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Deze oratie begint met een spijtbetuiging. Tien jaar geleden heb ik namelijk 
een faux pas begaan. Ik was nog maar net benoemd tot hoogleraar aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam en vond dat ik me maar eens moest profileren door 
een voorstel te lanceren over de toekomst van het Nederlandse bouwcontracten-
recht. Dat deed ik in een ingezonden brief in het dagblad Cobouw, waar ik nog 
altijd veel spijt van heb.1 Spijt, in de eerste plaats, omdat ik met mijn brief de 
oprechte intenties van een gerenommeerd onderzoeksinstituut ten onrechte in 
twijfel trok.2 Spijt ook, omdat ik met mijn bijzonder onhandige manier van com-
municeren de kans op een inhoudelijke discussie over mijn voorstel destijds op 
voorhand al om zeep hielp. 

Dat voorstel had betrekking op het tot stand brengen van één set van uniforme 
juridisch-administratieve voorwaarden door de UAV 1989 te laten opgaan in de 
UAVgc. De aldus geïntegreerde voorwaarden zouden dan van toepassing kun-
nen worden verklaard op alle bouwcontracten die opdrachtgevers met bouwers 
plegen te sluiten binnen de kaders van zowel de traditionele als de geïntegreerde 
bouworganisatievorm. Het was niet voor het eerst dat ik met dat voorstel kwam. 
In het voorjaar van 2001 had ik dat namelijk ook al eens gedaan. Dat deed ik in 
de marge van een voordracht tijdens een symposium dat hier in deze aula plaats-
vond ter gelegenheid van de presentatie van de UAVgc 2000.3 Die nieuwe uni-
forme administratieve voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen waren 
eind jaren negentig ontwikkeld door een door de CROW ingestelde werkgroep, 
waarin mijn promotor Van den Berg en ikzelf als rapporteurs zitting hadden.4 
Het was ons eerste gezamenlijke derdgeldstroomproject, dat een mooi vervolg 
vormde op de publicatie van onze in 1996 verschenen bundel ‘De ontwerpende 
bouwer’.5

1 C.E.C. Jansen, ‘Laat de UAV maar opgaan in de UAV-GC’, Cobouw 11 maart 2004.
2 M.A.B. Chao-Duivis, ‘IBR boos over kanttekeningen bij UAV-herziening’, Cobouw 16 maart 2004.
3 C.E.C. Jansen, ‘De plaats van de UAV-GC 2000 in het Nederlandse bouwcontractenrecht’, voor-
dracht tijdens het symposium De ontwerpende bouwer II op 16 maart 2001. De stelling die ik destijds 
poneerde, luidde: ‘Het is wenselijk dat art. 5 MBO zodanig wordt aangepast dat ook het klassieke mo-
del onder de toepassingssfeer van de UAV-GC 2000 kan worden gebracht. De UAV 1989 kan daarmee 
komen te vervallen. Zo wordt een tijd- en energieverslindende moderniseringsoperatie voorkomen’.
4 Zie over de achtergronden van het project ook de Toelichting bij Model Basisovereenkomst en UAV-
GC 2005, p. 6-7.
5 M.A.M.C. van den Berg en C.E.C. Jansen (red.), De ontwerpende bouwer, over turnkey- en design & 
build-contracten, Tilburg/Deventer: Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht/Tjeenk Willink 1996.

1.
Een voorstel dat 

verkeerd viel
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De begeleidende muziek waarmee ik in 2001 voorstelde om de UAV maar in die 
nieuwe UAVgc te integreren klonk weliswaar minder vals dan in 2004, maar 
de timing was even ongelukkig gekozen, terwijl ook de fundering van het voor-
stel, net als in 2004, voor verbetering vatbaar was. Mijn optreden leverde me na 
afloop van het symposium een afwijzende reactie op van Van Wijngaarden, die 
het voorstel toeschreef aan een jeugdig enthousiasme waar hij zich in zijn jonge 
jaren zelf ook wel eens aan te buiten was gegaan.6 

6 Brief van M.A. van Wijngaarden d.d. 21 maart 2001 aan M.A.M.C. van den Berg, C.E.C. Jansen en 
M.A.B. Chao-Duivis inzake Model Basisovereenkomst en UAV-GC 2000: ‘Ik heb jullie ook gezegd dat 
ik de opmerking van Chris, dat de UAV-GC 2000 t.z.t. in de plaats moet komen van de UAV 1989, 
niet onderschrijf. Ik schrijf dit toe aan een jeugdig enthousiasme. Wel voegde ik daaraan toe, dat ik in 
mijn jonge jaren (1969) een soortgelijke opmerking heb gemaakt. Onder de indruk van de mede door 
mij ontworpen UAV (1968) voegde ik aan mijn dissertatie ‘De nieuwe A.V.’ als stelling II toe: “Het 
verdient aanbeveling de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken te 
zijner tijd als standaardregeling in de zin van artikel 6.5.1.2 van het nieuwe B.W. vast te stellen.” (niet 
kunnen bevroeden dat zo’n standaardregeling er na ruim 30 jaar nog steeds niet zou zijn).’
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Ook Van den Berg en Chao-Duivis toonden zich zowel in 20017 als in 20048 
geen voorstanders van de door mij voorgestelde integratie en maakten zich in 
plaats daarvan sterk voor een herziening van de UAV 1989.9 Zij onderstreepten 
dat een aantal jaren later door zich als voorzitter respectievelijk rapporteur van 
een door het Ministerie van VROM ingestelde werkgroep voor die herziening in 
te zetten. De rest is geschiedenis, want zoals bekend heeft die herziening nog 
niet zo lang geleden tot de vaststelling van de UAV 2012 geleid.10 Men zou daar-
om na al die jaren de conclusie kunnen trekken dat – als er al ooit overtuigende 
argumenten zijn geweest voor de integratie van de UAV in de UAVgc11 – die 
argumenten er inmiddels niet meer toe doen. Toch bestaan er mijns inziens 
nog altijd goede redenen om het onderwerp niet te laten rusten. Sterker nog, 
het is die recent uitgevoerde herzieningsoperatie zelf die aanleiding geeft tot het 
opnieuw stellen van de vraag of het niet verstandig zou zijn om de UAV te laten 
opgaan in de UAVgc. 

Wat is er namelijk gebeurd? Zoals bekend is de herziening van de UAV beperkt 
gebleven tot een ‘lichte’ herziening: fundamentele wijzigingen zijn niet  
doorgevoerd.12 Dat betekent echter niet dat daar geen behoefte aan is geweest, 
integendeel. De uitvoerige verslaglegging van het herzieningsproces13 leert dat 
er tijdens dat proces diverse suggesties tot belangrijke inhoudelijke wijzigingen 
zijn geopperd, zowel door de werkgroep zelf als door belanghebbende partijen. 

7 Zie M.A.M.C. van den Berg en C.E.C. Jansen, ‘De UAV-GC 2000: plaatsbepaling en verantwoor-
delijkheid van partijen’, BR 2001, p. 634-645. Mijn voorstel over de integratie van de UAV 1989 in de 
UAVgc is terug te vinden op p. 638 in voetnoot 33. Daarin staat ook: ‘Van den Berg acht deze stelling te 
vergaand’. In dezelfde zin M.A.B. Chao-Duivis, ‘De toekomst van de UAV 1989’, Cobouw 1 november 
2001.
8 Zie allereerst de bijdragen van M.A.B. Chao-Duivis in Cobouw 25 november 2003 en Cobouw 16 
maart 2004. Op 17 maart 2004 vond een door het Instituut georganiseerde expert meeting plaats over 
de mogelijke herziening van de UAV 1989. Ook toen wees Van den Berg – en met hem overigens alle 
andere deelnemers aan die expert meeting – de suggestie opnieuw van de hand. Zie ook M.A.M.C. van 
den Berg, ‘Renovatie van een kroonjuweel. Voorstellen voor herziening van de UAV 1989’, BR 2004, 
p. 727 e.v. op p. 735.
9 Zie daarover in terughoudende zin: D.E. van Werven, ‘Uitgebreid aannemersverdriet, of: de jacht op 
een gestolen kroonjuweel’, BR 2004, p. 735-740.
10 De Werkgroep Herziening UAV 1989 is met haar werkzaamheden van start gegaan op 2 oktober 
2009, zie M.A.B. Chao-Duivis, ‘Voorwoord’, in: M.A.B. Chao-Duivis, L. De Ruiter en H.P.C.W. Strang 
(red.), Ontstaansgeschiedenis UAV 2012, Den Haag: Stichting Instituut voor Bouwrecht 2012, p. ix. De 
UAV 2012 is vastgesteld bij beschikking van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op 19 januari 2012, zie Stcrt. 30 januari 2012, 
Nr. 1567. 
11 Ik bespreek die argumenten hierna in paragraaf 3 e.v.
12 Zie Ontstaansgeschiedenis UAV 2012, a.w. p. ix. 
13 Zie Ontstaansgeschiedenis UAV 2012. 

2.
De herziening 

van de UAV 1989
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De werkgroep moet het wat dat betreft niet gemakkelijk hebben gehad: aan de 
ene kant was zij gebonden aan een taakomschrijving die voor dergelijke wijzi-
gingen geen ruimte bood, aan de andere kant ondervond zij druk van buitenaf 
om op een aantal vraagstukken maar eens goed door te pakken. En alsof dat nog 
niet voldoende was, werd de werkgroep aan het einde van de herzieningsopera-
tie ook nog eens geconfronteerd met het feit dat twee van haar opdrachtgevers 
weigerden de beschikking tot vaststelling van de UAV 2012 te ondertekenen.14 
Deze opdrachtgevers konden zich namelijk niet vinden in het advies van de 
werkgroep om § 12 lid 2 sub (b) UAV – met het beruchte “ondanks nauwlettend 
toezicht”-criterium, dat in 1993 centraal stond in de Tilburgse intreerede van 
mijn voorganger Van den Berg – in belangrijke mate ongewijzigd te laten.15 Deze 
gebeurtenis is mijns inziens illustratief voor de niet te benijden positie waarin 
de werkgroep zich moet hebben bevonden.16 Zij heeft in eerste instantie name-
lijk wel degelijk een substantiële wijziging van de bepaling voorgesteld,17 maar 
trof voor dat voorstel onvoldoende draagvlak aan onder de door haar geraadpleeg-
de experts, die zich onder andere beriepen op het feit dat de herziening van de 
UAV een lichte herziening diende te zijn.18

Het moet in het licht van de zojuist geschetste context worden gezien dat de 
werkgroep bij de aanbieding van de UAV 2012 heeft aanbevolen: 

  ‘(…) op termijn te komen tot een meer ingrijpende herziening van de UAV, waarbij 

dan ook de andere algemene voorwaarden betrokken zouden kunnen worden. Op 

die manier zou, uiteraard met behoud van het eigen karakter van de verschillende 

voorwaarden, gekomen kunnen worden tot een betere terminologische en mogelijk 

inhoudelijke afstemming van deze algemene voorwaarden op elkaar.’19 

14 Er is zelfs betoogd dat de voorwaarden daardoor niet meer uniform zouden zijn en dat de UAV 2012 
deze naam eigenlijk niet meer toekomt, zie R.G.T. Bleeker, ‘UAV 2012 of AV 2012. Aansprakelijkheid 
na oplevering, bouwstoffen en de Gids proportionaliteit’, TBR 2012/143, p. 797.
15 Zie de ‘Mededeling van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van I&M inzake het niet 
ondertekenen van de UAV 2012’, TBR 2012/141, p. 789. 
16 Vergelijk ook Asser/Van den Berg 7-VI 2013/114.
17 Zie punt 5 in fine van het verslag van de 5e vergadering van de Werkgroep Herziening UAV 1989 
van 29 maart 2010, in: Ontstaansgeschiedenis UAV 2012, a.w. p. 391. 
18 Zie punt 18 van het verslag van de Expertmeeting Herziening UAV 1989 van 23 november 2010, in: 
Ontstaansgeschiedenis UAV 2012, a.w. p. 468-469.
19 Ontstaansgeschiedenis UAV 2012, a.w. p. ix. Vergelijk ook R. Reijnders, ‘Gemiste kansen door licht-
heid van de herziening! Een eerste stap naar echte herziening?’. TBR 2012/159, p. 882-887 en voorts 
M.R. de Boer, ‘UAV 2012 “De toekomst van een kroonjuweel”. De lichte herziening van de UAV en de 
Aedes model aannemingsovereenkomst’, TBR 2012/160, p. 888-894.

