; zie voorts HR
23 juni 1989, RvdW 1989, 176 en HR 10 juli 1989, NJ 1989, 786.

203. Vgl. art. 7.12.14 ontwerp NBW, hierna te bespreken in nr. 88.

204. Zie over dit begrip nader RvA 25 juni 1981, nr. 9171, BR 1981, biz. 869, m.n. H.0.
Thunnissen.

205. Vgl. HR 21 juni 1968, NJ 1968, 290, m.n. H.D.

206. Als vorige noot.

207. Vgl. Bijzondere Contracten VI (Van den Berg/Smit), decl 4 nr. 6 sub c.

208. Vgl. Bijzondere Contracten, t.a.p. nr. 6 sub a.
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209. Vgl. Toelichting op Boek 7, Titel 12, bk 1066; zie ook de literatuur vermeld in

Bijzondere Contracten, t/.p. nr. 6 sub e (alwaar ook blijkt dat dc beperking tot
een prijs "in geld" in de literatuur sterk is bekritiseerd)

210. Zie daarover nader Asser-1'hunnissen, nr. 600.

211. Vgl. Hof Amsterdam, 4 maart  1975,  BR 1975,  biz. 617.

212. Zie de rechtspraak vermeld in Bijzondere Contracten VI (Van den Berg/Smit), decl

B, art. 1646, aantekening 6 sub a.
213. Vgl. Hof Amsterdam, 3 juni 1981, BR 1981, biz. 868; de opvatting van het Hof dat

het hier gaat om een bewijsregel is de meest heersende, doch er is ook wel
betoogd dat hier sprake zou zijn van een constitutief vereiste (zie omtrent een en
ander nader Asser-Thunnissen, nr. 694).

214. Vgl. Van Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, decl 5, nr. 276; zie voor pogingen

in de rechtspraak om dit misbruik tegen te pan, a.w. nrs. 277-278.

215. Vgl. Toelichting op Boek 7, Titel 12, biz. 1070.

216. Zie voor een overzicht hieromtrent Asser-Thunnissen, nr. 676.

217. HR 13 november 1930, NJ 1931, 247, m.n. E.M.M.

218. MA. van Wijngaarden, BR 1984, biz. 646-647; dezelfde, Hoofdstukken Bouwrecht,

decl 2, nr. 86a.
219. Vgl. CA. Kraan, BR 1982, blz. 478479; A.M.L Broekhuijsen-Molenaar, BR 1984, biz.

208-209.

220. Zie hierboven nrs. 69-70.

221. Aldus ook Van Wijngaarden, Handkiding tot de UAV., nr. 252.

222. Zie voor een overzicht van de verschilknde opvattingen hieromtrent nader Van

Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, decl 2, nr. 100.
223. In het Voorontwerp herziene UAV 1987 was daartoe wel cen voorstel gedaan; zie

voor een (kritische) bespreking daarvan MA. van Wijngaarden, BR 1988, biz. 235.
224. Vgl. Model KA/AV 1989, art. 17 jo. art. 16 lid 2 AV. Hieruit volgt dat de

ondememer gedurende 20,5 jaar na oplevering aansprakelijk is voor 'ernstige'
gebreken. Van een ernstig gebrek is sprake als het de hechtheid van de constructie
of ecn wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, of als het de
woning ongeschikt maakt voor haar bestemming. Zic voor kritiek op deze omschrij-
ving CA. Kraan, BR 1989, blz. 815-816.

225. Vgl. RvA 19 december 1983, nr. 10.926, BR 1984, biz. 254, m.n. H.O. Thunnissen;

RvA 23 augustus 1984, nr. 11.030, BR 1986, biz. 462, m.n. H.O. Thunnissen; Rb.
Amsterdam, 16 oktober 1985, BR 1986, blz. 468; RvA 23 november 1987, nr. 12.235,

BR 1988, blz. 221, m.n. H.0. Thunnissen; RvA 2 maart 1988, nr. 12.282, BR 1988,
blz. 527.

226. Vgl. RvA 8 december 1982, nr. 10.166, BR 1983, blz. 160; RvA 8 maart 1985, nr.

11.370, BR 1985, biz. 570, m.n. H.O. Thunnissen; en enigszins aarzelend: RvA 18
november 1986, nr. 12.059, BR 1987, biz. 388.

227. Vgl. Rb. Utrecht, 18 november 1925, W 11531; zie ook HR 7 mei 1982, NJ 1983,

525, m.n. CJ.H.B, BR 1982, biz. 658.
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228. Vgl. HR 8 november 1918, NJ 1918, 1242, bevestigd in HR 24 september 1982, NJ

1983,327; BR 1982, blz. 922, m.n. LD. Pels Rijcken.
229. Zie voor een overzicht daarvan Asser-Thunnissen, nrs. 614-615.

230.   Zienr. 74.

231. Zic daarover nader Asser-Thunnissen, nr 615 en J. Rozemond, BR 1989, biz. 236 c.v.

232. J.M. van Dunnd, Normatieve uitleg van rechtshandelingen, diss. Lciden, 1971, biz. 47.

233. Van Wijngaarden, Handleiding tot de UAV., nr. 357.

234. Zie voor cnkele sprekende voorbeelden van situaties waarin voortzetting van de
bouw voor dc opdrachtgever economisch zonder nut is: H.C Wesseling, BR 1985,
blz. 289.

235. Vgl. Van Dunnd, a.w. biz. 47, zie ook J. Rozemond, BR 1989, biz. 238.

236. Zie nr. 58.

237. Vgl. Van Wijngaarden, Handleiding tot de UAV., nr. 351

238. Vgl. MA. van Wijngaarden, Aanneming van bouwwerken en architectenovereen-

komst, Zwolle 1985, biz. 54. Zie ook: Hof 's-Hertogenbosch, 18 april 1978, BR 1978,
biz. 691; RvA 17 juli 1978, nr. 8418, BR 1978, blz. 776; RvA 27 januari 1983, nr.
10.050, BR 1983, blz. 299.

239. Vgl. art. 7.12.14 lid 1 NBW.

240. Vgl. Toelichting op Boek 7, titel 12 NBW, biz. 1082.

241. Zie daaromtrent nader M.V. van der Woude, BR 1986, blz. 107-109 (zie ook het

naschrift van H.O. Thunnissen, biz 109-110) en Asser-Thunnissen, nr. 621, alsmede
de aldaar vermelde literatuur. Zie ook RvA 22 augustus 1979, nn 8731, BR 1979,
biz. 940 (geen winstderving als verlies zou zijn geleden) en Rb. Amsterdam, 8 juli
1981, te kennen uit Hof Amsterdam, 3 juni 1982, BR 1982, bk 780, wel winst-

derving, ook al zou verlies zijn geleden).
242. Vgl. art. 7.12.14 lid 2 NBW, tweede volzin. Zie over het begrip -regiecontract"

nader nr. 80.
243. Vgl. HR 24 september 1982, NJ 1983, 327; BR 1982, blz. 922, m.n. L.D. Pets Rijcken.

244. Pels Rijcken, BR 1982, blz. 926-927, zie ook Asser-Thunnissen, nr. 624.
245. Pels Rijcken, ibidem.

246. Zie par. 14 lid 7 UAV 1989.

247. Zie par. 14 lid 10 UAV 1989.

248. Van Wijngaarden, Handleiding tot de UAV., nr. 356.

249. Zie hieromtrent nader schrijver dezes in BR 1974, biz. 521 (sub d).

250. Vgl. par. 14 lid 6 UAV 1989.
251. Vgl. par. 14 lid 8 UAV 1989.
252. Vgl. par 45 lid 2 UAV 1989.
253. Vgl. Van Wijngaarden, Handleiding tot de UAV., nr. 66; zie ook art. 7.12.2 NBW.

254. Anders Asser-Thunnissen, nr. 633.
255. Vgl. art. 7.12.13 NBW.

256. Over de precieze betekcnis van dc tussen aanhalingstekens geplaatste zinsnede

lopen de meningen in de literatuur uitcen. Zie daarover nader Asser-Thunnissen, nr.
638.
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257. Toelichting op Boek 7, titcl 12, biz. 1081.
258. Vgl. par. 46 lid 5 jo. lid 3 UAV 1989.

259. Zienr. 91.

260. Zie hierover ook nr. 19.

261. In deze zin oordeelt ook de RvA, men zie: RvA 8 november 1978, nr. 8658, BR

1979, blz. 156; RvA 18 februari 1982, nr. 9892/9907, BR 1982, biz. 654; RvA 23
maart 1987, nr. 12.307, BR 1987, biz. 615.

262. Dat gold ook voor hun voorgangers de AR en de UAV 1968; zie daarover nader

Van Wijngaarden, Handleiding tot de UAV., nrs. 370-375; dezelfde, BR 1974, biz.
103-105; dezelfde, Hoofdstukken Bouwrecht, decl 6, nr. 296. En voorts Rapport
Werkgrocp Standaardregelingen, nr. 25.

263. Vgl. art. 25 lid 2 SR 1988.

264. Vgl. par. 36 lid 2, eerste volzin UAV 1989. In het derde lid van deze par. komt weI
een limiet voor, doch deze beperkt niet de vertegenwoordigingsbevocgdheid van de
directie, doch stelt slechts cen grens aan de mate waarin de aannemer verplicht
kan worden aan opdrachten tot bestekswijzigingen gevolg te geven (aldus ook
m.b.t. cen analoge bepaling in de UAV 1968: Van Wijngaarden, Handleiding tot de
UA.V., nr. 370; dezelfde, BR 1976, blz. 104; Rapport Werkgroep Standaardregelin-
gen, nr. 25).

265.     Zie nr. 43.
266. Vgl. Voorontwerp herziene UAV, 1987, par. 36 lid 2.

267. Aldus ook MA. van Wijngaarden, BR 1988, blz. 237.

268. In deze zin: Aantekeningen van de Harmonisatie Commissie Standaardvoorwaarden

in de Bouw van het Instituut voor Bouwrecht bij het Concept Voorontwerp
Herziene UAV, 's-Gravenhage 1988, biz. 16.

269. Vgl. de 'Aantekeningen" van de in de vorige noot genocmde commissie, biz. 16-17;

zie voorts JA.G. van Eimeren, BR 1988, blz. 251-252, als ook J. Rozemond, BR
1988, biz. 253.

270. Vgl. Rozemond, ibidem.

271. Zic voor een bruikbare formulering voor zulk cen besteksbepaling Rapport

Werkgroep Standaardregelingen, nr. 25.
272. Vgl. par. 36 lid 2, tweede volzin  UAV 1989.
273. Onder vigeur van de UAV is sprake van bevoegdheidsbeperkingen zo dikwijls in de

tekst uitdrukkelijk het woord opdrachtgever is genocmd, dan is alleen dcze bevoegd

(vgl. par. 3 lid 4, tweede volzin UAV 1989).
274. Vgl. HR 6 mei 1926, NJ 1926, 721 (Vas Dias/Salters); zie ook art. 3.3.2 (3:61) lid 2

NBW.
275. Vgl. HR 1 maart 1968, NJ 1968, 246, m.n. G.J.S.; BR 1968, blz. 245 (Moluksche

Evangelische Kerk/Clijnk).
276. Vgl. RvA 18 november 1965, nr. 4735, BR 1966, biz. 35; zie voorts RvA nr. 6874,

Jaarverslag 1973, blz. 82, besproken door MA. van Wijngaarden, BR 1976, biz. 106.
277. Vgl. B. Soinne, La responsabilitd des architectes et entrepreneurs aprds la r6ception

des traveaux, Paris 1969, biz. 618.
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278. Vgl. Asser-Thunnissen, nr. 537; zie over de waarschuwingsplicht van dc aannemer

ook hierboven nr. 69.
279. Vgl. Asser-Thunnissen, nr. 539; zie ook Van Wijngaarden, Handleiding tot de

UA.V., nr. 161.
280. Zie daaromtrent nader Van Wijngaarden, Handleiding tot de UA.V., nr. 159. Zie

voorts RvA 3 mei 1974, nr. 7130, BR 1974, blz. 632, m.n. H.0. Thunnissen en RvA
nr. 7723, Jaarverslag 1975, biz. 188, besproken door MA van Wijngaarden, BR 1977,
blz. 959.

281. Terminologic ontleend aan J.M. van Dunnd, BR 1978, blz. 268.

282. Zie over de vestigingswetgeving nader H.0. Thunnissen, BR 1975, blz. 212 e.v. en

WJ. Slagter, BR 1979, biz. 634 e.v.
283. Vgl. Asser-Thunnissen, nr. 545 en J. Rozemond, BR 1983, biz. 257.

284.    Vgl. RvA 7 januari 1980, nr. 9329, BR 1980, bk 395, m.n. H.O. Thunnissen (op blz.
402, zie vooral biz. 404); zie ook AIBk 24 juni 1981, BR 1982, biz. 523, m.n. H.C. Wesseling

285. Vgl. Soinne, am. blz. 595.
286.      Zie ook hierboven nrs. 19 en 94.
287. Vgl. WA.M. Cremers, Bouwrecht, Amhem 1931, biz. 30-32; in gelijke zin Cremers-

Zonderland, deel B VIII, nr. 13. In andere zin I. van Creveld, De overeenkomst
tusschen bouwheer en architect, Amsterdam 1917, blz. 12-13, die het ecn rede-
lijkere oplossing zou vinden als architect en aannemer in cen geval als dit ieder
naar de mate van hun schuld aansprakelijk zouden zijn, doch betwijfelt of de wet
in deze mogelijkheid vootziet.

288. Vgl. Asser-Hartkamp I, nr. 450; zie voorts Schoordijk 1979, blz. 252; dezelfde,
WPNR 5707 (1984), biz. 488; AJ.O. Baron van Wasscnaer van Catwijck, Eigen schuld
en medeschuld volgens BW en NBW, Zwolle 1985, biz. 119; dezelfde, WPNR 5739
(1985), biz. 345; H.L van der Beck, Kwartaalbericht Nieuw BW 1986/4, bk 102-103.

289. Van der Beek, t.a.p. blz. 104. Zie voor kritiek op deze terminologie ook G.HA.

Schut, RMTh 1978, biz. 391 en dezelfde, Onrechtmatige daad, Zwolle 1985, blz. 204.
290. Van der Beck, ibidem.

291. Van der Beck (ibidem) acht deze correctiefactor methodisch niet juist omdat zijns

inziens alle relevante omstandigheden van het geval reeds in aanmerking dienen te
komen bij de algemene causalitcitsmaatstaf van art. 6.1.9.4 (6:98).

292. Vgl. Asser-Thunnissen, nr. 544.

293. Zie daarover Asser-Rutten I, biz. 200 e.v.

294. Zie over aansprakelijkhcidsbeperkingen in architectenvoorwaarden nader nrs. 39-44.

De belangrijkste aansprakelijkheidsbegrenzing in de UAV betreft de regeling van de
aansprakelijkheid na de oplevering, zie daarover nr. 83.

295. Zie hierover nader Asser-Rutten I, biz. 91-92 ende aldaarvermelde literatuuren rechtspraak.

296. Vgl. art. 1376 BW. In het NBW ontbreckt een overeenkomstige bepaling. Blijkens de

MvA ligt het in het huidige art. 1376 uitgedrukte beginsel echter ook in het
nieuwe wetboek ten grondslag aan de regeling van de overeenkomst (vgl. Parl.
Gesch. Bock 6, biz. 917).
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297. Vgl. M. Vanquickenborne, Het regres van de in solidum veroordeelde schuIdenaar,

Antwerpen 1975, blz. 124. Zie ook H.C.F. Schoordij14 NJB 1988, biz. 1514, alsmede
de aldaar vermelde literatuur; Schoordijks opvatting trijtekening impliceert altijd
vrijwaring' heeft een kritische reactic ontlokt aan L Groefsema, NJB 1989, btz.
332-333. Zie voor een praktische toepassing van de gedachte dat een exoneratie-
beding tevens een vrijwaringsplicht kan inhouden: Hof Amsterdam, 10 januari 1973,

NJ 1974, 14.
298. Zie over de vraag wanneer toepasselijkheid van architectenvoorwaarden mag wor(len

aangenomen nader nrs. 30 en 31, en over dc vraag wanneer cen beroep daarop in
strijd moet worden geacht met de goede trouw, nrs. 4549.

299. Vgl. /User-Hartkamp I, nr. 459 en AJ.0. Baron van Wassenaer van Catwijck, Eigen

schuld en medeschuld volgens BW en NBW, Zwolle 1985, biz. 132.
300.     Zic nr. 104.
301. RvA 7 oktober 1983, nr. 11.380, BR 1984, blz. 166, m.n. H.0. Thunnissen.

302. Zie daarover nader Asser-Thunnissen, nr. 541.

303. Vgl. RvA 24 april 1987, nr. 11.755, BR 1987, blz. 687; RvA 16 december 1987, nr.

12.885, BR 1988, blz. 225; RvA 29 maart 1988, nr. 13.049, BR 1988, blz. 532.
304. Zie diens annotatie onder de in noot 301 geciteerde uitspraaki zie voorts Asser-

Thunnissen, nr. 540.
305. J.M. van Dunnd, BR 1978, biz. 269.

306.     MA van Wijngaarden, RMTh. 1978, biz. 474.
307. Vgl. RvA 16 augustus 1983, nr. 11.382, BR 1984, blz. 612, m.n. H.0. Thunnissen.

308.   Vgl. RvA 21 april 1978, nr. 8411, BR 1978, blz. 697; RvA nr. 10379, Verslag 1983,
blz. 94; RvA 16 december 1987, nr. 12.885, BR 1988, blz. 225.

309. Hof Arnhem, 28 januari  1975,  BR 1975, biz. 668, m.n. H.0. Thunnissen.
310. Zie omtrent de aansprakelijkheid van dc schuldenaar voor bij de uitvoering zijner

verbintenis ingeschakclde hulppersonen nader Asser-Rutten I, biz. 260-262 en
Asser-Hartkamp I, nrs. 325-327. Zie over de verplichting van de opdrachtgever om
de uitvoering van het werk mogelijk te maken hierboven nr. 74.

311. Zie nr. 104.

312. Zie over dit aspect nader nr. 32.

313. Vgl. AIBk 8 oktober 1984, BR 1985, biz. 321.

314. Vgl. AIBk 11 september 1974, BR 1975, biz. 553 en AIBk 4 januari 1978, BR 1978,

blz. 703.

315. Vgl. par. 6 lid 2 UAV 1989 en art. 10 lid 1 AVTI 1978. De verplichting om aan

opdrachten tot bestekswijzigingen gevolg te geven is cchter begrensd, vgl. resp.

par. 36 lid 3 UAV en art. 35 lid 2 AVTI.
316. Vgl. par. 5 lid 2 UAV 1989; art. 9 lid 2 AVTI 1978 en art. 10 sub a, afd. A, resp.

art. 9 sub a, afd. B, AVKA 1979.
317. Vgl. par. 6 lid 14 UAV 1989 en art. 10 lid 2 AVTI 1978.

318. Zie over dit aspect ook H.0. Thunnissen in zijn noot onder RvA 29 januari 1981,

nr. 8700, BR 1981, blz. 528.
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319. Vgl. HR 4 december 1970, NJ 1971, 204, m.n. GJ.S.; BR 1971, biz. 47. Zie voor een

uitvoerige bespreking van dit arrest H.O. Thunnissen, BR 1972, bk 313-320. Zie
voorts Van Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, decl 7, nr. 384 en de aldaar
vermelde literatuur.

320. WAM. Cremers, Bouwrecht, Arnhem 1931, biz. 31; zie ook hierboven nr. 103.

321. Zie hierboven nr. 104.

322. Zie nr. 112.

323. Hieronder volgt cen reeks uitspraken waarin sprake was van een schadeverdcling.

Bij iederc uitspraak is (voozover daaruit afleidbaar) vermeld welk decl der schade
aan de aannemer werd toegerekend. Men zie: RvA 29 januari 1969, nr. 5126, BR
1969, biz. 177 (50%); RvA 26 maart 1969, nr. 5300, BR 1969, bk 319 (50%); RvA 13
september 1974, nr. 7253, BR 1975, biz. 113, m.n. H.O. Thunnissen (50%); RvA 20
november 1975, nr. 7806, BR 1976, biz. 328 (75%; in dit geval deed zich tegelijk het
sub a bcsproken samenloopgeval voor); RvA 14 april 1978, nr. 8030, BR 1978, blz.
696; RvA 17 april 1978, nr. 8070, BR 1978, blz. 590 (50%); RvA 11 september 1979,
nr. 9424, BR 1979, blz. 945 (50%); RvA 7 januari 1980, nr. 9329, BR 1980, biz 395,
m.n. H.0. Thunnissen (75%); RvA 28 januari 1980, nr. 9213, BR 1980, biz. 400, m.n.
H.O. Thunnissen (80%); RvA/AIBk 8 januari 1981, nr. 9346, BR 1981, btz. 365 (37%;
ook    hier   deed zich tegelijk   het   sub a behandelde   samenloopgeval   voor);    RvA   29
januari 1981, nr. 8700, BR 1981, blz. 528, m.n. H.O. Thunnissen (50%); RvA 2
september 1981, nr. 10.457, BR 1981, biz. 921, m.n. H.O. Thunnissen; RvA 19 april
1982, nr. 9566, BR 1982, biz. 657, m.n. H.0. Thunnissen (80%); RvA 27 mei 1983, nr.
10336, BR 1983, blz. 651, m.n. H.O. Thunnissen (21,5%); RvA 23 augustus 1984, nr.
11.030 (tussenvonnis), BR 1986, blz. 462, m.n. H.O. Thunnissen (75%); RvA 11
november 1985, nr. 10.734, BR 1986, blz. 379, m.n. H.O. Thunnissen; RvA 14 april
1987, nr. 12.414, BR 1987, biz. 549 (waardevermindering); RvA 24 april 1987, nr.
11.755, BR 1987, blz. 687 (t.a.v. loodslabben: waardevermindering); RvA 2 oktober
1987, nr. 11.616, BR 1988, biz. 68 (75%); RvA 2 maart 1988, nr. 12.282, BR 1988,
biz. 527 (50%); RvA 29 december 1988, nr. 12.961, BR 1989, blz. 388 (waarde-
vermindering).

