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1 Het onderzoek 
 

1.1 Aanleiding 
 

Succes, samenwerking, contract. Tussen deze drie factoren is er een nauwe correlatie. Deze 

samenhang is binnen bouwprojecten, volgens Van Wassenaer, als volgt:1  

 

“Een bouwproject dat qua contract […] goed in elkaar zit, kan ten gronde worden 

gericht door een slecht (samen)werkend team. A contrario geldt hetzelfde: een 

bouwproject dat slecht in elkaar zit kan tot een succes worden gemaakt door een goed 

(samen)werkend team.” 

 

Contracteren is dus secundair. Houding en gedrag zijn primair. Enerzijds blijkt uit empirisch 

onderzoek van Kamminga dat het verbeteren van het samenwerkingsproces leidt tot 

projectsucces. Sterker nog, een succesvolle samenwerking is essentieel voor een succesvol 

project.2 En die samenwerking moet door een contract vervolgens worden gestimuleerd. Dat 

zou een van de functies van een bouwcontract moeten zijn, aldus Van Wassenaer.3 Zonder 

een adequaat contract is het moeilijk om samenwerkingsprincipes in een projectomgeving te 

implementeren.4 Kamminga veronderstelt namelijk dat juridische regelgeving de 

samenwerking beïnvloedt.5 Ook Chao ziet dat de aard en het effect van contractbepalingen 

opgevat kunnen worden als een signaal voor de bereidwilligheid om daadwerkelijk samen te 

willen werken.6  

Anderzijds is er tegelijkertijd ook een tendens waarneembaar dat contracten bijdragen aan 

adversarieel gedrag.7 Volgens Jansen moet men voorwaarden gebaseerd op het klassieke 

juridische paradigma zoveel mogelijk vermijden. Er is behoefte aan andere, niet klassieke 

 
1 Op deze manier duidde Van Wassenaer de relevantie van samenwerking binnen het kader van bouwprojecten 
en bouwcontracten tijdens het IBR congres dat in het thema stond van een toekomstbestendig stelsel voor 
juridische-administratieve voorwaarden. Het congres werd gehouden op 22 september 2021 te Utrecht. Zie 
daarover: De Jonge, TBR 2021/140, par. 3.1. 
2 Kamminga 2008, p. 53. 
3 Aldus Van Wassenaer tijdens het IBR congres. Zie: De Jonge, TBR 2021/140, par. 3.1. 
4 Kamminga 2008, p. 409. 
5 Kamminga 2008, p. 14. 
6 Chao 2016, p.18. 
7 Kamminga 2008, p. 63. Met adversarieel gedrag doelt Kamminga op het tegenovergestelde van samenwerkend 
gedrag. 
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samenwerkings- of organisatievormen. Behoefte aan voorwaarden met een andere inhoud.8 

Deze behoefte is voor mij het motief geweest om dit onderzoek te starten. 

 

1.2 Achtergrond, context en afbakening 
 
Tot en met de jaren negentig van de vorige eeuw had het traditionele model, ook wel de 

klassieke driehoek genoemd, het alleenrecht binnen bouwcontracten in Nederland. Dit model 

kenmerkte zich door het proces waarbij de opdrachtgever eerst een architect contracteert, die 

een ontwerp maakt, en vervolgens apart een aannemer contracteert aan wie het ontwerp wordt 

aangeleverd ter uitvoering.9 Deze laatstgenoemde contractuele relatie werd onder vigeur van 

de Administratieve Uniforme Voorwaarden 1989 (UAV 1989, thans vigerend UAV 2012) 

toegepast. Aan deze manier van werken kleefden onder omstandigheden bezwaren. Men moet 

denken aan een lange doorlooptijd van het bouwproces, het onbenut laten van de kennis van 

de architect of voor sommige opdrachtgevers de (te) nauwe betrokkenheid bij het project.10 

Door deze redenen ging eind jaren negentig de roep om een nieuwe standaard luider klinken; 

de roep om een UAV voor ontwerp én uitvoering.11 Dit model stond lange tijd bekend onder 

de naam ‘Design and Build’ (D&B), maar de term geïntegreerde contracten werd aangeduid 

als juridisch correct.12  

 

Het veronderstelde voordeel voor opdrachtgevers van geïntegreerde contracten was destijds 

dat de ontwerp- en uitvoeringsexpertises geïntegreerd konden worden.13 Door deze 

kennisbundeling kon reeds in een vroeg stadium met oplossingen worden geanticipeerd op 

problemen die zich mogelijk voordoen gedurende het verdere bouwproces. Tegelijkertijd zou 

daarmee de totale doorlooptijd van het bouwproces verkort kunnen worden. Het voordeel dat 

werd aangenomen voor bouwers was dat zij ruimere mogelijkheden kregen tot het positief 

beïnvloeden van hun kansen op het binnenhalen van opdrachten. Immers, door het neerleggen 

van een prijs voor de te leveren ontwerpbijdrage kon de prijsaanbieding van aanmerkelijk 

 
8 Bruggeman & Jansen, TBR 2021/99, par. 2.3. 
9 Chao-Duivis 2019, par. 1. 
10 Chao-Duivis 2019, par. 2.1. 
11 Om de afstemming tussen het ontwerp en uitvoering te bevorderen werden sinds de jaren negentig projecten 
ook door middel van bouwteams gecontracteerd, waarbij opdrachtgever, architect, aannemer en eventuele 
adviseurs tegelijkertijd het ontwerp met de uitvoering afstemmen. Zie daarover par. 2.2.2.2. 
12 Chao-Duivis 2019, par.1. 
13 Het model is tevens geschikt om de onderhoudsexpertises voor een eventuele onderhoudsfase te integreren. 
Ook wel bekend als een Design, Build & Maintain (DBM) model. 
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meer variabelen worden voorzien dan bij het traditionele model het geval was, waarbij louter 

op basis van een uitgewerkt ontwerp een prijsaanbieding gedaan kon worden.14  

 

Sinds 2000 werd er in Nederland op steeds grotere schaal gewerkt met het geïntegreerde 

model dat onder vigeur van de Administratieve Uniforme Voorwaarden voor Geïntegreerde 

Contractvormen (UAV-GC 2000 met als opvolger de UAV-GC 2005) werd toegepast. 

Ondanks dat na de eerste toepassingen van het geïntegreerde model een groot deel van de 

hiervoor genoemde verwachtingen zijn uitgekomen, blijkt de samenwerking niet of 

nauwelijks te worden ondersteund.15 Dit terwijl contracten juist samenwerking kunnen 

faciliteren.16 En samenwerking is vervolgens noodzakelijk voor een succesvolle uitvoering 

van projecten.  

 

Om de samenwerking toch te kunnen faciliteren heeft Jansen vrij recentelijk voorstellen 

voorgelegd om het proces binnen geïntegreerde contracten te herinrichten.17 Ik doe echter met 

het onderhavige onderzoek geen beroep op nieuwe procesinrichtingen van geïntegreerde 

contracten. Ik doe juist een beroep op de werking van de huidige contractvoorwaarden. 

Contractvoorwaarden faciliteren namelijk het nemen van doelmatige procesbeslissingen die 

vervolgens weer kunnen bijdragen aan een succesvolle samenwerking. Dit betekent enerzijds 

dat voorwaarden de betrokken contractpartijen de vrijheid moeten bieden tot het nemen van 

dergelijke beslissingen en anderzijds dat voorwaarden daartoe ook zullen moeten prikkelen.18   

De contractvoorwaarden die specifiek in dit onderzoek centraal staan zijn de 

informatieplichten. De informatieverstrekking door opdrachtgever is tijdens de 

precontractuele fase cruciaal voor de opdrachtnemer om tot een optimale aanbieding te 

komen, om geschillen te voorkomen en om de samenwerking te bevorderen.19 Echter beperkt 

het belang van informatie-uitwisseling zich niet alleen tot de precontractuele fase. Ook na een 

aanbesteding moeten partijen voortdurend met elkaar informatie uitwisselen, communiceren 

en zo nodig elkaar waarschuwen.20 Daarom behandel ik in dit onderzoek zowel de 

precontractuele als de contractuele informatieplichten.  

 
14 Chao-Duivis 2019, par. 2.1. 
15 De Jonge, TBR 2021/140, par. 3.1. 
16 Deze stelling werd overigens bevestigd door 95,7% van de 93 aanwezigen tijdens het IBR congres. Zie 
daarover: De Jonge, TBR 2021/140, par. 3.3. 
17 Jansen 2021. 
18 Jansen 2021, par. 2.4.3. 
19 Huith & Rijckevorsel, TBR 2016/52, par. 2.1 en 5. 
20 Jansen 2021, par. 2.4.3. 
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Waar in deze bijdrage het begrip ‘informatieplicht(en)’ voorkomt, wordt bedoeld de 

informatieverplichtingen en waarschuwingsplichten tezamen, zowel precontractueel als 

contractueel.21  

Met partijen doel ik in dit onderzoek op de publieke opdrachtgever en de opdrachtnemer. In 

de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer zou namelijk de meest intensieve interactie en 

communicatie moeten plaatsvinden. Echter treden op die as juist de grootste problemen op.22 

 

1.3 Probleemanalyse 
 
Nu het algemene verband tussen succes, samenwerking en contract hierboven is uiteengezet 

wordt in deze paragraaf de lijn doorgetrokken naar de geïntegreerde contracten en de 

bijbehorende informatieplichten. De problemen omtrent samenwerking bij geïntegreerde 

contracten nestelen zich op drie niveaus die hieronder worden uiteengezet.  

 

 
Afbeelding 1: Gelaagdheid van de probleemanalyse 

 

1.3.1 Problemen op het niveau: samenwerking - geïntegreerde contracten 
Hoewel met toepassing van de UAV-GC 2005 velen in de praktijk veronderstelden dat het de 

bedoeling was dat de opdrachtgever na opdrachtverlening een passieve rol diende aan te 

nemen, is een van de belangrijkste inzichten na ruim 15 jaar UAV-GC 2005 dat een 

bouwproject een samenwerkingsvorm is, aldus Bleeker.23 Dit blijkt onder andere uit de 

meeste praktijkgevallen en uit de jurisprudentie24 ten aanzien van de UAV-GC waarin zowel 

 
21 Zie voor een uitgebreide terminologie par. 3.1.1. 
22 Hoezen, Reymen & Dewulf 2006, par. 5. 
23 Bleeker, TBR 2021/95, par. 1.5. 
24 RvA 29 september 2016, nr. 71.990. 
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opdrachtgever als opdrachtnemer ontwerpkeuzes hebben gemaakt en er dus sprake is geweest 

van een samenwerkingsvorm.25 Die samenwerking begint al in de precontractuele fase waarin 

ontwerpuitgangspunten en ontwerpkeuzes door de opdrachtgever worden vastgelegd. 

Ondanks dat de rol van de opdrachtgever vaak beperkter is dan bij een traditioneel contract 

vraagt dit toch de nodige inzet en bijdrage van de opdrachtgever.26 Echter wordt dit laatste, 

zoals De Jonge het noemt, ‘afgestraft’ binnen de huidige juridische administratieve kaders 

van de UAV-GC blijkens de jurisprudentie van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen 

(hierna: RvA).27 Hierdoor is de afstand tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te groot 

geworden, aldus Chao-Duivis. Zij doelt daarmee op het onvoldoende daadwerkelijk 

samenwerken tussen partijen.28 Hierdoor worden de geïntegreerde contractmodellen ook 

gezien als conflictmodellen.29 

 

1.3.2 Problemen op het niveau: geïntegreerde contracten – 

informatieverplichtingen 
De informatieverplichting is, na het ter beschikking stellen van de bouwlocatie en de 

verplichting de opdrachtsom te betalen, de belangrijkste verplichting van de opdrachtgever.30 

Deze verplichting is voor een opdrachtnemer cruciaal om het informatierisico te beheersen.  