In het verlengde van deze aanbeveling is door Chao-Duivis opgemerkt: 

  ‘Er zitten haken en ogen aan de UAV die bij een niet lichte herziening verbeterd had-

den kunnen worden. Ik hoop dat dit in de niet al te verre toekomst alsnog kan gebeu-

ren en dan in samenhang met de UAV-GC 2005 en de DNR 2011.’20

Deze aanbevelingen geven een nieuwe wending aan het debat over de herzie-
ning van de UAV. Zij bieden namelijk een wenkend perspectief op een mogelijke 
vervolgoperatie, waarbij het tot stand brengen van meer inhoudelijke samen-
hang tussen de UAV en de UAVgc een belangrijk uitgangspunt zou kunnen zijn. 
Dat is een andere insteek dan die welke werd gekozen in de oorspronkelijke plei-
dooien voor een herziening van de UAV, waarin het eigen karakter van de UAV 
ten opzichte van de UAVgc immers sterk werd benadrukt ter rechtvaardiging 
van het strikt gescheiden houden van de twee regelingen:

  ‘Deze twee modellen verschillen ten principale en de voorzieningen die daartoe 

nodig zijn, dienen niet in een standaard verwoord te worden, dat komt de duidelijk-

heid en bruikbaarheid niet ten goede, maar zal leiden tot verwarring.’21

Dat in datzelfde pleidooi tevens is geopperd om bij de herziening van de UAV 
aan te sluiten bij inzichten die inmiddels waren geboekt bij het tot stand bren-
gen van de UAVgc, doet aan het voorgaande niet af.22 Een terugblik op de her-
zieningsoperatie zelf leert namelijk dat daarbij geen sprake is geweest van een 
vooropgezet plan om meer inhoudelijke samenhang tussen de UAV en de UAVgc 
te bewerkstelligen.23

Dat laatste blijkt allereerst uit de wisselende formuleringen waarmee de doelstel-
lingen van die herzieningsoperatie zijn verwoord. In het interne verslag van de 
eerste vergadering van de werkgroep heette het nog dat de verschijning van de 
UAVgc een van de belangrijke drijfveren kan zijn om de UAV op onderdelen  
 

20 M.A.B. Chao-Duivis, ‘Inleidende opmerkingen over de UAV 2012’, TBR 2012/140, p. 788. 
21 Chao-Duivis, Cobouw 1 november 2001. Zie ook haar bijdrage in Cobouw 25 november 2003. 
22 Chao-Duivis, Cobouw 1 november 2001: ‘Niet alleen van de nieuwe contractmodellen is veel te leren, 
denk aan de betere verstandhouding die vorm is gegeven in de allianties, waarvan de bonusregeling 
een voorbeeld is, maar denk ook aan de alternatieve vormen van geschillenbeslechting, en aan de in de 
UAV-GC 2000 ‘gecodificeerde’ kwaliteitszorg, waar in de praktijk ook in het UAV-model al veel mee 
gewerkt wordt.’ Vergelijk wat dat laatste betreft ook haar bijdrage in Cobouw 25 november 2003. 
23 Wie daar overigens wel oog voor had, was Van Werven. Zie BR 2004, p. 736 en p. 739.
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te herzien.24 Uit de daaropvolgende publieke aankondiging van de doelstellin-
gen van de werkgroep blijkt dat deze in dat verband vooral de aanpassing van de 
terminologie op het oog heeft gehad.25 In de Toelichting op de beschikking tot 
vaststelling van de UAV 2012 vinden we een verwijzing naar de UAVgc vervol-
gens niet meer terug in de omschrijving van de doelstellingen van het project.26 
Ook uit de verslaglegging van het herzieningsproces zelf blijkt – voor zover er 
al sprake is geweest van een streven naar meer inhoudelijke samenhang tussen 
de UAV en de UAVgc – dat streven geen integraal onderdeel van de herziening 
is geweest. Van de 34 door de werkgroep geproduceerde notities is er slechts 
één waarin die inhoudelijke samenhang echt centraal lijkt te hebben gestaan, 
namelijk die met betrekking tot de in verschillende regelingen gebruikte ter-
minologie.27 In slechts een beperkt aantal andere notities zijn ten behoeve van 
de herziening vergelijkingen met de UAVgc gemaakt.28 In sommige daarvan is 
weliswaar de vraag gesteld of bij de regeling van een bepaalde kwestie in de UAV 
aansluiting zou moeten worden gezocht bij de UAVgc, maar de uitkomst van het 
herzieningsproces laat vervolgens zien dat die vraag slechts in een zeer beperkt 
aantal gevallen bevestigend is beantwoord.29 Voor zover de werkgroep heeft 
geëxpliciteerd waarom die aansluiting in bepaalde gevallen niet is gezocht, is dat 
nu eens gemotiveerd met een verwijzing naar het verschil in uitgangspunten 
waarop de traditionele en de geïntegreerde bouworganisatievormen zijn  
 
 

24 Zie punt 8 van het verslag van de 1e vergadering van de Werkgroep Herziening UAV 1989 van 2 
oktober 2009, in: Ontstaansgeschiedenis UAV 2012, a.w. p. 380. 
25 Zie M.A.B. Chao-Duivis, Cobouw 3 november 2009, geciteerd in: W.J.M. Herber, ‘Voorstel herzie-
ning par. 12 UAV 1989: een gemiste kans’, TBR 2011/76, p. 414. Zie ook punt 5 van het verslag van de 
3e vergadering van de Werkgroep Herziening UAV 1989 op 5 februari 2010, in: Ontstaansgeschiedenis 
UAV 2012, a.w. p. 385-386.
26 Stcrt. 30 januari 2012, Nr. 1567, p. 27.
27 Notitie 31 (Vergelijking terminologie UAV, UAV-GC en BW), in: Ontstaansgeschiedenis UAV 2012, 
a.w. p. 370. 
28 Zie Ontstaansgeschiedenis UAV 2012, a.w.: Notitie 4 (Wat betekent de Wabo voor de UAV 1989), p. 
261 e.v. op p. 271-273; Notitie 5 (Voorgeschreven leverancier en onderaannemer), p. 274 e.v. op p. 277-
278; Notitie 6 (Precontractuele waarschuwingsplicht), p. 279 e.v. op p. 281; Notitie 10 (Par. 12 lid 2 sub 
a UAV 1989), p. 290 e.v. op p. 292 in fine; Notitie 11 (Verborgenheidseis ernstige gebreken), p. 293 e.v. 
op p. 298; Notitie 24 (Terminologie: declaratie of factuur), p. 350 e.v. op p. 352; Notitie 26 (Bonus-ma-
lus regeling in de UAV), p. 356 e.v.; Notitie 27 (Integratie UAVTI), p. 359 e.v. op p. 361; en Notitie 34 
(Overige onderwerpen), p. 378. 
29 Zie § 5 lid 1 sub (a) jo. § 6 lid 10 en vooral ook § 6 lid 27 en § 12 lid 4 sub (b) UAV 2012. Zie over § 6 
lid 27 UAV 2012 in dit verband Ontstaansgeschiedenis UAV 2012, a.w. p. 27, p. 32, p. 55 en p. 390. Zie 
over § 12 lid 4 sub (b) UAV 2012 in dit verband Ontstaansgeschiedenis UAV 2012, a.w. p. 82, p. 92, p. 
96, p. 387 in fine en p. 391.

gebaseerd,30 dan weer door op te merken dat die aansluiting alleen zou kunnen 
worden bewerkstelligd door een fundamentele wijziging in de UAV door te voe-
ren, hetgeen afbreuk zou doen aan het karakter van de beoogde lichte herzie-
ning.31 

Dat de aanbeveling van de werkgroep om tot een fundamentele herziening van 
de UAV te komen nu alsnog wordt ondersteund met de aanbeveling om daarbij 
in te zetten op meer inhoudelijke samenhang tussen de UAV en de UAVgc, vind 
ik een positieve ontwikkeling. Die inhoudelijke samenhang vormde namelijk 
de essentie van mijn oorspronkelijke voorstel. Wat echter de negatieve aandacht 
heeft getrokken, is het middel dat ik destijds voorstelde om die doelstelling 
te realiseren. Wat dat middel betreft, laat de aanbeveling van de werkgroep er 
geen misverstand over bestaan. Het tot stand brengen van meer inhoudelijke 
samenhang tussen de UAV en de UAVgc moet gebeuren door deze voorwaarden 
onderling op elkaar af te stemmen ‘met behoud van het eigen karakter van de 
verschillende voorwaarden’. Geen integratie dus van de UAV in de UAVgc. De te 
beantwoorden vraag is dan: waarom niet?  