324. Verval van aansprakelijkheid aannemer in: RvA 22 januari 1970, nr. 5788, BR 1970,

bk 158; RvA 11 augustus 1970, nr. 5982, BR 1970, blz. 704; RvA 17 december 1971,
nr. 5908, BR 1972, blz. 195, m.n. H.0. Thunnissen; RvA 3 augustus 1973, nr. 6690,
BR 1973, biz. 634; RvA 13 november 1975, nr. 7652, BR 1976, biz. 262; RvA 17
januari 1979, nr. 8295, BR 1979, biz. 303; RvA 28 februari 1979, nr. 8709, BR 1979,
biz. 730, m.n. H.C. Wesseling; RvA 28 januari 1980, nr. 8540, BR 1980, bk 398,
m.n. H.0. 1-hunnissen; RvA 23 november 1987, nr. 12.235, BR 1988, btz. 221, m.n.
H.0. Thunnissen (behoudens 6/n uitzondering i.v.m. goede trouw); RvA 13 maart

1989, nr. 13.047, BR 1989, blz. 548; RvA 29 maart 1989, nr. 13.328, BR 1989, blz.
851, m.n. H.0. Thunnissen. Tot verval van aansprakelijkheid werd ook geconclu-
deerd in Rb. Roermond, 10 januari 1985, BR 1986, biz. 145.
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325. Volledige aansprakelijkheid aannemer in: RvA 14 oktober 1974, nr. 7363, BR 1975,

biz. 117; RvA 31 oktober 1975, nr. 7406, BR 1976, blz. 180; RvA 19 december 1983,
nr. 10.926, BR 1984, biz. 254, m.n. H.O. Thunnissen; RvA nr. 12.235 (geciteerd in
vorige noot) voor de daar bedoclde uitzondering. Tot volledige aansprakelijkheid
werd ook geconcludeerd in Rb. Amsterdam, 16 oktober 1985, BR 1986, biz. 468

326. Vgl. RvA nrs. 5908 en 5982, geciteerd in noot 324.

327. Vgl. RvA nr. 6690, geciteerd in noot 324.

328. Vgl. RvA nrs. 8030,9329 en 11.030, geciteerd in noot 323 en RvA nrs. 5788,6690,

8540, 12.235 en 13.047, geciteerd in noot 324. Zie over de aansprakelijkheid voor
'verborgen" gebreken ook par. 12 leden 2 sub b e.v. UAV 1989, waarover eerder in
nr. 83.

329. Vgl. RvA, nrs. 9424, geciteerd in noot 323, zie ook RvA nr. 8700, geciteerd in

dezelfde noot.
330. Vgl. RvA nrs. 9213 en 9566, geciteerd in noot 323.

331. Zie nr. 113. In deze richting gaat ook RvA nr. 10.734 geciteerd in noot 323.

332. Zie nr. 114.

333. Zie ook S.E. Gratama in Vijfenzeventig jaar bouwarbitrage, Zwolle 1982, biz. 194,

die op een overeenkomstig resultaat uitkomt vanuit het leerstuk van de rechtsver-

werking. Zie voor een benadering langs die weg ook CJ.H. Brunner, BR 1979, biz.
597-598.

334. Vgl. RvA nrs. 8070, 11.030, 11.755 en 12.282, geciteerd in noot 323. Anders (en m.i.
terecht) RvA nr. 10.926 en Rb. Amsterdam, 16 oktober 1975, beide gecitecrd in
noot 325. In zijn annotatic onder RvA nr. 11.030, tracht H.O. Thunnissen het
verschil in uitkomst tussen deze uitspraak en RvA nr. 10.926 te verklaren tegen de

achtergrond van het verschil in onzorgvuldigheid van de betreffende aannemers
("voorwaardelijk opzet" tegenover grove schuld). Ik geloof echter nict dat deze

analyse feitelijk steek houdt, want ook in de zaak nr. 11.030 was overwogen dat de
aannemer zich van zijn fout "bewust" moet zijn geweest.

335. Zie ook Gratama, a.w. blz. 194 en Brunner, t.a.p. blz. 598.

336. Vgl. RvA nr. 7652 (geciteerd in noot 324) en RvA nr. 8700 (geciteerd in noot 323)

In andere zin (en m.i. terecht) RvA 3 april 1981, nr. 9979, BR 1981, biz. 652, m.n.
H.0. Thunnissen.

337. Zie daarover eerder nrs. 104 en 110.

338. Vgl. HR 30 oktober 1925, NJ 1926, 157 en HR 4 november 1955, NJ 1956, 1. Zic ook

art. 6.1.9.8 (6:102) lid 1 NBW.
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1.        Zie nrs. 18-20.
2.    Een verkennend onderzoek naar plaats, taak en structuur van het ontwerpbureau,

rapport van de Stichting voor Economisch Onderzock der Universiteit van
Amsterdam, uitgebracht op 29 februari 1980, hierna te citeren als SEO-rapport,
biz. 28.

3.  Zie hierover uitvoeriger L Bruce Archer; Systematic method for designers,
reprinted from Design 1963/1964, revised and with additional material, London,
Her Majesty's Stationary Office 1965, bk 1. Zie hieromtrent ook: FJ. Hulshoff
Pol, De bouw, de organisatie van het bouwproces, inaugurek rede Delft 1966, blz.
13/14 en J Hamaker, BR 1976, biz. 88/89.

4.         Als vorige noot.
5.     Zie daarover. C.W. Kosten en PA. de Lange, Bouw 1966, bk 1838; zie daaromtrent

voorts: J. Hamaker, BR 1976, biz. 89/90.
6.          Zie daarover. L.G. Booy, Polytechnisch lijdschrift 1979, biz. 416/411
7.         Vgl. J. Hamaker, BR 1976, biz. 91.
8.   De Prins Willem-Alexandermal als concertzaal: mogelijkheden en onmogetijkheden,

rapport van de Technisch Physische Dienst T.NO.-T.H. te Delft, uitgebracht op 20
november 1978 aan Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage; behandeld door
de onderzoekers: Al Berkhout, B.Th.F. Kraaijvanger, PA de Lange.

9.    Naar het oordeel van cen andere akocsticus is dat zelfs te nadrukkelijk geschied
waardoor de vormwaarde ondergeschikt zou zijn gemaakt aan de akoestische eisen
(aldus: PA. de Lange, interview NRC-Handelsblad 25 augustus 1987, die in dit
verband spreekt van een "risicoloze schoenendoos").

10. Zie nr. 119.
11. SEO-rapport, biz. 28.

12. Als vorige noot.

13. Zie nrs. 119 en 125.

14. SEO-rapport, blz. 28.

15.       Vgl. J. den Hollander, De Architect 1979, 2, biz. 29 e.v..

16.   Zie de BNA-voorwaarden: AR 1971, artt. 29 en 35; RT 1963, artt. 30 en 36; RR
1961, artt. 28 en 34; RO 1964, art. 19; zie voorts van het NAG; ROA 1981, artt. 22
en 31 lid 2. Zie omtrent  deze voorwaarden nader hierboven nr. 29.

17. Zie respectievelijk artt. 9 en 11 SR 1988. Zie omtrent de SR als zodanig nader

hierboven nr. 29. Vgl. m.b.t. art. 11 ook hieronder nr. 141.
18.    De grote protagonist van deze onderscheiding is PhA.N. Houwing WPNR, 4316-4324

(1953). Zie ook Hofmann-van Opstall, bk 70 e.v. De belangrijkste bestrijder van de
relevantie van deze onderscheiding is H.C.F. Schoordijk, die de aanval opende in
BR 1969, blz. 65 e.v. en die de strijd nog voortzette in: Het algemeen gedeelte van
het verbintenissenrecht naar het nieuw burgerlijk wctbock, Deventer 1979, blz. 184
e.v. Zelf heb ik mij ook op dit strijdtoneel gewaagd in WPNR 5647 (1983), bk 223-
224.
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19. Zie H.C.F. Schoordijk, BR 1969, bk 70. Zie ook Schoordijks (m.i. terechte) kritick

op art. 177 Rv in WPNR 5873 (1988), bk 274-275 en in WPNR 5937 (1989), bk 695
e.v.

20.        Vgl. art. 23 SR 1988.
21. Zie voor een (nogal terughoudend geformuleerde) crkenning van zulk een diligentie-

plicht AIBk 13 april 1987, BR 1988, biz. 455.
22. Zie voor samenlopende fouten van architect en aannemer hierboven nrs. 99 e.v.

21 Zmals in nr. 104 bleek opteer ik voor de toerekeningsmaatstaf van art. 6.1.9.6

(6:101) lid INBW, inclusief de daaraan gekoppelde correctiefactor.
24. Naar huidig recht rust op ieder van dc debiteuren van 'toevallig samenlopende

verbintenissen" tot vergoeding van dezelfde schade een aansprakelijkheid "in
solidum'; zie daarover nader Asser-Rutten I, blz. 91-92. Onder het NBW zal bij een
gchoudenheid tot vergoeding van dezelfde schade sprake zijn van hoofdelijkheid,

vgl. art. 6.1.9.8 (6.102) lid 1 NBW.
25. Naar huidig recht pleegt de hoogte van dc regresactic te worden bepaald naar de

mate van ieders schuld. Ik opteer echter reeds thans voor de causaliteitsmaatstaf

van art. 6.1.9.8 (6:102) lid 1 NBW, tweede volzin.
26. Zie hierboven nr. 135.
21 AIBk 6 april 1979, BR 1980, biz. 50.

28.   In deze zin ook AIBk 8 oktober 1984, BR 1985, biz. 321, hierboven besproken in
nr. 111.

29. Zie voor een vergelijking tulsen hun voorgangers de AR 1971 en de RVOI 1966:

F.P.  Vincent, BR 1981, blz. 6 e.v..

30.       Vgl. art. 25 lid 2 SR 1988.
31. Zic hierboven nrs. 95 e.v.
32. Vgl. respectievelijk art. 9 lid 3 SR 1988 en art. 8 lid 3 RVOI 1987.

33. Zie hierboven nr. 130.

34.        Vgl. art. 11 SR 1988, zie daarover ook hierboven nr. 130.
35. Vgl. artt. 55, 60 en 61 SR 1988 (zie voor een bespreking daarvan hierboven nrs. 40

e.v.) en art. 16 RVOI 1987.
36.         Vgl. art. 16 lid 4 jo. art. 10 lid 1 RVOI 1987.
37. Vgl. art. 6 lid 3 SR 1988; zie over art. 55 nader nr. 40.

38.       Vgl. art. 5 lid 9 RVOI 1987.
39. Zie nr. 142.

40. Vlg. art. 65 SR 1988. Zie over de achtergrond hiervan nader nrs. 51 cn 52.

41. Vgl. art. 65 jo. art. 74 lid 1 SR 1988

42. Vgl. art. 66 SR 1988.

43. Vgl. artt. 74 lid 3 SR 1988 en 11 lid 2 RVOI 1987.

44.      Vgl. art. 70 SR 1988.
45. Vgl. artt. 74 lid 2 SR 1988 en 11 leden 2 en 3 RVOI 1987.

46. Zic over de hier gevolgde uitleg "contra proferentem" nr. 44, noot 80.

47. Zie dit hoofdstuk nr. 142 en het vorige hoofdstuk nrs. 39 e.v.
48. Vgl. art. 71 SR 1988.
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49. Vgl. art. 74 lid 4 SR 1988.

50. Vgl. art. 63.4.15 (6:272) lid 2 NBW, welke regel reeds voor het geldende recht

wordt verdedigd door Asser-Hartkamp II, nr. 531.
51. Vgl. art. 11 lid 3 RVOI 1987.

52. Zie nr. 149.

53. Vgl. art. 65 SR 1988.

54.        Vgl. art. 11 lid 1 RVOI 1987.
55. Vgl. art. 74 lid 2 SR 1988.

56. Vgl. art. 67 lid 1 SR 1988 en art. 14 lid 1 RVOI 1987.

57. Vgl.  art. 67 lid 3 jo. art. 74 lid 3 SR 1988.

58. Vgl. art. 12 lid 1 RVOI 1987.

59. Vgl. art. 67 lid 2 SR 1988.

60.        Vgl. art. 14 lid 3 RVOI 1987.
61. Vgl. art. 67 lid 2 jo. art. 74 lid 3 SR 1988, respectievelijk art. 14 lid 3 jo. art. 12

lid 1 RVOI 1981
62. Vgl. art. 69 SR 1988.

63.         Vgl. art. 14 lid 2 RVOI 1987.
64.         Vgl. art. 69 jo. art. 74 lid 3 SR 1988.

65.         Vgl. art. 14 lid 2 jo. art. 11 lid 1 en 2 RVOI 1987.
66.   Ik neem aan dat deze bonus bedoeld is als compensatie voor leegloop, zie ook

hierboven nr. 144.
67. Vgl. art. 69 SR 1988.
68.        Vgl. art. 14 lid 4 RVOI 1987.

69. Vgl. respectievelijk art. 69 jo. art. 74 lid 3 SR 1988 en art. 14 lid 4 jo. art. 12

RVOI 1987.
70. Vgl. art. 68 SR 1988.

71. Vgl. art. 68 jo. art. 74 lid 3 SR 1988.

72.      Vgl. art. 13 lid 1 RVOI 1987.
73.         Vg!. art. 13 lid 1 jo. art. 11 leden 1 en 2 RVOI 1981
74. Vgl. art. 13 lid 2 RVOI 1987.

75. Vgl. art. 13 lid 2 jo. art. 12 lid 1 RVOI 1987.

76. Vgl. respectievelijk artt. 77-83 SR 1988 en art. 17 RVOI 1987.

77.         Vgl art. 83 lid 2 SR 1988.
78.          Vgl. art. 17 lid 8 RVOI 1987.
79. Vgl. respectievelijk art. 86 SR 1988 en art. 18 RVOI 1987.
80.   Zie over de wenselijkheid van de mogelijkheid van samenvoeging van arbitrale

gedingen: MA. van Wijngaarden, Een hele verbouwing, afscheidscollege Lciden
1989, biz. 3 e.v. Zie ook art. 1046 Rv dat voorziet in de mogelijkheid van

samenvoeging van arbitrale gedingen door tussenkomst van de president van de
rcchtbank te Amsterdam.

81. Zie hierboven nrs. 131 c.v.
82. Zie hierboven nr. 127.

81 Zie hierboven nr. 128.
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84.       Zie nrs. 131. e.v.

85.   Zie over deze regel nader Asser-Rutten I, biz. 260-262 en Asser-Hartkamp I, nrs.
325-327.

86. Zie hierna nrs. 254 e.v.
87. Zie hierboven nr. 142.

88.       Zie nrs. 39 e.v.
89. S. Royer, Een paardesprong in het privaatrecht, inaugurele rede Rotterdam 1964;

dezelfde, Paardesprongen in Bock 8, Scheepsraad, Zwolle 1973, blz. 119 e.v. Zie
voorts Schoordijk 1988, biz. 189 e.v.

90.  Zie voor een overzicht van de rechtspraak ter zake: Onrechtmatige Daad III
(Herrmann), nrs. 27 e.v.

91. Term ontleend aan J.H. Nieuwenhuis, BR 1979, biz. 622.

92. Zie nr. 128.

91 Dit aspect speelde een belangrijke rol in het in nr. 162 nog te bespreken gegaste

uien-arrest. Die uitspraak betrof echter cen situatie waarin de opdrachtnemer de
vrije hand was gelaten met betrekking tot het bewerken van cen zaak van de
opdrachtgever, hier gaat het om een opdracht tot het verrichten van dienstbetoon.

94.   Zie over dit gezichtspunt. Royer, rede, biz. 11 als ook GJ. Scholten in zijn noot
onder HR 25 maart 1966, NJ 1966, 279.

95. Zie over de gcdachte van identificatie van opdrachtnemer en huippersoon nader

Hofmann-Abas, blz. 291; WA.M. van Schendel, TPR 1980, nr. 46, biz. 959.
96.   ' Vgl. art. 1376 BW. Het hierin uitgedruktc beginsel ligt, hoewel een overecnkomstige

bepaling daarin niet is opgenomen, ook ten grondslag aan het NBW, vgl. Parl.
J Gesch. Boek 6, blz. 916.

97. Zie voor cen overzicht daarvan: Contractenrecht, IX (Van Schendel), nr. 205. Voor

een diepgaande analyse van literatuur en rechtspmak ter zake zie men: S.CJJ.

Kortmann, "Derden"-werking van aansprakelijkheidsbedingen, diss Nijmegen 1977.
Kortmann heeft zijn analyse verder uitgewerkt en geactualiseerd in: TPR 1986,
biz. 827 e.v. en in zijn noot onder het sinaasappelenarrest, AA 1986, biz. 775 e.v.
Zie voorts J. Visser, De werking van contractuele bepalingen ten nadele van
derden, Post Scriptum Reeks, Deventer 1987; Schoordijk 1988, blz. 189 e.v.

98. Kortmann, diss., biz. 73/74.

99.        Kortmann, diss., blz. 28 en 35; dezelfde, TPR 1986, biz. 847.
100. Zie hieromtrent ook P. van Schilfgaarde, Securicor b.v., AA 1979, blz. 558, die

meent dat de combinatic tussen partitle vertegenwoordiging enerzijds, wit ander-
zijds, de zwakke stee vormt van Kortmanns leer. Aldus ook WA.M. van Schendel,
TPR 1980, blz. 958.

101. Vgl. J.M. van Dunnd, WPNR 5201 (1973), biz. 26/27.

102. Vgl. H.C.F. Schoordijk, WPNR 5094 (1970), blz. 390-393.

103. Schoordijk, t.a.p. biz. 393. Zie voor kritick op deze benadering: Kortmann, diss.,

blz. 58-61; R Zwitser, WPNR 5625 (1982), biz. 617; dezelfde, Rond art. 1376 BW;
overeenkomsten gelden vanwege en dus tussen partijen, diss., Leiden, 1984, biz. 63/64.

104. Zie nr. 157.
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105. Als vorige noot.

106. Zie over het causa-beginsel: J.H. Nieuwenhuis, Drie beginselen van contractenrecht,

diss. Leiden 1979, biz. 71 c.v.
107. In afwijzende zin oordelen: A.R. Bloembergen in zijn noot onder het Sccuricor-

arrest, NJ 1979,362, biz. 1153; Asser-Van der Grinten I, nr. 117; J.L.P. Cahen,
WPNR 5496-5497 (1979), biz. 625 e.v, WA.M. van Schendel, TPR 1980, biz. 958;
dezelfde, WPNR 5555-5561 (1981), bk 234; Zwitser, diss. biz. 179; CJ.H. Brunner,
WPNR 5733-5734 (1985), biz. 231/232. Kortmanns opvatting lijkt echter wei te
worden onderschreven door GJ. Scholten in diens bespreking van Kortmanns

dissertatie, WPNR 5462 (1979), blz. 56/57. Zie ook P. van Schilfgaarde die in zijn
Lcidse dissertatic, Toerckening van rechtshandelingen, 1969, doorwerking eveneens

verklaar(le via cen vertegenwoordigingsconstructie, doch later in WPNR 5280-5281
(1974), biz. 697 toegaf dat deze benadering ook haar zwakke kanten had.

108. Zie hierna nr. 162.

109. Zie nr. 159, noot 103.

110. J.L.P. Cahen, RM Themis 1965, biz. 473 e.v. Cahen heeft zijn leer later nog

uitgewerkt in: Hct omslagpunt bij middellijke vertegenwoordiging, bijdragc aan: Op
de grcnzen van komend recht, bundel opstellen aangebo(len aan J.H. Bcekhuis,
1969, biz. 67 e.v.

111. Zie het tweedc in de vorige noot geciteerdc opstel, biz. 74.

112. Kortmann, diss., blz. 71.

113. P. van Schilfgaarde, AA 1979, biz. 558.

114. Een conclusic die ook wordt getrokken door P. van Schilfgaarde, AA 1979, biz. 559.

115. HR 7 maart 1969, NJ 1969, 249, n.n. GJ.S.

116. HR 12 januari 1979, NJ 1979, 362, n.n. A.R.B.; AA 1979, blz. 556, m.n. P. van Schilfgaarde.

117. Vgl. omtrent de betekenis van algemene predicaten als "billijkheid" en 'goede

trouw": Nieuwenhuis, diss., biz. 7.
118. Term ontleend aan J.H. Nieuwenhuis, BR 1979, biz. 622.

119. HR 25 maart 1966, NJ 1966, 279.

120. In zijn noot onder HR 12 januari 1979, NJ 1979, 362, blz. 1154.

121. P. van Schilfgaarde, AA 1969, blz. 560.

122. Zie hierboven nr. 157.

123. HR 20 juni 1986, NJ 1987, 35, m.n. G.; AA 1986, biz. 775, m.n. S.CJJ. Kortmann;

Kwartaalbcricht Nieuw BW 1986/4. m.n. KF. Haak. Zie voor een uitgebreide analyse
van dit arrest voorts: BJ. Brcukers, WPNR 5851-5852 (198D. De in dit arrest

gevolgde denklijn is bevestigd in HR 9 juni 1989, RvdW 1989, 163.
124. HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548, m.n. DJ.V.; AA 1959, blz. 171, m.n. J.H.B.; zie

hieromtrent ook de in de vorige noot geciteerde annotatoren van het sinaasappelenarrest.
125. De grondlegger van deze benadering is H. Drion, Dient de wet regelen te bevatten

omtrent bedingen tot beperking of opheffing van aansprakelijkheid, en zo ja,
welke? prcadvies NJV 1957, Handelingen I, bk 185 e.v., die daarbij aanknoopte bij
het aan art. 2014 BW ten grondslag liggende beginsel. Op Drions beschouwingen is
voortgebouwd door C.P. Aubel, En passant de tweede hand, over beperking van
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aansprakelijkheid tegenover derden, Deventer 1972. Zie voorts Zwitser, diss., die
weliswaar nadrukkelijk afstand neemt van de verwijzing naar art. 2014 BW (biz.
129/130), maar overigens wel kiest voor een zakenrechtelijke benadering vanuit de
heerschappij over een zaak die het bezit daarvan biedt (zie hoofdstuk VII van zijn
diss.) Een zakenrechtelijke benadering klinkt tenslotte ook door in: Asser-Van der
Grinten I, nr. 117.