Het informatierisico betreft: de kans dat tijdens de uitvoering van bouwcontracten ofwel de 

eisen van de opdrachtgever ofwel de aanbieding van de opdrachtnemer – onbedoeld – op een 

onjuiste en/of onvolledige perceptie van de bestaande toestand van de projectspecifieke 

omgevingsfactoren zijn/is gebaseerd. Volgens Jansen is het informatierisico inherent aan de 

realisatie van bouwprojecten.31 

 

Over wat voor soort informatie aangaande de bestaande toestand van projectspecifieke 

factoren gaat het dan? Men moet denken aan informatie over de:32 

 
25 Bleeker, Herber & Van der Zijpp 2016, par. 1.2. 
26 Bruggeman & Wassenaer, TBR 2021/54, par. 2.1. 
27 De Jonge, TBR 2021/140, par. 3.1. De Jonge doelt hiermee op situaties waarin opdrachtgevers aansprakelijk 
worden gesteld voor informatie die zij gedurende de realisatiefase met de opdrachtnemer delen. Zie voor 
jurisprudentie onder andere: RvA 29 september 2016, nr. 71.990. 
28 Chao-Duivis 2019, par. 2.3. 
29 Aldus Koolwijk en Geraedts. Zie: Huith & Rijckevorsel, TBR 2016/52, par. 3. 
30 Bruggeman & Wassenaer, TBR 2021/54, par. 2.1. 
31 Jansen 2021, par. 2.3.3. 
32 Blanken e.a., TA 2021/69 p. 35.  
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• bodem en/of water (de geotechnische en hydraulische eigenschappen, 

verontreinigingen, kabels en leidingen, niet gesprongen explosieven, archeologische 

waarden); 

• staat van de bestaande infrastructuur of bouwwerk (initiële ontwerptekeningen en 

constructieberekeningen, onderhouds- en renovatiegegevens) en; 

• omgeving (flora en fauna inventarisaties, verkeersinformatie); 

• inhoud van de uitvoeringsovereenkomsten met derden (openbaarvervoerorganisaties, 

andere overheden). 

 

Het informatierisico kan beheerst worden door beslissingen te baseren op juiste aannames met 

betrekking tot de bestaande toestand waarin project-specifieke (omgevings-) factoren zich 

naar verwachting bevinden.33 Hierdoor wordt het voor een opdrachtnemer mogelijk om een 

optimaal resultaat te bereiken waarbij risico’s zijn geneutraliseerd en de opdrachtsom 

nauwkeurig is begroot.34   

Het onvoldoende beheersen van het informatierisico is een van de meest in het oog 

springende probleem bij bouwprojecten. Dit blijkt onder meer uit de vele pijnpunten van de in 

totaal 126 uitspraken van de RvA en de overheidsrechter die tussen 2000 en 2019 zijn gedaan 

waar de inhoud betrekking had tot de UAV-GC.35 

 

1.3.3 Problemen op het niveau: informatieverplichtingen – samenwerking 
Veel bouwgeschillen zijn dus terug te voeren op gebrekkige informatie in de vorm van 

bijvoorbeeld onduidelijkheden in de verstrekte gegevens of in de scope van het werk.36 De 

oorzaak van gebrekkige informatie kan als volgt worden verklaard. 

 

1.3.3.1 Informatieparadox 

Bij het werken volgens het geïntegreerde model blijkt het niet durven samenwerken uit angst 

voor juridische gevolgen een van de oorzaken te zijn omtrent het informatierisico.37 

Opdrachtgevers vrezen bijvoorbeeld dat de door hen ter beschikking gestelde gegevens, 

verkregen bij de voorbereiding of in het verleden, onjuistheden bevatten of dat deze opgevat 

 
33 Jansen 2021, par. 2.3.3. 
34 Huith & Rijckevorsel, TBR 2016/52, par. 2.1. 
35 Chao-Duivis 2019, par. 3.3.1. 
36 Gebrekkig communiceren en een gebrekkig informatie-uitwisseling liggen ten grondslag aan geschillen, aldus 
Chao-Duivis. Zie: Thomas & Van Wassenaer 2020, par. 2. Zie verder ook: Van Gulijk 2010, p. 47. 
37 Chao-Duivis 2019, par. 3.2.3. 
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zouden kunnen worden als een aanbeveling voor een ontwerp- of uitvoeringskeuze.38 Uit 

vrees aansprakelijk gesteld te worden kiezen opdrachtgevers ervoor om geen of zeer bepekte 

informatie ter beschikking te stellen of om informatie als niet-bindend aan te merken.39 Deze 

reactie noemt Van Wassenaer ook wel de informatieparadox.40 Dit (indirect) afschuiven van 

risico’s en verantwoordelijkheden is een kenmerk van het hedendaagse bouwproces. Dit 

gedrag ziet men dikwijls terug bij de huidige wet- en regelgeving en ook bij de 

administratieve voorwaarden, terwijl er wel degelijk een wil is om samen te werken aan een 

succesvol project.41  

 

1.3.3.2 Reactieve karakter waarschuwingsplichten 

De gedragingen van partijen worden grotendeels bepaald door informatieverplichtingen en 

waarschuwingsplichten die op hen rusten uit hoofde van wet- en regelgeving.42 

Waarschuwingsplichten hebben in het kader van de UAV-GC 2005 het karakter dat deze 

slechts reactief zijn.43 Pas nadat een fout of gebrek is ontdekt wordt er gewaarschuwd. Wie 

een (niet zelfgemaakte) fout ontdekt en deze tijdig kenbaar maakt bij de wederpartij wordt 

zelf gevrijwaard van aansprakelijkheden.44 Zo’n waarschuwingsplicht wordt in de praktijk 

daarom ook wel gebruikt als een instrument om verantwoordelijkheden af te schuiven.45 Het 

louter voldoen aan deze eenzijdige informatieplichten beperkt de nodige communicatie. 

Hierdoor bestaat er volgens Thomas en Van Wassenaer een kloof tussen enerzijds de houding 

voortvloeiend uit het voldoen aan mededelingsplichten en waarschuwingsplichten en 

anderzijds tussen hetgeen wat daadwerkelijk nodig is om een effectieve en open 

communicatie te onderhouden.46 

 

1.3.3.3 Eenzijdige karakter informatieplichten 

Verdedigd wordt dat de verplichting tot informeren moet zorgen voor (betere) communicatie 

tussen partijen.47 Echter is het nadeel bij de huidige informatieplichten48 dat deze primair een 

 
38 Bleeker, TBR 2014/114, par. 3.1. 
39 Thomas & Van Wassenaer 2020, par. 6.  
40 Van Wassenaer 2015, par. 9.3. 
41 Van Gulijk, Contracteren 2016/1, par. 5. 
42 Van Gulijk, Contracteren 2016/1, par. 3.  
43 Van Gulijk, Contracteren 2016/1, par. 3. 
44 Zie daarover uitgebreid par. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 
45 Van Gulijk, Contracteren 2016/1, par. 4.2. 
46 Thomas & Van Wassenaer 2020, par. 2. 
47 Van Gulijk 2010, p.44. 
48 Zoals art. 7:754 BW, art. 7:755 BW, par. 6.14 UAV 2012 en par. 4 lid 7 UAV-GC 2005. 
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eenzijdig karakter hebben en slechts rusten op een van beide partijen. De UAV-GC 

benadrukken bijvoorbeeld vooral de waarschuwingsplicht van de aannemer.49 Door deze 

eenzijdigheid voelt slechts één partij in het bouwproces zich steeds verantwoordelijk voor 

bijvoorbeeld het delen van informatie of het voorkomen van fouten tijdens het ontwerp en de 

uitvoering van het werk.50 Hierdoor ontbreekt een interactieve communicatie, wat een actieve 

uitwisseling van informatie tussen partijen impliceert.51 Dit gebrek aan wederzijdse 

informatieplichten vermindert vervolgens de kans op een efficiënte en succesvolle 

samenwerking.52 

 

1.3.4 Onduidelijkheid: effecten van de juridische administratieve 

voorwaarden op de samenwerking 
 

De juridische kaders moeten worden afgestemd op het gewenste gedrag, want juridische 

kaders beïnvloeden het gedrag, zo beweren Bruggeman en Jansen.53 In een recente bijdrage 

komt Jansen tot de bevinding dat er momenteel een debat heerst of de huidige juridisch-

administratieve voorwaarden de partijen wel voldoende prikkelen tot het een gezamenlijke, 

proactieve beheersing van risico’s, waaronder uiteraard het informatierisico.54  Zowel Jansen 

als Chao-Duivis vragen zich af of de bestaande juridische kaders wel voldoende 

samenwerking faciliteren en non-adversarieel gedrag stimuleren.55 Van Gulijk is minder 

sceptisch. Zij poneert stellig dat mededelings- en waarschuwingsplichten twee vormen zijn 

van zogenaamde ad-hoc communicatie met veel negatieve prikkels en geen positieve.56 Zij is 

van mening dat men kritisch zou moeten kijken of het karakter van dergelijke verplichtingen 

nog steeds past bij de samenwerkingsvormen die de afgelopen jaren zijn ontstaan. Het 

onderhavige onderzoek is het bewijs dat ik mij achter haar mening schaar. 

 

De bovengenoemde uiteenzetting toont dus aan dat de aard, inhoud en werking van 

informatieplichten bij geïntegreerde contracten in zekere mate de samenwerking beïnvloeden 

en daarmee uiteindelijk het succes van een bouwproject bepalen.  

 
49 Bleeker, Herber & Van der Zijpp 2016, par. 1.14. 
50 Van Gulijk, Contracteren 2016/1, par. 3. 
51 Van Gulijk 2010, p.44. 
52 Bleeker, Herber & Van der Zijpp 2016, par. 1.14. 
53 Bruggeman & Jansen, TBR 2021/99, par. 2.4. 
54 Jansen 2021, par. 2.4.3. 
55 Jansen 2021, par. 2.4.3; Chao-Duivis 2019, p.65-66. 
56 Van Gulijk 2010, p.53. 
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Maar wat is er dan nodig om een succesvolle samenwerking te effectueren? Volgens Thomas 

en Van Wassenaer zijn de redelijkheid en billijkheid in ieder geval onvoldoende om tot een 

goede samenwerking te komen. Deze aspecten komen namelijk pas later aan bod indien 

partijen onverhoopt meningsverschillen hebben omtrent de uitleg van de overeenkomst of 

indien er onvoorziene omstandigheden optreden.57 

Om te bepalen wat er precies nodig is om een succesvolle samenwerking, die verder gaat dan 

de huidige informatieplichten, te effectueren dient mijns inziens eerst de invloed van de 

huidige informatieplichten op de samenwerking te worden geanalyseerd.   

 

1.4 Onderzoeksvraag 
 
Dit onderzoek vult een kennislacune op die momenteel bestaat tussen enerzijds de werking 

van informatieplichten en anderzijds het effect ervan op de samenwerking. De vraag die 

daarom centraal staat in dit onderzoek luidt als volgt: 

 

Hoe beïnvloeden informatieplichten bij toepassing van geïntegreerde contracten de 

succesvolle samenwerking tussen publieke opdrachtgever en opdrachtnemer 

gedurende de uitvoering van bouwprojecten in Nederland? 

 

Ter beantwoording van de hoofdvraag dienen de volgende vier deelvragen eerst te worden 

beantwoord: 

1. Aan de hand van welke juridische criteria kan de samenwerking worden getoetst bij 

bouwprojecten? 

2. Hoe zijn de informatieplichten in het algemeen verbintenissen- en bouwrecht 

geregeld? 

3. Hoe zijn de informatieplichten van opdrachtgever en opdrachtnemer                                                                                                                          

geregeld bij toepassing van geïntegreerde contracten? 

4. In welk opzicht beïnvloeden informatieplichten een succesvolle samenwerking tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer gedurende de uitvoering van geïntegreerde 

contracten? 

 

 
57 Thomas & Van Wassenaer 2020, par. 3. 
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1.5 Onderzoeksmethode 
 

Voordat ik dit onderzoek begon wist ik in ieder geval al zeker dat ik geen standaard juridisch 

dogmatisch onderzoek wilde doen. Ik wilde het anders aanpakken. Vanuit een ander 

perspectief. Diverse critici beweren namelijk dat juridisch dogmatisch onderzoek 

tegenwoordig niet vernieuwend is, weinig dynamisch en met weinig waardering voor 

feitenonderzoek of theorievorming.58  

 

Enerzijds komen dergelijke standpunten in mijn optiek ongenuanceerd over, want het recht en 

de rechtspraak is eenmaal continu in beweging. Die ontwikkeling biedt namelijk voldoende 

aanknopingspunten voor juridisch dogmatisch onderzoek. Echter zie ik met mijn achtergrond 

als bouwkundige academicus wel een kans om over de schutting van het juridisch domein 

heen te kijken. Vooral bij het thema samenwerking is een niet louter juridische, maar 

interdisciplinaire aanpak vereist.59 En bij samenwerking spelen psychologische en 

sociologische factoren mee. Deze aspecten dienen volgens Jansen en Bruggeman (eerder) in 

het bouwmanagement gezocht te worden.60  

 

Anderzijds kan ik het onderliggende bezwaar aan de standpunten van de critici enigszins 

staven. Hun bezwaar is namelijk dat het overgrote deel van het juridisch dogmatisch 

onderzoek nationaal van aard is. Dit terwijl in een globaliserende wereld het nationale recht 

niet langer het vertrekpunt zou mogen vormen.61 Daarom betrek ik in dit onderzoek ook 

internationale contractmodellen, namelijk het New Engineering Contract (NEC) en het 

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) contract.  