30 Zie bijvoorbeeld de opmerkingen van de werkgroep naar aanleiding van suggesties waarmee het 
aanbrengen van verduidelijkingen en differentiaties met betrekking tot het begrip “directie(voering)” 
en het ook overigens op een andere manier regelen van de rechtsgevolgen van falend toezicht wordt 
bepleit: Ontstaansgeschiedenis UAV 2012, a.w. p. 20-21, p. 82, p. 85, p. 95, p. 391. Zie ook de afwijzing 
van het voorstel van Herber om § 36 lid 3 UAV 1989 in overeenstemming te brengen met § 14 leden 
6 en 16 UAVgc 2005: Ontstaansgeschiedenis UAV 2012, a.w. p. 179-180. Zie ook W.J.M. Herber, 
‘Bestekswijzigingen’, TBR 2010/41, p. 239. Ook de afwijzing van het voorstel van Van der Kroef om in 
de UAV te bepalen dat de aannemer het werk ‘fit for purpose’ dient op te leveren, wordt gemotiveerd 
in het licht van de inhoudelijke verschillen tussen de bouworganisatievormen waarvoor de UAV en de 
UAVgc zijn bedoeld, zie Ontstaansgeschiedenis UAV 2012, a.w. p. 14.
31 Zie bijvoorbeeld de afwijzing van het voorstel van de VNG om het begrip “goedkeuring” te wijzigen 
in “acceptatie” en het voorstel van Van der Kroef om de bepalingen omtrent toetsing en acceptatie over 
te nemen uit de UAVgc: Ontstaansgeschiedenis UAV 2012, a.w. p. 4, p. 42, p. 85 en p. 361 in fine. Zie 
opnieuw het afgewezen voorstel van Van der Kroef om in de UAV te bepalen dat de aannemer het 
werk ‘fit for purpose’ dient op te leveren: Ontstaansgeschiedenis UAV 2012, a.w. p. 14. 
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In 2004 heb ik verschillende argumenten aangedragen waarom het mij een 
goed idee leek de UAV in de UAVgc te integreren. Voor een deel hadden die 
argumenten geen zelfstandig karakter. Zij waren vooral een reactie op de argu-
menten waarmee anderen destijds de handen op elkaar probeerden te krijgen 
voor de herziening van de UAV 1989. Zij betoogden bijvoorbeeld dat er tal van 
onderwerpen waren waarvan de regeling in de UAV 1989 niet (meer) voldeed of 
waarvoor een deugdelijke regeling zelfs geheel ontbrak.32 Een tweede argument 
voor de beoogde herziening hield verband met de aanpassing die op 1 september 
2003 had plaatsgevonden van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek inzake 
de aanneming van werk.33 Daarin zou bijvoorbeeld het belangrijke oude artikel 
7A:1645 BW – waar de UAV 1989 nog naar verwees – niet meer terugkeren.34 
De argumenten die ik hier destijds tegen heb ingebracht, zijn achterhaald door 
de ontwikkelingen die hebben geleid tot de herziening van de UAV in 2012.35 Ik 
zal ze dan ook niet herhalen. Ik heb in 2004 echter ook nog een argument aan-
gevoerd dat niet zozeer was gericht tegen de voorgestelde herziening van de UAV, 
maar tegen het naast elkaar laten voortbestaan van de UAV en de UAVgc. Dat 
argument heeft zijn relevantie ook na 2012 behouden en ik zal het in het navol-
gende daarom verder uitwerken.36 In de kern komt het op het volgende neer.

Bij het beantwoorden van bouwcontractenrechtelijke vragen met betrekking tot 
de allocatie van risico’s zal men – ongeacht de bouworganisatievorm – telkens 
weer kunnen (en moeten) teruggrijpen op dezelfde normatieve uitgangspunten. 
Hoewel die uitgangspunten in het nationale en internationale bouwcontracten-
recht op verschillende manieren zijn verwoord – met als bekendste voorbeeld  

 
 
 

32 Zie eerder – voorzichtig nog – Chao-Duivis, Cobouw 1 november 2001 en dezelfde – stelliger – in 
Cobouw 25 november 2003. Vergelijk ook Van den Berg, BR 2004, p. 729.
33 Zie opnieuw Chao-Duivis in Cobouw 25 november 2003. Zie ook Van den Berg, BR 2004, p. 729 
en dezelfde, ‘Bouwcontractenrecht in beweging’, in: 40 jaar Instituut voor Bouwrecht, a.w. p. 69. Zie 
voorts Van Werven, BR 2004, p. 736. 
34 Zie daarover M.A.M.C. van den Berg, ‘Naar een nieuwe regeling in de UAV van de aansprakelijk-
heid van de aannemer na oplevering van het werk’, in: M.A.M.C. van den Berg, M.A.B. Chao-Duivis 
en H. Langendoen (red.), Aangenomen werk. Liber Amicorum Prof.mr. M.A. van Wijngaarden, Tjeenk 
Willink 2003, p. 181-197 en dezelfde, BR 2004, p. 730-733.
35 Jansen, Cobouw 11 maart 2004.
36 Zie eerder Jansen, Cobouw 11 maart 2004.

3.
Argument vóór integratie: 

een coherent systeem
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natuurlijk de Abrahamson Principles37 – lijken zij telkens in essentie tot dezelf-
de boodschap te kunnen worden herleid: leg risico’s neer bij die actor in het 
ontwerp- en bouwproces die ze tegen de laagste kosten kan bedwingen.38 Het 
lijkt eveneens duidelijk hoe het komt dat deze normatieve uitgangspunten in 
hun concrete toepassing binnen de te onderscheiden bouworganisatievormen 
tot ogenschijnlijk verschillende uitkomsten kunnen leiden. De mate waarin de 
afzonderlijke actoren daadwerkelijk invloed (kunnen) uitoefenen op het eindre-
sultaat – de kwaliteit van het tot stand gebrachte bouwwerk – gegeven de risi-
covolle omgevingsfactoren waarmee zij tijdens het ontwerp- en bouwproces te 
maken kunnen krijgen, verschilt nu eenmaal per bouworganisatievorm.39

Dat laatste mag dan weliswaar een verklaring bieden voor het feit dat de toepas-
sing van de normatieve uitgangspunten in de traditionele bouworganisatievorm 
tot andere uitkomsten kan leiden dan in de geïntegreerde bouworganisatievorm, 
het verklaart natuurlijk niet waarom we die andere uitkomsten zouden moeten 
bereiken via de band van verschillende sets van uniforme administratieve voor-
waarden, waarvan de bepalingen – als het goed is tenminste – nu juist een uit-
werking vormen van diezelfde normatieve uitgangspunten. De lezer versta mij 
goed: ik heb met mijn voorstel om de UAV in de UAVgc te laten opgaan nimmer 
de bedoeling gehad om de traditionele bouworganisatievorm weg te zetten als 
een ouderwets en irrelevant model. Er kan wat mij betreft geen enkele twijfel 
bestaan over de waarde en het bestaansrecht van de traditionele bouworganisa-
tievorm naast de geïntegreerde vorm.40 Waar het mij in 2004 om te doen was, 
is dat er een aantal onlosmakelijk met elkaar verbonden voordelen zou kunnen 
worden gerealiseerd door één set van uniforme administratieve voorwaarden 
voor verschillende bouworganisatievormen te ontwikkelen.

37 M.W. Abrahamson, ‘Contractual Risks in Tunnelling: how they should be shared’, Tunnels and 
Tunnelling 1973, p. 587-598. Zie ook M.W. Abrahamson, ‘Risk Management’, [1984] ICLR, p. 241-
264. In het nationale bouwcontractenrecht klinken de Abrahamson Principles allereerst door in de 
gezichtspunten van Van den Berg en schrijver dezes, zie M.A.M.C. van den Berg en C.E.C. Jansen, ‘De 
contractuele aansprakelijkheid van de ontwerpende bouwer – Gezichtspunten’, in: De ontwerpende 
bouwer 1996, a.w. p. 97-103. Vergelijk daarnaast ook de vuistregels geformuleerd door L. de Boer, 
‘Turnkey en design & construct: concepten, aansprakelijkheid en risico’, in: De ontwerpende bouwer 
1996, a.w. p. 209.
38 A.G.J. van Wassenaer en C.H.J. Thomas, www.werkinuitvoering21.com. Interactief naar een nieuwe 
generatie bouwcontracten, Preadvies Vereniging voor Bouwrecht Nr. 36, Den Haag: Instituut voor Bouw-
recht 2008, p. 137.
39 Vergelijk ook Van Werven, BR 2004, p. 739.
40 Ik deel dan ook de stelling van Chao-Duivis dat we de traditionele bouworganisatievorm moeten 
koesteren, zie TBR 2012/140, p. 788. Zie eerder ook in Cobouw 25 november 2003.

Door namelijk in één coherent document de uniforme standaardvoorwaarden te 
bundelen die zich laten toepassen binnen de kaders van verschillende bouworga-
nisatievormen, zou in de eerste plaats nog sterker dan nu al het geval is kunnen 
worden bevorderd dat vraagstukken met betrekking tot de allocatie van identie-
ke risico’s, die zich binnen die verschillende bouworganisatievormen kunnen 
verwezenlijken, op een consistente manier worden benaderd en opgelost. Een 
coherent systeem van juridisch-administratieve voorwaarden vertegenwoordigt 
vervolgens niet zozeer een waarde op zichzelf, maar zou kunnen bijdragen aan 
het faciliteren van meer duidelijkheid voor de bij een bouwcontract betrokken 
actoren in de fase van de contractvoorbereiding, de contractuitvoering en de con-
tracthandhaving. Dat zou zich vervolgens weer kunnen vertalen in een reductie 
van onderzoek- en informatielasten, als gevolg waarvan de met de realisatie van 
een bouwproject gemoeide transactiekosten zouden kunnen worden terugge-
bracht.
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In het debat over de mogelijke integratie van de UAV in de UAVgc is door tegen-
standers van dat voorstel betoogd dat de traditionele en de geïntegreerde bouw-
organisatievorm ten principale van elkaar zouden verschillen en dat dat een 
argument oplevert om de juridische kaders waarbinnen deze vormen worden 
toegepast, niet in één set van uniforme administratieve voorwaarden te rege-
len.41 Die principiële verschillen zouden dan vooral betrekking hebben op de 
volgende aspecten.

In de eerste plaats gaat de geïntegreerde bouworganisatievorm uit van een 
integratie van functies van het bouwproces: de bouwer ontwerpt en voert dat 
eigen ontwerp uit. De traditionele vorm is daarentegen gebaseerd op een strik-
te scheiding van deze functies: de opdrachtgever of diens adviseur maakt het 
ontwerp en de bouwer voert dat uit.42 Een tweede aspect betreft de mate waarin 
de opdrachtgever (ook overigens) invloed kan uitoefenen op de prestatie van de 
bouwer door het toepassen van methoden van contractbeheersing.43 In algemene 
zin geldt dat hij dat kan doen hetzij door actief in te grijpen in de uitvoering van 
die prestatie, hetzij door passief te toetsen of deze aan de overeengekomen eisen 
voldoet. Voor de geïntegreerde bouworganisatievorm zou dan vervolgens ken-
merkend zijn dat de opdrachtgever zich terughoudend opstelt en zich beperkt tot 
systeemgerichte contractbeheersing,44 terwijl in de traditionele bouworganisatie-
vorm contractbeheersing plaatsvindt door intensieve directievoering45. 

Hoe moeten deze aspecten worden gewaardeerd in het licht van de discussie 
over de mogelijke integratie van de UAV in de UAVgc? Voordat ik die vraag 
beantwoord, zal ik eerst laten zien dat het onderscheid tussen de traditionele en 
de geïntegreerde bouworganisatievorm in theorie veel minder strikt is dan op 
basis van de zojuist genoemde aspecten wel eens wordt gedacht en – minstens 
zo belangrijk – dat het nooit de bedoeling is geweest om met het ontwikkelen 
van de UAVgc dat strikte onderscheid te bevorderen en in stand houden.