126. Vgl. Royer, rede, blz. 11; Schoordijk 1988, biz. 205 en 213.

127.
Vgl. Kortmann, dia, biz. 155, 158, 165 (noot 95) met de aldaar vermelde literatuur.

128. Vgl. Kortmann, diss., blz. 149, zie ook art. 672 WvK

129. Zie omtrent de figuur van het derdenbeding in dit kader vooral: Kortmann, diss.,

bk 146 e.v.; dezelfde, TPR 1986, biz. 813.
130. Dat het derdenbeding gezien moet worden als ten vorm van (onbevoegde) vertegen-

woordiging is met kracht verdedigd door H.C.F. Schoordijk, Beschouwingen over
drie-partijen-verhoudingen van obligatoire aard, diss. Amsterdam (G.U.) 1958, blz.
105 e.v. Zie hieromtrent ook Schoordijk 1979, blz. 522.

131. Vgl. Schoordijk, 1979, t.z.p.; Kortmann, TPR 1986, blz. 849.

132. Vgl. Kortmann, diss., bk 163-165 en 173; dezelfde, AA 1986, blz. 781; LD. Pets

Rijcken, NJB 1981, blz. 681/682; CJ.H. Brunner, WPNR 5734 (1985), biz. 247; BJ.
Breukers, WPNR 5852 (1987, blz. 660. Anders, CA. Knape, WPNR 5794 (1986), biz.
520-522.

133. Zie Part. Gesch. Bock 6, blz. 965 en Invocringswet Bocken 3,5 en 6 NBW, 5e

gedeelte, Tweede Kamer 17541, nr. 8, MvA, blz. 70.
134. Vgl. art. 6.3.2.2 (6:170) NBW.

135. W.M. Kleijn, Rechtsgevolgen van overeenkomsten ten opzichte van derden, in:

Capita Nieuw Burgerlijk Wetboek, Zwolle 1982, blz. 149.
136. Zie ook hierboven nr. 160.

137. Vgl. S. Royer, Paardesprongen in Boek 8, Scheepsraad, Zwolle 1973, biz. 127.

138. Zie nr. 142.

139. Voorbeeld ontleend aan William W. Caudill, Architecture by team, New York 1971,
biz. 73.

140. Zie over de begrippen technische waarde en gebruikswaarde de eerste paragraaf
van dit hoofdstuk, in het bijzonder nrs. 121 en 125.

141. Zic B.EJ.C. Lckanne dit Deprez, Intermediair, 1976, nr. 45, blz. 1-7 en nr. 46, blz.

61-67. Vgl. hieromtrent ook B.J. Bijleveld, BR 1977, biz. 238. Vgl. ook Van den
Berg, preadvies, biz. 100.

142. Zie J. Hamaker, BR 1976, blz. 86 e.v. Zie voorts de aldaar vermelde literatuur.

143. Hamaker, t.a.p. blz. 90.

144. Enigszins riskant is deze term wel gebkken. Ik gebruikte hem namelijk ook in mijn

preadvies (biz. 99), hetgeen aan J. Rozemond door mij niet verwachte, noch
bedoelde fantasieen ontiokte over het aandeel van een centrak verwarmingsinstalla-
teur dat is bcvrucht door de binnenhuisarchitecte die de kleur van de gordijnen
uitzocht (BR 1978, blz. 16, 18).

145. J. Hamaker, BR 1976, biz. 87.

324



noten bij hoofdstuk III

146. Vgl. A. Twijnstra, Bouwteams, bijdrage aan de bundel Organisatiefacetten,

uitgegeven door Raadgevend Bureau Bet:enschot, Amsterdam 1957, bk 14. Spetregels
voor een bouwteam, Rapport studiecommissie KIVI, BR 1969, bk 256; J.W.L Kruyt
en A- Twijnstra, De interne organisatie van het adviesbureau in Nederland, Alphen

a/d Rijn 1973, biz. 76.
147. Vgl. art. 9 SR 1988 leden 1 en 2. Zulks gold ook reeds onder de vroegere BNA-

voorwaarden, men vergelijke: AR 1983, art. 29; RT 1963, art. 30; RR 1961, art. 28;
RO 1964, art. 19 lid 1; SR 1987, art. 8 leden 1 en 2.

148. Vgl. artt. 23 en 58 SR 1988. Zulks gold ook reeds onder de vroegere BNA-

voorwaarden, men vergelijke: AR 1983, art. 35; RT 1963, art. 36; RR 1961, art. 34;

RO 1964, art. 19 lid 3, SR 1987, art. 8 lid 4 en art. 9.
149. Zie nr. 171.

150. Zic nr. 173.

151. Zie nr. 173 en 174.

152. Ik ontlcen dit voorbecld aan een voordracht van BJJ. Mertens, gehouden op 17

april 1974 in de TH (thans TU) Eindhoven, tijdens een studiedag over het
onderwerp "Binnenmilieu en Bouwkunde:

153. Vgl. nrs. 173 en 178.

154. In die zin m.b.t. cen bouwteam: Werken met bouwteams, SBR nr. 63, Deventer/Den

Haag 1978, biz. 82; RvA 6 juli 1982, nr. 10316, BR 1982, blz. 715, m.n. H.O.
Thunnissen; P. van Schravendijk, BR 1976, biz. 12. Anders schrijver dezes BR 1988,
blz. 422 en hierna hoofdstuk V, nrs. 430 c.v.

155. Zie nr. 179.

156. AIBk 23 juni 1972, BR 1973, biz. 393, m.n. H.0. Thunnissen. Zie over dit vonnis

ook: H.C Wesseling, BR 1984, biz. 561. Zie over de aanspraketijkheid van de in
teamverband werkzame architect voorts AIBk 17 juni 1974, BR 1974, biz. 703, door
mij besproken in BR 1988, biz. 421, waarbij ik concludeerde dat onder de omstan-

digheden van dat geval de volle verantwoordelijkheid voor dc gemaakte fout bij de
architect lag.

157. Of de gemeente ook de constructief ontwerper en de aannemer in rechten

betrokken heeft, vermeldt de historic niet. Op de positie van de constructief

ontwerper zal hieronder nog nader worden ingegaan. Op de rol van de aannemer in

dit team wordt later in hoofdstuk V teruggekomen (zie nrs. 434 e.v.).

158. Daarover wordt echter veclal anders gedacht; zie de in noot 154 vermelde

literatuur en rechtspraak.
159. Zie met betrekking tot dit leerstuk: Contractenrecht (De Klerk-Leenen) IV, nrs.

121 e.v.

160. Zie hierboven nr. 136.

161. Zie voor nadere motivering nr. 136.

162. Zie nr. 175.

163. Vgl. J. Hamaker, BR 1976, blz. 86 e.v.; zie voorts dezelfde in Klimaatbeheersing,

1978, blz. 550 e.v. Zie verder Tj. Dijkstra, Klimaatbeheersing 1979, blz. 592.
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164. Anders P. van Schravendijk, BR 1986, biz. 10. Het komt mij voor dat Van
Schravendijk vooral de figuur van het gec:odrdincerde ontwerpteam voor ogen staat.
Bij die figuur stuit deelneming aan het team door de opdrachtgever ook bij mij
niet op bezwaar. Met betrekking tot een geintegreerd team blijf ik daar echter,
om de in dit nr. opgevoerde redenen, anders denken.

165. Vlg. artt. 7.7.1.3 en 7.7.1.4 NBW.

166. Zic hierboven nr. 175.

167. Zie over dit probleem nader Van den Berg, preadvies, biz. 119/120 en de aldaar

vermelde literatuur waaraan nog kan worden toegevoegd, M.J.G.C. Raaijmakers,
WPNR 5507 (1980), biz. 160-163.

168. Zie over het begrip 'gezamenlijk aanvaarde opdracht", Asser-Coehorst, nrs. 87-89.

169. Zie hieromtrent ook hierboven nr. 174.

170. Geciteerd bij Asser-Rutten I, biz. 69; alsook bij Hofmann-van Opstall, biz 503.
171. Vgl. J.Ph. Suyling, Inleiding tot het BurgerIijk Recht, II, 1934/36, nr. 475 e.v. en

nr. 481. Zie voorts Asser-Rutten I, biz. 69,76 en 82 (in Asser-Hartkamp I, nr. 91
wordt echter van deze terminologie afstand genomen); Asser-Coehorst, nrs. 88-89;
Hofmann-van Opstall, biz. 506.

172. Evenzo m.b.t. de collectief ondeelbare verbintenis in het algemeen: Suyling, a.w. nr.
481.

173. Vgl. Asser-Rutten I, blz. 259; Hofmann-van Opstall, blz. 311.

174. Zie nr. 192.

175. J. Hamaker, BR 1976, blz. 91.

176. Deze stelling die ik reeds eerder lanceerdc bij gelegenheid van mijn preadvies (biz.

109) is tijdens de beraadslagingen daarover aangevallen door J Rozemond. Zie voor
diens interventie als ook voor mijn reactie daarop BR 1978, blz. 16 e.v. Zie voor
kritick op het door mij verdedigdc standpunt voorts: P. van Schravendijk, BR 1986,
biz. 9, 11 en 12. Het komt mij voor dat deze auteur in zijn beschouwingen de
normale figuur van gecodrdineerde samenwerking voor ogen staat en daarbij in de
(onjuiste) veronderstelling verkeert dat ik ten aanzien van die figuur cen gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid voor de teamleden zou voorstaan. Een dergelijke
collectieve verantwoordelijkheid verdedig ik echter alleen met betrekking tot de
figuur van geintegreerde samenwerking (ideaaltype). Zie hieromtrent ook hieronder
hoofdstuk V, nrs. 431-433.

177. Zie nr. 210.

178. Zie nr. 195.

179. Vgl. Asser-Rutten I, biz. 81 en 85, alsmede de aldaar vermelde literatuur.

180. Vgl. Asser-Rutten I, biz. 88.

181. Zie daarover nader hoofdstuk II, nrs. 39 e.v. en dit hoofdstuk nr. 142.

182. Vgl. B.J.
Bijleveld, BR 1977, blz. 238; zic ook P. van Schravendijk, BR 1986, blz.

14-16

183. Vgl. Asser-Kamphuisen, Bijzondcre overeenkomsten, Zwolle 1960, blz. 467; Asser-

Maeijer, nr. 29; TJ. Dorhout Mees, Nederlands handels- en faillisementsrecht I,
Arnhem 1984, blz. 102; A.L. Mohr, Van maatschap, vennootschap onder firma,
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commanditaire vennootschap, Arnhcm 1988, biz. 11; Personenassociaties, Slagter, I,
I.3.1, P. van Schilfgaarde, De vennootschap volgens het ontwerp B.W., preadvies

Vereeniging 'Handelsrecht", 1974, blz. 4.
184. Digesta 17.2.31. Zie over deze affectio nader Asser-Macijer, nr. 29 en de aldaar

vermelde literatuur.
185. Zie art. 7.13.1.1 Ontwerp NBW.

186. Toelichting, biz. 1088.

187. Van Schilfgaarde, preadvies, blz. 5. Zie over het begrip 'samenwerking' ook FJ.W.

Ilwensteyn, Wezen en bevocgdheid van het bestuur van de vereniging en de
naamloze vennootschap, diss. Amsterdam 1959, blz. 19.

188. Mohr, a.w., biz. 11 en 14.

189. Vgl. Asser-Maeijer, nr. 28 e.v.

190. Zie art. 7.13.1.1 Ontwerp NBW.

191. Toelichting, blz. 1088.

192. Vgl. HR 8 juli 1985, NJ 1986,358, m.n. Ma.

193. Zie nr. 203.

194. Vgl. art. 6.1.2.4 (610) NBW.

195. Zie nr. 196.

196. Vgl. Personenassociaties I, V.8.3 en de aldaar vermelde literatuur. Zie ook art.

7.13.1.14 lid 2 NBW.
197. Vgl. art. 26 Auteurswet. Zie over het begrip 'gemeenschappelijk auteursrecht' W.L.

Haardt, BR 1976, biz. 124; zie daaromtrent voorts HR 25 maart, 1949, NJ 1950, 643
en Rb. Haarlem 25 januari 1983, NJ 1984, 121.
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1.    Zie voor kwantatitieve gegevens met betrekking tot de b en u- en de gww-sector:
De structuur van het bouwbedrijf, rapport Economisch Instituut voor dc Bouwnij-
verheid, Amsterdam 1978.

2.         Vgl. A Hendriks, De prijsvorming in het bouwbedrijf, diss. Rotterdam 1957, biz. 22.
3.         Als vorige noot.
4.         Vgl. Hendriks, diss., blz. 23.
5.    Op dit terrein zijn zoveel bedrijven werkzaam dat zij in het in noot 1 vermelde

rapport als een afzonderlijke groep naast de b cn u-sector worden beschouwd,
hocwel zij nagenoeg gchecl zijn gericht op de gel,ouwensector.

6.        Vgl. Slagter, preadvies, blz. 80.
7.         Vgl. NJ.M Donders, BR 1980, bk 434.
8.          Zie voor cen aantal voorbeelden hierboven nr. 216.

9.          Vgl. Hendriks, diss., bk 35 en Donders, t.a.p. biz. 434.
10.    Zie over het begrip onderaanneming nader Overeem, preadvies, bk 48, alsmede de

atdaar vermelde litcratuur; voorts: W. Wedekind, BR 1981, blz. 333/334; Compendium
bijzondere overeenkomsten, V (Van den Berg), Deventer 1989, nr. 23.

11. Vgl. Overeem, preadvies, blz. 25,54,60,76,88.

12. Zie vergaderverslag, BR 1982, biz. 15/16 (Smit) en 19-21 (Wedekind) en voor
Overeems reactie blz. 22-26.

13. Zie voor cen nadere uitwerking hierna nr. 269.

14.    Zie over het begrip nevenaanneming nader Overecm, preadvies, biz. 49 en de aldaar
vermelde literatuur; voorts Compendium bijzonderc overcenkomsten, V, nr. 23.

15. Vgl Rapport overleggroep Aanbestedingswezen, decl B, blz. 64.
16. Zie hieronder nr. 279.
17. Zie hieronder nrs. 283 e.v.
18. Vgl. Rapport overleggroep Aanbestedingswezen, decl B, biz. 63.

19. Vgl. Van Wijngaarden, Handleiding tot de UA.V., nr. 66; Asser-Thunnissen, nr. 490;

Overeem, preadvies, blz. 51. Een dergelijke regel wordt de iure constituendo voor-
gestaan door G. de Grooth, Welke beginselen behoren ten grondslag te liggen aan
een wettelijke regeling van de overeenkomst van aanneming van werk?, preadvies
NJV 1955, Handelingen NJV 1955, I, p. 201.

20. Vgl. art. 7.12.2 NBW.

21. Zie over dit aspect nader nr. 58.

22. Aldus ook Asser-Thunnissen, nr. 495.

23.         Vgl. par. 6 lid 26 UAV 1989, resp. art. 17 lid 1 AVTI 1978.
24.        Vgl. RvA 4 februari 1976, nr. 7213, BR 1976, biz. 432, m.n. H.0. Thunnissen.
25.         Zie over het begrip voorvergadering nader nrs. 343.
26. Vgl. Rapport Werkgrocp Standaardregelingen, nr. 42; Overeem, preadvies, biz. 53.
27. Rapport Werkgroep Standaardregelingen, ibidem; aldus ook: Hof 's-Gravenhage, 27

november 1952, NJ 1953, no. 661.
28. Zie daarover ook nr. 219.
29. In overeenkomstige zin: Werkgroep Standaardregelingen, ibidem.
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30. Zie hierover nader nrs. 349,350,353 en 354.
31. Zie over het begrip voorovereenkomst nader nr. 390.

32.       HR 7 mei 1982, NJ 1983, 525, m.n. CIHB.
31 Zie over de schadeloosstelling in geval van opzegging nader nr. 86.

34.     Zie nr. 224.

35. Zie Overeem, preadvies, biz. 50.

36.       Zie J. Rozemond, BR 1980, blz. 263.
37. Zie de interventie van Wesseling m.b.t. het prcadvics van Overeem, vergaderverslag,

BR 1982, blz. 17.
38.       Zic nrs. 84 c.v.
39. Zie over deze algemene verplichting van de opdrachtgever nader nr. 74.

40. Vgl. art. 1302 en 1303 BW, resp. art. 63.4.6 (6:265) en 63A.20 (6:277) lid 1 NBW.

41. Vgl. respecticvelijk art. 56 e.v. Rv voor de gerechtelijke kosten en HR 3 april 1987,

NJ 1988, 275, m.n. CJHB (waarin wordt geanticipecrd op art. 6.1.9.2 (6:96) lid c
NBW) voor de buitengerechtelijke; zie echter ook RvA 20 oktober 1988, nr. 12.780,

BR 1989, bk 146, waarin wordt overwogen dat ten regeling inzake vergoeding van
buitengerechtelijke kosten uitdrukketijk dient te zijn overcengekomen.

42. Vgl. Assser-Thunnissen, biz. 636.

43. Zie over die verplichting nader nr. 74.

44.       Zie nr. 86.
45. Vgl. Asser-Rutten II, blz. 325.

46. Vgl. art. 63.4.6 (6:265) jo. art. 6.5.4.20 (6:277) lid 2 NBW.

47. Vgl. art. 63.4.14 (6:271) NBW.

48. Aldus ook Asser-Hartkamp Il, nr. 530.

49. Vgl. art. 63.4.15 (6:272) lid 1 NBW. Deze regel wordt reeds voor het geldende recht

verdedigd door Asser-Hartkamp II, nr. 530.
50. Zie hierover nader nr. 91.
51. Zie hierover nader nr. 93.

52. Zie voor cen heldere vergelijking daarvan Asser-Hartkamp II, hoofdstuk 26.

53. Vgl. art. 63.4.6 (6:265) NBW. Zie voor kritiek op de terminologie toerekenbare en

niet-toerekenbare tekortkoming Schoordijk 1979, blz. 166-167.
54.     Zic nr. 238.

55. Vgl. art. 63.4.20 (6:277) lid 1 NBW.

56. Zie over die verplichting nader nr. 74.

57. Zie nr 235.

58. Vgl. art. 63.4.6 (6:265) NBW.

59. Vgl. art. 6.5.4.15 (6:272) lid 1 NBW.

60.      Vgl. art. 63.4.20 (6:277) lid 1 NBW.
61. Zie noot 41.

62. Vgl. art. 63.4.15 (6:272) lid 1 NBW.

61 Vgl. art. 63.4.20 (6:277) lid 2 NBW (behoudens het bepaalde in art. 6.1.8.4 (6:78)

NBW).
64.        Zic over dit onderscheid nader nr. 58.
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65.          Vgl. art. 63.4.6 (6:265) lid 2 jo. 6.1.8.6 (6:81) NBW.
66.       Vgl. art. 6.1.83 (6:80) NBW.
67. Vgl. art. 6.1.8.5 (6:80) lid 1 sub a en c NBW.

68.   Aldus ook P. Zonderland, Het nieuwe B.W. en de aanneming van bouwwerken,
preadvies VBI. Publikatie nr. 1, 1973, bk 45; H.CJ. Cavadino, JJ. Goudsmit, H. de
Vries, BR 1980, biz. 581.

69. Zie nr. 58.

70. Vgl. art. 6.5.4.6 (6:265) lid 2 NBW.

71. Vgl. art. 63.4.15 (6:272) lid 1 NBW.

72.    Zienr. 238.

73. Vgl. art. 63.4.15 (6:272) lid 2 NBW.

74. Vgl. art. 63.4.20 (6:277) lid 1 NBW

75. Zie over die verplichting nader nr. 74.

76. Vgl. art. 6.5.4.15 (6.272) lid 1 NBW

71 Vgl. art. 63.4.20 (6:277) lid 1 NBW

78. Zie nr. 235.

79. Zie daarover nader nr. 236 in fine.

80. Vgl. art. 63.4.7 (6:266) NBW.

81. Vgl. J. Rozemond, BR 1980, blz. 265.

82. Zie over de aansprakelijkheid voor gebruikte bouwstoffen nader nr. 71.

83. Zie omtrent de waarschuwingsplicht m.b.t. voorgeschreven bouwstoffen nader nr. 71

84.       Vgl. RvA 23 februari 1965, nr. 4469, BR 1965, biz. 175.
85. Toepasselijk waren de Nieuw-verbeterde Voorwaarden Uitvoering Klantenwerk

Bouwbedrijf (1962).
86. Zie over de betekenis van de mate van deskundigheid als criterium bij de bcoorde-

ling van aansprakelijkheid, Overeem, preadvies, blz. 59.
81 Zie hiemver uitvoeriger Van Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, decl 12, nr.

699. Zie ook Contractenrecht VII (Hondius), nr. 55a.
88. Als volige noot.
89. Vgl. J. Rozemond, BR 1980, biz. 265 (zic hieromtrent ook J. Rozemond, Vormen en

beginselen van rechtspraak, preadvies VBR, Publikatie nr. 4, 1976, biz. 103 e.v.).
90.       Vgl. Overeem, preadvies, biz. 62/63.
91. BR 1980, blz. 264/265.

92. Vgl. art.17 Grondwet.

91 In deze zin ook: RvA 13 juni 1979, nr. 8882, BR 1979, blz. 790; MA. van

Wijngaarden in zijn noot onder RvA 9 april 1980 en 25 juni 1981, nr. 9521, TvA
1982/5. nr. 26.