 

 

 

 

 

 

 
58 Volgens onder andere: M. Barendrecht, M. Hesselink, D. Rhode, E. Posner. Zie: Vranken 2010, p. 453. 
59 Aldus Huith. Zie De Jonge, TBR 2021/140, par. 6.1. 
60 Volgens Bruggeman & Jansen. Zie De Jonge, TBR 2021/140, par. 6.1. 
61 Vranken 2010, p. 458. 
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De onderzoeksmethode is dus interdisciplinair van aard, waarbij rechtsvergelijking centraal 

staat. De opzet van dit onderzoek is in de onderstaande tabel samengevat.   

 
# Deelvraag Onderzoeksdoel Soort 

onderzoek 
Aanpak Hoofdstuk 

1 Aan de hand van welke juridische 
criteria kan de samenwerking 
worden getoetst bij 
bouwprojecten? 

Definiëren 
(systematiseren) 

Bouw-
management 
onderzoek 

Literatuurstudie: 
vakliteratuur 

2 

2 Hoe zijn de informatieplichten in 
het algemeen verbintenissenrecht 
en bouwrecht geregeld? 

Beschrijven 
(stand van zaken 
schetsen) 

Praktisch 
juridisch 
onderzoek 

Literatuurstudie: 
handboeken 

3 

3 Hoe zijn de informatieplichten van 
opdrachtgever en opdrachtnemer                                                                                                                          
geregeld bij toepassing van 
geïntegreerde contracten? 

Beschrijven 
(stand van zaken 
schetsen) 

Praktisch 
juridisch 
onderzoek 

Literatuurstudie: 
Handboeken en 
vakliteratuur 

4 

4 In welk opzicht beïnvloeden 
informatieplichten een succesvolle 
samenwerking tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer 
gedurende de uitvoering van 
geïntegreerde contracten? 

Evalueren en 
vergelijken 

Rechtsvergel
ijking 

Literatuurstudie: 
vakliteratuur en 
jurisprudentie 

5 

Tabel 1: Onderzoeksopzet 

 

1.6 Wetenschappelijke relevantie 
 
De achtergrond van de onderzoeksvraag vloeit voort uit het wetenschappelijk debat naar de 

vraag of de huidige juridische administratieve voorwaarden van geïntegreerde contracten in 

de praktijk wel voldoende de samenwerking stimuleren.62 Dit debat, dat zich overigens niet 

recentelijk afspeelt, maar dat momenteel weer in opmars is, toont naar mijn mening de 

relevantie aan. Mede het feit dat de samenwerkingsproblematiek zich al ruim twee decennia 

afspeelt rondom geïntegreerde contracten maakt dat een oplossing niet direct voorhanden is, 

maar wel urgent is. 

 

Het vernieuwende inhoudelijke element van dit onderzoek is dat het verband wordt 

geanalyseerd tussen informatieplichten en de onderlinge samenwerking tussen partijen 

gedurende de uitvoering. Tot op heden is er in ruime mate rechtswetenschappelijk onderzoek 

gedaan naar de werking van informatieplichten, zowel in het algemeen verbintenissenrecht als 

binnen geïntegreerde contracten in het bouwrecht.63 Daarnaast zijn er veel academische 

 
62 Zie par. 1.3.4. 
63 Raadpleeg bijvoorbeeld: Jansen 2016; Herber, TBR 2021/71; Huith & Rijckevorsel, TBR 2016/52. 
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publicaties beschikbaar over samenwerking in projecten vanuit het (internationaal) 

bouwmanagement.64  

Echter zijn beide onderzoeksdomeinen (bouwrecht en bouwmanagement) vooralsnog in 

beperkte mate direct met elkaar in verband gebracht. Dit onderzoek vult daarom een leemte in 

het wetenschappelijk domein door kennis toe te voegen die het inzicht vergroot in de relatie 

tussen de juridische informatieverantwoordelijkheden en de samenwerking op 

bouwmanagementniveau.  

 

1.7 Maatschappelijke relevantie 
 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek vindt zijn legitimatie in het kader van de 

voortdurende informatieproblemen en geschillen tussen publieke opdrachtgevers en 

opdrachtnemers in de bouwbranche. Hieronder een onderbouwing daarvan: 

 
Geïntegreerde contracten, zoals de UAV-GC 2005, worden veelvuldig toegepast door 

grote publieke opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat.65  

Ten aanzien van het informatieprobleem komen Huith en Rijckevorsel tot de 

bevinding dat de informatieverstrekking bij meer dan de helft van alle geschillen in het 

kader van de UAV-GC de bron blijkt te zijn. Zij concluderen dat de 

informatieverstrekking (nog altijd) de achilleshiel blijkt te zijn bij de totstandkoming 

van UAV-GC contracten en een bron van geschillen blijkt te zijn post-

contractsluiting.66  

 

Ten aanzien van de samenwerking komen Thomas &Wassenaer tot de conclusie dat er 

in de bouwpraktijk op dit moment een dilatatievoeg lijkt te bestaan tussen 

opdrachtgevers- en aannemersverantwoordelijkheden en tussen hun beider 

informatiedomeinen. Dit is een kwestie van opdrachtgevers- en aannemersperceptie 

waar ze moeilijk overheen stappen.67 

 

 
64 Raadpleeg bijvoorbeeld: Kamminga 2008; Gomes & Tzortzopoulos 2019. 
 
65 Meijer, Cobouw, 23-03-2016. 
66 Huith & Rijckevorsel, TBR 2016/52, par. 6. 
67 Thomas & van Wassenaer 2019, p. 759. 
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Dit onderzoek draagt bij aan het vergroten van het inzicht in informatieplichten bij 

contractadviseurs, bouwrecht- en aanbestedingsjuristen en bouwkundige academici. Het dient 

vervolgens ter ondersteuning van het zorgvuldig en evenwichtig opstellen van contracten. Dit 

inzicht kan voorts enerzijds helpen de samenwerking te bevorderen en anderzijds helpen 

conflicten te vermijden. En met het oog op de aangekondigde herziening van de UAV-GC 

2005, de UAV-GC 2020, kan dit onderzoek bijdragen aan het voorkomen van een valse start 

van het nieuwe tijdperk werken met geïntegreerde contractmodellen. 
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2 Een juridisch beoordelingskader voor 

samenwerking in de bouw 
 

Allereerst geeft dit hoofdstuk antwoord op de vraag ‘Wat is samenwerking?’. Vervolgens 

wordt onderzocht of uit het actuele recht DNA-sporen te vinden zijn die duiden op 

samenwerking. Daarna volgt als antwoord op deelvraag 1 een analyse van 

samenwerkingsfactoren die het juridisch-analytische kader definiëren voor de samenwerking 

in bouwprojecten. 

 

2.1 Wat is samenwerking? 
 

Het verschil tussen samen werken en samenwerken is op ‘papier’ slechts een aanslag op de 

spatiebalk. Daarentegen is het in de praktijk vaak een aanslag op de organisatie. 

Samenwerking is namelijk niet standaard geregeld in standaardvoorwaarden in de bouw.68 

Dat is opmerkelijk, aangezien een samenwerking juist net iets is dat niet spontaan ontstaat.69 

Wat wel in standaardvoorwaarden in de bouw is geregeld zijn onder meer de rechten en 

plichten van partijen omtrent het verstrekken van informatie. En het verband tussen 

informatie verstrekken en samenwerken is dat het verstrekken van informatie een middel is 

om een samenwerking tot zijn recht te laten komen.70 

 

Het begrip ‘samenwerking’ is in de bouw amorf en diffuus, omdat het in een brede context 

kan worden geplaatst.71 Een eenduidige en consistente formulering van het begrip is daarom 

onvindbaar in de literatuur. De definitie die Kamminga in zijn onderzoek gebruikt om de 

samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer binnen bouwprojecten te definiëren is 

breed toepasbaar, omdat die definitie tot stand is gekomen vanuit het perspectief van socio-

 
68 Van Gulijk 2010, p. 43-56. 
69 Kamminga 2008, p. 13. 
70 Jansen beoordeelt het verstrekken van informatie als een middel ter bevordering van goed geïnformeerd 
gedrag. Zie Jansen 2012, p.34. In de in dit onderzoek gehanteerde definitie van samenwerking ligt ‘gedrag’ ten 
grondslag aan samenwerking. 
71 De term samenwerking is door de jaren heen in een brede context toegepast en belast met verschillende 
definities. Ook in de bouwsector wordt de term breed toegepast wat duidt op een concept dat amorf en diffuus is, 
aldus Poirier. Zie: Gomes & Tzortzopoulos, NRC Research press 2019, p. 118. 
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psychologie, economie en recht. 72 Afgeleid van de definitie van Kamminga gebruik ik in dit 

onderzoek voor een succesvolle samenwerking de volgende definitie: 

 

“Samenwerking is het interactieproces tussen partijen die zich door houding en gedrag 

inspannen om een gemeenschappelijk doel te realiseren.” 

 

In dit onderzoek wordt bedoeld met: 

• […]het interactieproces[…] de activiteiten die plaatsvinden wanneer twee of meer 

partijen door interactie elkaar beïnvloeden. De interactie kan niet plaatsvinden zonder 

communicatie;73 

• […]partijen[…] de publieke opdrachtgever en opdrachtnemer; 

• […]door houding en gedrag[…] de wil om (proactief) samen te werken. Voor 

samenwerking is vereist een op een samenwerkingsgerichte wil die zich door houding 

en gedrag heeft geopenbaard.74 De definitie van Kamminga gaat ervan uit dat het 

verloop van het interactieproces afhankelijk is van de houding en het gedrag van 

partijen.75 Houding en gedrag liggen dus ten grondslag aan samenwerking;  

• […]inspannen[…] de wederzijdse inzet van partijen. Partijen concurreren niet met 

elkaar. Ze werken samen in plaats van het behalen van een relatief voordeel ten 

opzichte van elkaar;76 

• […]een gemeenschappelijk doel[…] het bouwen van een werk binnen de afgesproken 

tijd, conform ieders budget, overeenkomstig de verwachte en gevraagde kwaliteit, 

veilig, tot tevredenheid van alle relevante stakeholders en zonder geschillen.77 Een 

gemeenschappelijk doel kan overlap hebben met een individueel doel, maar 

 
72 Deze definitie luidt als volgt: “The human interaction process of the parties (client and contractor) 
undertaking a joint effort to realize goals they cannot realize alone, through cooperative behavior.” Zie: 
Kamminga 2008, p. 10. 
73 Kamminga 2008, p. 21.  
74 Anderson, Narus , Morgan & Hunt leggen houding en gedrag uit als de bereidheid om samen te werken 
afgeleid uit een vorm van toewijding (in plaats van dwangmatige samenwerking). Zie: Kamminga 2008, p. 12. In 
het onderhavige onderzoek is bereidheid om samen te werken vertaald naar de wil om samen te werken. Hiermee 
heb ik aansluiting gezocht bij de wil in de zin van art. 3:33 BW. Een rechtshandeling komt namelijk tot stand 
door een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Afgeleid van deze 
bepaling kan men stellen dat voor samenwerking vereist is een op een samenwerkingsgerichte wil (bereidheid) 
die zich door een verklaring (houding en gedrag) heeft geopenbaard.  
75 Strang 2016, p. 249. Strang verwijst naar de definitie van Kamminga. 
76 Kamminga 2008, p. 12. 
77 Aalstein & Wassenaer, TBR 2022/38, par. 2.2; Kamminga 2008, p. 13. 
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onderscheidt zich ervan, indien partijen afhankelijk van elkaar zijn in het behalen van 

dat doel.78  

 

2.1.1 Wegingsfactoren 
De bovengenoemde definitie fungeert als uitgangspunt om de onderstaande wegingsfactoren 

te formuleren ten behoeve van het toetsen van de invloed van informatieplichten op de 

samenwerking. Een informatieverplichting heeft een: 

• belemmerende werking op de samenwerking, indien het de houding en het gedrag 

tussen partijen in het interactieproces zodanig negatief beïnvloedt of verstoort dat 

gezamenlijke doelen onvoldoende worden behaald. Een gezamenlijke inspanning 

ontbreekt; 

• faciliterende werking op de samenwerking, indien het de houding en het gedrag tussen 

partijen in het interactieproces zodanig ondersteunt dat gezamenlijke doelen in 

beperkte mate worden behaald. Een gezamenlijke inspanning is aanwezig; 

• stimulerende werking op de samenwerking, indien het de houding en het gedrag tussen 

partijen in het interactieproces zodanig positief beïnvloedt dat gezamenlijke doelen 

worden behaald. Een gezamenlijke inspanning staat centraal. 