41 Zie Chao-Duivis, Cobouw 1 november 2001. Zie ook Cobouw 25 november 2003. Zie daarnaast Van 
den Berg, BR 2004, p. 735.
42 Het is met name dit aspect dat voor Van den Berg van doorslaggevende betekenis lijkt om de UAV 
en de UAVgc gescheiden te willen houden, zie Van den Berg, BR 2004, p. 735.
43 H.P.C.W. Strang, ‘Methoden van contractbeheersing en toezicht’, TBR 2012/139, p. 777-784.
44 Zie voor een beschrijving van deze methode Strang, TBR 2012/139, p. 779.
45 Strang, TBR 2012/139, p. 781.

4.
Tegenargument: 

bouworganisatievormen 
principieel verschillend
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Het is wat dat betreft denk ik goed om nog eens onder de aandacht te brengen 
dat de ontwerpfunctie binnen de geïntegreerde bouworganisatievorm niet per 
definitie volledig bij de bouwer wordt belegd, net zo min als die functie binnen 
de traditionele bouworganisatievorm per definitie volledig bij de opdrachtgever 
of diens adviseur ligt. Evenmin is het zo dat, wat de toegepaste methoden van 
contractbeheersing betreft, de bouworganisatievormen diametraal tegenover 
elkaar staan. Men mag die tegenstelling weliswaar als theoretisch vertrekpunt 
nemen, maar zal zich moeten blijven realiseren dat de aldus gepositioneerde 
bouworganisatievormen in werkelijkheid de twee uitersten zijn van een – zoals 
ik dat in 1996 heb genoemd – glijdende schaal waarop zich tal van tussenvor-
men bevinden die zich in de praktijk kunnen voordoen:

  ‘In werkelijkheid lijkt men in de praktijk juist te experimenteren met moderne bouw-

contractvormen, waarin aan de opdrachtgever nu eens een passieve, dan weer een 

meer actieve invloed op het totale bouwproces wordt toegekend. Uitgaande van de 

rol die de opdrachtgever in het bouwproces vervult, zou er als het ware een glijdende 

schaal kunnen worden getekend, te beginnen bij het klassieke model en eindigend 

bij die moderne bouwcontractvorm waarin de door de opdrachtgever uit te oefenen 

taken en bevoegdheden volstrekt zijn geminimaliseerd. In het laatste geval beperkt 

de opdrachtgever zich dan tot de communicatie van zijn behoeften en ideeën aan de 

bouwer, waarna hij zich van verdere beïnvloeding van het bouwproces onthoudt. Op 

deze glijdende schaal bevinden zich vervolgens tal van varianten, afhankelijk van de 

concrete rol die door de opdrachtgever in het bouwproces wordt vervuld.’46

Het is deze realiteit die men destijds heeft geprobeerd te ‘vangen’ bij het ontwik-
kelen van een naadloos op de UAV aansluitende UAVgc.47 Dat is gebeurd door in 
de UAVgc te voorzien in flexibele bepalingen die rekening houden met een  
 

46 C.E.C. Jansen, ‘Grondbeginselen van moderne bouwcontractvormen’, in: De ontwerpende bouwer 
1996, a.w. p. 12-13. Zie voor een nadere toespitsing van deze benadering op de traditionele en de 
geïntegreerde bouworganisatievorm dezelfde op p. 20-24 respectievelijk p. 38-39 en p. 41-42. Zie ook 
de gezichtspunten 1.1 t/m 1.11 in M.A.M.C. van den Berg en C.E.C. Jansen, ‘De contractuele aanspra-
kelijkheid van de ontwerpende bouwer – Gezichtspunten’, in: De ontwerpende bouwer 1996, a.w. p. 
97-99.
47 Dat is door de tegenstanders van een integratie van de UAV in de UAVgc overigens ook niet ont-
kend, zie Chao-Duivis, Cobouw 1 november 2001 en Van den Berg, BR 2004, p. 735.

contracteringspraktijk die op dat moment niet alleen gevarieerd, maar ook nog 
zoekende was.48 

Het bekendste voorbeeld van zo’n flexibele bepaling is ongetwijfeld het door 
contractpartijen in te vullen artikel 5 van de Model Basisovereenkomst (MBO), 
waarmee zij de mate van ontwerpverantwoordelijkheid van de bouwer nader 
kunnen regelen. Het ontwerpen van een bouwproject komt, kort gezegd, neer op 
het op papier steeds verder concretiseren van de verwachtingen van de opdracht-
gever: abstracte, functionele eisen worden opgelost in technisch gedetailleerde 
eisen. Hoe meer de opdrachtgever (of diens adviseur) in dat proces zelf het voor-
touw neemt, des te minder vrijheid voor de bouwer overblijft om ook zelf nog 
ontwerpkeuzes te maken. Artikel 5 MBO faciliteert wat dat betreft de toepassing 
van een aantal varianten binnen de geïntegreerde bouworganisatievorm. Die 
bepaling ‘stuurt’ echter niet op het volledig in handen van de bouwer geven van 
de ontwerpverantwoordelijkheid binnen de geïntegreerde bouworganisatievorm. 
Toegegeven, voor alle varianten geldt dat zij uitgaan van een bepaalde ontwerp-
verantwoordelijkheid van de bouwer. Maar artikel 5 MBO laat partijen nadrukke-
lijk de ruimte om te kiezen voor een variant waarbij die verantwoordelijkheid is 
geminimaliseerd tot het uitwerken van het definitieve ontwerp van de opdracht-
gever naar een uitvoeringsontwerp.49 Die variant ligt zeer dicht aan tegen de 
traditionele bouworganisatievorm en kan daar in de praktijk – zo zal hierna nog 
blijken – zelfs mee overlappen.

Een ander voorbeeld dat laat zien hoe men bij het ontwikkelen van de UAVgc 
heeft geprobeerd de praktijk van dat moment te faciliteren, vindt men terug 
in de bepalingen die betrekking hebben op de mate waarin de opdrachtgever 
invloed kan uitoefenen op de prestatie van de bouwer door het toepassen van 
methoden van contractbeheersing.

48 Zie Toelichting bij Model Basisovereenkomst en UAV-GC 2005, p. 8-9. Ook Bouwend Nederland 
lanceerde in 2003 een op die praktijk aangepaste versie van het VGBouw Model Bouwcontract voor 
ontwerp en realisatie 1998, zie het voorwoord op p. 5 van het BouwNed Model Bouwcontract voor 
ontwerp en realisatie 2003.
49 Uit de Toelichting bij art. 5 MBO blijkt evenmin dat de opstellers van de UAVgc beoogd hebben 
die ruimte te beperken, ook niet door het geven van een aanbeveling aan de opdrachtgever met de 
strekking de ontwerpwerkzaamheden maar zoveel mogelijk bij de bouwer te leggen, zie Toelichting bij 
Model Basisovereenkomst en UAV-GC 2005, p. 8 en p. 21. 
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Wat het uitoefenen van actieve invloed betreft, roept de toelichting op de UAVgc 
de opdrachtgever inderdaad op om terughoudendheid te betrachten.50 De toe-
lichting doet dat echter niet dan nadat is vastgesteld dat noch de bepalingen 
van de MBO, noch de UAVgc, actief ingrijpen door de opdrachtgever uitsluiten, 
net zo min als de UAV dat doet.51 Het enige verschil dat wat dit betreft tussen 
de UAV en de UAVgc lijkt te bestaan, houdt verband met de in § 14 lid 6 UAVgc 
opgenomen limitatieve gronden op basis waarvan de bouwer kan weigeren een 
door de opdrachtgever opgedragen contractwijziging uit te voeren. Ik heb in 
mijn preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht in 2001 echter al laten zien 
dat de praktische betekenis van dat verschil mijns inziens niet moet worden 
overschat en volsta hier dan ook met een verwijzing.52 

Wat het uitoefenen van passieve invloed betreft – het toetsen of de prestatie van 
de bouwer aan de overeengekomen eisen voldoet – is het onderscheid tussen de 
geïntegreerde en de traditionele bouworganisatievorm eveneens betrekkelijk. 
De bepalingen in de UAVgc die met deze materie verband houden, zijn opnieuw 
bedoeld om een gevarieerde praktijk te faciliteren, waarbij de ene opdrachtge-
ver behoefte heeft aan vergaande toetsingsmogelijkheden – vergelijkbaar met 
het uitoefenen van directietoezicht in de traditionele bouworganisatievorm53 
– terwijl de andere opdrachtgever zich juist wil beperken tot systeemtoezicht: 
het toetsen van de resultaten van de door de bouwer zelf uitgevoerde kwaliteits-
controles.54 Het principiële verschil tussen de UAVgc en de UAV is niet dat de 
opdrachtgever onder de UAVgc over minder mogelijkheden tot het uitvoeren van 
toetsingen zou beschikken dan hij onder de UAV heeft, maar dat hij die moge-
lijkheden vooraf zal moeten vastleggen en afbakenen in het door de bouwer op  
 
50 Toelichting bij Model Basisovereenkomst en UAV-GC 2005, p. 8-9 en vooral p. 57.  
51 Toelichting bij Model Basisovereenkomst en UAV-GC 2005, p. 8-9. Zie meer uitvoerig over de 
betekenis van de oproep tot terughoudendheid in de toelichting: C.E.C. Jansen (m.m.v. A.M.J. Vos), 
Totstandkoming en inhoud van design & construct-contracten voor complexe infrastructurele projecten, Pread-
vies voor de Vereniging voor Bouwrecht nr. 29, Kluwer: Deventer 2001, p. 132-133.
52 Jansen, Preadvies VBR 2001, a.w. p. 131-132. Ik vind de reactie van de Werkgroep Herziening UAV 
op het voorstel van Herber om § 36 lid 3 UAV uit te breiden met de weigeringsgronden genoemd in § 
14 lid 6 UAVgc dan ook niet overtuigend. De werkgroep stelt dat de uitgewerkte opsomming in § 14 
lid 6 UAVgc ‘past bij dat type contract. De verhoudingen onder UAV contract liggen anders en moet 
het uitgangspunt zijn, dat de aannemer in beginsel gehoor geeft aan de bestekswijzigingen en slechts 
binnen bepaalde grenzen zulks mag weigeren’, zie Ontstaansgeschiedenis UAV 2012, a.w. p. 179.
53 Zie Van den Berg en Jansen, BR 2001, p. 637. Omgekeerd geldt voor de traditionele bouworganisa-
tievorm dat directietoezicht zich in de praktijk in sommige gevallen beperkt tot incidentele controles 
van cruciale onderdelen van de prestatie van de bouwer, zie Strang, TBR 2012/139, p. 781. 
54 Zie Toelichting bij Model Basisovereenkomst en UAV-GC 2005, p. 9. Vergelijk ook J.N. de Koning, 
‘Het schemergebied tussen UAV en UAV-GC’, BR 2009/186, p. 1007.

te stellen toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden, het keuringsplan uitvoerings-
werkzaamheden en het acceptatieplan.55 Dat verschil heeft ook overigens niet zo 
veel van doen met het gepercipieerde onderscheid tussen de traditionele en de 
geïntegreerde bouworganisatievorm. Het verschil houdt veel meer verband met 
het feit dat het denken over methoden van contractbeheersing ten tijde van de 
totstandkoming van de UAVgc inmiddels verder was ontwikkeld dan ten tijde 
van de voorlaatste herziening van de UAV in 1989. 