94. Zie hierover nader nr. 68.

95. H.C.F. Schoordijk, WPNR 5489 (1979), biz. 504.

96. Vgl. Asser-Rutten I, biz. 261; Hofmann-Van Opstall, biz. 313.

97. Vgl. ontwerp Invoeringswet Bocken 3-6 NBW, f gedeelte, Tweede Kamer, zitting

1982-1983, 17896, nr. 1-2, biz. 5 (tekst) en nr. 3, blz. 8 (toelichting)

330



noten bij hoofdstuk IV

98. J.Ph. Suyling, Inleiding tot het Burgerlijk Recht, Haarlem 1934, Thede Decl, cerste
stuk, nr. 184.

99.  Vgl. A.R. Bloembergen, BR 1966, blz. 330; H.C.F. Schoordijk, 1979, blz. 290.
Terughoudender FJ.H. Mijnssen, Fouten van hulppersonen, Alphen a/d Rijn 1978,
btz. 27 en Asser-Hartkamp I, nr. 328, volgens wic de aanwijzing van een hulpper-
soon door de schuldeiser cen omstandigheid is die in verband met de redelijkheid
en billijkheid aanleiding kan geven tot afwijking van de regel van art. 6.1.8.3
(6:76) NBW.

100. Vgl. NJ.M. Donders, BR 1968, blz. 443/444; H.0. Thunnissen, BR 1969, blz. 685-687;

dezelfde, BR 1971, blz. 188/189; dezelfde, WPNR 5261 (1974), blz. 279; dezelfde, in:
Asser-Thunnissen, nr. 502; Cremers-Zonderland, decl A, XII, nr. 24; JJ. Goudsmit,
BR 1974, biz.176; Rapport Commissie Boek 7 NBW, Koninklijke NotariEle Broeder-
schap, WPNR 5373 (1977), blz. 29; J.M. van Dunn6, BR 1978, blz. 267; dezelfde, BR
1984, blz. 657 en 659; J. Rozemond, BR 1979, biz. 184 en 186; H.CJ. Cavadino, JJ.
Goudsmit, H. de Vrics, BR 1980, blz. 578/579; R. Overeem, preadvies biz. 67,69 en
89; D.H. Smit, BR 1982, blz. 16. Anders: JJ.M. Maeijer, BR 1970, biz. 262; Van
Wijngaarden, Handleiding rot de UAV., nr. 77; dezeifde, BR 1982, biz. 12/13; de-
zelfde, Aanneming van bouwwerken en architectenovereenkomst, Zwolle 1985, biz.
57. Zie voorts: Rapport Werkgroep Standaardregelingen nr. 34, waaruit een verdeeld

standpunt blijkt: de minderheid van de werkgroep sluit zich aan bij het mecrder-

heidsstandpunt in de literatuur, de mecrderheid van de werkgroep wijst dit af. In
zijn bespreking van dit rapport in BR 1982, blz. 279, onderschrijft GJ. Scholten

het standpunt van de minderheid van de werkgroep (en dus tevens het meerder-

heidsstandpunt in dc literatuur).
101. Zie hieromtrent Donders en Van Dunnd op de in de vorige noot geciteerde plaatsen.

102. Vgl. RvA 6 juni 1958, nr. 2901, BR 1968, blz. 403; RvA 8 juli 1968, nr. 5502, BR

1968, blz. 395; RvA 4 mei 1976, nr. 7789, BR 1976, blz. 801; RvA 28 februari 1979,
nr. 8709, BR 1979, biz. 730, m.n. H.C. Wesseling; RvA 28 januari 1980, nr. 8540, BR
1980, blz. 398, m.n. H.0. Thunnissen; RvA 7 juli 1981, nr. 9498, BR 1981, blz. 917;
RvA 12 november 1981, nr. 10.040, BR 1982, biz. 85; RvA 14 december 1981, nr.
10.009, BR 1982, bk. 447; RvA 24 december 1982, nr. 11.166, TvA 1983/5, biz. 177,
m.n. MA van Wijngaarden; RvA 4 januari 1985, nr. 10.476, BA 1985, biz. 404. Bij
de door de RvA gevolgde lijn sluit aan: NAI 31 maart 1973, BR 1973, blz. 567, m.n.
H.0. Thunnissen.

103. Vgl. RvA 31 maart 1981, nr. 9427, BR 1981, biz. 649, m.n. H.O. Thunnissen.

104. Zie nrs. 9498, 10.009, 10.040 en 11.166 geciteerd in noot 102

105. Vgl. RvA 18 oktober 1983, nr. 10.653, BR 1984, blz. 172, m.n. H.O. Thunnissen.

106. Zie nr. 10.476, geciteerd in noot 102.

107. Vgl. RvA  8 juli 1968, nr. 5502, BR 1968, biz. 395; RvA 28 januari 1980, nr. 8540,

BR 1980, blz. 398; RvA 11 september 1980, nr. 9368, BR 1981, biz. 68; RvA 24 decem-

ber 1982, nr. 11.166, TvA 1983/5, blz. 177, m.n. MA van Wijngaarden. Zie voorts
MA van Wijngaarden, BR 1982, blz. 12/13; Asser-Thunnissen, nr. 502; J.M. van
Dunnd BR 1984, biz. 657.
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108. Zie geschil nr. 9368, geciteerd in vorige noot.

109. Vgl. J. Rozemond, BR 1979, b k 186.

110. Zie voor een nadere onderbouwing nr. 255.

111. Zie geschil nr. 10.040, geciteerd in noot 102.

112. Volgens die bepaling is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de door of namens

hem voorgesc:hreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens
hem gegeven orders en aanwijzingen. Referte aan deze bepaling vond ook plaats in:
RvA 2 maart 1988, nr. 13.142, BR 1988, biz. 529; RvA 27 oktober 1988, nr. 13.044,

BR 1989, blz. 143.
113. Zie geschil nr. 10.476, geciteerd in noot 102.

114. Vgl. RvA 24 februari 1983, nr. 10.770, BR 1983, blz. 407. Zie in vergelijkbare zin:

Hof 's-Gravenhage 2 mci 1984, BR 1984, biz. 922.
115. J.M. van Dunnd, BR 1984 blz. 658.

116. Zie geschil nr. 10.476, gecitcerd in noot 102 en besprokcn in nr. 261.

117. Vgl. J. Rozemond, BR 1979, blz. 186.

118. De UAV 1989 zijn vastgesteld op 25 augustus 1989.

119. Zie over dit aspect m.b.t. architectenvoorwaarden Van Wijngaarden, Hoofdstukken

Bouwrecht, decl 8, nr. 423 en m.b.t. de UAV 1968 MA. van Wijngaarclen, BR 1975,
blz. 586.

120. Vgl. J. Rozemond, BR 1979, p. 181

121. Zie nr. 71.

122. Zie nr. 265.

123. Zie nrs. 255 en 256.

124. Dat zou aansluiten bij mijn in nr. 58 gegeven beschouwingen over de afbakening

tussen koop en aanneming.
125. Vgl. art. 6.1.8.3 (6:76) NBW en art. 1649 BW. In onderdeel c van deze subparagraaf

( zie nrs. 254 c.v.) is betoogd dat die regel uitzondering behoeft ingeval de in-
schakeling van een bepaalde onderaannemer door de opdrachtgever wordt voorge-
schreven.

126. Zie over de mogelijkheid dat wanprestatie tegenover de contractuele wederpartij

een onrechtmatige daad kan opleveren tegenover een derde die daardoor in zijn
belangen wordt geschaad, nader nr. 156. Zie voor een recent voorbeeld Hof 's Gra-
venhage, 3 maart 1988, BR 1989, blz. 138, m.n. H.0. Thunnissen.

127. Zic hierboven nrs. 155 e.v.

128. Vgl. HR 25 maart 1966, NJ 1966, 279 m.n. GJ.S.

129. Dit beginsel ligt, hoewel cen overeenkomstige bepaling daarin niet is opgenomen,
ook ten grondslag aan het NBW, vgl. Parl. Gesch. Boek 6, blz 916.

130. Zie daarover nader nrs. 162 en 163.

131. Aldus ook P. van Schilfgaarde, Securicor b.v., AA 1979, biz 560; anders: S.CJJ.

Kortmann, 'Derden'-werking van aanspraketijkheidsbedingen, diss. Nijmegen, 1977,
biz.  119 en A.R  Bloembergen in zijn noot onder HR 12 januari 1979, NJ 1979, 362.

132. Zie Hof 's-Gravenhage, 20 december 1972, NJ 1973,274; BR 1973, blz. 704; bespro-

ken door Kortmann, diss., blz. 115-117 en Schoordijk 1988, blz. 204-206.
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133. Vgl. nr. 162.

134. Vgl. Kortmann, diss., blz. 116.
135. Vgl. Kortmann, diss., biz. 116,117, 119.

136. Zie over die identificatiegedachte ook nr. 157.

137. Zie over dit aspect ook nrs. 160 en 168.

138. Zie over dit gezichtspunt nader nr. 166.

139. Vgl. Kortmann, diss., biz 117.

140. Zie 165-169.

141. Zie nr. 169.

142. Zie hierover nader nr. 276.

143. Zic daarover nader Rapport Werkgrocp Standaardregelingen, nr.45 sub b.

144. Vgl. art. 32 lid 1 AVTI 1978 en de toclichting daarop (biz.71).

145. Zie hierboven nr. 83.

146. Vgl. par. 42 UAV 1989 (zie daarover nr. 73) en art. 21 AVTI 1978.

147. Zie nr. 71.

148. Zie hierboven nrs. 265-268.

149. Vgl. art. 44 lid 2 AVIl 1978 cn par. 5 lid 4 UAV 1989 (wa=rover =erder in :rs. 267

en 268).
150. Vgl. art. 58 APTI 1978 en par. 47 UAV 1968.
151. Vgl. par. 47 lid 2 UAV in de versies van 1968 en 1989.

152. Zie hierboven nr. 221.

153. Zie daarover nader nr. 74.

154. In deze zin ook: Cremers - Zonderland, decl A, XII, nr. 82.

155. Als vorige noot.

156. Zie daarvoor nader nr. 74.

157. Zie voor een overzicht daarvan: Van Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, decl 3,

nr. 191.
158. Zoals in nr. 74 bleek, is dit heel gebruikelijk.

159. Vgl. RvA 12 november 1986, nr. 12.263, BR 1987, biz.319.

160. In deze zin par. 31 lid 2 UAV 1989.

161. Zie nrs. 3944 en 142.

162. Zie daarover nader nr. 277.

163. Aldus ook uitdrukkelijk art. 48 jo. art. 31 SR 1988 en art. 9 lid 2 sub 1 jo. art.

25 lid 4 RVOI 1987.
164. In overcenkomstige zin: Rapport Werkgroep Standaardregelingen, nr. 11

165. Zie daarover nader nr. 277.

166. Als vorige noot.

167. Vgl. art. 6.1.9.6 (6:101) NBW; zie daarover nader nr. 104.

168. Zie daarover nader nr. 74 en dit hoofdstuk nr. 278.

169. Vgl. RvA 13 oktober 1981, nr. 9840, BR 1982, bk 350.

170. Zie over deze combinatie nader Rapport Werkgrocp Standaardregelingen, nr. 38.

171. Zie over het begrip korting nader nr. 73.

172. Zie nr. 343.

333



noten bij hoofdstuk IV

173. Zie over het begrip aanwijzing nader nr. 37.

174. Zie nr. 287.

175. Zie daarover nader nr. 277.

176. Als vorige noot.

177. Zie nrs. 281 en 282.
178. Zie voor een modelcontract voor deze figuur Vademecum voor Architecten,

onderdeel Codrdinatie, blz. Ba.
179. Zie over deze verplichting nader nrs. 74,278 en 285.
180. Zie daarover nader nr. 277.

181. Als vorige noot.

182. Zie daarover ook: Rapport Werkgroep Standaardregclingen, nr. 38.

183. Vgl. par. 49 lid 2 UAV 1989 en art. 61 lid 1 AVTI 1978.

184. Art. 2 Statuten Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.

185. Art. 2 Statuten Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -handel.

186. Tenzij de RvA voor Metaainijverheid en -handel in navolging vn de RvA voor de

Bouwbedrijven in Nederland voor zijn bevocgdheid beslissend zou achten de over-
eenkomst van partijen en niet de statutaire doelomschrijving. Zie hieromtrent nader
Van Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, decl 12, nr. 664.

187. Zie over dit onderwerp ook Van den Berg, preadvies, biz. 113 e.v., alsmede de

aldaar vermelde literatuur.
188. Ik beschouw het sluiten van een onderaannemingsovereenkomst niet als het

vormen van een bouwcombinatie. Anders H.CJ.G. Janssen, BR 1975, biz. 227.
189. Zie over de onderscheiding van bouwcombinaties naar hun object nader. H.C.J.

Cavadino, BR 1968, biz. 165; en dezelfde, BR 1988, blz. 269.
190. Vgl. Cavadino, a.w. (1968), blz. 165.

191. Vgl. Cavadino, ibidem.

192. Vgl. Cavadino, ibidem.

193. Zie voor een nadere omlijning van het begrip samenwerking hicronder nr. 299.

194. Zic daarover cerder nr. 206.

195. Als vorige noot.

196. Zie over de structuur van de bouwcombinatie nader nr. 325.

197. Vgl. art. 1655 jo. 1656 lid 2 BW (OINBW, 7c gedeelte: art. 1655 jo. 1662 BW).

198. Vgl. Asser-Kamphuisen, Bijzondere overeenkomsten, Zwolle 1960, biz. 469; evenzo

Asser-Maeijer, nr. 34. In deze zin ook HR 8 juli 1985, NJ 1986, 358, m.n. Ma.
199. Vgl. Asser-Kamphuiscn, a.w. biz. 470 en Asser-Macijer, nr. 34. Zie over de

potovereenkomst voorts P. van Schilfgaarde, De vennootschap volgens het ontwerp
B.W., preadvies Vereeniging "Handelsrecht", 1974, biz. 4. Een interessant voorbeeld
van cen potovereenkomst lijkt mij de 'projektvergoedingsovereenkomst' waarvan

sprake is in HR 15 april 1977, NJ 1978, 163, m.n. J.M.M.M.
200. Zie over de inbrengverplichtingen nader hierna nr. 326.

201. Vgl. art. 1656 lid 2 BW (OINBW, 7e gedeelte: art. 1662 BW; daarin wordt ook

getxpliciteerd dat de inbreng evencens kan bestaan in "genot" van goederen).
202. Zie over de vergoeding van kosten nader hierna nr. 326.
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203. Vgl. H.CJ. Cavadino, BR 1968, biz. 167/168.

204. Vgl. titel 13 van Boek 7 NBW.
205. Vgl. art. 7.13.1.1 NBW.

206. Vgl. Inschrijvingsbiljet-Model A, behorende bij het Uniform Aanbestedingsregle-

ment (UAR) 1986.
207. Vgl. de Toelichting op titel 13 van Boek 7, blz. 1086

208. Dit dualistische karakter wordt in het NBW nog scherper geprofileerd, doordat hierin

aan dc v.o.f. uitdrukkelijk rechtspersoonlijkheid wordt toegekend (vgl. art. 7.13.2.1

jo. art. 7.13.1.2). Zie over de problematick die door deze "tweesporigheid" wordt

opgeroepen: FJ.W. Lawensteyn, de NV, jrg. 51, 1973, bk 79-82 en MJA. van
Mourik, TVVS 1976, biz. 264-269 en biz. 289-292; zie voorts Asser-Maeijer, nr. 12,
alsmede de aldaar vermelde literatuur. Over de vraag of de v.o.f. al reeds naar
geldend recht als rechtspersoon mag worden beschouwd zijn de meningen verdeeld;
men zie voor cen uitvoerig overzicht hieromtrent: Asser-van der Grinten II, nr. 200
en Personenassociaties (WJ. Slagter), II, I, 11.

209. HR 21 november 1897, W 7047; HR 18 december 1959, NJ 1960, 121, m.n. H.B.; HR 9

mei 1969, NJ 1969, 307, m.n. H.D.; HR 3 december 1971, NJ 1972, 117, m.n. GJ.S.
210. Vgl. art. 15; art. 27 jo. art. 15; art. 36 jo. art. 15 en art. 40 jo. art. 15 UAR 1986.

Zie voorts par. 6 lid 24 UAV 1989 en art. 8 lid 2 AVTI 1978.
211. Zie omtrent de verschillende aanbestedingsvormen nader nrs. 337 e.v.

212. Aldus ook: Asser-Rutten I, biz. 72-73; Asser-Hartkamp I, nr. 98.

213. Vgl. Asser-Rutten I, blz. 81; Hofmann-van Opstall, biz. 510. Anders: schrijver dezes,

preadvies, biz. 109, en hierboven nr. 203.
214. Vgl. par. 6 lid 26 UAV 1968.

215. Aldus Van Wijngaarden, Handleiding tot de UA.V., nr. 66; vgl. ook art. 7.12.2

NBW.
216. Zie over de verdeling van winst en verlies nader hierna nrs. 326 en 327.

217. Vgl. art. 19 WvK; ik gebruik hier de aan art. 7.13.3.1 en 2 NBW ontleende term

"gewone" vennoot in plaats van de in dit verband vaak gebruikte term "beherend'
vennoot, zulks omdat de aansprakelijke vennoot in de zin van art. 19 WvK niet
per se 'beherend" vennoot behoeft te zijn (zic daarover A.L. Mohr, Van maatschap,
vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap, Amhem 1988, blz. 131)

218. Vgl. art. 19 WvK

219. Vgl. art. 20 lid 3 WvK.

220. Vgl. art. 20 en 21 WvK Volgens HR 24 april 1970, NJ 1970,406, m.n. GJ.S wordt

de commanditaire vcnnoot die het verbod van art. 20 WvK overtreedt, ook aanspra-
kelijk voor de schulden der vennootschap die al eerder warcn ontstaan. Zie voor

kritiek hicrop: JJ.M. Brood-Grapperhaus en WJ. Slagter, bijdrage aan: De comman-
ditaire vennootschap in de actuele praktijk; Scrie Recht en praktijk nr. 48, Deventer
1988, biz. 48. In het NBW zat de aansprakelijkheid voor vroegere schulden Verdwij-
nen (zic art. 7.13.3.2 lid 3 NBW).

221. Zie echter de uitzondering in art. 30 lid 2 WvK

222. Zie over de inbrengplicht nader hierna nr. 326.
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223. Zie de literatuur vermeld door J.B. Wezeman (die overigens zelf in andere zin oor-

deelt), WPNR 5802 (1986) bk 654, noot 28. Hieraan kan nog de volgende, later
verschcnen literatuur worden toegevoegd: AL Mohr, De commanditaire vennoot-

schap cn haar vrecmde kostgangers, Studickring "Prof. Mr. J. Offerhaus; reeks

handelsrecht nr. 20, Deventer 1987, biz. 8/9, H.W. Heyman en JJ.M. Brood-Grapper-
haus/WJ. Slagter in hun respectievelijke bijdragen aan: De commanditaire vennoot-

schap in de actuele praktijk, scric Recht en praktijk nr. 48, Deventer 1988, biz 9-
13 (Heyman) en blz. 48/49 (Brood-Grapperhaus/Slagter). Zie voorts Tl van der
Ploeg en CA Schwarz, WPNR 5802 (1986), biz. 648, volgens wie de enig duidelijke
grens is, dat de beherende vennoot noch krachtens het vennootschapscontract noch
feitelijk gedwongen mag worden om tegen zijn wil beslissingen van de commandi-
tai«en) uit te vocren; zie voor kritick op dit standpunt Mohr, a.w. blz. 8. Zie ook
W. Westbrock, bijdrage aan: Van vennootschappelijk bclang, Opstellen aangeboden
aan JIM. Maeijer, Zwolle 1988, bk 401 e.v., die de *enge opvatting onderschrijft
(blz. 407) doch naar wenselijk recht voor de commanditaire vennoot die het beleid
van de vennootschap (mede) heeft bepaald als ware hij beherend vennoot, een
regime voorstaat analoog aan de regeling als ncergelegd in art. 138/248 Bock 2 BW.

224. Aldus oordelen: Asser-Maeijer, nr. 371; Wezeman, t.a.p. biz 654/655.

225. Zie hieromtrent vooral HR 19 februari 1988, NJ 1988, 487, m.n. G; AA 1988, biz.

452, m.n. P. van Schilfgaarde; zie ook de in de noot van Van Schilfgaarde
behandelde rechtspraak

226. Zie daarover de Toelichting (biz. 1113) bij art. 7.13.3.2 NBW.

227. Zie art. 7.13.3.2 lid 3 NBW; dc extern handelende commanditair wordt dus nict ook

nog aansprakelijk voor vroegere schulden van de vennootschap, zoals thans nog wei
geldt (zie noot 220).

228. MJ.G.C Raaijmakers, Joint Ventures, diss. Tilburg 1976, verschenen als decl 14 in

de Serie Monografieen vanwege het Van der Heijdcn-Instituut, Deventer 1976, blz.
12.

229. Vgl. H.CJ. Cavadino, BR 1968, biz. 166.

230. Aldus HR 30 juni 1944, NJ 1944/1945, 465; evenzo de meeste schrijvers; zie hierover

nader. P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Arnhem 1988, blz. 172-173. Anders:

LJ. Hijmans van den Bergh in zijn noot onder HR 19 februari 1960, NJ 1960, 473,
onder punt 2; zic cchter ook Van Schilfgaarde, a.w. blz. 173, die van oordeel is dat
in HR 19 maart 1975, NJ 1976, 267, m.n. B.W., de leer uit het arrest van 1944
impliciet is bevestigd.

231. Zie voor de NV art. 67 Bock 2 BW en voor de BV art. 178 Boek 2 BW
, jo. art. IX

wijzigingswet 12 december 1985, Stb. 656.
232. Vgl. H.CJ. Cavadino, BR 1968, biz. 166; J.J. Goudsmit, TVVS 1972, blz. 253, 255;

Bouwcombinaties, uitgave van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid,
Amsterdam 1973, blz. 16.