 

De in deze paragraaf genoemde definitie voor samenwerking biedt in dit onderzoek in 

beperkte mate aanknopingspunten om daadwerkelijk te fungeren als juridisch 

beoordelingskader, omdat de begrippen in de genoemde definitie naar mijn mening 

onvoldoende juridisch toetsbaar zijn. Daarom worden in de hierna volgende paragrafen 

samenwerkingsfactoren uiteengezet die een juridische aard hebben. 

 
2.2 Samenwerking vanuit het recht 
 

2.2.1 Samenwerking voortvloeiend uit verbintenissen uit de wet 
Samenwerking, als verschijningsvorm, komt niet voor in de huidige wet- en regelgeving.79 

Dit neemt niet weg dat samenwerking diverse niveaus behelst, waarvan medewerking er een 

 
Kamminga 2008, p. 12; Van Wassenaer & Thomas 2008, par. 1.1. 
79 Van Gulijk, Contracteren 2016/1, par. 3.1. 
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van is.80 Aanknopingspunten omtrent medewerking tussen rechtssubjecten zijn vanuit het 

Burgerlijk Wetboek als volgt: schuldeisersverzuim, eigen schuld en wanprestatie.  

 

Ten eerste bepaalt het schuldeisersverzuim in de zin van art. 6:58 BW dat een schuldeiser in 

beginsel geen nakoming door de schuldenaar kan vorderen wanneer de schuldeiser onder 

meer de noodzakelijke medewerking niet verleent. De verweermiddelen van de schuldenaar 

zijn echter beperkt, omdat het wettelijke uitgangspunt is dat de schuldeiser niet verplicht is 

medewerking te verlenen aan het verkrijgen van de hem toekomende prestatie en daardoor 

geen wanprestatie pleegt.81 Met andere woorden, een opdrachtgever is niet gehouden tot 

verlenen van medewerking aan de opdrachtnemer, maar zal in geval van niet-medewerking de 

opdrachtnemer niet kunnen verplichten tot nakoming van het werk. Van den Berg en Vranken 

noemen dit leerstuk omstreden, omdat het niet meer van deze tijd is dat het een schuldeiser 

vrijstaat de nakoming van de hem verschuldigde prestatie te frustreren door de daarvoor 

benodigde medewerking niet te verlenen. De schuldeiser brengt de schuldenaar hierdoor in de 

problemen.82 Een dergelijke rechtsbetrekking is volgens Van den Berg onverenigbaar met een 

op samenwerking gerichte duurrelatie als bij aanneming van bouwwerken het geval is.83  

 

Vervolgens is de eigen schuld op grond van art. 6:101 lid 1 BW een bepaling die regelt dat 

schade eventueel aan de benadeelde toegerekend kan worden, indien deze zelf heeft 

bijgedragen aan de schade of heeft nagelaten de schade te voorkomen dan wel te beperken. 

Oftewel, een deel van de geleden schade door opdrachtgever dient voor eigen rekening te 

blijven, indien deze bijvoorbeeld heeft nagelaten voldoende te communiceren of 

medewerking te verlenen aan het verkrijgen van een hem toekomende prestatie.  

 

Tenslotte kan een opdrachtgever/opdrachtnemer door bijvoorbeeld gebrekkig te 

communiceren in het interactieproces toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van het werk 

in de zin van art. 6:74 BW. Het verwijten van wanprestatie kan voor de eisende partij echter 

lastig zijn, omdat deze het causaal verband moet aantonen tussen het gebrek (bijvoorbeeld een 

constructiefout) en het onvoldoende of gebrekkig communiceren.84  

 

 
80 Zie daarover in par. 3.3. 
81 Asser/Van den Berg & Van Gulijk 7-VI 2022/72 (online, bijgewerkt 1 juli 2021). 
82 Asser/Van den Berg & Van Gulijk 7-VI 2022/73 (online, bijgewerkt 1 juli 2021). 
83 Asser/Van den Berg 7-VI 2017/78 (online, bijgewerkt 2 februari 2017). 
84 Van Gulijk 2010, p. 54. 
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Aanvullend op het voorgaande is in de jurisprudentie het volgende aanknopingspunt te 

vinden. De Hoge Raad sprak in het alom bekende arrest Baris/Riezenkamp85 uit 1957 het 

volgende uit:  

 

“[…]dat immers partijen, door in onderhandeling te treden over het sluiten van een 

overeenkomst, tot elkaar komen te staan in een bijzondere, door de goede trouw 

beheerste, rechtsverhouding, medebrengende, dat zij hun gedrag mede moeten laten 

bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij.”  

 

Hieruit kan kortweg afgeleid worden dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer op grond 

van de gerechtvaardigde belangen, niet alleen gedurende de uitvoering van een contract, maar 

ook precontractueel,86 zich moeten gedragen overeenkomstig de eisen van goede trouw.  

 

Afhankelijk van de aard van de overeenkomst kan uit de gerechtvaardigde belangen een 

gedrag voortvloeien dat op de samenwerking gericht moet zijn. De maatschap in de zin van 

art. 7A:1655 tot en met 1688 BW is bijvoorbeeld een contractuele vorm waarin 

samenwerking in de aard zit.87 Een personenvennootschap is namelijk een zeer intensieve 

vorm van samenwerking door de beoogde gemeenschappelijke (vermogensrechtelijke) 

doelstellingen.88 Voorts wordt in het wetsvoorstel van titel 7.13 BW, waarin de maatschap, de 

VOF en de andere personenvennootschappen worden geïntegreerd, met de term vennootschap 

bedoeld ‘een overeenkomst tot samenwerking’ (art. 7:800 lid 1 ontwerp-BW).89 

 

Uit het arrest Mooijman/Netjes90 van de Hoge Raad uit 1998 volgde dat, zonder dat er sprake 

is van een (obligatoire) overeenkomst, verplichtingen kunnen voortvloeien uit een feitelijke 

situatie. Het arrest bepaalde namelijk dat Netjes (de ontwikkelaar van vakantiewoningen) op 

grond van hetgeen in het maatschappelijke verkeer betaamt het werk bouwkundig zodanig 

diende af te stemmen met Mooijman (de bouwer van de zonneranda’s aan de 

vakantiewoningen) dat de zonneranda’s geplaatst konden worden. Dit terwijl zij met elkaar 

 
85 HR 15 november 1957, ECLI:NL:HR:1957:AG2023 (Baris/Riezenkamp). 
86 Thomas & van Wassenaer 2020. 
87 Tjong Tjin Tai, NTBR 2009/30, par. 3.1. 
88 Tjong Tjin Tai, NTBR 2009/30, par. 3.1. 
89 Art. 7:800 lid 1 ontwerp-BW: Vennootschap is de overeenkomst tot samenwerking voor gemeenschappelijke 
rekening van twee of meer personen, de vennoten, welke samenwerking is gericht op het behalen van 
vermogensrechtelijk voordeel ten behoeve van alle vennoten door middel van inbreng door ieder van de 
vennoten. Zie: Kamerstukken II 2002/03, 28 746, nr. 3, p. 4. 
90 HR 29 mei 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2660 (Mooijman/Netjes). 
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geen overeenkomst met obligatoire gevolgen hadden. Ondanks dat het hier geen 

opdrachtgever – opdrachtnemer relatie betreft kan uit het arrest worden afgeleid dat onder 

omstandigheden verbintenissen kunnen ontstaan uit een (niet-contractuele) feitelijke situatie. 

Relevante omstandigheden zien in dit arrest onder andere op de informatieverstrekking: het 

aanpassen van tekeningen ten gunste van de andere partij, het aanvragen van een 

bouwvergunning op basis van de aangepaste tekening van de andere partij, het afstemmen van 

de prijsstelling op basis van de aangepaste tekening van de andere partij en het afstemmen 

van de oplevering. Kortom, omstandigheden kunnen meebrengen dat er een noodzaak is tot 

een feitelijke samenwerking tussen partijen waaruit op grondslag van maatschappelijke 

zorgvuldigheid verbintenissen kunnen voortvloeien.  

 
2.2.2 Samenwerking voortvloeiend uit bouwcontracten 
Ten opzichte van de samenwerking op basis van geïntegreerde samenwerkingsmodellen91 kan 

de samenwerking voortvloeiend uit overige toegepaste modellen in de Nederlandse 

bouwrechtspraktijk als volgt worden gekarakteriseerd.92  

 

2.2.2.1 Traditionele samenwerkingsmodel 

Bij het samenwerkingsmodel dat volgens de traditionele driehoek is ingericht zijn zowel 

opdrachtgever, de ontwerper als de aannemer betrokken. Op de contractuele relatie tussen 

opdrachtgever en aannemer zijn de UAV 2012 van toepassing. Het uitgangspunt van de UAV 

2012 is een niet gelijkwaardige samenwerking, omdat onder meer de opdrachtgever (in grote 

lijnen) verantwoordelijk is voor volledige en tijdige informatieverstrekking van het ontwerp 

(par. 5 lid 1 UAV 2012) terwijl de aannemer verantwoordelijk is voor een goede en 

deugdelijke uitvoering en een waarschuwingsplicht heeft (par. 6 lid 14 UAV 2012).93 

 

 
91 Zie daarover uitgebreid in hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 
92 In het kader van dit onderzoek wordt de wettelijke regeling van aanneming van werk in de zin van titel 7.12 
BW niet nader geanalyseerd, omdat deze wettelijke regeling te beperkt is en te weinig gedifferentieerd om te 
kunnen voldoen aan de behoeften van de bouwpraktijk. De bouwsector heeft echter autonoom in de behoefte 
kunnen voorzien door de ontwikkeling van algemene voorwaarden, zoals de UAV 2012, UAV-GC 2005 en 
diverse bouwteammodellen. Zie daarover: Asser/Van den Berg & Van Gulijk 7-VI 2022/9 (online, bijgewerkt 1 
juli 2021). Overige samenwerkingsmodellen, zoals nevenaanneming, onderaanneming, bouwcombinatie, 
ketensamenwerking en ontwerpteam vallen buiten het bereik van dit onderzoek, omdat de bilaterale verhouding 
tussen opdrachtgever – opdrachtnemer ontbreekt. 
93 Jurgens-Boot, TBR 2022/39, par. 3.2. 
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2.2.2.2 Bouwteammodel 

Het bouwteam is een veelgebruikt samenwerkingsmodel dat de traditionele scheiding tussen 

ontwerp en uitvoering doorbreekt.94 De bijbehorende contractmodellen die momenteel 

worden toegepast zijn: de Koninklijke Bouwend Nederland Model Bouwteamovereenkomst 

2021 (als opvolger van de VGBouw Model Bouwteamovereenkomst 1992) en de Duurzaam 

Gebouwd Model Bouwteamovereenkomst 2020. In de literatuur wordt omschreven dat het 

bouwteammodel onder andere geschiedt op gelijke voet en multidisciplinair van aard is.95  

Echter wijst onderzoek uit dat de gelijkheid beperkt is tot de leden van het bouwteam met 

uitzondering van de opdrachtgever, die overigens wel deel uitmaakt van het bouwteam. De 

opdrachtgever blijft namelijk als opdrachtgever in een verticale – hiërarchische – verhouding 

staan tot zijn opdrachtnemers. 96 Van belang om richting te geven aan de samenwerking zijn 

een heldere taakafbakening en een adequate overlegstructuur. In een bouwteam wordt er 

gewerkt in gecoördineerd verband. Dit houdt in dat ontwerp en uitvoering, ondanks de 

verdeling van taken, toch zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Dit bevordert wel 

een goede afstemming, maar het geïntegreerde model biedt hiervoor een betere waarborg.97  

 

2.2.2.3 Alliantiemodel 

Hoewel het alliantiemodel een samenwerkingsmodel is dat geen specifieke rechtsvorm kent 

en waarbij geen vormvereisten gelden,98  is de VOF een figuur dat wordt toegepast op een 

alliantie.99 De alliantie is een model waarin de samenwerking tussen opdrachtgever en 

partijen betrokken bij het ontwerp en/of de uitvoering zo ver gaat dat gezamenlijk een 

onderneming in het leven wordt geroepen voor het project en waarbij positieve en negatieve 

resultaten van de samenwerking worden gedeeld in bijvoorbeeld een alliantiefonds.100 De 

toepassing in Nederland van het alliantiemodel ligt dicht bij het bouwteam model.101 Het 

kenmerkende verschil tussen de alliantie en het bouwteam is onder andere het ontbreken van 

een hiërarchische verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemers.102 

 

 
94 Asser/Van den Berg & Van Gulijk 7-VI 2022/244 (online, bijgewerkt 1 juli 2021). 
95 Asser/Van den Berg & Van Gulijk 7-VI 2022/249 (online, bijgewerkt 1 juli 2021). 
96 Chao-Duivis 2012, in: Chao-Duivis & Wamelink 2013, p. 57. 
97 Asser/Van den Berg & Van Gulijk 7-VI 2022/277 (online, bijgewerkt 1 juli 2021). 
98 Jurgens-Boot, TBR 2022/39, par. 2. 
99 Chao-Duivis & Wamelink 2013, p. 70. 
100 Chao-Duivis & Wamelink 2013, p. 62. 
101 Chao-Duivis & Wamelink 2013, p. 63. 
102 Chao-Duivis & Wamelink 2013, p. 63. 
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Al met al verwijst zowel het Burgerlijk Wetboek als de jurisprudentie vrij beperkt dan wel 

impliciet naar het begrip samenwerking als zodanig. Ook in het bouwrecht geven de 

hierboven genoemde samenwerkingsmodellen (met uitzondering van het alliantiemodel) een 

magere betekenis aan het begrip samenwerking, omdat de samenwerking wordt benaderd 

vanuit ongelijkwaardige posities. Taken worden verdeeld, zoals het ontwerpen en uitvoeren, 

in plaats van gezamenlijk gedeeld. 