Al met al is dat het onderscheid tussen de traditionele en de geïntegreerde bouw-
organisatievorm in theorie en op basis van de UAVgc veel minder strikt dan 
wel eens lijkt te worden gedacht. Voor de discussie over de mogelijke integratie 
van de UAV in de UAVgc betekent dit mijns inziens het volgende. Het tegenar-
gument van het gepercipieerde principiële onderscheid weegt in die discussie 
onvoldoende op tegen het argument dat vóór die integratie pleit. Gegeven dat de 
UAV en de UAVgc immers beide op dezelfde normatieve uitgangspunten zijn 
gebaseerd, valt er vanuit een oogpunt van systeemconsistentie wat voor te zeg-
gen om de beide standaardvoorwaarden in één juridisch-administratief kader te 
integreren. 

55 Toelichting bij Model Basisovereenkomst en UAV-GC 2005, p. 9, p. 25-26, p. 69-72. 
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Dat het onderscheid tussen de traditionele en de geïntegreerde bouworganisatie-
vorm in theorie veel minder scherp is dan wel eens lijkt te worden gedacht, laat 
natuurlijk onverlet dat er aan het einde van de vorige eeuw de facto wel degelijk 
een onderscheid is gecreëerd met de totstandkoming van de UAVgc naast de 
UAV. Destijds was dat overigens helemaal geen probleem. Integendeel, met 
het tot stand brengen van de UAVgc werd een uniform juridisch-administratief 
kader opgeleverd dat opdrachtgevers de ruimte en de flexibiliteit bood om bin-
nen de geïntegreerde bouworganisatievorm een nieuwe contracteringspraktijk te 
ontwikkelen die naadloos zou kunnen aansluiten op de reeds 200 jaar bestaande 
traditionele praktijk. Die praktijk heeft zich vervolgens inderdaad kunnen ont-
wikkelen, maar daarbij is de overgang tussen de beide vormen in de loop der 
jaren toch minder naadloos gebleken dan de opstellers van de UAVgc hebben 
beoogd. Ik wijs in dat verband op een aantal ontwikkelingen die verband houden 
met de twee aspecten die ik hiervoor al besprak: de toe- en verdeling van de ont-
werpverantwoordelijkheid en de invloed die de opdrachtgever op de prestatie van 
de bouwer uitoefent door het toepassen van methoden van contractbeheersing.56

Wat het eerste aspect betreft, noemde ik al dat artikel 5 MBO partijen nadruk-
kelijk de ruimte laat om te kiezen voor een variant van de geïntegreerde bouwor-
ganisatievorm, waarbij de ontwerpverantwoordelijkheid van de bouwer is gemi-
nimaliseerd tot het uitwerken van het definitieve ontwerp van de opdrachtgever 
naar een uitvoeringsontwerp. De praktijk maakt gretig gebruik van die ruimte, 
maar laat daarbij ook zien dat het onderscheid tussen de traditionele en de geïn-
tegreerde bouworganisatievorm meer dan vloeiend is. Zo wees De Koning er 
enkele jaren geleden al op dat het regelmatig voorkomt dat een opdrachtgever 
kiest voor toepassing van de traditionele bouworganisatievorm – en in dat kader 
contracteert op basis van de UAV – maar tegelijkertijd van de bouwer verlangt 
dat deze eerst nog detailontwerpwerkzaamheden verricht alvorens met de uit-
voering van het bouwproject te starten.57 Ook tijdens de herziening van de UAV 
is vanuit de praktijk op dit fenomeen gewezen.58 Vanuit het perspectief van de 
glijdende schaal van bouworganisatievormen is deze ontwikkeling niet pro-
blematisch. Maar zij kan wel problematisch zijn vanuit het perspectief van het 
onderscheid dat tussen de beschikbare juridisch-administratieve kaders is aan-

56 Zie paragraaf 4. 
57 Zie hierover De Koning, BR 2009/186, p. 1004, die deze variant aanduidt als Engineering & Con-
struct (E&C).
58 Zie Ontstaansgeschiedenis UAV 2012, a.w. p. 42, waarin verslag wordt gedaan van het door R. van 
der Kroef ingebrachte commentaar. 

5.
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ontwikkelingen faciliteren



Een werk tot stand brengen  2726  Een werk tot stand brengen

gebracht.59 De Koning heeft zich in dat verband bijvoorbeeld afgevraagd waarom 
opdrachtgevers, wanneer zij detailontwerpwerkzaamheden aan de bouwer wil-
len opdragen, in die situatie niet kiezen voor de UAVgc. Hij komt tot de volgende 
analyse:

  ‘Het gevolg van een kleine verschuiving in de taakverdeling heeft dan echter een 

groot effect op de contractverhoudingen, want het hanteren van de UAV-GC leidt tot 

een geheel andere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een tussenweg is 

er momenteel niet en het is de vraag of hier geen andere oplossing voor mogelijk is.’60

Dat zou wel eens de kern van de zaak kunnen zijn. Het door sommigen gemaak-
te strikte onderscheid tussen de verschillende bouworganisatievormen bestaat 
niet in de werkelijkheid, maar in de juridische kaders waarmee we die werke-
lijkheid eind vorige eeuw hebben geprobeerd te vangen en nog altijd proberen 
vast te houden. Zoals gezegd was dat destijds geen probleem, maar mogelijk 
dreigt het dat nu wel te worden. Als gevolg van de scheiding tussen de UAV en 
de UAVgc – hoe naadloos ooit ook bedoeld – beleeft de praktijk het uitvoeren van 
projecten binnen traditionele en geïntegreerde contractverhoudingen als twee 
verschillende werelden. Dat kan tot onnodige onduidelijkheid binnen die ver-
houdingen leiden in die gevallen waarin de grenzen van het toepassingsgebied 
van beide sets van voorwaarden worden opgezocht. En dat is nu precies waar 
de praktijk geen behoefte aan heeft. Opdrachtgevers willen zich geen zorgen 
behoeven te maken over de aard en omvang van de ontwerpwerkzaamheden die 
zij in de markt uitvragen, ook niet wanneer zij dat doen in de perceptie dat zij 
voor de traditionele bouworganisatievorm hebben gekozen.

Die behoefte om te worden ontzorgd zal overigens alleen maar toenemen, gelet 
op een tweede ontwikkeling die valt te signaleren. Voor opdrachtgevers die kwa-
lificeren als aanbestedende diensten of speciale-sectorbedrijven in de zin van de 
Aanbestedingswet 2012 geldt sinds 1 april 2013 immers de verplichting om niet 
langer meer op prijs maar – in beginsel – op kwaliteit aan te besteden.61 

59 Zie M.A.M.C. van den Berg, Van horige tot maat? Over de emancipatie van de aannemer als contract-
partij (afscheidsrede Tilburg), Tilburg: Universiteit van Tilburg 2010, p. 37-38.
60 De Koning, BR 2009/186, p. 1007 en p. 1008.
61 Zie bijvoorbeeld art. 1.4 lid 2 jo. art. 2.114 en art. 3.74 Aw 2012.

De wet heeft daarmee een uitgangspunt van professioneel aanbestedingsbeleid 
gereguleerd dat voor overheidsaanbestedingen in de bouw al langer werd gehul-
digd.62 Overheidsopdrachtgevers zullen deze verplichting in de huidige situatie 
ook willen kunnen operationaliseren binnen de kaders van de traditionele bouw-
organisatievorm. Daarbij zullen zij dan echter worden geconfronteerd met het 
zojuist gesignaleerde probleem.

Dat probleem komt eveneens in beeld wanneer ontwikkelingen op het gebied 
van methoden van contractbeheersing in de discussie worden betrokken. Ik 
wees er hiervoor al op dat de verschillen die wat dat betreft tussen de UAV en 
de UAVgc bestaan, vooral verband houden met het feit dat het denken over 
methoden van contractbeheersing zich aan het einde van de vorige eeuw sterk 
heeft ontwikkeld en dat die ontwikkelingen destijds hun vertaling in de UAVgc 
hebben gevonden. De ontwikkelingen zijn op dit terrein echter niet stil blijven 
staan.63 Ook binnen de traditionele bouworganisatievorm blijkt al enige tijd 
behoefte te bestaan aan andere methoden van contractbeheersing dan de metho-
de van directievoering, hetgeen inmiddels heeft geleid tot de aanbeveling om het 
gebruik van systeemgerichte contractbeheersing voor deze vorm verder te onder-
zoeken.64 Voor zover die methode nu al wordt toegepast, sluit de UAV daar ech-
ter onvoldoende bij aan. Dat ook dat aspect van het onderscheid tussen de UAV 
en de UAVgc als problematisch wordt ervaren, moge niet alleen blijken uit het 
eerder genoemde feit dat twee van de vier bouwministeries hebben geweigerd de 
beschikking tot vaststelling van de UAV 2012 te ondertekenen,65 maar ook uit de 
kritische reacties die de aldus in stand gehouden inconsistentie tussen de beide 
juridisch-administratieve kaders heeft opgeroepen.66

Alle zojuist genoemde ontwikkelingen kunnen elk afzonderlijk in verband wor-
den gebracht met de meer algemene ontwikkeling tot vernieuwing en cultuur-
verandering in de bouw. In dat kader is al veel werk verzet door vooral  

62 Zie bijvoorbeeld Gunnen op waarde: hoe doe je dat? Praktische handreiking voor bouwopdrachten, 
CROW-publicatie 253, Ede: CROW 2007. Vergelijk ook C.E.C. Jansen/Regieraad Bouw, Leidraad Aan-
besteden Bouwopdrachten 2009, Ede: CROW 2009, p. 317.
63 Zie bijvoorbeeld het in opdracht van de Rijksgebouwendienst door het Instituut voor Bouwrecht 
verrichte onderzoek: Contractbeheersing en toezicht: De Rijksgebouwendienst, Den Haag: Instituut voor 
Bouwrecht 2011, waarvan verslag wordt gedaan door Strang, TBR 2012/139, p. 777-784. 
64 Strang, TBR 2012/139, p. 783.
65 Zie TBR 2012/141, p. 789.
66 Herber, TBR 2011/76, p. 414-420; G.L. van ’t Hof, ‘De herziening van par. 12 UAV 1989. Een voor-
stel tot meer werk’, BR 2011/68, p. 308-312.
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de grote professionele opdrachtgevers. Andere opdrachtgevers – de goeden niet 
te na gesproken – vinden echter nog te weinig aansluiting bij die vernieuwing 
en verandering. Dat komt niet doordat deze opdrachtgevers de glijdende schaal 
tussen de traditionele en de geïntegreerde bouworganisatievorm als een hellend 
vlak ervaren, getuige de ervaringen die zij – binnen de kaders van hun keuze 
voor de traditionele vorm – nu al bereid zijn op te doen met aspecten van geïn-
tegreerd werken en alternatieve methoden van contractbeheersing. Wat deze 
opdrachtgevers belemmert in het boeken van vooruitgang in het proces van 
vernieuwing en verandering, is dat zij de sprong naar de UAVgc vanuit het ver-
trouwde juridische kader dat de UAV hen altijd heeft geboden als te groot en met 
te veel onzekerheid omgeven ervaren. Om nu te voorkomen dat het proces van 
vernieuwing en verandering in de bouw stagneert, moet die belemmering wor-
den weggenomen. De vraag is dan natuurlijk, hoe dat zou moeten gebeuren.