233. Op haar vergadering van 11 juni 1977 heeft de Nederlandse Juristenvereniging zich

reeds met grote meerderheid uitgesproken voor de mogelijkheid dat de rechter

rechtsgevolgen van rechtspersoonlijkheid terzijde kan stellen door vereenzelviging
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van de rechtspersoon met cen andere (natuurlijke of rechts-)persoon, zulks ook
buiten gevallen waarin dit krachtens bijzonderc regels van geschreven recht moge-
lijk is (zie Handelingen NJV 1977, decl 2, biz. 212). Preadviscurs waren MJ.G.C.
Raaijmakers (Over verschuivingen in het toerekeningspatroon bij rechtspersonen) en
H.LJ. Roelvink (Door rechtspersonen heen kijken), Handelingen NJV 1977, deel 1,
eerste stuk. In de rechtspraak is reeds vcrscheidene maten de mogelijkheid van
"indirecte doorbraak" van rechtspersoonlijkheid aanvaard, zulks via hct kerstuk
van de onrechtmatige daad; men zie daarover nader P. van Schilfgaarde in zijn noot
onder HR 19 februari 1988, AA 1988, biz. 452 e.v. (Albada Jelgersma)

234. Vgl. F.J.W. L6wensteyn, De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, preadvies

uitgebracht voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, no. 5, 1970.
Zie ook Raaijmakers, diss; biz. 127.

235. Vgl. art. 175 Boek 2 BW. De wet bevat cen algehed verbod tot het uitgeven van

aandeelbewijzen, ook die welke op naam zijn gesteld. Pitlo-Ibwensteyn, Rechtsper-
sonenrecht, Arnhem 1986, biz. 316, stclt de vmag aan de orde of dit redelijk is.

236. Vgl. art. 175 jo. 195 Bock 2 BW.

237. Vgi. art. 15 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969; de eis van 100% aandelenbezit

wordt cnigszins soepel gehanteerd, zie daarover Rechtspersonen, NV/BV Fiscaal
(J.C.KW. Bartel/ J.II. Christiaanse), art. 15, aantekening nr. 4.

238. Vgl. J. de Bakker, de NV, jrg. 51,1973, biz. 57.

239. Vgl. De Bakker, t.a.p. blz. 54/55. Zie voorts: WJ. Slagter, Coopdration entre sociates

anonymes ou socidtds d responsabilitd limitde sous la forme juridiquc d'une socidtd
en nom collectif ou d'une socidtd en commandite, bijdrage aan Quo vadis ius socie-
tatum, P. Sanders Liber Amicorum, 1973, biz 215/216; W. Westbrock, de NV, jrg. 57
(1979), biz. 213; J.H. Schraven, de NV, jrg. 60 (1982), blz. 25; P.HJ. Essers, TVVS
1985, blz. 9/10; A.L. Mohr, De commanditairc vennootschap en haar vreemde kost-
gangers, Deventer 1987, blz. 27; J.J.M. Brood-Grapperhaus/W.J. Slagter en J.J.M.
Leysen in hun onderscheiden bijdragen aan De commanditaire vennootschap in de
actuele praktijk, Deventer 1988, resp. biz. 66 en 96.

240. Zie daaromtrent nader hierboven nrs. 302 en 308.

241.  Vgl. J. dc Bakker, de NV, biz. 54/55. Dcze constructic is getnspircerd door dc in
Duitsland erg populaire GmbH und Co. KG; zie hieromtrent nader J.M. Jansen,
de NV, jrg. 51 (1973), biz. 125-130; WJ. Slagter Liber amicorum P. Sanders, 1973,
biz. 119-201 en 216; D.F.M.M. Zaman, WPNR 5541/5542 (1980), biz. 830-832

242. Er is over dcze nog jongc rechtsvorm reeds vccl literatuur verschenen, zie voor

overzichten daarvan, alsmede voor inhoudelijke beschouwingen over het EESV: P.
Roos, AA 1989, biz. 132-142 en J. van Rijn van Alkemade, biz. 841-849. Zie voor
beschouwingen over het prototype voor het EESV, de EGS: CA.V. Aalders, F. van
Brunschot en FJ.W. Lawensteyn, Dc Europese Groepering tot Samenwerking, pread-
viczen Verccniging 'liandelsrecht', 1976.

243. Verordening van dc Raad van de EG van 25 juli 1985, nr. 2137/85, Pb. EG L 199/1.
244. Vgl. art. 43 (3e alinea) Verordening.
245. Vgl. art. 2 lid 1 Verordening
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246. Wet van 28 juni 1989, Stb. 245.
247. Zie daarover nader nr. 325.

248. Vgl. art. 32 lid 1 Verordening.
249. Vgl. art. 1 lid 3 Verordening.

250. Vlg. art. 3 lid 1 uitvoeringswet.

251. Vgl. considerans Verordening, vierde overweging.

252. Zie nr. 308.

253. Vgl. art. 24 lid 1 Verordening.

254.     Vgl. nr. 302.
255. Vgl. nr. 311.

256.  Vgl. artt. 21 lid 1 en 40 Verordening. Zie over de 'transparance fiscale" nader.
L.G.M. Stevens, Weekblad voor fiscaal recht, 1989/5874, biz. 736 c.v.; PJ. te
Brockhorst en P.M.E Klaassen, Maandblad belastingbeschouwingen, 1989, blz. 175.

257. Aldus eerder schrijver dezer, preadvies, biz. 122; evenzo H.CJ. Cavadino, BR 1986,
biz. 271. Anders J. Rozemond, BR 1978, biz. 17.

258. Men zie: Standaardcontract van Samenwerking, uitgegeven door de Nieuwe Vereni-

ging van Aannemers Grootbedrijf (NIVAG), 's-Gravenhage 1985. Dit model bestaat
uit drie onderdelen. Ten eerste de NIVAG-Inschrijvingsovereenkomst 1985, die rege-
kn bevat om tot een gezamenlijke inschrijving te komen. Ten tweede de NIVAG-

Samenwerkingsovereenkomst 1985, waarin de afspraken worden vastgelegd voor de
samenwerking bij de uitvoering. In de Samenwerkingsovereenkomst tenslotte wordt
verwezen naar cen derde regeling, de NIVAG-Samenwerkingsbepalingen 1985, waarin

die bepalingen zijn opgenomen, die voor de uitvocring en afwikkeling van de meeste

werken gelijkluidend kunnen zijn. Naast dit NIVAG-Standaardcontract bestaat voorts:

Standaardovereenkomst voor de Europese tijdelijke groepering van aannemers, uitge-
geven door de F6ddration Internationale Europtenne de la Construction (FIEC),
Parijs 1977. Deze FIEC-Standaardovereenkomst bevat twee modellen. Model A is
bedoeld voor de geintegreerde groepering die gekenmerkt wordt door affectio socie-
tatis en hoofdelijke aansprakelijkheid der leden. Model B betreft de groepering
zonder affectio societatis en zonder hoofdelijkheid . De modelcontracten van zowel

de NIVAG als de FIEC zijn bedoeld voor de tijdelijke, op de uitvoering van 66n
bepaald werk gerichte bouwcombinatie, doch bevatten zeker ook bruikbare elementen

voor contracten ten aanzien van meer duurzaam bedoelde combinaties tot het uit-
vocren van een bepaalde soort van bouwwerken.

259. Zie over het onderscheid tussen tijdelijke bouwcombinaties gericht op een species

bouwwerk en meer duurzame gericht op een genus bouwwerken, hierboven nr. 297.
260. Vgl. H.C.J. Cavadino, BR 1968, biz. 167. Zie ook NIVAG-Inschrijvingsovereenkomst,

artt. 1,2 en 5.
261. Vgl. Cavadino, ibidem. Zie ook NIVAG-Inschrijvingsovereenkomst art. 7 en FIEC-

Standaardovercenkomst, Model A art. 7 lid 3.
262. Aldus ook de Inleiding voor de gebruikers bij het NIVAG-Standaardcontract van

Samenwerking; zic echter ook art. 3.1 van de Samenwerkingsbepalingen waarin

rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat de aanbeveling in de Inleiding
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niet wordt gevolgd.
263. Vgl. artt. 15, 19, 32, 36 cn 40 UAR 1986.

264. Zie hieromtrent ook M.J.G.C. Raaijmakers, Joint ventures, diss. Tilburg 1976, biz. 67.
265. Zie over dergelijkc problemen ook M.P. Bloemsma, TVVS 1970, biz. 191; zie voorts

Raaijmakers, a.w. biz. 74.
266. Zie hierboven nr. 303.

267. Vgl. M.P. Bloemsma, TVVS 1970, biz. 191.

268. Zie hicrboven nr. 294.

269. Vgl. M.P. Bloemsma, TV=VS 1970, biz. 188; zie ook Raaijmakers, diss., blz. 68/69.

270. Vgl. Raaijmakers, diss., bk 67/68.

271. Vgl. Bouwcombinaties, uitgave van het Economisch Instituut voor de Bouwnijver-

heid, Amsterdam 1973, biz. 18.
272. Slbl. 1986,676.

273. Toclichting, Stbl. 1986,676, biz. 25.

274. Vgl. art. 1 lid 1 sub c.

275. Toelichting, biz. 25.

276. Zie Besluit, art. 4 en voorts de Toelichting op biz. 17.
277. Vgl. P. VerLoren van Themaat, BR 1975, blz. 268.
278. Vgl. VerLoren van Themaat, ibidem.

279. Zie hieromtrent nader W. van Gerven, M. Maresceau, J. Struyck, Kartelrecht,

Zwolle 1986, II, nr. 138, alsmede de daar behandelde rechtspraak.
280. Zie over dit begrip nader Van Gerven e.a., a.w. nrs. 350-352.

281. Bekendmaking van 27 mei 1970, Pb C 64/1 (2 juni 1970), aangepast bij Bekendma-
king van 19 december 1977, Pb C 313/3 (29 december 1977). Zie hieromtrent nader
Van Gerven, e.a., a.w. nrs. 139-140 en P. VerLoren van Themaat, BR 1975, blz. 271/272.

282. Zie omtrent het begrip ECU nader hierna hoofdstuk V, nr. 372, noot 123.

283. Aldus P. VerLoren van Themaat, BR 1975, blz. 268

284. Als vorige noot.
285. Zie hierboven nr. 323.

286. Vgl. P. VerLoren van Themaat, BR 1975, biz. 268.

287. Vgl. art. 21 coOrdinatierichtlijn; zie over deze richtlijn nader hierna nr. 372.

288.      P. VerLoren van Themaat, BR 1975, biz. 272.
289. Zie over dit onderscheid nader hierboven nr. 297.

290. Vgl. NIVAG-Samenwerkingsbepalingen, art. 3 lid 2 en FIEC-Standaardovereenkomst,

Model A, art. 6 lid 1.
291. Vgl. art. 7.13.1.15 NBW.

292. Vgl. 181.C.J. Cavadino, BR 1968, biz. 167.

291 Men zie voor praktische oplossingen voor deze problematiek: Cavadino, ibidem en

NIVAG-Samenwerkingsbepatingen, art. 5 leden 9 en 10.
294. Vgl. Cavadino, ibidem en NIVAG-Samenwerkingsbepalingen, art. 4 lid 6.

295. Men zie voor cen uitgewerkte regeling: NIVAG-Samenwerkingsbepalingen, artt. 8-18;

voorts FIEC-Standaardovercenkomst, Model A, artt. 16-22. Zic hieromtrent ook
H.CJ. Cavadino, BR 1968, biz. 167/168.

339



V

noten bij hoofdstuk IV

296. Vgl. NIVAG-Samenwerkingsovereenkomst, art. 7, jo. NIVAG-Samenwerkingsovercen-

komst, par. 7; voorts FIEC-Standaardovereenkomst, art. 16.
297. Vgl. NIVAG-Samenwerkingsbepalingen, artt. 10, 14, 16, 17, 18, jo. NIVAG-Samen-

werkingsovereenkomst, par. 8, 9, 10, 12, 13 en 14; voorts FIEC-Standaardovereen-

komst, Model A ant. 16-22.
298. Vgl. H.CJ. Cavadino, BR 1968, bk 168; zie ook FIEC-Standaardovereenkomst, artt.

18 lid 3 en 19 lid 5.

299. Het verdient overweging in de overeenkomst cen voorziening op te nemen in

verband met de mogelijkheid dat in combinatieverband octrooiecrbare vindingen
worden gedaan.

300. Vgl. NIVAG-Samenwerkingsovereenkomst, par. 16 sub a; FIEC-Samenwerkingsover-
cenkomst, Model A, art. 16 lid 1.

301. Vgl. H.CJ. Cavadino, BR 1968, bk 169.

302. Cavadino, ibidem.

303. Cavadino, ibidem; zie ook NIVAG-Samenwerkingsbepalingen, ant. 24 en 25 en FIEC-

Standaardovercenkomst, art. 27.

304.      Vgl. WJ. Slagter, Compendium van het ondernemingsrecht, Deventer, 1985, biz.411.

305. Vgl. hicrboven nr. 327.

306.       Vgl. CAO Bouwbedrijf 1989, art. 9 lid 5.
307. Vgl. J.J. Goudsmit, TVVS 1972, biz 225/226; anders J. Chr. Weisz jr., TVVS 1973,

blz. 23/24; hiertegen in een naschrift Goudsmit, biz 27.
308. Zie art. 2 Wet op de Ondernemingsraden.

309.        W. Albeda, geciteerd in NRC-Handelsblad, 28 juli 1977, blz. 3.
310. Vgl. art. 25 lid 1 Wet op de Ondernemingsraden; zie daaromtrent nader Rechtsper-

sonen, Wet op de Ondememingsraden, HJ. de Bijll Nachenius, art. 25 no. 1 en 2.
311. Vgl. hierboven nrs. 297 en 324.

312. J.J. Goudsmit oppcrt (in TVVS 1972, blz. 255) dat nu lid 7 spreekt van "duurzame

samenwerking" men a contrario redenerend tot dc conclusie zou kunnen komen dat
"niet-duurzame samenwerkinf derhalve nict onder de werkingssfeer van art. 25

valt. WJ. Slagter (in Liber Amicorum P. Sanders, 1973 biz. 224) hecft deze mening
m.i. terecht bestreden.

Dat ook met betrekking tot het vormen van een 'tijdelijkc" bouwcombinatie door-

gaans de verplichting zal bestaan om het oordeel van de ondememingsraad in te
winnen bctoogde ik eerder in mijn preadvies, blz. 128. Tijdens dc beraadslagingen
daarover trok cen gesloten cohort van sprekers daartegen ten strijde, zie het ver-

gadersverslag, BR 1977, biz. 37 (Cavadino), 38 (Kremer), 39 (Verduin); zie voorts

blz. 41 voor mijn reactie hierop.
313. Zie ook hetgeen hierna (nr. 333) wordt opgemerkt over het begrip fusie in art. 14

lid 1 SER-besluit Fusiegedragsregets.
314. Vgl. J. Chr. Weisz, TVVS 1973, biz. 24, die spreekt van 'soms zelfs enkele uren'.

315. Vgl. art. 25 lid 1 Wet op de Ondememingsraden.

316. Zic artt. 158, 159, 268, 269, Bock 2, BW.

317. Vgl. artt. 164 lid 1 sub d en 274 lid 1 sub d, Bock 2, BW.
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318. Vgl. artt. 164 lid 1 sub k en 274 lid l sub k, Boek 2, BW.

319. Vgl. art. 14 lid 1 SER-besluit Fusiegedragsregels 1975.

320. Zie ook hetgeen hierboven (nr. 331) wordt opgemerkt m.b.t. art. 25 lid 1 sub a Wet

op de Ondememingsraden.
321. Vgl. Commentaar op het SER-besluit Fusiegedragsregels 1975 61 druk 1988, bk 61.

322. Vgl. Commentaar, blz. 64/65; aan deze uitspraak ging cen levendige discussic vooraf

tussen JJ. Goudsmit, TVVS 1972, blz. 253 en J. Chr. Weisz, TVVS 1973, biz. 21
e.v.; Goudsmit zette zijn bcschouwingen daarna nog voort in BR 1973, blz. 1 e.v.;
zie over de kwestic ook H.CJ.G. Janssen, BR 1975, blz. 228.

323. Vgl. Commentaar, biz. 65.
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1.     Vgl. Spelregels voor cen bouwteam, Rapport van cen studiecommissie van het KIVI,
BR 1969, blz. 257; Van den Berg, preadvies, biz. 131; P. van Schravendijk, BR 1986,
biz. 10.

2.    C. Redelijkheid, De aloude Metzelwerken vergeleken tegen de Hedendaagsche door
CJ. Krayenhof, beoordeeld en wederlegd, Amsterdam 1775, geciteerd bij JJ. van
der Wal, De economische ontwikkeling van het bouwbedrijf in Nederland, Delft 1940,
blz. 33.

3.      Vgl. Van der Wai, a.w. biz. 25-26; zie ook: H. Janse, Bouwers en bouwen in het vcr-
leden, Zaltbommel 1965, blz. 25-30; Hartelust, diss. blz. 45-46.

4.          Vgl. Van der Wai, a.w. blz. 33.
5.          Vgl. Van der WaI, a.w. blz. 26.
6.           Aldus Van der WaI ibidem.

7.          Vgl. Van der Wal, a.w. biz. 34-35.
8. Uitdrukking ontleend aan Marten Toonder, De wind der vcrandering, 1975, nrs.

8296-8366.

9.         Zie Contractenrecht, lI-B (Blei Weissmann), nr. 518.
10. Als vorige noot.
11. Voorbeeld ontleend aan Jb. Zeillemaker Jzn., WPNR 5277 (1974), blz. 621.

12.        Zie nr. 223; zie voorts L.BA.M. Janssens, Het aanbod, diss. Amsterdam 1926, biz. 52.
13.    Vgl. Van der Wai, a.w. blz. 171; Rapport inzake het aanbestedingsstelsel, uitgebracht

door de Afdeling Bouwkundig Ingenieurs van de Vercniging van Deiftse Ingenicurs,
's-Gravenhage 1951, blz. 11; Aanbestedingsregelingen, Advies uitgebracht door de
Commissie Economische Mededinging aan de Minister van Economische Zaken op 1
december 1975, 's-Gravenhage 1976, blz. 16, 22 en 24. Zie voorts M.-A. Flamme, en
Ph. Flamme, BR 1986, biz. 717 ev. Zie echter ook Hendriks, diss., blz. 202, die het
een onbewezen stelling acht, dat dc openbare aanbesteding tot prijsbederf zou kiden.

14. Zie daarover nader nr. 18.
15. Zie daaromtrent: A. Twijnstra, Bouw 1969, biz. 1329; Advies Commissie economische

mededinging a.w. biz. 16; Naar een ordening op de bouwmarkt, Rapport overleggroep

Aanbestedingswezen, decl B, biz. 10.
16.   In deze zin ook Twijnstra, 1.c.; It. van Baren, Bondsblad, 1977, biz. 1095; Rapport

overleggroep Aanbestedingswezen, decl B blz. 10.
17. Vgl. Rapport overleggrocp Aanbestedingswezen, decl B, biz. 11.
18.      Vgl. W.J. Slagter, BR 1975, biz. 233.
19.   Zulks kwam duidelijk aan het licht toen in het begin van de jarcn vijftig cen

justitiale actie wcrd ondernomen tegen de opzetpraktijk op basis van het toenmalige

Prijsvormingsbesluit 1941. In hoogste ressort mondde deze justitiele activiteit uit in
het arrest inzake de Mijdrechtse opzetaffaire (HR 31 maart 1953, NJ 1953, 485,
m.n. B.VA.R.).

20. Zie over de ontwikkeling naar een gereglementeerd opzetsysteem en de werking

daarvan: Slagter, preadvies, biz. 57 e.v., alsmede de aldaar vermelde literatuur.
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21. Verscheidene malen zijn tijdens dergelijke voor-voorvergaderingen gesloten opzet-

overeenkomsten door de rcchter ongcoorloofd geoordeeld, men zie: Rb. Breda, 18
mei 1976, BR 1978, biz. 151; Rb. Zutphen, 18 oktober 1979, BR 1980, biz. 36; Rb.
Dordrecht, 8 mei 1985, NJ 1987, 110.

22. Zie voor fundamentele kritiek op deze methode: Hendriks, diss., biz. 301-306 en N.

Cortlever, De Economist 1958, biz. 364. Schrijver dczes heeft zich bij deze kritiek
aangesloten in Bouw 1972, blz. 220.

23. Zie voor kritiek daarop schrijver dezes, t.a.p. blz. 219-220.

24. Stb. 1986, 676. Zie voor de voorgeschiedenis van het Besluit, alsmede voor een

commentaar "avant la lettre": Slagter, preadvies, blz. 57 e.v. Zie voorts: H.L. van
der Bcek, Bb 1988, blz. 167-169 cn 179-181, alsmede de aldaar vermelde litcratuur.

25.      Vgl. art. 2 Besluit.
26. Vgl. artt. 1371/1373 BW, respectievelijk art. 3.2.7 (3:40) lid 2 NBW jo. art. 2 Besluit

jo. artt. 10 en 15 Wet economischc mededinging.
27. Vgl. artt. 10, 15 en 41 Wet economische mededinging jo. art. 1 sub 2 Wet op de

economische delicten.

28.       Vgl. art. 5 Besluit.
29. Vgl. art. 9 Besluit.

30.      Vgl. art. 5 Besluit.
31. Vgl. art. 12 Besluit.
32. Zie voor een inhoudelijke bespreking hiervan: W.J. Slagter, BR 1988, biz. 161-170;

zie voorts A.M. Hartelust, BR 1988, biz. 274-277. Beide reglementen zijn nadien nog
gewijzigd in 1988 (in werking getreden op 1 juli 1988).