 
2.3 Juridische samenwerkingsfactoren vanuit bouwmanagement 
 

In tegenstelling tot het algemene recht zijn de aanknopingspunten die de samenwerking 

definiëren vanuit bouwmanagement perspectief minder schaars. Een complicatie in dit 

onderzoek is echter wel dat de samenwerkingsbegrippen in beginsel niet-juridisch van aard 

zijn. Daarom dienen samenwerkingsbegrippen eerst juridisch gekwalificeerd te worden, 

willen zij toetsbaar zijn in dit onderzoek.  

 

Maar wanneer is iets juridisch? Een kwestie kan juridisch worden gekwalificeerd, indien de 

oplossing van die kwestie in het rechtssysteem gevonden kan worden. Het rechtssysteem is 

het geheel van regels dat de normen verschaft voor het gedrag van mensen.103 Met andere 

woorden; zodra uit een samenwerkingsbegrip regels voortvloeien waaruit een bepaalde 

normstelling volgt dan kan dat als juridisch worden gekwalificeerd (criterium 1). Vervolgens 

wordt het gedrag van mensen (tegenwoordig) niet zozeer meer bepaald door waarden en 

tradities, maar steeds meer door doelrationaliteit. Dat wil zeggen het handelen als middel tot 

een doel.104 Oftewel, als samenwerking niet het doel is dan zal het (sociaal) gedrag ook niet 

tot zo snel tot samenwerken leiden (criterium 2). Een samenwerking kan daarom mijn optiek 

juridisch gekwalificeerd worden, indien het voldoet aan (1) regels met een normstelling die 

(2) doelen op samenwerking. Aan de hand van deze twee criteria zijn in dit onderzoek de 

ondergenoemde samenwerkingsfactoren samengesteld vanuit het perspectief van 

bouwmanagement. 

 

 
103 Taekema, Gaakeer & Loth 2015 p. 42-45. 
104 Taekema, Gaakeer & Loth 2015 p. 340. 
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2.3.1 Samenwerkingsvereisten 
Hoewel de literatuur een scala aan samenwerkingsvereisten benoemd,105 worden de 

onderstaande factoren gemeenschappelijk gedeeld. Deze factoren, welke door Tjong Tjin Tai 

reeds in een juridisch kader zijn geplaatst, zijn de minimumvereisten om te kunnen spreken 

van samenwerking.106 

• Gemeenschappelijk doel: er is hier sprake van in geval partijen streven naar een 

resultaat dat door onderlinge afgestemde inspanningen kan worden bereikt of in elk 

geval veel beter kan worden bereikt dan door louter de eigen inspanning.107 Aan dit 

samenwerkingsvereiste kan een eenduidige normstelling worden gehangen, namelijk 

het doen opleveren van het project binnen budget, planning, met de gewenste 

kwaliteit, tot tevredenheid van de stakeholders en zonder geschillen, waarbij zowel 

opdrachtgever als opdrachtnemer elkaar nodig hebben gedurende de uitvoering van 

het project.108  

• Individuele bijdrage: dit wordt geleverd door een zeker individueel belang bij het 

bereiken van het gemeenschappelijk doel.109 Een dergelijke bijdrage kan voortvloeien 

uit bijvoorbeeld gemaakte afspraken ten aanzien van het delen van relevante 

projectinformatie of ontwerpgegevens ten behoeve van het te vervaardigen ontwerp. 

 

2.3.2 Samenwerkingsniveaus 
Er zijn drie verschillende niveaus in volgorde van een glijdende schaal waarop interactie 

tussen partijen kan plaatsvinden:110 

• Afstemming (‘coördination’): dit betreft het beheersen van wederzijdse 

afhankelijkheden tussen activiteiten.111 Partijen gedragen zich daarbij passief en 

volgen (elkaars) aanwijzingen op. Dit laagste samenwerkingsniveau is van toepassing 

bij routinematige activiteiten die op elkaar afgestemd moeten worden waarbij het 

 
105 Suprapto 2016, p.59-62. Overige factoren die de samenwerking beïnvloeden zijn in de literatuur vaak niet 
eenduidig gedefinieerd en zijn onvoldoende juridisch te kwalificeren. Dit zijn factoren zoals: wederzijds 
vertrouwen, transparantie, open communicatie, ‘no-blame’ cultuur, win-win gedrag, lange termijn oriëntatie, 
teamwork, commitment, etc.. 
106 Tjong Tjin Tai, NTBR 2009/30, p.2. Ondanks dat deze publicatie niet bouw gerelateerd is biedt het 
desalniettemin goede juridische uitgangspunten ten behoeve van het samenstellen van een juridisch 
beoordelingskader voor samenwerking in de bouw. 
107 Tjong Tjin Tai, NTBR 2009/30, par. 2.1; Kamminga 2008, p. 14; Frydlinger, Hart & Vitasek, HBR 2019/97, 
nr. 5. 
108 Zie par. 2.1. 
109 Tjong Tjin Tai, NTBR 2009/30, par. 2.1. 
110 Aldus Engestrom e.a. en Bardram. Zie: Gomes & Tzortzopoulos, NRC Research press 2019, p. 127. 
111 Strang 2016, p. 208. 
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einddoel helder is.112 Het bouwteammodel is een voorbeeld van een samenwerking 

waarin de afstemming centraal staat en ook expliciet tot uitdrukking is gebracht.113 

• Medewerking (‘coöperation’): hierbij gaat het om een interactie waarbij middelen 

worden gedeeld, waarbij elke partij haar eigen handelen moet afwegen ten opzichte 

van de andere partij. Partijen zijn wederzijds afhankelijk van elkaar en passen zich 

continu aan.114  In bouwcontracten zijn typische voorbeelden te noemen van situaties 

waarbij de opdrachtgever medewerking moet verlenen aan de opdrachtnemer of vice 

versa. Denk bijvoorbeeld aan de medewerkingsplicht van de opdrachtgever voor het 

ter beschikking stellen van informatie noodzakelijk voor de uitvoering krachtens par. 5 

lid 1 UAV 2012 of par. 3 lid 1 UAV-GC 2005.115 Hiermee is overigens aansluiting 

gezocht bij art. 6:58 BW (schuldeisersverzuim).116 

• Co-creatie (‘co-construction’): op dit hoogste niveau staat de collectieve 

samenwerking centraal. Partijen werken op dit niveau samen wanneer bijvoorbeeld het 

einddoel in situaties nog niet gedefinieerd is. Dit samenwerkingsniveau komt men in 

de bouw tegen in een omgeving waarbij twee of meerdere partijen een gezamenlijke 

activiteit uitvoeren aan één en dezelfde object, bijvoorbeeld een digitaal ontwerp of 

een planning. Een elektronisch informatiemodel genaamd Building Information Model 

(BIM) is hiervoor een geschikte tool.117 Deze tool biedt vooral voordelen op het 

gebied van informatie-uitwisseling over het bouwproject.118 

Op elk van de bovengenoemde niveaus kunnen partijen afspraken maken waarbij 

samenwerking beoogd is. In het kader van dit onderzoek kan men denken aan afspraken 

omtrent het afstemmen van informatierisico’s of het verlenen van medewerking voor het 

verstrekken van informatie benodigd voor de verdere uitwerking van het ontwerp. 

 

 

 
112 Aldus Bardram. Zie: Gomes & Tzortzopoulos, NRC Research press 2019, p. 127. 
113 Zie bijvoorbeeld art. 5.2 DG 2020 (Samenwerking in het Bouwteam) en art. 8.2 DG 2020 (Verplichtingen van 
de Aannemer). 
114 Aldus Engestrom. Zie:  Gomes & Tzortzopoulos, NRC Research press 2019, p. 127. 
115 Zie daarover uitgebreid par. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 
116 Toelichting UAV-GC 2005, p.32. Zie daarover uitgebreid par. 2.2.1. 
117 Adamu, Emmitt & Soetanto, ITcon 2015/20, p.248. 
118 Van Gulijk, Contracteren 2016/1, par. 4.3. 
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2.3.3 Samenwerkingsintensiteit 
Factoren119 die de samenwerkingsintensiteit weergeven bepalen de mate waarin er wordt 

samengewerkt en de (rechts-)gevolgen van die samenwerking.  

• Mate van wederkerigheid: hierbij gaat het erom in hoeverre partijen elkaar over en 

weer steunen door bijvoorbeeld elkaars nadelen, kosten of voordelen te delen. Een 

evenwichtige benadering kan namelijk leiden tot een daadwerkelijk betere en 

gelijkwaardige samenwerking.120 De wederkerigheid is een indicatie of er sprake is 

van een nauwe samenwerking.121 Het wederkerig karakter bij contracteren is volgens 

Jansen dat ‘beide’ contractpartijen hopen beter te worden.122 Bij contracteren is het 

mogelijk om de wederkerigheid middels afspraken vast te leggen. Een bekend 

voorbeeld is het delen van de winsten en verliezen van de alliantiepartners in het 

alliantiefonds.123 Uit dit principe kan worden afgeleid dat in een alliantie sprake is van 

een bepaalde mate van wederkerigheid die daarmee de intensiteit van de 

samenwerking indiceert; 

• Mate van invloed: De mate van invloed van een partij op de inhoud van de feitelijke 

samenwerking verhoudt zich evenredig met de medezeggenschap in een 

samenwerking. De mate van invloed reflecteert daarmee de intensiteit van de 

samenwerking. De mate invloed van partijen rechtvaardigt vervolgens een 

verdergaande mate van aansprakelijkheid.124 De werking van de VOF is hier een 

voorbeeld van. Vennoten hebben een grote mate van invloed op het beleid van de 

vennootschap. Dit uit zich vervolgens in het feit dat vennoten extern hoofdelijk 

aansprakelijk zijn (art. 18 WvK). Dit principe sluit bijvoorbeeld aan bij de diverse 

regelingen in bouwcontracten waarbij de informatiedeler ook verantwoordelijk is voor 

de juistheid van informatie en aansprakelijk is in geval van fouten daarin.125 

 

 
119 Overige factoren omtrent de samenwerkingsintensiteit die ik in mindere mate juridisch kwalificeerbaar acht 
zijn onder meer: zelfstandigheid, openbaarheid, aard van de samenwerking. 
120 Chao 2016, p. 19. 
121 Tjong Tjin Tai, NTBR 2009/30, par. 2.2; Frydlinger, Hart & Vitasek, HBR 2019/97 nr. 5. 
122 Jansen 2012, p. 565. Ik vraag mij af of dat uitgangspunt helemaal zuiver is. In de praktijk en met name in het 
koophandelsrecht draait het in mijn beleving primair om zelf beter te worden en secundair om beide beter te 
worden. 
123 Jurgens-Boot, TBR 2022/39, par. 3.3. 
124 Tjong Tjin Tai, NTBR 2009/30, par. 2.2. 
125 Zie daarover 3.1.3.2. 
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2.4 Afrondend: een juridisch beoordelingskader  
 

Kortom, samenwerking is een complex van factoren van wederzijdse afhankelijkheden met 

verschillende gelaagdheden binnen een uiteenlopende reikwijdte. De in dit hoofdstuk 

uiteengezette factoren vormen het bouwrechtelijke juridisch-analytische kader voor dit 

onderzoek. De informatieverplichtingen van de geïntegreerde contractmodellen worden in 

hoofdstuk 5 aan dit juridische beoordelingskader getoetst volgens de onderstaande tabel (Tabel 

2).  
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Legenda (bij nadere 
invulling van het kader)      

- Belemmerende 
werking      

+/- Faciliterende 
werking      

+ Stimulerende 
werking      

Tabel 2: Een juridisch beoordelingskader voor samenwerking in geïntegreerde contractmodellen. 
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3 Informatieplichten  
 
Voor een goede begripsvorming van en inzicht in informatieplichten plaats ik voor het 

antwoord op deelvraag 2 de informatieplichten in dit hoofdstuk in een brede en algemene 

context. Achtereenvolgens komt de toepassing ervan aan bod in het algemeen 

verbintenissenrecht, het bouwrecht en in het ‘common law’ rechtsstelsel. 