Mijns inziens moet het probleem niet worden opgelost door nu alsnog te gaan 
inzetten op een zware herziening van de UAV 2012, met als uitgangspunt dat 
de toepassing daarvan beperkt dient te blijven tot de zuivere traditionele bouw-
organisatievorm, waarin de verantwoordelijkheid van de bouwer beperkt blijft 
tot louter uitvoeringswerkzaamheden. Die oplossing faciliteert namelijk niet 
die opdrachtgevers die naast die uitvoeringswerkzaamheden ook detailont-
werpwerkzaamheden aan bouwers willen opdragen, maar voor wie de sprong 
naar de UAVgc nog te groot en te onzeker is. Een alternatieve oplossing die De 
Koning heeft aangedragen om dit probleem op te lossen, bestaat uit een zoda-
nige aanpassing van de UAV dat ook de detailontwerpwerkzaamheden aan de 
bouwer kunnen worden opgedragen.67 Dat lijkt op het eerste oog een sympathiek 
voorstel, maar deze oplossing creëert een nieuw probleem. Er ontstaat daardoor 
namelijk een gedeeltelijke overlap tussen het toepassingsgebied van de UAV en 
de UAVgc. Dat probleem zou men natuurlijk weer kunnen oplossen door de laat-
ste in artikel 5 MBO opgenomen optie te schrappen, waardoor het toepassingsge-
bied van de UAVgc niet langer meer de variant van de geïntegreerde bouworga-
nisatievorm omvat waarin de bouwer verantwoordelijk is voor de uitwerking van 
het definitief ontwerp tot het uitvoeringsontwerp.68 Het is echter de vraag of met  

67 De Koning, BR 2009/186, p. 1007 en p. 1008.
68 Een oplossing die Van den Berg mogelijk zal aanspreken, zie Van den Berg, BR 2004, p. 735: 
‘Het wezenskenmerk van de contractvormen waarvoor de UAV-GC zijn bedoeld, bestaat immers in 
de integratie van de bouwprocesfuncties ontwerpen en uitvoeren. Tegen die achtergrond vind ik het 
eigenlijk al te ver gaan dat de UAV-GC ook de optie bieden dat de opdrachtgever het definitief ontwerp 
verzorgt.’

die oplossing niet het oorspronkelijke probleem wordt verplaatst naar de gevallen 
waarin de wat minder op de traditionele bouworganisatievorm georiënteerde 
opdrachtgevers zouden willen overschakelen naar een wat meer geïntegreerde 
manier van werken. Voor hen biedt de UAV in die gevallen dan opnieuw een 
weliswaar vertrouwd maar minder geschikt juridisch-administratief kader.

Om het hiervoor gesignaleerde probleem echt te kunnen oplossen, zal men 
mijns inziens moeten inzetten op volledige integratie van de juridisch-adminis-
tratieve kaders voor traditionele en geïntegreerde bouworganisatievormen. In 
aanvulling op het hiervoor weerlegde tegenargument, namelijk dat het onder-
scheid tussen de traditionele en de geïntegreerde bouworganisatievorm principi-
eel aan die integratie in de weg zou staan,69 is in het verleden door verschillende 
auteurs betoogd dat het naast elkaar laten voortbestaan van de UAV en de UAVgc 
de voorkeur heeft omdat er anders alleen maar verwarring zou ontstaan in een 
praktijk die nu eenmaal vertrouwd is met die verschillende voorwaarden te 
werken.70 Dat dit aanvullende tegenargument destijds door niemand echt werd 
uitgewerkt,71 kan ik achteraf bezien eigenlijk wel begrijpen. Het ontbreken van 
het voordeel dat ik met de voorgestelde integratie op het oog had – één coherent 
systeem van uniforme juridisch-administratieve voorwaarden met bijbehorende 
reductie van transactiekosten72 – werd tien jaar geleden immers nog helemaal 
niet als een probleem ervaren. Met de kennis van nu valt in datzelfde aanvul-
lende tegenargument echter een deel van het zojuist gesignaleerde bijkomende 
probleem te onderkennen. Het is niet ondenkbaar dat het diezelfde traditioneel 
ingestelde opdrachtgevers (en ook bouwers?) zijn die huiveren voor de sprong 
van de UAV naar de UAVgc, die de vertrouwdheid van het naast elkaar bestaan 
van die twee juridisch-administratieve kaders zo blijven koesteren. Daarmee 
bedoel ik natuurlijk niet te zeggen dat ik met het voorstel tot integratie van de 
UAV in de UAVgc er op uit ben om gevoelens van onzekerheid en verwarring 
aan te wakkeren. Wat ik bedoel te zeggen, is dat het naast elkaar bestaan van de 
twee voorwaardensets zelf wel eens zou kunnen bijdragen aan die gevoelens, 
met als gevolg dat de betrokken actoren een terughoudende opstelling kiezen in 
het proces van vernieuwing en cultuurverandering in de bouw.

69 Zie paragraaf 4.
70 Zo begrijp ik althans Van den Berg, BR 2004, p. 735; Chao-Duivis, Cobouw 1 november 2001; 
dezelfde, Cobouw 25 november 2003; Van Werven, BR 2004, p. 739; S.G. Kaai, ‘UAV 2012 vanuit het 
perspectief van de aannemer’, TBR 2012/158, p. 880-881.
71 Een begin van een uitwerking vindt men overigens wel terug bij Van Werven BR 2004, p.739.
72 Zie paragraaf 3.
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Uniforme juridisch-administratieve voorwaarden volgen als het goed is de ont-
wikkelingen in de praktijk. En die praktijk voegt zich op haar beurt weer binnen 
de uniforme kaders die deze voorwaarden bieden, net zo lang totdat die kaders 
gaan knellen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen die niet dan wel onvol-
doende binnen die kaders passen. Dat is het stadium waarin we mijns inziens 
al enige tijd verkeren. We zullen die kaders daarom moeten aanpassen aan de 
nieuwe werkelijkheid. 

Het is mijn overtuiging dat die nieuwe werkelijkheid zich niet meer zo gemak-
kelijk als voorheen laat vangen in duidelijk van elkaar te onderscheiden uniforme 
administratieve voorwaarden, daar waar de praktijk het grensgebied tussen 
de traditionele en de geïntegreerde bouworganisatievorm immers als vloeiend 
lijkt te ervaren. Met de integratie van de UAV in de UAVgc – waarbij natuurlijk 
ook de UAVgc zelf flink onder handen zal moeten worden genomen – moet één 
uniform juridisch kader tot stand worden gebracht dat niet alleen beter aansluit 
op die werkelijkheid, maar dat daarenboven de hiervoor genoemde ontwikkelin-
gen, cultuurverandering en innovatie in de bouw beter kan faciliteren. Door die 
integratie zal de overstap van een traditionele naar een geïntegreerde contracte-
ringspraktijk voor veel opdrachtgevers en marktpartijen vloeiender en daardoor 
gemakkelijker kunnen verlopen, waardoor de vernieuwing in de sector moge-
lijk sneller haar beslag zal kunnen krijgen. Wanneer de focus minder op de 
met onzekerheden omgeven verschillen tussen de te onderscheiden juridische 
kaders ligt, zullen partijen zich bovendien meer kunnen richten op de bouw-
opgave zelf. Marktpartijen zullen de vloeiende overgang van een traditionele 
naar een geïntegreerde wijze van werken beter in hun bedrijfsprocessen kunnen 
implementeren. Ook andere bouwbrede ontwikkelingen die het niveau van het 
gepercipieerde onderscheid tussen de traditionele en de geïntegreerde bouworga-
nisatievorm overstijgen, zullen dan eveneens beter tot hun recht kunnen komen. 
Ik noem bijvoorbeeld Systems Engineering, de toepassing van Bouw Informatie 
Modellen (BIM),73 de introductie van ketenintegratie in de bouw,74 Best Value 

73 Zie daarover M.A.B. Chao-Duivis, ‘Juridische implicaties van het werken met BIM’, TBR 2009/44, 
p. 204-212; S. Van Gulijk, ‘Interactief communiceren in de bouw’, in: M.A.B. Chao-Duivis, C.E.C. 
Jansen en J.B.M. Vranken (red.), Alleen Samen. Opstellen aangeboden aan prof.mr. M.A.M.C. van den 
Berg, Den Haag: Stichting Instituut voor Bouwrecht 2010, p. 50-52; W. van de Koot, ‘De inbedding van 
Bouw Informatie Modellen (BIM) in Nederlandse Bouwcontracten’, TBR 2013/140, p. 951-959.
74 Zie M.R. de Boer, ‘Ketenintegratie, een toverwoord’ in: Van den Berg-bundel 2010, a.w. p. 107-119; 
M.A.B. Chao-Duivis en J.W.F. Wamelink, Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidis-
ciplinaire benadering, Preadvies Vereniging voor Bouwrecht Nr. 41, Den Haag: Instituut voor Bouw-
recht 2013.

Procurement75 en de bredere behoefte om te kunnen sturen op verbetering van 
kwaliteitsborging in het bouwproces,76 al dan niet door verbetering van (interac-
tieve) communicatie en samenwerking tussen de verschillende betrokken acto-
ren77. 