33. Zie Contractenrecht III Ootzaak (Wuisman), nr. 213.

34. Aldus Hendriks, diss., blz. 307; N. Cortlever, Dc N.V. 1957-1958, blz. 112.
35. Vgl. schrijver dezes, Bouw 1972, biz. 221.

36.      Vgl. Slagter, preadvies, blz 75.
37. Vgl. art. 12 lid 5 UPR-openbaar.

38. Deze stemt overcen met de tarieftabel welke als bijlage is toegevoegd aan het in
nr. 344 besproken Bestuit mededingingsregelingen in de bouwsector.

39. Vgl. art. 9 UPR-openbaar. De in eerste instantie berekende middenprijs wordt naar

beneden gecorrigeerd, indien bij de bepaling van de middenprijs cijfers zijn mee-
geteld die meer dan 10 % boven de eerst gevonden middenprijs uitsteken; dergelij ke
cijfers worden als onvoldoende concurrerend geelimineerd, waarna uit de overge-
bleven cijfes cen nieuwc middenprijs berekend wordt.

40. Vgl. H. Hulshof, Doel en Functie van de Reglementaire Opzetcontracten in de Bouw-

nijverheid, Deventer 1973, biz. 60.
41. In het UPR-onderhands wordt de beslissing inzake het opzetten van cen rekenver-

goeding in beginsel in handen gelegd van de 'vergadering"; deze kan echter beslui-
ten de bestissing ter zake over te laten aan de deelnemer met het laagste gestand
gedane blankijfer (zic art. 12 UPR-onderhands; zie hieromtrent ook Slagter, prcad-
vies, biz. 77).

42. Vgl. art. 13 UPR-openbaar.
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43. De huidige versie dateert van 1980.

44.   Ik decl de mening van Slagter (preadvies, bk 114) dat de term "rechthebbende"

cnigszins verwarrend is. Men zou daaruit kunnen begrijpen dat de betrokken in-

schrijver recht zou hebben op het werk. Dat is cchter niet het geval. Hij heeft

uitsluitend recht op een beschermde onderhandelingspositie.
45. Vgl. artt. 3 en 4 jo. art. 1 Regeling ngp, resp. art. 5 jo. art. 2 sub

d Ereco(le.

46. Vgl. art. 1 lid 2 sub a Erecode.
47. Vgl. art. 1 lid 2 sub b Ereco(le.
48. Vgl. art. 1 Regeling ngp jo. art. 1 sub 1 UPR-onderhands, resp. art. 1 sub k UPR-

openbaar.

49. Ten einde te voldoen aan de waarborg van onafhankelijke toepassing van de aanbe-

stedingsregelingen, welke wordt vercist door art. 11 van het in nr. 344 vermelde
Besluit, heeft de SPO de uitvoering van haar reglementen in handen gelegd van cen
aantal speciaal daarvoor opgerichte BV-en, en voorts bepaald dat de VOOrvergade-

ringen moeten worden gcleid door functionarissen die bij die BV-en in dicnst zijn.
Zie voor een kritische analyse van dit uitvoeringsstelsel. Slagter, preadvies, bk 92-
98. Inmiddels heeft dc Staatssecretaris advies gevraagd aan de Commissie economi-

sche mededinging in veil)and met zijn voomemen in art. 11 Besluit het vereistc op

te nemen, dat de leiding van de voorvergadering slechts mag berusten bij cen

persoon die is beedigd door cen Kamer van Koophandel (zie Stcrt. 1 februari 1988,

21, biz. 6). Op 4 juli 1988 is het gevraagde advies uitgebracht. Daarin concludeert

de commissie dat het - op korte termijn althans - geen aanbeveling verdient tot de
voorgenomen aanvulling van art. 11 van het Besluit over te gaan. In zijn brief aan

de Tweede Kamer van 12 januari 1989 (zitting 1988-1989, 20800 hfdst. XIII, nr. 55)
heeft de Staatssecretaris verklaard dit advies te zullen volgen.

50. Vgl. artt. 14 en 15 Regeling ngp.
51. Vgl. art. 17 Regeling ngp in fine. In het tweede lid worden, varierend naar bouw-

sector, minimum-percentages genoemd, oplopend van 2,5 - 10 %, die de commissie

daarbij als uitgangspunt dienen; dc commissic kan echter op grond van redelijkheid
en billijkheid afwijken van het aangegeven percentage.

52. Vgl. art. 17 Regeling ngp in fine.
53. Vgl. art. 13 Regeling ngp.
54. Terminologic ontleend aan Hat:telust, diss., biz. 111-112.

55. Zie voor kritiek hierop Slagter, preadvies, blz. 113. Diens pkidooi voor cen beoorde-

ling ter zake door onafhankelijke deskundigen is door schrijver dezes onderschreven

in BR 1988, biz. 417.
56. Zie voor kritiek hierop Slagter, preadvies, biz. 112
57. Vgl. art. 2 Regeling ngp.

58. Vgl. art. 8 Besluit.

59. Zic de in Stcrt. 1 februari 1988,21, blz. 6 aangekondigde adviesaanvrage aan de

Commissie ec:onomische mededinging van 27 januari 1988.
60. Als vorige noot.
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61. Advies inzake Wijziging Besluit mededingingsregelingen in de bouwsector, 4 juli

1988, blz. 38, par. 4.3.4.
62. Tweede kamer, zitting 198&1989, 20800, hfdst. XIII, nr. 55.

63. Vgl. art. 5 Besluit en de nota van toclichting bk 18. De reservering voor algemene

bouwdoeleinden is mede bedoeld als compensatie voor het vervallen van de opbreng-
sten uit de (onverbindend verklaarde) prijscorrectie (zie daarover nader de toelich-

ting blz. 18 en 19).
64.       Vgl. art. 14 UPR-onderhands en art. 16 UPR-openbaar.
65. Vgl. Rapport overleggroep Aanbestedingswezen, decl B, biz. 12.

66.       Vgl. het in dc vorige noot vermelde Rapport, ibidem; Hartelust, diss., blz. 501
67. Zie nrs. 349 en 350.

68.        Zie art. 5 sub 3 Ereco(le en Art. 4 Regeling ngp.
69. Zie hicronder nrs. 412 en 413.

70. Vgl. HR 31 mci 1985, AB 1985,480, m.n. FHvdB; BR 1985, blz. 788.

71. Stcrt. 1986, 118; zie voor de cerste versie Stcrt. 1972, nr. 55. Zie voor beschouwin-

gen over het UAR de opgemelde preadviezen van J.W. van Nouhuys en WJ. Slagter,
uitgebracht op de jaarvergadcring 1986 van de VBR (Aanbestedings- cn mcdcdin-

gingsrecht in de bouw, Publikatie van de VBR nr. 14, Deventer 1986); alsmede het
vergaderverslag, afgedrukt in BR 1987, biz. 77 e.v. Zie verder over het UAR: Con-
tractenrecht II-B (Blei Weissmann), nrs. 4850 en 518, en VIII (Spier), nr. 24 sub Ii,
alsook de aldaar vermelde literatuur en rechtspraak. Zie voor een praktische ge-
bruikshandleiding: Circulaire Voorlichting over de praktische toepassing van het
UAR 1986, uitgave van de VNG, 1988.

72. Vgl. art. 6 Besluit aanbesteding van werken 1973, Stb. 1973, 202, nader gewijzigd bij

Besluit van 7 april 1987, Stb. 1987, 226.
73.       Zie de in nt. 71 genoemde circulaire biz. 3.
74. Zic de Toelichting onder het hoofd "Algemeen".

75. Vgl. resp. ant. 5 en 33 UAR 1986. Zie over deze aanbestedingsvormen nader nrs.

337-342.

76. Vgl. art. 27 UAR 1986.

71 Vgl. art. 38 UAR 1986.

78.       Zie nrs. 349 en 350.
79.     Zie nr. 354.

80. Zie nrs. 412 en 413.

81. Zie voor kritiek daarop: Rapport overleggroep Aanbestedingswezen, decl A,  blz. 37.

82. Vgl. art. 24 lid 7, artt. 32 en 36 jo. art. 24 lid 7, art. 40 jo. art. 36 UAR 1986 (zie

over het UAR nader nr. 355).
81 Zie noot 1.

84.        Aldus ook Rapport overleggroep Aanbestedingswezen, decl B, blz. 9.
85. Zie hierboven nr. 352.

86. Een schets hiervan gaf ik cerder in mijn preadvies bk 131. Zie hieromtrent ook:

A. Twijnstra en A. Duys, De organisatie van het bouwproces, Alphen a/d Rijn 1969,
biz. 132; H.K Duhoux, BR 1970, biz. 184-185; Werken met bouwteams, 1.zidraad voor
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opdrachtgevers, SBR nr. 63, Deventer/'s-Gravenhage 1978, biz. 14, 18,39, 93 en
96; Rapport overleggroep Aanbestedingswezen, decl B, biz. 12; Aanbesteding, bouw-
team of brochureplan. Wat bepaalt de keuze?, SBR, uitgave nr. 124, Rotterdam 1985,
blz. 50.

81 Zie daarover nader SBR, uitgave nr. 63, blz. 27-28 en SBR uitgave nr. 124, biz. 15-

16.

88.       Vgl. SBR, uitgave nr. 63, blz. 39 en 42.
89. Zie hierboven nr. 352.

90. Vgl. Twijnstra/Duys, a.w. btz. 132; Spelregels voor een bouwteam, Rapport KIVI, BR
1969, blz. 261; P. van Schravendijk BR 1986, biz. 6.

91. Vgl. SBR uitgave nr. 124, biz. 28.

92. Vg!.H.K Duhoux, BR 1970, blz. 184; SBR uitgave nr. 63, blz. 13.

93. Vgl. Rapport overleggroep Aanbestedingswezen, decl B, biz. 54.
94. Als vorige noot.

95. Rapport overleggrocp Aanbestedingswezen, decl B, biz. 44-55.

96. Vgl. Contractenrecht I (Den Tonkelaar), nr. 134.

97 Zie E. Droogleever Fortuijn, Dient de wetgever regelen te geven met betrekking tot

overcenkomsten met de overheid, preadvies NJV 1965, biz. 163; zie ook dezelfde,
WPNR 5067 (1970), biz. 36.

98. Vgl. Contractenrecht VIII (Spier), nr. 22.

99. Zie Spier, diss., blz. 24 e.v.
100. A.w. biz. 12.

101. A.w. blz. 26 en 47.

102. BR 1986, biz. 31-35; deze kritick wordt onderschreven door P. de Haan, Th.G. Drup-

steen, R. Fernhout, Bestuursrecht in dc sociale rechtsstaat, decl 2, Bestuurshan-

delingen en waarborgen, Deventer 1986, biz. 82-83.
103. Zie voor een uitvoerige bespreking van de nadelen van de openbare aanbesteding

hierboven nrs. 337-341 en 346-349.

lot. Spier diss., biz. 47.

105. Vgl. Hendriks, diss. biz. 180-182; zie ook CA. Adriaansens, BR 1981, biz. 175;

Hartelust, diss. biz. 48
106. Als vorigc noot.

107. In deze zin ook S.O. van Poelje, SEW 1965, biz. 88.

108. Zic hieromtrent ook hierboven nrs. 356 en 357.

109. Rapport overleggrocp Aanbestedingswezen, decl C, biz. 3.

110. Rapport overleggroep Aanbestedingswczen, deel C, biz. 15-17.

111. Spier, diss., biz. 52

112. Zie over het UAR nader nrs. 355-357.

113. Vgl. Spier, diss., biz. 51.

114. Vgl. art. 28 lid 2, sub f UAR 1986.

115. Vgl. art. 29 UAR 1986. Zie over de vraag welke eisen redelijkerwijze kunnen worden

gesteld: Rapport overleggroep Aanbestedingswezen, decl C, biz. 3-5.
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116. Vgl. resp. art. 31 leden 3 en 4, cn art. 41 UAR 1986. De aanbesteder heeft voorts

ook cen motiveringsplicht ten aanzien van een gegadigde die wel hecft mogen

inschrijven, doch aan wie het werk niet is gegund, vgl. art. 32 jo. art. 24 lid 6, en
art. 41 UAR 1986.

117. Zie daarover nader nr. 362.

118. KB 6 april 1973, Stb. 202, nader gewijzigd ingevolge KB 7 april 1987, Stb. 226.

119. Vgl. art. 92 leden 3 en 4 Comptabiliteitswet 1976 (Stb.671).

120. Respectievelijk  richtlijn  nr.  71/304/EEG,  Pb  EG  1971,  nr.  L  185,  blz.  1-4, en richt-

lijn nr. 71/305/EEG, Pb EG 1971, nr. L 185, blz. 5-14. Zie voor een fundamentele

beschouwing van beide richtlijnen tegen dc achtergrond van algemene regels van
gemeenschapsrecht: J. Borgesius, BR 1981, biz. 194 e.v. Zie voorts: CA. Adriaansens

BR 1981, biz. 171 e.v.; Spier, diss., biz. 29 e.v.
121. Richtlijn 89/440/EEG, Pb EG nr. L 210 van 27.7.89, biz. 1-22.

122. Zie art. 3 richtlijn.

123. Ingevolge Verordening Raad EG nr 3380/80/EEG, Euratom, Pb EG 1980, nr. L 345/1

geldt sinds 1 januari 1981 als rekeneenheid dc ECU (European Currency Unit) die is
opgcbouwd uit de verschillende in de EG voorkomcnde muntccnhedcn, zulks in een

bepaalde relatieve rangorde. De ECU heeft een schommelende dagwaarde.
124. Vgl. art. 2 lid 1 BAW, jo. art. 7 Codrdinatierichtlijn.

125. Vgl. artt. 1 en 2 BAW en de artt. 5 en 27 van het in art. 6 BAW van toepassing

verklaarde UAR (waarover cerder in nrs. 355-357).
126. Vgl. art. 9 Coardinatierichtlijn. Zie voor ecen kritische analyst van deze uitzonde-

ringsgevallen: JJ. Goudsmit, BR 1973, biz. 69 c.v.; J. Borgesius BR 1981, blz. 204-

206; Spier, diss., biz. 30-49.
127. Vgl. art. 2 lid 2 BAW en de artt. 33 en 38 UAR 1986.

128. Vgl. art. 4 BAW.

129. Zie hierboven nr. 373.

130. Vgl. art. 6 Codrdinatierichtlijn.

131. Vgl. PA.Th. van Agtmaal, BR 1970, blz. 799; M.-A. Flamme, Ph. Mathei, Ph. Flamme,

Praktische Kommentaar bij de reglementering van overheidsopdrachten, Brussel 1986,
biz. 4849.

132. Zie nr. 371.

133. Vgl. art. 3 lid 1 BAW.

131. Zie nr. 372.

135. Vgl. art. 3 lid 2 BAW.

136. Vgl. art. 3 lid 3 BAW en de artt. 33 en 38 UAR 1986.

137. Vgl. art. 4 BAW.

138. Zic nr. 362.

139. Zie nr. 371.

140. Vgl. art. 1 sub 17 (vervanging art. 22) richtlijn 89/440/EEG.

141. Vgl. art. 9 richtlijn 71/305/EEG en art. 1 sub 7 (vervanging art. 5) richtlijn
89/440/EEG; zie voor mijn opsomming nr. 372.

142. Vgl. art. 1 sub 17 (vervanging art. 22) richtlijn 89/440/EEG.
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143. Vgl. art. 1 sub 2 (invoeging art. 1 bis) richtlijn 89/440/EEG.

144. Vgl. art. 1 sub 6 (invoeging art. 4 bis) richtlijn 89/440/EEG.

145. Vgl. art. 6 richtlijn 71/305/EEG, zie daarover nr. 374.

146. Wet van 23 november 1977, Stb. 1977, 669, art. 2.

147. Zie Spier, diss., blz. 12; zie ook hierboven nr. 367.

148. Vgl. hierboven nr. 369.

149. Zie art. 176 Gemeentewet.

150. Zie daaromtrent nader Rapport overleggroep Aanbestedingswezen, decl B, biz. 34-58

151. Zie hierboven nrs. 337-341 en 346-349.

152. Vgl. Rapport overleggroep Aanbestedingswezen, decl B, bk 3.

153. Zic hierover ook: Rapport overleggroep Aanbestedingswezen, decl B, ble 3-5, Harte-

lust, diss., blz. 71-76; Naar een gemeentelijk aanbestedingsbekid, VNG, groene rccks
nr. 100, 's-Gravenhage 1988, biz. 65-66.

154. Vgl. art. 60 Woningwct.

155. Vgl. art. 3 Besluit geldelijke steun volkshuisvesting, Stb. 1965, 589, nadien vele

malen gewijzigd, voor het laatst in 1976, Stb. 470.
156. Beschikking kningen toegelaten instellingen, Stcrt. 1977, 81.

157. Circulaire staatssecretaris VROM, MG 77-23, Stcrt. 1977, 81.

158. Zic nrs. 337-341 en 346-349.

159. Zie nr. 363.

160. Zie nr. 374.

161. Vgl. art. 10 Besluit tocgelaten instellingen volkshuisvesting Stb. 1976, 469.

162. Circulaire staatssecretaris VROM, MG 83-30, Stcrt. 1983, 138.

163. Vgl. art. 81 lid 2 Wet op het basisonderwijs

164. Vgl. art. 81 lid 2 Wet op het basisonderwijs

165. Vgl. art. 81 teden 1 en 2 jo. art. 1 Wet op het voortgezet onderwijs; art. 139 lid 1

jo. art. 1 Wet op het hoger beroepsonderwijs; art. 179 lid 2, sub b jo. art. 7 Wet
op het wetenschappelijk ondcIWijS.

166. Zie art. 1 sub b en Bijlage I Codrdinatierichtlijn, zie ook hierboven nrs. 372 e.v.

167. Vgl. artt. 6-17 Wet ziekenhuisvoorzkningen.

168. Vgl. artt. 6-17 Wet ziekenhuisvoorzieningen.

169. Zie voor cen (mislukte) poging om schorsing van cen op dit beleid gebaseerde

beschikking te verkrijgen Vz. Afdeling geschillen van bestuur Raad van State 9
november 1987, BR 1988, biz. 388.

170. Hieronder (zie nrs. 416 e.v.) zal blijken dat zulk een naadloze aaneensluiting wei

kan worden bereikt in het kader van een raamovereenkomst.
171. Zic hierboven nrs. 352 en 364.

172. Zie hierboven nr. 364.

173. Schiller, Fiesco, 3,4, laatste regel.

174. Zie over het belang van dit aspect ook: Cremers-Zonderland, decl A, I, no 6, biz.

A.I-10z22j; P. Zonderland, BR 1975, biz. 257-261; WA.M. van Schendel, BR 1981,
biz. 155; Spier, diss., blz. 61.

175. Vgl. art. 63.2.10 (6:22D NBW; zie ook Asser-Hartkamp II, nr. 224.
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176. Vgl. art. 3.2.2 (3:33) NBW; zie daarover B.W.M. Nieskens-Isphording, Kwartaalbericht

Nieuw BW 1987/3, blz. 69-71.
177. Vgl. Contractenrecht I (Den Tonkelaar), nr. 21; zie ook E Dirix, Rechtskundig

Weekblad, 1985-1986, 2120.
178. Zie hicrboven nr. 363.

179. Zie ovcr de noodzaak van 'docloorzakelijkheid' bij wederkerige overeenkomsten:

J.H. Nicuwcnhuis, Drie beginselen van contractenrecht, diss. Lciden, 1979, blz. 69
e.v.; hiertegen: J.M. van DunnE, WPNR 5525 (1980), biz. 460. Zie ook het arrest van

de HR van 23 mei 1986, NJ 1986, 762, m.n. G, dat op het eerste gezicht met de
ker van Nieuwenhuis in tegenspraak lijkt. In casu was tussen de gemeente De Lier
cn de gebroeders Vijverberg een overeenkomst gesloten waarbij de laatsten zekere

verplichtingen op zich hadden genomen die ertoe strekten dat een aan de broers

Vijverberg toebehorende bungalow, zowel door hen als door hun eventuele rechts-

opvolgers, gebruikt zou blijven als agrarische bcdrijfswoning. Volgens de HR ont-
beerde deze overeenkomst (anders dan het Hof dacht) geen oormak "ook al hecft

de gemeente harerzijds jegens de gebr. Vijverberg geen 'tegensprestatic' op zich
genomen: De HR komt cchter toi dir oordeel na de vaststelling dat het hier ging

om een overeenkomst "bij het sluiten waarvan de gebr. Vijverberg kennelijk belang
hadden in verband met het verkrijgen van cen bereidverklaring van de gemcente
met het oog op de voorwaarde in hun overeenkomst met Vollebregt dat de nodige

vergunningen zouden worden gegeven". Goed beschouwd was hier dus toch wei
degelijk een doeloorzakelijke structuur aanwczig. Tegenover de beloften van de

gebroeders Vijverberg stond de bereidverklaring van de gemeente om mede te wer-
ken aan de verlening van bepaalde vergunningen waaraan de gebroeders Vijverberg
behoefte hadden in verband met een door hen gesloten overeenkomst met een derde,

cen zekere Vollebregt. Tenslotte zij crop gewezen dat ook in de omschrijving van
het begrip wederkerige overeenkomst in art. 63.4.1 (6:261) lid 1 NBW cen verwijzing
is te vinden naar het element van doeloorzakelijkheid. Bepaald wordt dat een over-
eenkomst wederkerig is, indien elk van beide partijen een verbintenis op zich neemt
ter verkrijging van dc prestatie waartoe de wederpartij zich "daartegenover" jegens
haar verbindt (vgl. Nieuwenhuis, a.w. biz. 75).

180. Zic hicrboven nr. 368.

181. Zie hierboven nr. 358. Een vaste prijs is volgens de heersende opvatting in litera-

tuur en rechtspraak geen essentiale van de aanneming van werk (vgl. Bijzondere

contracten, Vi (Van den Berg/Smit), no. 6 sub a. Er komen dan ook verschillende
andere contractvormen voor. Een daarvan is de hierna (nrs. 416 e.v.) te bespreken
raamovereenkomst.