 

3.1 Informatieplichten in het verbintenissenrecht 
 

3.1.1 Terminologie 
Precontractuele en contractuele informatieplichten onderscheiden zich van elkaar in die zin 

dat contractuele informatieplichten tot de contractueel bepaalde verbintenissen van partijen 

behoren. Schending ervan levert zonder meer wanprestatie op krachtens art. 6:74BW. 

Precontractuele informatieplichten vloeien daarentegen voort uit de precontractuele 

redelijkheid en billijkheid. Daarentegen kunnen ze ook expliciet worden vastgelegd in een 

overeenkomst.126 Het nadeel hiervan is dat ze precontractueel niet bindend zijn, omdat er de 

facto nog geen overeenkomst tot stand is gekomen die ze heeft geeffectueerd. 

 

Informatieplichten worden in het algemeen opgedeeld in mededelingsplichten en 

waarschuwingsplichten. Waar de mededelingsplicht (ofwel de informatieverstrekkingsplicht) 

strekt tot het verstrekken van informatie, strekt de waarschuwingsplicht tot het effectief 

inscherpen van de te verstrekken informatie.127 Echter is het verschil in de praktijk niet van 

principiële betekenis voor de invulling van de toepasselijke informatieplicht.128 Ter coherentie 

en inzichtelijkheid dienen mededelingsplichten en waarschuwingsplichten volgens Jansen 

gelijkgeschakeld te worden.129 Hij noemt beide begrippen tezamen daarom 

 
126 Asser/Van den Berg & Van Gulijk 7-VI 2022/99 (online, bijgewerkt 01-07-2021). Voorbeelden zijn onder 
meer in het Europees privaatrecht te vinden in art. 1:103 PELSC en art. IV.C.-2:102 DCFR. 
127 Jansen 2012, p. 33. 
128 Valk wijst hierop met de volgende woorden: “Een mededelingsplicht strekt ertoe om juist ook aan een 
onvoorzichtige wederpartij bescherming te bieden en de omvang van de mededelingsplicht behoort daarop te 
worden afgestemd. Wat is het verschil tussen enerzijds het mededelen van feiten op een wijze die met het oog op 
een onvoorzichtige wederpartij adequaat is en anderzijds het waarschuwen van diezelfde partij?” Zie: Jansen 
2012, p. 33. 
129 Jansen 2012, p. 34. 
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informatieplichten. In het onderhavige onderzoek onderscheiden beide termen zich echter wel 

expliciet van elkaar om aan te sluiten bij de standaard terminologie uit het bouwrecht.  

 

3.1.2 Rechtskarakter en functie van informatieplichten 
Het rechtskarakter van de informatieplicht wordt volgens Jansen gekarakteriseerd als een 

‘obliegenheit’ in de zin van een juridische verplichting waarvan de nakoming niet ex ante 

afdwingbaar is, maar waarvan de schending wel ex post tot bepaalde rechtsgevolgen kan 

leiden.130 De niet afdwingbaarheid vloeit voort uit de functie van informatieplichten: het 

bevorderen van goed geïnformeerd gedrag.131 De ratio is dat voor een goede wilsvorming in 

de aanloop van de totstandkoming van een overeenkomst het noodzakelijk is dat 

contractanten over voldoende informatie beschikken.132  De informatieplicht is daarnaast niet 

alleen gericht ter belangenbehartiging van de onwetende partij, maar tevens ter indekking 

tegen juridische consequenties van ongeoorloofd zwijgen. Het strekt tot bescherming van alle 

deelnemers aan het maatschappelijk rechtsverkeer.133  

Daarnaast fungeren informatieplichten in relatie tot onderzoeksplichten als complementaire 

grootheden: een plicht tot informatieverstrekking eindigt waar de eigen (onderzoeks-) 

verantwoordelijkheid van de onwetende partij begint.134 
 

3.1.3 Juridische grondslag van informatieplichten 

 

3.1.3.1 Grondslag 

Informatieplichten kunnen niet exclusief tot één wettelijk kader worden herleid. Zij hebben 

een pluriforme grondslag.135 Dit blijkt uit het feit dat verschillende grondslagen kunnen 

worden aangewezen, waarvan dwaling er een van is welke hierna specifiek wordt uitgelicht. 

Een belangrijke grondslag in het contractenrecht is de grondnorm van de redelijkheid en 

billijkheid (art. 3:12 BW) waartoe partijen bij een overeenkomst gehouden zijn zich 

overeenkomstig te gedragen (art. 6:2 en 6:248 BW). Deze norm heeft de Hoge Raad in het 

arrest Baris/Riezenkamp ook van toepassing verklaard op de precontractuele relatie tussen 

partijen. Uit deze norm kunnen onder omstandigheden verplichtingen tot informatievergaring 

 
130 Jansen 2012, p. 41.  
131 Jansen 2012, p. 41. 
132 Jansen 2012, p. 34 
133 Jansen 2012, p. 36. 
134 Jansen 2012, p. 570. 
135 Jansen 2012, p. 23. Denk aan informatieplichten bij dwaling, non conformiteit, koop, verzekeringen etc.. 
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of -verstrekking voortvloeien.136 De precontractuele redelijkheid en billijkheid is ook voor 

iedere waarschuwingsplicht het uitgangspunt en geldt voor beide contractpartijen in gelijke 

mate.137 

Schending van informatieplichten kan in beginsel leiden tot het verval van bepaalde remedies 

of tot anderszins nadelige consequenties voor de verantwoordelijke partij.138  

 

3.1.3.2 Dwaling 

Dwaling is in dit hoofdstuk nader toegelicht, omdat het al dan niet verstrekken van informatie 

nauw verbonden is met het leerstuk van dwaling (art. 6:228 lid 1 sub a en b BW).139 Dat 

artikel bepaalt dat een overeenkomst vernietigbaar is die tot stand is gekomen onder invloed 

van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, indien de dwaling 

te wijten is aan een inlichting van de wederpartij (sub a) of indien de wederpartij in verband 

met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te 

lichten (sub b). Het risico op de werkelijkheid rust bij dwaling op die partij die een waarheids- 

mededelings- of onderzoeksplicht heeft geschonden.140 

 

In de bouwrechtspraktijk doen zich regelmatig situaties voor waarbij de werkelijkheid anders 

is dan veronderstelt doordat er onjuiste of ontoereikende informatie is verstrekt. Echter wordt 

zelden een beroep op dwaling gedaan dan wel gehonoreerd.141 Dit komt doordat het karakter 

van de aannemingsovereenkomst (het tot stand brengen van een stoffelijk werk) en het belang 

van partijen meestal in de weg staan dat de overeenkomst wordt vernietigd.142 Daarnaast zijn 

er alternatieve remedies voorzien in administratieve voorwaarden voor situaties waarbij 

hetgeen de aannemer mocht verwachten afwijkt van de werkelijkheid.143 Kortweg, binnen de 

bouwrechtspraktijk is de behoefte aan een beroep op dwaling dan wel de noodzaak daartoe 

minder dan in andere rechtsdomeinen.144 

 
136 Zoals blijkt uit het leerstuk van dwaling in de zin van art. 6:228 BW. De in art. 6:228 lid 1 sub b BW 
verankerde mededelingsplicht bij dwaling wordt veelal herleid tot de verkeersopvattingen in plaats van tot de 
redelijkheid en billijkheid. Zie Jansen 2012, p. 26.  
137 Bleeker, TBR 2014/114, par. 4.1. 
138 Jansen 2012, p. 12. 
139 Viëtor & Moret, BR 2006/86, par. 4.2. 
140 Jansen 2012, p. 197. 
141 Viëtor & Moret, BR 2006/86, par. 4.2. Dit was de uitkomst van een globaal onderzoek naar 
dwalingsrechtszaken in Nederland uitgevoerd door J. Rozemond. 
142 Viëtor & Moret, BR 2006/86, par. 4.2. 
143 Viëtor & Moret, BR 2006/86, par. 4.2. Zie bijvoorbeeld: par. 29 en 47 UAV 2012, par. 44 lid 1 sub b en c 
UAV-GC 2005. 
144 Viëtor & Moret, BR 2006/86, par. 4.2. 
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3.1.4 Informatieplichten met toepassing van aanneming van werk 
 

De informatieplichten van titel 7.12 BW kan men bondig samenvatten. De opdrachtgever 

heeft de verplichting om informatie te delen noch de verplichting om de aannemer te 

waarschuwen.145 Evenmin heeft de aannemer een wettelijke verplichting tot actieve 

informatie-uitwisseling.146 Op de aannemer rusten echter wel enkele waarschuwingsplichten. 

Uit art. 7:754 BW vloeit namelijk voort dat de aannemer bij het aangaan of de uitvoering van 

de overeenkomst de opdrachtgever moet waarschuwen in geval van onjuistheden in de 

opdracht of in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van opdrachtgever, 

waaronder plannen, tekeningen, berekeningen e.d.. De deskundigheid van de opdrachtgever 

om fouten in het ontwerp te ontdekken ontslaat de aannemer niet van zijn 

waarschuwingsplicht, aldus de Hoge Raad.147 Deze benadering heeft als voordeel dat de 

primaire verantwoordelijkheid voor de beoordeling van een ontwerp bij één partij rust, 

namelijk degene die zich contractueel heeft verbonden tot de uitvoering daarvan. De ratio is 

dat ‘dubbel werk’ van de opdrachtgever en aannemer aldus wordt vermeden.148 

 

Het niet of niet tijdig waarschuwen leidt voor de aannemer tot aansprakelijkheid voor de 

ondeugdelijke uitvoering van het werk (krachtens art. 7:760 leden 2 en 3 BW) of voor de 

schade, zoals vertragingsschade. Een uitzondering op deze rechtsgevolgen kan zich voordoen, 

indien de aannemer aantoont dat de opdrachtgever, wanneer deze wel tijdig zou zijn 

gewaarschuwd, hoe dan ook bepaalde kosten zou hebben gemaakt om de gevolgen van het 

gesignaleerde risico te beheersen.149 Dit zijn de zogenaamde sowiesokosten.150 Daarnaast kan 

het schadebedrag waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is worden gematigd op grond van 

eigen schuld (art. 6:101 BW).151  

 
145 Thomas & Van Wassenaer 2020, par. 5. 
146 Van Gulijk 2010, p.48. 
147 HR 18 september 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2705, NJ 1998/818 (KPI/Leba), r.o. 3.4; HR 8 september 
2006, ECLI:NL:HR:2006:AX9511, LJN AX9511, NJ 2006/494 (Körkemeyer/Ottink), r.o. 3.3. 
148 Jansen 2012, p. 300. 
149 Strang 2020, in: GS Bijzondere overeenkomsten, art. 7:754 BW Waarschuwingsplicht, aant. 8. Zie de 
volgende uitspraak waarbij er een foutieve bemaling in het bestek was opgenomen. De opdrachtgever niet had 
kunnen ontkomen aan de gestelde meerkosten, indien de aannemer had gewaarschuwd, omdat de door aannemer 
toegepaste bemaling de juiste blijkt te zijn. Rb. Noord-Holland 12 november 2014, 
ECLI:NL:RBNHO:2014:11282. 
150 Dit begrip is afkomstig uit het Duitse recht. 
151 Strang 2020, in: GS Bijzondere overeenkomsten, art. 7:754 BW Waarschuwingsplicht, aant. 8. 
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Ondanks dat uit de wetsgeschiedenis niet zonder meer kan worden afgeleid dat deze 

waarschuwingsplicht vanaf het begin van de precontractuele fase geldt wordt, onder andere in 

de jurisprudentie, aangenomen dat deze plicht reeds geldt bij het aangaan van de 

overeenkomst, dus al in de precontractuele fase.152 Uit art. 7:753 lid 3 BW volgt ook een 

aanvullende waarschuwingsplicht van de aannemer om de opdrachtgever zo spoedig mogelijk 

te waarschuwen in geval van kostenverhogende omstandigheden als gevolg van ‘externe’ 

omstandigheden (lid 1) of als gevolg van door de opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens 

welke voor de prijsbepaling van belang zijn (lid 2).153  

 

Op bijna alle overeenkomsten waarop de UAV dan wel de UAV-GC van toepassing zijn 

verklaard is titel 12 van boek 7 BW (aanneming van werk) van toepassing.154  Uit par. 4.3 en 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. van dit onderzoek blijkt echter dat de 

informatieplichten op grond van de UAV-GC omvattender zijn dan bij toepassing van 

aanneming van werk. 