75 J. Van de Rijt en S. Santema, Prestatieinkoop. Met Best Value naar succesvolle projecten, derde druk, 
Pijnacker, Graphicom International 2013.
76 M.A.B. Chao-Duivis en H.P.C.W. Strang, Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de 
bouw. Onderzoek naar privaatrechtelijke verbeteringsmogelijkheden van de bouwkwaliteit, Den Haag: Insti-
tuut voor Bouwrecht 2013.
77 Zie daarover bijvoorbeeld H.W.R.A.M. Janssen, ‘De ontwikkeling van de aannemingsovereenkomst; 
van confrontatiemodel naar geïntegreerde samenwerking(?)’, in: Van Wijngaarden-bundel 2003, a.w. 
p. 267-281; J.M. Barendrecht, S. van Gulijk, C.E.C. Jansen en M.B.M. Loos ‘Principles of European 
Law on Service Contracts (PEL SC) in bouwcontractenrechtelijk perspectief’, TBR 2008/137, p. 704-
705; Y.P. Kamminga, Towards Effective Governance Structures for Contractual Relations. Recommendations 
from Social Psychology, Economics and Law for Improving Project Performance in Infrastructure Projects 
(diss. Tilburg), Tilburg: Tilburg University 2008; Van Wassenaer en Thomas, Preadvies VBR 2008, 
a.w. p. 76-77, p. 123 en p. 165-166; Van den Berg, in: 40 jaar Instituut voor Bouwrecht, a.w. p. 70; de-
zelfde, afscheidsrede Tilburg, p. 18-20; S. van Gulijk, ‘Interactief communiceren in de bouw’, in: Van 
den Berg-bundel 2010, a.w. p. 43-55 en de andere bijdragen in die bundel met betrekking tot alterna-
tieve vormen van samenwerking in de bouw, op p. 3-119; S. van Gulijk en L.H. Muller, ‘Het belang van 
coördinatie bij nevenaanneming; een aantal specifieke problemen met betrekking tot de coördinatie-
overeenkomst; een pleidooi voor multilaterale communicatie’, TBR 2011/58, p. 315-321. Zie eerder en 
meer terughoudend Van Werven, BR 2004, p. 736.
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Naast het tegenargument dat de traditionele en de geïntegreerde bouworganisa-
tievorm principieel van elkaar zouden verschillen en dat het naast elkaar laten 
voortbestaan van de UAV en de UAVgc helderheid voor de praktijk zou bieden, 
is er nog een ander argument ingebracht tegen het voorstel om de UAV in de 
UAVgc te integreren. Dat tegenargument komt er op neer dat die integratie prak-
tisch niet uitvoerbaar zou zijn. Van Werven heeft het als volgt verwoord:

  ‘De moeilijkheid daarvan lijkt me dat de opdrachtgever (of zijn adviseur) per geval 

uitdrukkelijk zal moeten aangeven welk onderdeel van de voorwaarden van toepas-

sing is: het deel geschreven voor de traditionele bouworganisatievorm, of het deel 

voor een geïntegreerde aanpak (in welk geval dan ook nog moet worden aangegeven 

waaruit de bemoeienissen van het bouwbedrijf in de sfeer van het ontwerp bestaan). 

Het lijkt mij voor de makers van die alomvattende voorwaarden ook lastig om die 

voorwaarden uit elkaar te houden. In meen dat er ook geen internationale voorbeel-

den zijn van dat soort alomvattende voorwaarden, hetgeen mij een teken aan de wand 

lijkt.’78

In 2004 schreef ik half schertsend dat die integratie wel even op een vrijdagmid-
dag zou kunnen worden uitgevoerd.79 Dat kan natuurlijk niet, zeker niet wan-
neer het voorstel – ik kom daar aan het slot van deze rede nog op terug – nog 
verder zou worden uitgebreid. Wel sta ik in beginsel nog steeds achter de sugges-
tie die ik destijds heb gedaan met betrekking tot de wijze waarop de integratie 
tot stand zou kunnen worden gebracht. Die suggestie was om artikel 5 MBO uit 
te breiden met de optie waarbij de bouwer het bouwproject uitvoert op basis van 
een door of namens de opdrachtgever vervaardigd bestek. Door die optie aan te 
vinken zouden contractpartijen dan – net zoals het geval is wanneer zij een van 
de andere in artikel 5 MBO genoemde opties aanvinken – de UAVgc integraal 
van toepassing verklaren op het door hen gesloten bouwcontract. Anders dan 
Van Werven lijkt te veronderstellen, heb ik geen constructie voor ogen waarbij 
met dat aanvinken slechts onderdelen van de voorwaarden van toepassing zou-
den zijn. Door de nauwe juridisch-technische samenhang tussen de MBO en de 
daarbij behorende annexen enerzijds en de statische UAVgc anderzijds, passen 
die voorwaarden zich als het ware automatisch aan aan de projectspecifieke  
keuzes die contractpartijen in de MBO en de annexen hebben gemaakt.80 

78 Van Werven, BR 2004, p. 739.
79 Jansen, Cobouw 11 maart 2004.
80 Vergelijk Toelichting bij Model Basisovereenkomst en UAV-GC 2005, p. 10-11.

6.
Tegenargument: 

één uniform juridisch- 
administratief kader 

kán niet
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Daardoor leent de UAVgc zich in beginsel voor integrale toepassing binnen 
de kaders van elke variant van de geïntegreerde en, zou ik daaraan willen toe-
voegen, de traditionele bouworganisatievorm. Natuurlijk zal gedegen moeten 
worden onderzocht hoe de uitbreiding van artikel 5 MBO voor de verschillende 
bepalingen in de UAVgc zal uitpakken en welke van die bepalingen als gevolg 
van die uitbreiding eventueel herijking behoeven. Maar ik heb alle vertrouwen 
in het resultaat van die operatie.

Dat er – zoals Van Werven in 2004 stelde – geen internationale voorbeelden 
bestaan van het type voorwaarden dat ik op het oog heb, vind ik een onvol-
doende overtuigend tegenargument. Het is allereerst de vraag of dat argument 
ook heden ten dage nog geldt.81 Ten tweede: hoewel er vóór 2006 wereldwijd 
gezien ook geen algemene regels voor dienstverleningsovereenkomsten beston-
den, is men er toch in geslaagd – nota bene hier in dit huis – om die regels te 
ontwikkelen.82 Regels die – in de derde plaats – ook overigens één uniform 
juridisch kader bieden voor zowel bouwcontracten die worden gesloten binnen 
de traditionele als binnen de verschillende varianten van de geïntegreerde bouw-
organisatievorm. Daarnaast wijs ik er op dat in ons eigen recht titel 7.12 BW 
eveneens voorziet - weliswaar slechts op hoofdlijnen - in dat ene geïntegreerde 
juridisch-administratieve kader dat ik op het oog heb. Dat dit wettelijk kader te 
beperkt en te weinig gedifferentieerd is om te kunnen voldoen aan de behoeften 
van de praktijk en dat dit in het verleden de aanzet heeft gegeven tot de ontwik-
keling van uniforme administratieve voorwaarden,83 doet niet af aan het punt 
dat ik hier probeer te maken. Tot slot: het argument dat er geen internationale 
voorbeelden bestaan heeft in een grijs verleden – toen er wereldwijd bezien nog 
geen uniforme administratieve voorwaarden voor geïntegreerde bouworganisa-
tievormen bestonden – mensen er niet van weerhouden om dergelijke voorwaar-
den te ontwikkelen. Het lijkt me eerlijk gezegd ook overigens een veel lastigere 
klus om de juridische-administratieve kaders voor traditionele ontwerpcontrac-
ten en traditionele uitvoeringscontracten te integreren in één kader, dan het  
 
81 Dat zou nader moeten worden onderzocht. Zie hierover bijvoorbeeld ook Van Wassenaer en Tho-
mas, Preadvies VBR 2008, a.w. p. 79-92.
82 Zie Book IV, Part C (Services) van de Draft Common Frame of Reference, zie Principles, Definitions 
and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR), Outline Edition, 
Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law 
(Acquis Group), München: Sellier European Law Publishers 2009. Zie daarover Barendrecht e.a., 
TBR 2008/137, p. 689-705. Zie daarover ook Asser/Van den Berg 7-VI 2013/28; M.A.B. Chao-Duivis, 
‘Boekbespreking: Principles of European Law, Service Contracts’, TBR 2009/121, p. 622-632.
83 Art. 7A:1637 (oud) BW.

juridisch-administratieve kader voor traditionele uitvoeringscontracten op te 
nemen in een kader voor geïntegreerde ontwerp- en uitvoeringscontracten: de 
lastigste hobbel is in feite al eind jaren negentig genomen met het tot stand 
brengen van de UAVgc. 
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Aan het einde van deze rede kom ik nog een keer terug op het belangrijkste 
argument op basis waarvan ik tien jaar geleden de integratie van de UAV in de 
UAVgc bepleitte: de wenselijkheid – bezien vanuit het perspectief van de reduc-
tie van transactiekosten – van één coherent systeem van uniforme juridisch-ad-
ministratieve voorwaarden in de bouw.84 De recent uitgevoerde herziening van 
de UAV heeft mij namelijk tot een nieuw inzicht gebracht, dat met dat oude en 
mijns inziens nog altijd relevante argument verband houdt.

In een verkennende aanloop naar die herzieningsoperatie heeft Van Werven in 
2004 terecht gewezen op de gevolgen die een herziening van de UAV zou heb-
ben voor andere in de bouw gebruikte voorwaarden:

  ‘Overigens is de tekst van een behoorlijk deel van andere in de bouw gebruikte stan-

daardvoorwaarden, zoals de AVA en de UAV-GC 2000, op die van de UAV gestoeld. 

Waarmee ik wil zeggen dat, als wij aan de UAV peuteren, wij misschien ook wijzigin-

gen in die andere voorwaarden moeten aanbrengen.’85

Dat na voltooiing van de herziening van de UAV in 2012 geen wijzigingen in 
de UAVgc zijn aangebracht, heeft vooral te maken met het feit dat het bij een 
lichte herziening moest blijven.86 Zoals ik aan het begin van deze rede al meld-
de, is inmiddels echter de aanbeveling gedaan om alsnog over te gaan tot een 
meer ingrijpende herziening van de UAV, waarbij dan ook andere voorwaarden 
betrokken zouden kunnen worden.87 In dat verband wordt niet alleen meer aan 
de UAVgc gedacht. Wat ik mij naar aanleiding van deze aanbeveling afvraag, is 
het volgende.

Is het eigenlijk niet vreemd dat, daar waar dit land rijk is aan uniforme juri-
disch-administratieve voorwaarden die van toepassing kunnen worden verklaard 
op tal van contractuele verhoudingen die binnen tal van bouworganisatievormen 
worden aangegaan, niemand echt de centrale regie in handen lijkt te hebben als 
het gaat om het tot stand brengen (en bewaken) van de onderlinge inhoudelijke 
samenhang tussen die verschillende voorwaarden?88 Het beeld dat bij mij  
 
84 Zie paragraaf 3.
85 Van Werven, BR 2004, p. 736. Zie ook op p. 739.
86 Zie paragraaf 2.
87 Zie paragraaf 2.
88 Het is al weer ruim dertig jaar geleden dat het rapport verscheen van de Werkgroep Standaardrege-
lingen in de Bouw, Harmonisatie van Standaardvoorwaarden in de bouw, Deventer: Kluwer 1981.

7.
Nogmaals: 

één coherent systeem 
(en een bijgesteld voorstel)
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bestaat, is dat er de afgelopen decennia weliswaar veel en goed werk is verricht 
bij het samenvoegen89 en herzien90 van bestaande voorwaardensets, alsook bij 
het ontwikkelen van nieuwe juridisch-administratieve voorwaarden voor nieuw 
opgekomen bouworganisatievormen,91 maar dat dit allemaal tamelijk op zichzelf 
staande operaties zijn geweest. Zelfs wanneer de betrokken vertegenwoordigers 
van opdrachtgevers en marktpartijen zich er bij zo’n operatie al van bewust zijn 
dat het wellicht nodig is ook andere voorwaarden eens onder de loep te nemen, 
lijkt dat laatste in de regel toch te worden beschouwd als een taak die op een 
later tijdstip door anderen moet worden opgepakt. Daarmee verloopt niet alleen 
het proces van het bewaken van de inhoudelijke samenhang tussen de ver-
schillende voorwaarden, maar ook het laten aansluiten van die voorwaarden op 
allerlei bouwbrede ontwikkelingen, waar ik eerder op wees, te fragmentarisch.92 
Als ik dit inzicht verbind met het voorstel om de UAV in de UAVgc te integreren, 
kom ik tot de volgende bijstelling van dat voorstel.