182. Zie over het begrip hulpovercenkomst nader Asser-Hartkamp II, nrs. 72 c.v.

183. Vgl. WA.M. van Schendel, BR, 1981, biz. 156. Van cen ruimere opvatting geeft ook

Spier (diss., biz. 64) blijk waar hij de relatie tussen aanbesteder en gegadigden
reeds ads een voorovereenkomst typeert; aldus aanvankelijk ook: J.W. van Nouhuys,

Aspecten van aanbestedingsrecht, preadvies voor de VBR, nr. 14, 1986, biz. 45 c.v.
en WJ. Slagter, Prijsregeling in dc bouw, preadvies voor de VBR, nr. 14, 1986, biz.
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141/142, doch tijdens de beraadslagingen over hun preadviezen zijn beiden - daartoe
uitgenodigd door een interventie mijnerzij(is - overgestapt op de term voorbereiden-
de hulpovereenkomsten (zie het vergaderverslag, BR 1987, blz. 93, 99 en 106)

184. Vgl. Contractenrecht II (Bki Weissmann), nr. 398 en de aldaar vermelde literatuur.

185. Asser-Hartkamp II, nr. 76.

186. G. Schrans, TPR 1984, dl. 1/2, biz 27. In deze zin oordelen ook H.J. de Kluiver en

M.M. Mac Izan, RM Themis 1987, biz. 60. Zie ook mijn interventic tijdens de
jaarvergadering 1986 van de VBR, BR 1987, biz. 93.

187. Cremers-Zonderland, decl A,I, no. 6, blz. A.I.-10z2Oa e.v.; P. Zonderland BR 1975,
blz. 260.

188. Spier, diss., blz. 61.

189. Vgl. P. Zonderland, BR 1975, blz. 261.

190. Zie voor kritiek op de door Spier (diss., blz. 61) overgenomen term ook: JA.E. van

der Does, WPNR 5637 (1983), blz. 39, die zulks kenschetst als 'cen wat oubollig
taalgebruik dat mogelijk enige onzekerheid verraadt".

191. Zie mijn preadvies, biz. 133.

192. In die zin: WA.M. van Schendel, BR 1981, blz. 160/161; G. Schrans, TPR 1984,  blz.

30. Aldus ook RvA 27 november 1975, nr.7931, BR 1976, blz. 330.
193. In deze zin: WAM. van Schendel, BR 1981, biz. 161 (deze autcur gebruikt de term

raamovereenkomst dus in beide onderscheiden betekenissen); H.G. van der Werf,
Overeenkomstenrecht, Arnhem 1981, biz. 34; W.S.M. Schut, Letters of intent, Zwolle
1986, biz. 61; J.M. van Dunnt, Verbintcnissenrecht in ontwikkcling, Supplement
1986, Deventer 1986, blz. 12-13; HJ. de Kluiver en M.M. Mac Lean RM Themis
1987, biz. 70 e.v.; G.HA. Schut, Rechtshandeling, overeenkomst en verbintenis
volgens BW en NBW, Zwolle 1987, blz. 61-62.

194. Vgl. N. Dijkhuis, BR 1969, biz. 213 e.v.; M. Leroy, Tijdschrift voor aannemings-

recht, 3-1978, biz. 253 c.v.; JJ. Goudsmit, The international construction law
review, January 1986, biz. 117 e.v.; dezelfde, BR 1987, biz. 553 e.v.

195. Zie hieronder nrs. 416 c.v.

196. JJ. Goudsmit, NJB 1974, bk 229-234.

197. Cremers-Zonderland, deel A, I, no. 6, biz. 10z22q.

198. Spier, diss., biz. 61/62.

199. J. Rozemond, De emancipatie van de aannemer als contractspartij, in: Vijfen-

zeventig jaar Bouwarbitrage, 1982, blz.  116.
200. D.E. van Werven, TvA 85/2, biz. 44; dezelfde in zijn noot onder RvA 28 juli 1987,

nr. 12.927, BR 1987, blz. 793.
201. J.W. van Nouhuys, 1986, blz. 45. Aspecten van aanbestedingsrecht, preadvies VBR„

nr. 14, 1986, blz. 45.
202. Idem voor wat betreft het UAR 1986, in het bijzonder m.b.t. het daarin opgenomen

arbitraal beding: MA. van Wijngaarden, Een hele verbouwing, afscheidscollege
Lciden, 1989, blz. 8.

203. Zie hierboven nr. 362.

204. Zie hierboven nr. 371.
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205. Spier, diss., biz. 61/62.

206. Zie hierboven nr. 339.

207. Zie hierboven nrs. 343-344.

208. Vgl. W.C.L. van der Grinten in zijn noot onder HR 15 november 1957, AA VII

(1957/1958), biz. 107; L. Hardenberg, WPNR 4971 (1961, biz. 469/470; HA. Groen en

MA. van Wijngaarden, BR 1970, biz. 727.

209. Zie hierboven nr. 389.

210. Vgl. ook Spier, diss., biz. 61.

211. Vgl. H. Drion, Precontractuele verhoudingen naar Nederlands recht, preadvies

Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland,
1967, blz. 283; Schoordijk 1984, blz. 79; W.S.M. Schut, Letters of intent, Zwolle

1986, blz. 81.
212. Schoordijk, 1.c.

213. Vgl. A.M. Biegman-Hartogh, BR 1972, biz. 160.

214. Zie hierboven nr. 387.

215. HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723, m.n. CJ.H.B; AA 1983, biz. 758, m.n. P. van

Schilfgaarde, BR 1983, blz. 398, m.n. L.D. Pcls Rij:ken; Kwart:albericht Nieuw BW

1984/2, biz. 73, m.n. M. van Delft-Baas. Zie voor uitvocrige beschouwingen rond dit
arrest: Schoordijk 1984, alsmedc J.B.M. Vranken, Mededelings; informatic- en on-

derzoeksplichten in het verbintenissenrecht, Zwolle 1989, blz. 88 e.v. In de lijn
van het arrest Plas Valburg past ook HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 1017, m.n.
C.J.H.B; zie over dit arrest ook M. van Delft-Baas, Kwartaalbericht Nieuw BW,

1988/2, biz. 67.
216. Vgl. Schoordijk 1984, biz. 40 e.v.; BJ. Engelen, TPR 1983, biz. 1256; M. van Delft-

Baas, NJB 1984, biz. 131, dezelfde, Kwartaalbericht Nieuw BW 1984/2, biz. 74, de-
zelfde Kwartaaibericht Nieuw BW 1986/2, blz. 51; P. Abas, WPNR 5691 (1984), biz.
198; A. Roosenbrand-Kuyken, WPNR 5794 (1986), blz. 517; B.W.M. Nieskens-Isphor-
ding, De Gemeentestem 1986, nr. 6820, biz. 329; J.B.M. Vranken, R.M. Themis 1986,

blz. 429; J.M. van Dunnd, Verbintenissenrecht in ontwikkeling, Supplement 1986,
Deventer 1986, biz. 27; Asser-Hartkamp II, nr. 161.

217. Vgl. Pres Rb. Roermond, 14 april 1983, KG 1983, 125; Hof Arnhem, 14 november

1983, NJ 1984, 499; Pres. Rb. Haarlem, 6 december 1985, NJ 1986, 744; Pres. Rb. 's-
Gravenhage, 22 januari 1986, KG 1986, 106, BR 1987, blz. 399, BR 1987, biz. 399;
Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 17 april 1986, KG 1986, 226; Pres. Rb. Haarlem, 6
december 1985, KG 1986, 106, BR 1987, blz. 315; Ilof Amsterdam, 7 mci 1987, NJ
1988,430.

218. Vgl. HR 11 maart 1983, NJ 1983, 585, m.n. PAS.. Zie echter ook de uitspraak

inzake Stuyvers/Eugster (HR 15 mei 1981, NJ 1982,85, m.n. C.J.H.B.), waaruit een

zekere tcrughoudenheid valt af te kiden met betrekking tot cen eventueel

rechterlijk bevel tot dooronderhandelen; zie over deze procedure ook Schoordijk
1984, biz. 106 e.v.; Van Dunnt, a.w. (1986), blz. 26-27.

219. Vgl. art. 3.11.1 (3:296). Zie ook M. van Delft-Baas, Kwartaalbericht Nieuw BW 1986/-

2, blz. 51.
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220. Zie hierboven nr. 389.

221. Vgl. Schoordijk 1984, blz. 43; Asser-Hartkamp II, nr. 161; MvA biz. 64.

222. Vgl. HR 7 mei 1982, NJ 1983, 525, m.n. CJ.H.B.; BR 1982, biz. 658, inzake opzegging
van een voorovereenkomst tot het sluiten van een onderaannemingscontract.

223. Vgl. Van Wijngaarden, Handleiding tot de UA.V., nr. 347; Asser-Thunnissen, nr.

622.

224. Vgl. L.D. Pets Rijcken in zijn noot onder HR 18 juni 1982, BR 1983, blz. 405; zie
ook Rb. 's-Hertogenbosch, 2 juni 1978, te kennen uit: HR B februari 1981, NJ 1981,
456, m.n. C.J.H.B.

225. Zie over vergoeding van het positief belang bij verbreking van een door de goede
trouw beheerstc precontractuele relatie: Schoordijk 1984, biz. 43.

226. Vgl. hierboven nr. 386.

227. Zie de uitspraken geateerd in noot 217.

228. Vgl. Adv.-Gen. Franx in zijn conclusic voor HR 15 mei 1981, NJ 1982,85, m.n.

CJ.H.B., onder punt 4.
229. Vgl. DA. Lubach, BR 1981, biz. 150; dezelfde, Bekidsovereenkomsten, diss.

Groningen 1982, biz. 113/114; P. Abas, WPNE (1984) biz. 198/199; Asser-Hartkamp II,
nr. 161; B.W.M. Nieskens-Isphording, De Gemeentestem, 1986, nr. 6820, blz. 329.
Anders: Pres. Rb. Roermond, 20 april 1989, Praktijkgids 1989, 3149, m.n. J.GA Linssen.

230. Vgl. Onrechtmatige Daad III (Herrmann), no. 27 e.v.

231. Vgl. Asser-Hartkamp II, nr. 161.

232. Zie over dit aspect ook B.W.M. Nieskens-Isphording, De Gemeentestem, 1986, nr.

6820, biz. 330.
233. In deze zin betoogde ik reeds eerder in mijn preadvies, biz. 134. Zie ook A.M.

Biegman-Ilartogh, BR 1972, blz. 163/165, die eveneens van mening is dat de
bouwteam-aannemer voor zijn adviserende rol in de planfase beloond zou dicnen te
worden, doch voor het ontstaan van een verplichting daartoe, een van tevoren
gemaakte afspraak tot kostenvergoeding noodzakelijk acht. Zie echter ook H.K.
Duhoux BR 1970, biz. 185, die zegt de indruk te hebben dat bij cen bouwteam
betrokken aannemers geen behoefte zouden hcbben aan cen honorcring van hun
adviezen, omdat zij zich door hun voorrangspositic als eerste gegadigde voldoende
gecompenseerd zouden achten. Zie tenslotte H. Drion, WPNR 4829 (1964), blz. 431,
die heeft voorgesteld in het NBW een artikel op te nemen, waarvan het eerste lid
zou mocten luiden: "In geval van onderhandelingen, die niet tot een overeenkomst
kiden, is de partij die gebruik maakt of heeft gemaakt van waardevolle inlich-
tingen, gegevens of ontwerpen van de wederpartij, cen naar billijkheid te bepalen
vergoeding voor dit gebruik verschuldigd'. Het valt mijns inziens te betrcuren dat
de wetgever dit voorstel niet heeft willen overnemen (vgl. Part. Gesch. Bock 6, biz.
879).

231. Hof Arnhem, 17 januari 1962, NJ 1962, 451; BR 1970, biz. 770. Dit arrest heeft in de
literatuur veel aandacht gekregen. Men zie voor beschouwingen over dit arrest: H.
Drion, Precontractuele verhoudingen naar Nederlands recht, preadvies Vereniging
voor de vergelijkende studie van het recht van Belgit en Nederland, 1967, biz.
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269/270, 286 cn  289; HA. Groen en MA. van Wijngaarden, BR 1970, blz. 723 e.v.;
Biegman-Hartogh t.ap., blz. 158 c.v.; Cremers-Zonderland, decl A,I, no. 6, biz.
10222n 10z220

235. Vgl. Hill v. Waxberg, 237 F. 2d936 (1956), besproken door Schoordijk 1984, blz. 49.

236. Hof 's-Gravenhage, 12 maart 1971, BR 1971, blz. 494; zie over dit arrest: A.M.

Biegman-Hartogh, BR 1972, blz. 159 en Cremers-Zonderland, decl A,I, no. 6, blz. 10z220.
237. Zic hierboven nr. 403.

238. Zie hierboven nr. 394.
239. Vgl. de door H. Drion voor het ius constituendum ontworpen regel, hierboven geci-

teerd in noot 233.
240. Vgl. Schoordijk 1984, biz. 9, 67, 68, 80, 81,139.

241. Zie de toelichting op art. 6.1.1.1 (6:1) NBW, Parl. Gesch. Bock 6, blz.39.

242. Vgl. Schoordijk 1984, blz. 67.

243. Zie J. Drion, WPNR 3992 e.v., i.h.b. 3995, blz. 270.

244. Vgl. HR 19 december 1952, NJ 1953, 642, m.n. PhA.N.H. (7e Voorste Stroom-arrest).

Zie hieromtrent nader Asser-Hartkamp III, nrs. 66 en 67.
245. Zie H. Drion, Precontactuele verhoudingen naar Nederiands recht, preadvies

Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland,
1967 biz. 282/283.

246. Vgl. Rb. Arnhem, 20 april 1978, BR 1978, biz. 581; Rb. Rotterdam, 17 november 1978,

BR 1979, btz. 149.
247. Vindplaats vermeld in noot 215.

248. Vgl. Pets Rijcken, t.a.p. (nt. 215) blz. 406 en Van Schilfgaarde, t.a.p. (nt. 215) biz.

762.

249. Van Schilfgaarde, t.a.p.; hiertegen HJ. dc Kluiver, WPNR 5816 (198D, biz. 79/80;

als van Schilfgaarde oordeelt ook: A.H.M. Santen, Aanbod en aanvaarding bij het
kopen van een woning, inaugurek rede Amsterdam (LIvA), 1988, biz. 4.

250. Zic hierboven nr. 406

251. Vgl. art. 6.4.3.1 (6:212) NBW.

252. Vgl. L. Hardenberg, WPNR 4971 (1967) blz. 471; HR 18 april 1969, NJ 1969,336,
m.n. GJ.S.

253. Zie nr. 362.

254.     Vgl. 11.K Duhoux, BR 1970, blz. 185.
255. Zie hieromtrent eerder nrs. 349,350 en 353.

256. Vgl. art. 5 lid 3 jo. art. 2 sub d Erecode.

257. Zie respectievelijk nrs. 386 en 403.

258. Blz. 136.

259. College van Beroep Erecode, 15 december 1975, E1994, BR 1976, biz. 442, m.n. C.M.

Stravcr.

260. Vgl. art. 6 Erecode.

261. Zie hierboven nr. 410.

262. WJ. Slagter, BR 1982, biz. 286.

263. Zie art. 6 lid 2 Erecode.
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264. Vgl. College van Beroep Et:ecode, 26 mei 1981, E2295, BR 1982, blz. 93.
265. Zie nr. 409.

266. Zie de in nt. 261 geciteer(le uitspraak.

267. Zie daarover nr. 412.

268. Vgl. WJ. Slagter, BR 1982, blz. 281; P. van Schravendijk, BR 1986, biz. 10-11.

269. Zie ook Slagter, ibidem.

270. De afstandsverklaring, het verbod tot het doen van afstand van rechten, AVBB en

SPO, juni 1981, blz. 6-7.
271. Vgl. WJ. Slagter, BR 1982, biz. 285; dezelfde, preadvies, biz. 139; dezelfdc, BR

1988, blz. 170.
272. Zie daarover Onrechtmatige daad VI (Martens), nrs. 78 c.v.

273 HR 21 juni 1968, NJ 1968, 290, m.n. H.D.; BR 1968, blz. 412.

274. Vgl. Bijzondere Contracten VI (Van den Berg/Smit), A, no. 6 sub a.

275. Vgl. Toelichting, blz. 1066.

276. Zie voor literatuur over raamcontracten in de bouw hierboven, noot 194.

277. Zie hierboven nr. 389.

278 Vgl. WA.M. van Schendel, BR 1981, biz. 156; zic ook H.J. de Kluiver en M.M. Mac

Lean KM. Themis 1987, biz. 62.
279. Zie nr. 392.

280. Vgl. J.I. Goudsmit, The international construction law review, 1986, biz. 117; dezelf-

de, BR 1987, biz. 553 e.v; M. Leroy, Tijdschrift voor aannemingsrecht 1978, biz. 253
281. Vgl. Goudsmit, t.a.p. (1986) biz. 119; Leroy, t.a.p. blz. 253/254.

282 Als vorige noot.

283. Vgl. Goudsmit, t.a.p. (1986),biz. 120.

284. Vgl. Werken met bouwteams, SBR, uitgave nr. 63, Deventer/'s-Gravenhage 1978, blz.
39 en 42.

285. Leroy, t.a.p. biz. 266.

286. Zie voor een gedetailleerde bespreking van dit systeem: Goudsmit, t.a.p. (1986), biz.

121 e.v.; Leroy, t.a.p. blz. 225 - 257.
287. In het raamcontract met betrekking tot de stormvioedkering in de Oosterscheide is

dit percentage op 5 gesteld (vgl. Goudsmit, t.a.p. biz. 124).
288. Als vorige noot.
289. Vgl. Leroy, t.a.p. biz. 256.

290. Zie hierover nader nrs. 256 e.v. en voorts Goudsmit, t.a.p. (1986), blz. 115.

291. Zie nr. 419.

292. Als vorige noot.

293. Vgl. hierboven nr. 364.

294. Als vorige noot.

295. Zie hierboven nrs. 414-415.

296. Zic over deze waarborgfunctie van art. 1647 BW hierboven nr. 86.

297. Zic nrs. 170 e.v.

298. Zie nrs. 170-176.

299. Zie nr. 188.
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300.    Zie nr. 174.

301. Zie nr. 203.

302. Van den Berg, preadvies, biz. 99, 100, 103, 109, 137.

303. P. van Schravendijk, BR 1986, blz. 9, 11, 12.

304.      Van den Berg, preadvies, blz. 137.

305. Zie nr. 184 e.v.

306.    Zienr. 185.

307. AIBk 23 juni 1972, BR 1973, biz. 393, m.n. H.0. Thunnissen.

308. Zie nr. 190.

309.   P. van Schravendijk, BR 1986, blz. 10, legt mij in de mond, dat ik zou vinden, dat
de opdrachtgever buiten het team zou moeten blijven. Dat is echter maar ten dele
waar. Ik heb zulks slechts aanbevolen met betrekking tot de figuur van het

integratie-team, niet echter voor die van het coardinatie-team (vgl. mijn preadvies,

blz. 105).
310. Vgl. RvA 6 juli 1982, nr. 10316, BR 1982, biz. 715, m.n. H.O. Thunnissen.