 

3.2 Informatieplichten in ‘common law’ 
 

Voor een goed begrip van de analyse van de internationale geïntegreerde contractmodellen 

(zie par. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. en Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) 

wordt eerst de toepassing van informatieplichten in de context van het ‘common law’ 

rechtssysteem geplaatst. 

 

In landen waar ‘common law’ het geldende rechtssysteem is staat de eigen 

verantwoordelijkheid van contractanten voorop. Dit blijkt uit de principiële verwerping van 

het beginsel van precontractuele goede trouw (‘good faith’). In het verlengde daarvan wordt 

ook het concept van een algemene precontractuele informatieverplichting (a general duty of 

disclosure) uitdrukkelijk verworpen.155 De ratio hiervan is dat informatie een economisch 

 
152 Asser/Van den Berg & Van Gulijk 7-VI 2022/99 (online, bijgewerkt 1 juli 2021). Zie verder: RvA 26 juni 
2013, nr. 34.416; RvA 17 oktober 2014, nr. 71.936; TBR 2014/86, m.nt. S. Könemann. 
153 Een dergelijke situatie kan in de praktijk worden opgelost via de algemene regels met betrekking tot dwaling 
(art. 6:228 BW) en onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW). Zie daarover: Viëtor & Moret BR 2006/86, 
par. 4.2.  
154 Van Wassenaer 2015, par. 9.1. In dit onderzoek worden de informatieplichten voortvloeiend uit de UAV 
2012 louter zijdelings aangehaald, omdat deze, net als de UAV-GC 2005, zijn afgeleid van dezelfde wettelijke 
bron, namelijk aanneming van het werk in de zin van titel 7.12 BW. Dit voorkomt herhaling en omslachtigheid. 
155 Jansen 2012, p. 66. 
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goed is dat in beginsel niet door de onderhandelende partijen moet worden gedeeld.156 

Bestaan er dan helemaal geen informatieplichten in ‘common law’? Dergelijke plichten 

bestaan slechts als uitzondering op de algemene verwerping.157 Informatieverplichtingen 

kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit een bijzondere vertrouwensrelatie tussen partijen, zoals 

bij verzekeringsovereenkomsten. De verwerping van de informatieverplichting wordt in 

belangrijke mate genuanceerd door impliciete beschermingsconstructies vanuit de wet of 

krachtens overeenkomsten. Impliciete informatieplichten worden middels de volgende 

leerstukken reeds aangenomen: ‘misrepresentation by conduct’158, ‘misrepresentation by 

word’159, ‘partial non-disclosure’160 en ‘implied terms’.161 

 

De eigen verantwoordelijkheid van contractpartijen bij internationale bouwcontracten blijkt 

over het algemeen uit het feit dat bij afwezigheid van expliciete contractvoorwaarden de 

risico’s - en in mijn optiek daarmee ook de verantwoordelijkheid om informatie te vergaren - 

met betrekking tot de fysieke toestand van het terrein (zowel boven- als ondergronds) in 

beginsel bij de opdrachtnemer liggen.162  

 

3.3 Afrondend: beginselen van informatieplichten en de invloed 

op samenwerking 
 

Een directe koppeling tussen wettelijke bepalingen en samenwerking is in de wet niet te 

vinden.163 Dit betekent niet dat de uit de wet en uit het ongeschreven recht voortvloeiende 

informatieplichten geen invloed kunnen hebben op de samenwerking. Zelfredzaamheid staat 

namelijk in het contractenrecht voorop. Wederzijdse verantwoordelijkheden ter zake van het 

 
156 Jansen 2012, p. 67. 
157 Jansen 2012, p. 69-70. 
158 Het verzwijgen van relevante informatie kan gevolgen hebben voor de zwijgende partij. Dit sluit aan bij het 
leerstuk van dwaling in de zin van art. 6:228 lid 1 sub b BW. Zie: Jansen 2012, p. 70-71. 
159 De verklarende partij is gehouden tot het corrigeren van een eenmaal verstrekte inlichting die door een 
wijziging van omstandigheden haar aanvankelijke juistheid verliest. Dit leerstuk sluit niet aan bij dwaling, omdat 
het hier gaat om een wijziging van toekomstige omstandigheden. Onder art. 6:228 lid 2 BW kan een 
overeenkomst niet aangetast worden in geval van dwaling die onder andere een uitsluitend toekomstige 
omstandigheid betreft. Zie: Jansen 2012, p. 71. Deze informatieplicht kan naar mijn mening geschaard worden 
onder een zorgplicht. 
160 Een inlichting die op zichzelf juist is, maar in een cruciaal opzicht onvolledig is resulteert per saldo in een 
onjuiste voorstelling van zaken (‘a misleiding half truth’). 
161 Dit zijn contractsbepalingen die door de rechter of de wetgever bij wijze van aanvullend recht op een 
overeenkomst van toepassing worden verklaard. Zie: Jansen 2012, p. 71-72. 
162 Wooldridge-Irving, p.1.  
163 Van Gulijk, Contracteren 2016/1, par. 3.1. Zie daarover meer: par. 2.2.1. 
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vergaren en verstrekken van informatie uiten zich daarom in de eerste plaats in een verhoogde 

zorgplicht ten aanzien van het eigen belang, en niet primair tot behartiging van het belang van 

de wederpartij.164 Dit beginsel getuigt mijns inziens dat de hiervoor genoemde 

verantwoordelijkheden in het verbintenissenrecht in de eerste plaats niet streven tot een 

samenwerkingsgerichte verhouding.  

 

Ook in het kader van informatieplichten staat de idee van zelfredzaamheid, voortvloeiend uit 

het autonomiebeginsel, voorop. Nieuwenhuis zegt bijvoorbeeld het volgende: “Het 

opbouwen, en vervolgens uitbaten, van een voorsprong in kennis, is de kern van de 

koophandel”.165 Jansen vraagt zich af of het geschetste beeld van zelfredzaamheid nog 

representatief is voor het gehele verbintenissenrecht.166 

Tegelijkertijd wordt het verbintenissenrecht in toenemende mate beïnvloed door 

ongeschreven zorgplichten, die in het algemeen oproepen tot behartiging van andermans 

belang.167 De opkomst van zorgplichten noopt tot een herbezinning op de positie van 

informatieplichten. Jansen meent daarmee dat precontractuele informatieplichten bijvoorbeeld 

altruïstischer worden. De ratio hiervan is dat contractanten, omdat zij voor elkaar hebben 

gekozen, hun onderlinge communicatie logischerwijs zoveel mogelijk vrijwillig op elkaars 

kennis en kunde moeten afstemmen.168 Hiermee wordt de informatieplicht als het ware 

‘ingekleurd’ door een zorgplicht. Deze ontwikkeling kan in mijn optiek een bijgestelde norm 

gaan vormen ten aanzien verplichtingen die op samenwerking zijn gericht. 

 
Hoe de informatieplichten (en de daarin gewortelde zelfredzaamheid) tot uitdrukking komen 

bij geïntegreerde contracten en wat voor een uitwerking dit heeft op de samenwerking (en of 

de opkomst van zorgplichten ook waarneembaar is bij geïntegreerde contracten) wordt in de 

volgende twee hoofdstukken behandeld. 

  

 
164 Nieuwenhuis typeert het contracteren als: “égoïsme à deux” en “welbegrepen eigen belang is de inzet van het 
contractspel en de spil [...] van het contractmechanisme”. Zie: Jansen 2012, p.90. 
165 Jansen 2012, p.91. 
166 Jansen 2012, p. 561. 
167 Tjong Tjin Tai definieert het begrip zorgplicht als “een plicht tot handelen of nalaten ten behoeve van een of 
meer concrete belangen van een persoon of object”. Zie: Jansen 2012, p. 21 en 561.  
168 Jansen 2012, p. 564. Jansen neemt overigens in zijn onderzoek ook waar dat niet alleen de precontractuele 
informatieplichten altruïstischer worden, maar ook de buitencontractuele waarschuwingsplichten. 
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4 Informatieplichten van geïntegreerde contracten 
 

Dit hoofdstuk behandelt het antwoord op deelvraag 3: hoe zijn de informatieplichten van 

opdrachtgever en opdrachtnemer geregeld bij geïntegreerde contracten? Eerst wordt de 

achtergrond van de geïntegreerde contractmodellen (UAV-GC 2005 concept UAV-GC 2020 

en de internationaal toegepaste modellen NEC4 ECC en FIDIC YB) toegelicht. Vervolgens 

worden de verschillende informatieplichten uit die contractmodellen gerubriceerd toegelicht. 

 

4.1 Achtergrond geïntegreerde contractmodellen 
 

De conceptversie van de geactualiseerde UAV-GC 2005, de UAV-GC 2020 is door de pre-

adviescommissie bestaande uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers, opdrachtnemers, 

adviseurs en kennisinstellingen na een proces van ruim vijf jaar begin 2021 gepubliceerd.169 

Naar verwachting wordt de definitieve versie in 2022 uitgebracht. 

In diverse bepalingen in de UAV-GC 2005 en 2020 met bijbehorende Model 

Basisovereenkomst (hierna: MBO) zijn informatie- en waarschuwingsplichten opgenomen, 

waarvan de meest relevante zijn bepaald in par. 3 (Verplichtingen van de Opdrachtgever) en 

par. 4 (Verplichtingen van de Opdrachtnemer). 

 

De New Engineering Contract (NEC) is opgesteld door de Engelse organisatie Institution of 

Civil Engineers (ICE). NEC4 staat voor de vierde generatie contractenbundel en is 

gepubliceerd in 2017. De contractenbundel bestaat uit verschillende typen contractmodellen, 

waarvan de Engineering & Construction Contract (ECC) het geïntegreerde contractmodel is. 

De NEC voorwaarden zijn niet primair bedoeld voor internationaal gebruik, maar ze worden 

wel in verschillende landen en rechtsstelsels toegepast.170 NEC staat bekend om het simpel 

taalgebruik en de voorwaarden die gericht zijn op samenwerking en communicatie. Dit laatste 

uit zich in algemene samenwerkingsbepalingen, informatie- en 

waarschuwingsverplichtingen.171  De simpelheid van de taal kan in de praktijk leiden tot 

onduidelijkheden omtrent de exacte omvang van verplichtingen.172   

 
169 Blanken e.a. TA 2021/69, p.34. 
170 Strang 2016, p. 283. 
171 Strang 2016, p. 296. 
172 Thomas & Van Wassenaer 2008, par. 4.2. 
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De belangrijkste voorwaarden (clauses, hierna: cl.) uit de NEC4 ECC die in meer of mindere 

mate informatie- en/of waarschuwingsplichten bepalen zijn: cl. 10 (Actions), cl. 15 (Early 

Warning) en cl. 20 (Providing the Works). 

 

De Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) is een in 1913 in Frankrijk, 

België en Zwitserland opgerichte organisatie. FIDIC is – evenals de NEC -  een 

contractenbundel waarvan de Yellow Book (hierna: YB) het geïntegreerde contractmodel is. 

In 1999 is de eerste versie gepubliceerd welke toegankelijk was voor internationaal 

gebruik.173 Vervolgens is in 2017 de tweede en vigerende generatie contractenbundel 

verschenen. Alhoewel de FIDIC voorwaarden enkele eigenschappen reflecteert van het ‘civil 

law’ rechtssysteem, zijn de voorwaarden voornamelijk ingebed in het ‘common law’ 

rechtssysteem.174 Dit neemt niet weg dat FIDIC voorwaarden niet in een civil law 

rechtsstelsel gebruikt kunnen worden. Sterker nog, dit gebeurt in de praktijk vrij vaak.175 Van 

belang is dan om de invloed van het heersende rechtssysteem in acht te nemen om de exacte 

betekenis van de voorwaarden in te kunnen kleuren.176 

 

4.2 Wederzijdse informatieplichten 
UAV-
GC 2020 

Titel Bepaling 

Par. 2a Verplichting van Partijen 
tot proactief gedrag en 
interactie 

Voorafgaand aan en tijdens het verrichten van de Werkzaamheden 
stellen Partijen zich proactief op en communiceren zij met elkaar. Zij 
hebben daarmee voor ogen dat het Werk en het Meerjarig 
Onderhoud conform de Overeenkomst worden gerealiseerd. In dat 
kader zorgen Partijen er onder andere voor dat zij over en weer 
begrijpen wat het doel van de Overeenkomst is en wat van hen wordt 
verwacht met het oog op de realisatie van het Werk en het Meerjarig 
Onderhoud. Partijen beschouwen dit als een leidend principe van de 
Overeenkomst. 