Om de zojuist geschetste gefragmenteerde benadering te doorbreken, is meer 
nodig zijn dan alleen die integratie. Wat nodig is, is dat voor allerlei vraagstuk-
ken en ontwikkelingen die generiek zijn voor alle bouworganisatievormen inte-
graal wordt nagegaan of en hoe zij in één coherent uniform juridisch-adminis-
tratief kader zouden kunnen worden geregeld.93 Een kader, waarin bijvoorbeeld 
het vraagstuk van de toe- en verdeling van ontwerprisico’s en andere heikele risi-
co’s voor alle bouwcontracten op een consistente en voor alle betrokken actoren 
aanvaardbare manier wordt geregeld. Dat laatste is niet alleen van belang voor de 
traditionele bouworganisatievorm, wanneer de ontwerp- en uitvoeringsfunctie 
gescheiden worden uitbesteed, maar ook voor de geïntegreerde vorm, waarin de 
bouwer beide functies weliswaar geïntegreerd aanneemt maar vervolgens één of 
beide functies op zijn beurt toch weer traditioneel uitbesteedt.  
 
89 De SR 1997 en de RVOI 2001 zijn in 2005 opgegaan in DNR 2005. In 2012 zijn de UAV-TI 1992 in 
de UAV geïntegreerd. 
90 De UAVgc in 2005, DNR in 2011, de UAV in 1989 en in 2012 en de AVA in 2013.
91 Naast de UAVgc kan ook worden gedacht aan het VGBouw Model Bouwcontract voor ontwerp en 
realisatie 1998, het BouwNed Model Bouwcontract voor ontwerp en realisatie 2003 en aan de Rijksbre-
de Modelovereenkomst DBFM(O) 2013. Zie ook J.G.J. Janssen, D.C. Orobio de Castro en I. De Groot, 
‘De rijksbrede model DBFM(O) overeenkomst. De eerste ervaringen’, TBR 2010/163, p. 902-910. 
92 Zie overigens voor voorbeelden van suggesties vanuit de wetenschap om tot meer coherentie te 
komen met betrekking tot de regeling van de aansprakelijkheid na oplevering: Chao-Duivis en Strang, 
Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw 2013, a.w. p. 127-131.
93 Vergelijk ook de eerder gedane voorstellen van Van Wassenaer en Thomas, Preadvies VBR 2008. 
Zie eerder ook L. De Boer, ‘De nieuwe AV – Bouwen aan de toekomst’, in: Van Wijngaarden-bundel 
2003, a.w. p. 217-219.

Misschien ligt hier ook wel de sleutel voor het doorbreken van de jarenlange 
patstelling met betrekking tot de ontwikkeling van paritaire voorwaarden in de 
ontwerpsector.94 Het zou zoals gezegd ook een coherent kader moeten zijn dat 
tal van actuele en toekomstige bouwbrede ontwikkelingen kan herbergen en 
faciliteren, of het nu gaat om het stimuleren van de naleving van het “markt, 
tenzij”-principe, de inbedding van BIM, ketenintegratie, Best Value Procurement 
of de verbetering van kwaliteitsborging in het bouwproces, al dan niet door ver-
betering van (interactieve) communicatie en samenwerking tussen de verschil-
lende betrokken actoren.

Of het tot stand te brengen kader uit één set van uniforme juridisch-adminis-
tratieve voorwaarden zou moeten bestaan,95 of uit een aantal parallel aan elkaar 
te ontwikkelen voorwaarden die voor verschillende typen contractverhoudingen 
binnen verschillende bouworganisatievormen bruikbaar zijn,96 vind ik weliswaar 
een belangrijke vraag maar niet de belangrijkste. Zelf denk ik dat wanneer de 
regels, die in die voorwaarden zouden kunnen opgenomen, probleemgestuurd 
worden ontworpen, men bij de beantwoording van de vraag hoe een bepaald 
risicovraagstuk moet worden geregeld en hoe een bepaalde ontwikkeling moet 
worden gefaciliteerd, in veel gevallen tot dezelfde regels voor verschillende con-
tractverhoudingen binnen de diverse bouworganisatievormen kan komen. Wat 
ik echter belangrijk vind – en met die aanbeveling zou ik de bijstelling van mijn 
oorspronkelijke voorstel willen afsluiten – is dat zowel het tot stand brengen van 
dit werk, als de voortdurende bewaking van de kwaliteit, inhoudelijke samen-
hang en actualisering daarvan, in handen wordt gelegd van één permanente 
commissie die op een breed draagvlak kan rekenen, te vergelijken met de wijze 
waarop dat elders in de wereld is georganiseerd.97

94 Zie daarover B.J.G. Knoef, ‘Branchevoorwaarden: opdrachtgever en opdrachtnemer ga om tafel’, 
TBR 2013/2, p. 3-4. Zie ook A.M. Ubink en A. Oldengarm, ‘Aedes – Neprom Model Basisopdracht 
Adviseurs: op weg naar paritaire voorwaarden’, TBR 2013/126, p. 852-860.
95 Dat lijkt (ook) het voorstel te zijn van Van Wassenaer en Thomas, Preadvies VBR 2008, a.w. p. 123-
124 en Bijlage 1 – WIU21 Contract (beta versie).
96 Vergelijk Chao-Duivis, Cobouw 16 maart 2004 en ook Van den Berg, BR 2004, p. 735.
97 Ik denk hierbij in de eerste plaats natuurlijk aan de in 1913 opgerichte Fédération Internationale des 
Ingénieurs-Conseils (FIDIC) en aan het Joint Contracts Tribunal (JCT).
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Aan het einde van deze rede zou ik graag nog een woord van dank willen  
uitspreken.

Dank in de eerste plaats aan het College van Bestuur van Tilburg University en 
aan het bestuur van haar juridische faculteit voor het in mij gestelde vertrouwen. 
Het was deze universiteit die in 1975 het vak bouwrecht als eerste formeel uni-
versitair erkende, door mijn promotor Van den Berg een onderwijsopdracht voor 
het vak te verlenen. Het Tilburgse vak bouwrecht is vervolgens een fenomeen 
geworden. Ik beschouw het als een grote eer dat ik de fakkel mag verder dragen. 

Dank ook aan het voorlaatste en het huidige bestuur van de juridische faculteit 
– in het bijzonder de decanen Anja Oskamp en Elies van Sliedregt – en aan het 
bestuur van de Afdeling Privaatrecht van de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
Zij hebben het voor mij mogelijk gemaakt deze benoeming te aanvaarden naast 
mijn Amsterdamse leerstoel. De werkverdeling houdt in dat het bouwcontracten-
recht alhier zal worden bestudeerd en dat het (overheids)contractenrecht en het 
aanbestedingsrecht in Amsterdam blijven. Maar uiteindelijk hangt natuurlijk 
alles met elkaar samen.

Dank aan Reinout Vriesendorp en Eric Tjong Tjin Tai, dat jullie mij namens 
het Departement Privaatrecht van Tilburg Law School voor één dag per week 
terug naar het oude nest hebben gehaald. Ik bewaar warme herinneringen aan 
Tilburg, waar ik vanaf 1986 in het privaatrecht ben opgeleid door geweldige 
docenten als Herman Schoordijk, Jan Vranken, Sjef van Erp, Annemarie Van 
Neer, Ineke Knape, Maaike van Laarhoven en Benita Nieskens-Isphording.

Dank ook aan alle overige collega’s van het Departement Privaatrecht, voor de 
wijze waarop jullie mij welkom hebben geheten. Met sommigen van jullie was 
het na tien jaar van afwezigheid een plezierig weerzien, met anderen een aange-
name eerste kennismaking. Ik voel mij – met alle ballen die ik op dit moment in 
de lucht mag houden – op vele plaatsen thuis, en dat geldt dus ook voor de derde 
verdieping van het Montesquieu gebouw.

8.
Slotwoord  
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Een bijzonder woord van dank richt ik tot Stéphanie van Gulijk. Stéphanie, de 
titel van de Van den Berg-bundel luidt ‘Alleen Samen’. Een mooier motto voor 
onze samenwerking bestaat er denk ik niet. Ik ben bijzonder gelukkig met het 
feit dat ik die Tilburgse bouwrechtelijke fakkel, die onze beider promotor hier 
ooit in vlam zette, samen met jou mag verder dragen. 

Waarde Van den Berg, beste Matton! Het is 23 jaar geleden dat ik jouw Leidse 
intreerede bezocht, een gebeurtenis die toen grote indruk op mij maakte en 
die mij op het pad van het bouwrecht en het aanbestedingsrecht zette. Hier in 
Tilburg volgde ik bij jou het vak bouwrecht en startte ik een jaar later met het 
schrijven van een scriptie onder jouw supervisie, over de mededingingsrechtelij-
ke en verbintenisrechtelijke aspecten van prijsafspraken in de bouw. Dat jij mij 
destijds vroeg of ik een proefschrift bij je wilde komen schrijven, heb ik altijd 
als een grote eer beschouwd. Op de jaren van samenwerking die volgden, kijk ik 
met bijzonder veel genoegen terug. Ik heb in al die jaren veel van je geleerd en 
dat leren is ook daarna niet opgehouden. Nooit klop ik tevergeefs bij je aan om 
raad en ik hoop dat ik dat ook na vandaag mag blijven doen. Dat ik ruim 20 jaar 
nadat jij op deze plaats je Tilburgse intreerede hield, hier als jouw opvolger mag 
staan, beschouw ik opnieuw als een grote eer. Ik prijs me gelukkig dat ik bij het 
uitoefenen van dit ambt zal kunnen terugvallen op de bagage die ik van jou heb 
meegekregen.  

Dames en heren studenten! De boodschap die ik met deze oratie heb geprobeerd 
over te brengen, zal jullie waarschijnlijk bekend in de oren klinken. In het vak 
bouwrecht proberen we immers met elkaar de grote vraagstukken van het bouw-
contractenrecht te doorgronden, in het licht van het vervagende onderscheid 
tussen traditionele en geïntegreerde bouworganisatievormen. Dank voor jullie 
bijdrage aan onze gedachtewisseling daarover. Ik hoop dat jullie de boodschap 
verder willen brengen, of – want ook die vaardigheid hoop ik jullie mee te kun-
nen geven – haar met kracht van argumenten willen bestrijden.

Lieve ouders, als kind droomde ik er van later “iets in de bouw” te gaan doen. 
Dat leek jullie niet zo’n goed plan en jullie stimuleerden mij tot het inslaan van 
andere wegen. Daar ben ik jullie zeer dankbaar voor. En wat die droom betreft, 
die is vandaag toch nog een beetje uitgekomen.

Lieve Melanie, Hanneke en Star. Gelukkig, dit werk is ook weer tot stand 
gebracht. Werk is belangrijk, maar niet het belangrijkste in het leven. Want dat 
zijn jullie natuurlijk. 

        Ik heb gezegd.
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