311. Vgl. art. 6.1.9.6 (6:101) NBW; zie daarover nader hierboven nr. 104.

312. Vgl. nr. 326.

313. Vgl. nrs. 294 e.v.
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Zakenregister

Verwezen wordt naar tekstbloknunimers

AABL 65
AAK 65,66
aanbesteder  18, 85, 90, 261, 303, 338 e.v.
aanbesteding  18, 22, 23, 37, 50, 55, 228, 233, 261, 262, 389, 393, 419

openbare - 303,339,340,342,344,346,348,356, 367-369,372,375,
377,379
- met voorafgaande selectie 356, 369-372, 374-377, 381
onderhandse -  303, 337, 342, 343, 346, 351, 352, 356, 372, 375, 377
onderhandse - na selectie 356,372,375

aanbestedingsfase 22,26,32,37,387,403
aanbestedingsmethode  18, 37, 337, 338, 369, 370
aanbestedingsprocedure  37, 331, 355, 370, 387, 393, 409
aanbestedingsregeling 319, 320, 351
aanbestedingsstelsel  18, 118, 337
aanbestedingstechnieken 424
aanbestedingsvoorwaarden 74, 288, 316
aanbod 24, 68, 228, 253, 339, 340, 342, 352, 356, 362, 368, 369, 373,

393,424

aanneming van werk  25, 28, 57, 58, 60, 61, 78, 80, 85, 88, 105,
154,223,237,238,244,256,274,339,416

aannemingscontract 37,272,392
aannemingssom  73, 76, 78, 80, 81, 86, 88, 89, 92, 96, 97, 140, 235,

237,273,276,340,341,346,358,389,396,416,421,422

aansprakelijkheid
- aannemer 71, 82, 104, 105, 114, 117, 257, 264, 265, 276, 441
- aannemer als hoofdaannemer 249,254 e.v.
-  aannemer als lid bouwteam  430 e.v.
- adviseur 142, 157
- architect  33, 39, 42, 46, 49, 96, 105, 137, 142, 187, 189
- onderaannemer 249,269 e.v.

aansprakelijkheid na oplevering 82,83
aansprakelijkheidsbeperking 39, 47, 105, 137, 145, 157, 160, 162, 166,
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168,263,270,271,274,276

(zie ook onder exoneratie)
aansprakelijkheidsduur 42,43,276
aanvullende werking van de goede trouw  24, 189, 405
aanwijzing

- bij uitvoering 69, 108, 244, 245, 291
- hulppersoon 260, 261, 423
- nevenaannemer 288
- vertegenwoordiger 148
procesverbaal van -  37

achterman 273
advieskosten 142
adviseur 47, 66, 123, 129-132, 134-138, 140, 142-157, 159, 160, 163,

165,167,169-171,190,200,204,270,281,289,352,441

afstandsbeding 286, 357, 415
afstandsverklaring 409, 411-415, 424
AIBk 30, 37, 40, 47, 49, 67, 111
akoestiek 6,64, 122-125, 171
algehele advisering 141
algemene beginselen van behoorlijk bestuur  367,377
algemene kosten  11, 221, 277, 342, 345, 364, 384, 414, 424
algemene voorwaarden (zie standaardvoorwaarden)
alternatieve aanbieding 359,360,362
anticipatory breach  244
AR 29,36,39-42,47,137
arbeidsovereenkomst 25,28,57
arbitraal beding 30,66,252
arbitrageregeling 293
architectenovereenkomst 52, 55, 139
auteursrecht 50, 54, 151, 212
Auteurswet  54, 55, 183
AVBB 62, 65, 349, 414
battle of forms  68,253
bedrijfsschade 246
beeindiging

- aannemingsovereenkomst 76,84-93
- adviseursovereenkomst 144-149
- architectenovereenkomst 51-53
- onderaannemingsovereenkomst 234-248

begrotingsfout 88
beherend vennoot  307

beleggingsinstelling 2
berekeningsfout 210, 261, 262
beroepsaansprakelijkheidsverzekering 143
beroepsfouten 155
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beroepsorganisatie 44,145
beschermde onderhandelingspositie 349,350
Besluit Aanbesteding van Werken  355,372
Besluit mededingingsregetingen in de bouwsector  344, 350, 351
bestek  22-24,38,67,70,71,73,81,97,101,114 114,116,240,249,

252, 253, 261, 262, 265, 283, 287, 290, 294, 341, 347, 359,

360,428

bestekswijziging 96,97
bestemmingsplan 35
betaling 50, 52, 80, 81, 144, 145, 150, 241, 419
bevoegdheidsoverschrijding 43,96,98
bewijslast 46, 82, 131, 133
bewijslastomkering 82,83
bewijslastverdeling 88, 135
bewijsregel 81, 82
bewindvoerder 150
bijzondere onderwijsinstellingen 378,381
billijkheid  78-80, 104, 110, 255, 403, 404, 416
blankcijfer 348, 351
blokkeringsrecht 350
BNA 29-31, 39
bodemonderzoek 33
boeteclausule 318
bouwbudget 425,427,428
bouwcombinatie

begrip - 12, 294-298
combinatiecontract 315-329, 442
rechtsvorrn - 299-314
- en werknemersbelang 330-333

Bouwfonds Nederlandse Gemeenten 65
bouwkosten 43, 44, 50, 379, 381, 425
bouwmeester  18, 19, 118, 126, 436
bouwmeestermethode 18
bouwplaatskosten 364, 384, 414, 424
bouwplan  6, 33, 36, 62, 65, 69, 74, 95, 334, 335, 359, 361, 362, 383,

385,396,397,404,416,424

bouwproces  1, 2, 4, 5, 14, 17, 72, 120, 219, 221, 277, 293, 334, 342,
363,379,419

bouwsom 50,334,347,348,385,399
bouwstoffen 71, 92, 120, 122, 124, 162, 163, 237, 250, 267, 268, 276
bouwteam

begrip - 13-17, 334-336
- als variant enkelvoudige uitnodiging 358-366
- als hulpovereenkomst 383-415
- als raamovereenkomst 416-429
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- en aansprakelijkheid 186, 430-442
- en overheid 367-382

bouwterrein 33, 74, 162, 163, 224
bouwvergunning 22,23,36
bouwverordening 35
brochureplan 60,72
buitengewone omstandigheden 77, 81
burenrecht 35

burgerlijke bouw 213
calculatiekosten 343, 345, 346, 351, 368
causaliteitsmaatstaf 104, 107, 110, 115
collectieve ondeelbaarheid 195
College van Beroep inzake de Erecode 411, 413
commanditaire vennootschap  306, 312, 314
concurrentiebeperkende afspraken 322
concurrentieschema 341
confectiebouw 60
constructieftechnische ontwerpfacetten 119, 121
constructiewijziging 190
consument 44, 415
Consumentenbond 65
contractbreuk 401
contractsformulier 67
contractsplicht 109
contractsvoorwaarden 45,62,162,226,263,265,272
contractsvrijheid 367,394
co8rdinatierichtlijn 323,372, 374-377, 379, 381
co6rdinator 181, 183,282,283
co6rdinerende aannemer 282,283,289
crediteursverzuim 74
curator  150,244
CvG 30
daden van beheer 306
dare 58,244,268

deelcontracten 24, 417, 426
deelontwerp 131, 135
deelopdracht 137, 177
derdenwerking van exoneraties 162-164 (zie ook onder doorwerking)
deskundigheid

- aannemer  100, 250, 256, 282, 339, 352, 359, 362, 363
- adviseur 136
- architect 135, 136, 189
- opdrachtgever 81, 181, 192

dienstbetrekking 25,57
diligentieplicht  135, 137, 189, 220, 258
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directe mededinging 352,362,364,373,385
directie over de bouw 3, 4, 18-20, 22, 40, 56, 57, 62, 64, 65, 69, 70,

72, 83, 94-101, 108, 109, 112-117, 224, 232, 233, 258, 280,
284,286,290,291,340,426

directievoering 20, 22, 26, 32, 38, 50, 55, 112, 117
dochtervennootschap 310, 312
doelomschrijving 293, 318, 326
doelomschrijving van de combinatie  326
dood (zie overlijden)
doorwerking van aansprakelijkheidsbedingen  161, 162, 168, 270
doorwerking van de onderaannemingsvoorwaarden  274
draagplicht  117, 136, 137, 190, 202, 210, 290, 306
driehoekmodel  18-20, 99, 100, 103
economisch delict 344
EESV 313, 314
eigen schuld  115
enkelvoudige uitnodiging 352-354, 357, 358, 361-364, 366, 371,

373-377,381, 383, 384, 387, 388, 393, 409-412
Erecode voor ondernemers in het bouwbedrijf 349, 350,353,

354,409-415,424
esthetische waarde bouwplan  36
exoneratie 41,44,46,47,105,137, 158-159, 167, 169
facere 58,223, 244-246,268
faillissement 51, 150, 368
financitle haalbaarheid bouwplan 22,33,44
fiscale eenheid 312
functionele (generieke) ongeschiktheid voorgeschreven bouwstof

71,249,267
functionele relatie tussen architect en aannemer 21
garantie 65,72
Garantieregeling 65,66
garantietermijn 276
gebrekkig ontwerp  131
gebrekkige coOrdinatie 279,280
geco6rdineerd bouwteam 433,434
gecodrdineerd ontwerpteam 437
geco6rdineerde samenwerking 174, 431, 433, 434
gefixeerd schadebeding 73,279
geintegreerd bouwteam  433,442
geintegreerd ontwerp  194, 200, 201, 204
geintegreerd ontwerpteam  191, 206, 208
gelijkheidsbeginsel 367-372,377
gemeenschappelijk auteursrecht 212
gemeenschappelijke inschrijving 316
gemeenschappelijke naam 301, 302
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Gemeentewet 377
generieke onverbindendverklaring 321, 344
geschillenregeling 329
gewekt vertrouwen  114, 116
GIW 65,66
goede trouw 20, 24, 46, 47, 69, 96, 105, 112, 189, 230, 232, 337, 395,

397,404,405,409,413

grondpatronen 5
grove schuld 76,137
gunning  14, 15, 37, 74, 228, 231-233, 283, 288, 303, 316, 335, 343, 348,

358, 373, 375, 376, 387, 389, 396, 416, 418-420, 422, 424, 425, 428
gunning uit de hand 373,375
harmonisatie van standaardvoorwaarden  97
hoeveelhedenbegroting 347
honorarium  41, 47, 50, 52, 105, 137, 142, 144-147, 149, 150, 160, 169,

196, 197,207,208
honorariumberekening 50
hoofdaannemer  10, 81, 111, 219-221, 223, 226, 229, 231-233, 235-237,

242,243, 247-252, 258, 261, 262, 266, 272-274,277,440 (zie
ook onder aansprakelijkheid)

hoofdaannemingsovereenkomst  226, 231, 235, 240, 243, 244, 249, 274
hoofdaannemingssom 235
hoofdaannemingsvoorwaarden 254 274
hoofdelijke aansprakelijkheid  137, 302, 303, 306, 314, 316
hoofdelijke rekenvergoedingen 347
hulpcontract 390, 417
hulppersoon 109, 130, 154, 155, 166-169, 255-257, 259-261, 263,

264, 267-269, 271, 272, 274, 276 (zie ook onder

aanwijzing en onder voorgeschreven)
huurderving 246
inbrengplicht 326,442
indirecte mededinging 373
individuele fout 202, 210
informatieplicht 143
inschrijfcijfers 319, 320, 343
inschrijfkosten 345,346
inschrijvingsmethode 323
insolventie 65,203,279
inspanningsverbintenis 133
inspraak  14, 65, 330, 331, 422
installatietechnische ontwerpfacetten 119, 121
integrale bouwopdracht  218, 219, 442
intellectuele eigendom  151
interdisciplinaire samenwerking  172, 174, 175, 193
intuitu personae-karakter  10, 51, 52, 88, 193, 223, 245, 311, 328
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joint venture  295,442
juridische uitvoerbaarheid bouwplan  33,35
juridische bijstand  236
kartel  322, 323, 415
kartelafspraken 322
KIVI 64, 139
koop 58-60,65
koopovereenkomst 23,58
korting 52, 53, 73, 145, 147, 257, 287, 290, 422, 423
kostendeskundige 352,364
kostenverhogende omstandigheden 78,79,276
kringloop van rechtsvorderingen  105
kruisbestuiving 174, 201, 432
laakbare gedragingen  145, 147
lastgeving 26-28
latente mededinging 352,354,357,364,409
leegloop 52, 144, 147, 218, 384, 402, 403, 429
leuren 228, 229, 415
liberalisatierichtlijn 372
lidmaatschapsverplichtingen 415
loonkosten 81
maatschappelijke eenheid 166,274
maatwerk 60, 218, 315
materiaalprijzen 81
materialen 33, 50, 58, 71, 120, 186, 214, 364, 384, 414, 424
mededingingsbeperking 415
mededingingsrecht 319, 321
medeverantwoordelijkheid 183, 285, 430, 431, 433, 434, 437, 441
meerdere uitvoeringskosten 265,266,268,276
meerwerk 81, 108, 341, 358, 368, 419
meerwerkopdrachten 26
middellijke vertegenwoordiger  273
milieuhygiene 35
minderwerk 81
Model KA/AV 65,66,83
modelvoorwaarden 239, 264, 315
moedermaatschappij 312
moederonderneming 317
montagebouw 126
monumentenwet 35
multidisciplinaire samenwerking 170, 172, 173
nacalculatie 422,423
nationaal aanbestedingsrecht 376
NAV 29
Nederlands Arbitrage Instituut  293
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nevenaanneming  11, 12, 221, 222, 275, 276, 281, 282, 288, 289, 291,
292

nevenaannemingscontract 283,293
nota van inlichtingen  37
octrooirecht 326
offerte 67, 68, 250, 253, 261, 262
omslagpercentages 364,384,424
ondeelbaarheid der verbintenis  304
ondeelbare prestatie 203
onderaannemer  10, 81, 83, 219-221, 224-226, 228-233, 235-238,242,

243,247, 248-254, 256-258, 260-262, 265-270, 272-274,276,
422, 423, 438-440 (zie ook onder aansprakelijkheid,
aanwijzing en voorgeschreven -)

onderaanneming  11, 219, 221-224, 226, 227, 230-238,240,242,243,
246-249, 251-253, 261, 262, 265, 274, 277, 422, 423

onderaannemingssom 235,270,273
onderhandelingsplicht 386
onderhandelingsruimte 265
ondernemingsraad 331, 332
ondeugdelijke levering door een voorgeschreven leverancier  276

ongerechtvaardigde verrijking 408
ongeschiktheid van de grond  82
onherroepelijk aanbod 228
onrechtmatige daadsactie 270, 271, 307
onredelijk bezwarend 44,45,49
ontbinding

- aannemingsovereenkomst 78,87
- architectenovereenkomst 44,145
- onderaannemingsovereenkomst 236-248

ontwerpdeskundige  110, 442
ontwerperscollectief 202
ontwerpfase 5, 14, 15, 17, 22, 26, 32, 33, 118, 124, 222, 270, 334,

359,362,363,379,389

ontwerpfout 69, 71, 103-105, 110, 111, 113, 137, 152, 156, 210, 261,
262,436

ontwerpgroep  181, 182, 207
ontwerpkosten 123
ontwerpproces  9, 51, 100, 134, 157, 170, 171, 174, 179, 181, 192, 201,

202,426

ontwerpteam
- begrip 7,8, 170-176

geco6rdineerd - 177-190

geintegreerd - 190-112

ontwikkelingsrisico 40, 71
onuitvoerbaarheid bouwplan 44, 53, 145
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onvoorziene omstandigheden 78, 81, 372
onzorgvuldige verwerking 71
opdrachtbevestiging 67,68
opdrachtgever een rechtspersoon  149
opdrachtnemer een rechtspersoon  149
open begroting 353,384
openbaarmaking werk  55,56
oplevering  42,60,65,69,70,76,77,82,83,244,245,257,266,

276,297,324,435
oprichtingsovereenkomst 313
opschortende voorwaarde 231-233
optie 24

opzegging 52,53,84-89, 144-148, 150, 196, 197, 211, 229, 235-237,
242,247,324,398,399,429

opzegging wegens overmacht  147, 148
opzeggingsbevoegdheid 398-400
opzeggingsgrond 52, 147-150

opzeggingsrecht 85,88
opzet of grove schuld  46,76
opzetafspraak 343-345, 348, 351
opzetovereenkomst 344
opzetsysteem  343,344,345,369
orders 18, 112
overeenkomst tot dienstbetoon 25
overeenkomst van maatschap  205
overheadkosten 345
overheidssubsidie 185
overleggroep Ordeningsthema's Aanbestedingswezen  366,370
overlegstructuur 173, 180, 181
overlijden

- aannemer 90, 91, 93, 237, 239
- architect 53
- opdrachtgever 148

- opdrachtnemer 148
- teamlid 199

overmacht 53, 75, 133, 144-148, 197, 199, 238, 257, 261
overschrijding van de bouwkosten  43
overschrijding van de uitvoeringstermijn  279
paardesprong 155, 157, 165, 168, 169, 269, 270, 274
parallelle contracten  275                                                                                            |
planning 278,282
potovereenkomst 300
preferentie 343
preferentieverkrijger 343,344
preferentieverlening 344
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prestatieplicht  138, 226, 249, 255, 256, 258, 265, 266
prijsaanbieding 37,334,338,344,349,350, 352-354, 356, 358, 359,

362,369,410,412,414,419,421,422,424

prijsopgave 78,228
prijsovereenstemming 389,422
prijsoverleg 335,343,352,364,384,387,388,403,408
prijsregelende org„nicatie  224,349
prijsvorming 34,37,342,345,363,364, 383-386, 393, 408, 409, 411,

419,420,424,430

prijsvormingsfase 335
prijszetting 342,409,420
procesfuncties 69
programma van eisen 60, 72, 171, 347, 369

projectontwikkelaar 2,406
Provinciewet 377
publiekrecht 367
raamcontract 416-422, 424-428
raamovereenkomst 335, 392, 416, 417, 421, 424, 426, 429
raamregeling 320
rechtskarakter

- architectenovereenkomst 22-28
- aannemingsovereenkomst 57-60
- bouwteam-relatie 336,393

rechtstreekse schade 149
rechtsverwerking 115
rechtszekerheid 48
redelijkheid en billijkheid  78-80, 416
reele executie van de verplichting tot (uit)onderhandelen  398
Regeling ngp 349,350,353,354
regie 50,80
regiecontract 80,88
rekenkosten 345,369
rekenvergoeding 348
resultaatsverbintenis 69,70,82,133
richtprijs 80
risico's tijdens de uitvoering 75-79,266
RROA 29
RvA 66, 67, 71, 73, 108, 115, 116
RVOI 47, 139-152
samenloop 96, 102, 103, 112, 113, 293, 441
samenlopende fouten 94,99, 135-137, 152, 190
samenwerkingsovereenkomst 2, 9, 316
samenwerkingsverband  12, 193, 206, 296, 302, 313, 314, 316, 343
schade aan het werk 75,77,276,280
schadebeding 73,279

365



schadeloosstelling 87,145,229,230,235,242,247
schadevergoeding  41, 43, 87, 96, 145, 147, 203, 238, 242, 248, 265-267,

276,304,401

schuldaansprakelijkheid 256
separate opdracht 23
servitutenrecht 35
sleeping partners  298
Smecomavoorwaarden 272
specialist 6,7,119, 127-129, 135-138, 156, 177, 250, 440
species bouwwerk 297, 317, 319, 321, 324, 331
specifieke bekwaamheid 217
specifieke ondeugdelijkheid 268,276
SR 1988 29, 30, 33, 35, 38-40, 46, 50, 51, 56, 96, 130, 177
stagnatieschade 221, 281
standaardbestek 347
standaardvoorwaarden  29-31, 39, 44, 45, 48, 49, 61-63, 65-68, 71, 96,

97, 105, 112, 130, 137, 139, 145, 155, 177, 187, 204, 224, 232,
250, 252, 253, 272, 274, 281, 287, 293, 303, 305, 315, 379

toepasselijkverklaring -  46,62,63,67,252
state of the art  33
stedebouwkundig ontwerpen  126
stille maatschap 305
stilzwijgen 45, 67, 116
stilzwijgende toestemming 45
supranationale regelingen 319
surs6ance van betaling  150
teambeslissing 183, 187, 189
technisch deugdelijk bouwplan  33
technische geschillencommissie  426
technische installaties, bouw van  213, 215, 274, 275
tekeningen 22, 23, 25, 50, 70, 101, 183, 347, 404
tenietgaan werk 76
ter beschikking te stellen materialen  50
tijdschema 284,285
toerekening schade aan benadeelde opdrachtgever  104, 106, 111, 115-

117, 136, 137, 441
toepasselijkverklaring 46,62,63,67,252
toerekenbare tekortkoming 241, 242
toevallig samenlopende verbintenissen  103, 105, 113
toezichtskosten 142, 144, 149, 150
totaalopdracht  16, 22
turn key-opdracht 3,60,69,72
tussentijds betindigen 144-146
UAR 355-357,360,370
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UAV 62-64, 71, 73, 74, 77, 79, 83, 89, 93, 96, 97, 105, 224, 239, 261, 264,
265,267,268,274-276,293,305

uitstoting 328
uitvoeringscontract 22,37
uitvoeringsdeskundigen 16, 430
uitvoeringsduur 73
uitvoeringsfout 112, 113, 116, 117
uitvoeringsfout aannemer en falend directietoezicht  112
uitvoeringsfunctie  10-13, 334
uitvoeringsproces  12, 291
utiliteitsbouw 213, 216, 274, 275, 347, 365, 366
vennootschap onder firma 53, 149, 301, 312, 314
verborgen gebrek 83
verbouwing 216, 280
Vereniging van Nederlandse Gemeenten  29,355
vergaan 75,82,276

vergoeding van gederfde winst  241, 247, 395
vergoedingsplicht 41, 104, 106, 279, 405, 406, 408
verhoging van de prijs  79, 81
verklaring van geen bezwaar  225
verkoopvoorwaarden 263, 271
verplichting tot reEel (uit)onderhandelen 383,386,388,397,398
verrichten van arbeid  25,57,58,75
vertegenwoordigen 26, 140, 325, 387, 405, 408
vertegenwoordigingsbevoegdheid 37, 38, 94, 95, 98, 140
vertragingsschade 145,279,280,285
vertrouwensman 3, 18, 32, 47, 110, 131, 135
verveetvoudigen 55
vervolgopdracht 24
verwijtbare fout 40
verzekering 46, 143
verzekeringspremie 167
verzekeringsvorm 204
verzuim 35, 43, 48, 49, 69, 71, 102, 103, 105, 107, 110, 113, 136, 197,

244,245,248,249,279,286,290,337,370,438,440 (zie ook
onder wanprestatie)

- aannemer 107, 110
- architect 43
- onderaannemer 248

voorbereidende hulpovereenkomst 383, 390-392,394
voorgeschreven constructie 261, 262
voorgeschreven fabrikant 257
voorgeschreven hulppersoon 255-257,263,264,267,268
voorgeschreven leverancier  71, 263, 267, 268, 276
voorgeschreven materialen 71
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voorgeschreven onderaannemer 254,258,260, 265-267,276
voorinschrijfcijfer 343
voorkeurspositie  361, 364, 367, 371, 385-387,403
voorlopig ontwerp  22,44,50,145
voorovereenkomst 229-231, 316, 390, 398
voorselectie  356, 357, 369, 414, 415
voorsprongsrecht 350
voortijdige beaindiging der overeenkomst  84
voorvergadering 224,343,347
vordering tot dooronderhandelen 395,396, 399-401
vrijwaren 105, 143
vrijwaringsplicht 105
waarschuwen 69, 81, 102, 108, 136, 431
waarschuwingsplicht 71, 80, 100, 103, 105, 110, 112, 113, 136, 189,

256,258

wanprestatie 23, 24, 44, 46, 52, 74, 82, 87, 95, 113, 133, 144-146,
156, 210, 244, 250, 256, 258, 269, 276, 279, 401 (zie ook
onder verzuim)

- aannemer 82
- adviseur 144
- architect 24, 145
- opdrachtgever 146, 279

waterschappen 377
welstandsbeoordeling 36
werkbare werkdagen 73
werknemersbelang 330
werkomschrijving 419
werkplan 282,284,285,290
winstderving 86, 88, 241, 242, 247, 395, 398, 399
woningcorporaties 378-380
Woningwet 35,379
zekerheidstelling 93,150
ziekenhuisinstellingen 378,382
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