Een volledig nieuwe bepaling in de UAV-GC 2020 is par. 2a ‘Verplichtingen van Partijen tot 

proactief gedrag en interactie’. De kern van deze paragraaf draagt volgens de Toelichting 

UAV-GC 2020 (hierna: Toelichting 2020) partijen op om open te staan om permanent met 

elkaar de dialoog aan te gaan over de inhoud van de verstrekte informatie, in het bijzonder 

over de uitleg eisen van de vraagspecificatie. Dit komt in feite erop neer dat de ene partij de 

wederpartij voortdurend moet informeren en/of waarschuwen indien voor de wederpartij een 

mogelijke andere interpretatie van de inhoud dreigt te ontstaan dan waarvan de ene partij 

 
173 Furst & Ramsey 2021, p. 1097. 
174 Jaeger & Hök 2010, p. 99. 
175 Strang 2016, p.285. 
176 Furst & Ramsey 2021, p. 1101. 



 38 

vanuit gaat. Deze paragraaf heeft volgens de Toelichting 2020 echter een ander karakter dan 

de overige informatieplichten en waarschuwingsplichten in de overeenkomst. Die plichten 

zien namelijk op individuele, eenzijdige communicatieverplichtingen.177 Daarentegen ziet de 

onderhavige paragraaf op een gemeenschappelijke wederkerige verplichting van partijen tot 

proactief gedrag en interactie.178  

Verder is het vooralsnog onduidelijk wat de opstellers hebben bedoeld met ‘voorafgaand […] 

het verrichten van de Werkzaamheden’. Alhoewel de Toelichting 2020 een voorkeur geeft om 

deze paragraaf van toepassing te laten zijn vanaf de precontractuele fase, heeft deze paragraaf 

betrekking op de contractuele fase.179  

Met het begrip ‘leidende principe’ hebben de opstellers niet beoogd juridisch afdwingbare 

verplichtingen in het leven te roepen. Vanwege dit juridisch niet afdwingbare karakter behelst 

deze paragraaf een inspanningsverplichting.180 Daarentegen hebben opstellers wel degelijk 

beoogd een juridische betekenis toe te kennen in het geval de ene partij zich niet dan wel 

onvoldoende gedraagt overeenkomstig het leidende principe. In dat geval kan de wederpartij 

dit tegenwerpen, indien de eerstgenoemde partij jegens de wederpartij bepaalde aanspraken 

geldend probeert te maken.181  

In mijn optiek is het de vraag in hoeverre dit praktisch mogelijk is, aangezien par. 2a een 

inspanningsverplichting is. Daardoor is het lastig voor de partij op wie de bewijslast rust om 

aan te tonen dat de vereiste inspanning c.q. het proactieve gedrag, daadwerkelijk is geleverd.  

 
NEC4 
ECC 

Titel Bepaling 

Cl. 10.1 Actions The Parties, the Project Manager and the Supervisor shall act as 
stated in this contract. 

De eerste algemene bepaling (cl. 10.1) in de NEC4 ECC is een generieke bepaling 

inhoudende dat partijen zullen handelen conform de overeenkomst. Hieruit kan men afleiden 

dat partijen primair gehouden zijn tot (letterlijke) nakoming van de overeenkomst.182  

 

 

 

 
177 Het is enigszins opmerkelijk te noemen dat de opstellers van de UAV-GC 2020 zelf dergelijke plichten op die 
manier definiëren in de Toelichting 2020. 
178 Toelichting UAV-GC 2005, p. 42.   
179 Toelichting UAV-GC 2020, p. 41. De Toelichting 2020 is op dit punt niet eenduidig. 
180 Bruggeman & Van Wassenaer, TBR 2021/54, par. 2.2. 
181 Toelichting UAV-GC 2020, p. 42. Om welke aanspraken het gaat laten de opstellers in het midden. 
182 Chao 2016, p. 18. 
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NEC4 
ECC 

Titel Bepaling 

Cl. 10.2 Actions The Parties, the Project Manager and the Supervisor act in a spirit 
of mutual trust and co-operation. 

Cl. 10.2 refereert nergens naar ‘good faith’, maar in common law stelsels impliceert het wel 

‘good faith’ en wordt het aangenomen als een equivalent ervan.183 Het is vooralsnog 

onduidelijk of deze bepaling zich in een Nederlandse context laat vergelijken met de 

redelijkheid en billijkheid uit artikelen 6:2 en 6:248 BW.184 Duidelijk is wel dat in een 

internationale context wordt aangenomen dat uit cl. 10.2 de volgende twee uitgangspunten 

vloeien. Ten eerste eisen partijen van elkaar dat zij niets doen of nalaten wat de wederpartij 

kan misleiden. Dit sluit in zekere zin aan bij de leerstukken van de wilsgebreken dwaling en 

bedrog. Vervolgens eisen partijen van elkaar dat zij elkaar corrigeren in geval van 

klaarblijkelijke verkeerde aannames door de wederpartij.185 Uit dit uitgangspunt volgt een 

waarschuwingsplicht. Opvallend verschil met de waarschuwingsplicht in de zin van art. 7:754 

BW is dat de plicht niet louter een mededeling betreft, maar ook gericht is op een actieve 

handeling. Namelijk een correctieverplichting als zodanig.186 

 

De informatievertrekkingsplicht is in beginsel geen ‘common law’ verplichting.187 Daarom is 

de ‘duty co-operate’ bepaling expliciet in het contract opgenomen.188 In de meeste ‘common 

law’ stelsels vloeit namelijk uit een ‘duty to co-operate’ een ‘duty to disclosure’ als een 

‘implied term’ voort.189 Daarmee is bij toepassing van NEC4 ECC het niet verstrekken van 

informatie een schending van de ‘duty to co-operate’. Omdat elke partij conform de 

overeenkomst moet handelen (cl. 10.1) kan elke schending van een contractvoorwaarde of een 

‘implied term’ krachtens cl. 60.1(18) NEC4 ECC190 direct een vordering tot 

schadevergoeding opleveren.191  

Het begrip ‘co-operate’ is zodanig ingebed in ‘common law’ stelsels dat dit begrip niet zonder 

meer één-op- één kan worden toegepast in een Nederlandse juridische context. Partijen dienen 

 
183 Bailey, Const. L.J. 2019/35. 
184 Chao 2016, p.18. 
185 Bailey, Const. L.J. 2019/35. 
186 Afgeleid uit de common law implied term ‘misrepresentation by word. Zie daarover: par. 3.2. 
187 Zie par. 3.2. 
188 Mante, Const. L.J. 2018/34. 
189 Mante, Const. L.J. 2018/34. Jurisprudentie in Engeland bepaalt bijvoorbeeld dat de ‘duty to co-operatie’ 
onder meer uitstrekt naar ‘transmission of information’. Zie: Mid Essex NHS Trust (2013) B.L.R. 265. 
190 Cl. 60.1(18) NEC4 ECC: The following events are compensation events. A breach of contract by the Client 
which is not one of the other compensation events in the contract. 
191 Furst & Ramsey 2021, p.1055. 
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in zulks geval onderling nadere afspraken te maken omtrent de invulling en betekenis 

ervan.192 

 

 Bepaling Kenmerken 

U
A

V
- G

C
 

20
20

 Par. 2a Voortdurend en wederkerig proces (inspanningsverplichting) 

N
EC

4 
EC

C
 Cl. 10.2 Impliciete verplichting uit de ‘duty to co-operate’ 

 Tabel 3: Overzicht wederzijdse informatieplichten 

 

4.3 Informatieverplichtingen van de opdrachtgever 
 

De opdrachtgever heeft onder de UAV-GC 2005 strikt genomen geen expliciete 

precontractuele verplichting om informatie te verstrekken.193 De functie van een 

precontractuele informatieverstrekking bij de UAV-GC 2005 geldt als een beheersmaatregel 

van de opdrachtgever om te voorkomen dat de (aspirant) opdrachtnemer op een ongewenste 

wijze invulling geeft aan de eisen. Door de informatieverstrekking stelt de opdrachtgever de 

opdrachtnemer in de gelegenheid om goed geïnformeerd een invulling te kunnen geven aan 

de gestelde eisen. De functie is daarom niet primair om dwaling te voorkomen. Deze 

precontractuele informatieverstrekking onder de UAV-GC 2005 vloeit dus niet zozeer voort 

uit het klassieke leerstuk van de mededelingsplicht in het kader van dwaling (art. 6:228 lid 1 

sub b BW).194 De informatieverstrekking onder de UAV-GC kan daarom eerder worden 

gezien als een gunst van de opdrachtgever. 
UAV-
GC 2005 

Titel Bepaling 

Art. 7 
MBO 

Informatie en goederen 
die aan de 
Opdrachtnemer ter 
beschikking worden 
gesteld 

Voor zover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie is 
opgenomen, en gelet op het bepaalde in par. 3 lid 1 sub a UAV-GC 
2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende informatie aan de 
Opdrachtnemer ter beschikking te stellen: […]. 

Par. 3 lid 
1 sub a 

Verplichtingen van de 
Opdrachtgever 

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Opdrachtnemer tijdig 
beschikt over:  
(a) alle informatie waarover de Opdrachtgever beschikt, voor zover 
het ter beschikking stellen daarvan noodzakelijk is om de 

 
192 Chao 2016, p. 18. 
193 Huith & Rijckevorsel TBR 2016/52, par. 2.2. 
194 Huith & Rijckevorsel TBR 2016/52, par. 2.2. 
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Opdrachtnemer in staat te stellen het Werk en het Meerjarig 
Onderhoud conform de Overeenkomst te realiseren. 

Er vloeit echter wel een impliciete precontractuele (en contractuele) informatieverplichting 

voort uit par. 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005. Deze bepaling houdt in dat de opdrachtgever 

verplicht is de opdrachtnemer tijdig te voorzien van ‘alle informatie waarover hij beschikt’, 

voor zover het ter beschikking stellen daarvan ‘noodzakelijk’ is. Deze verplichting, ook wel 

het noodzakelijkheidscriterium genoemd, geldt ook precontractueel. De Toelichting195 

benadrukt namelijk dat het tevens informatie betreft die opdrachtnemer nodig heeft om een 

verantwoorde aanbieding te kunnen doen. Het noodzakelijkheidscriterium heeft niet zozeer 

betrekking heeft op de informatie zelf als wel op het ter beschikking stellen daarvan. De 

Toelichting doelt daarmee op situaties dat de opdrachtnemer niet zelf over de mogelijkheid 

beschikt informatie (waarover de opdrachtgever beschikt) zelfstandig via andere kanalen te 

verkrijgen.196 Hieruit volgt dat de opdrachtgever niet alle informatie hoeft te verstrekken 

waarover hij bezit. De werking van het noodzakelijkheidscriterium brengt dus met zich mee 

dat de verantwoordelijkheid van onbekende informatie bij de opdrachtnemer wordt 

neergelegd.197  

 

Voor zover informatie in de zin van par. 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005 tijdens de 

totstandkoming van de overeenkomst nog niet is verstrekt dient de opdrachtgever in art. 7 

MBO vast te stellen om welke informatie het precies gaat. De opdrachtgever is dus na de 

totstandkoming van de overeenkomst niet gehouden informatie te verstrekken aanvullend op 

de in art. 7 MBO genoemde informatie. De verplichting is dus als het ware gebaseerd op een 

momentopname. 

Voorts is de opdrachtgever niet verantwoordelijk voor onvolledige informatie.198 Dit 

uitgangspunt is echter niet absoluut. Indien de overeenkomst namelijk expliciet bepaalt dat de 

opdrachtgever alle informatie omtrent bepaalde gegevens verstrekt dan mag de 

opdrachtnemer ervan uit gaan dat die informatie volledig is.199 De onvolledigheid van die 

informatie maakt immers dat deze onjuist is (op grond van par. 3 lid 2 UAV-GC 2005).200 

 

 
195 Toelichting bij Model Basisovereenkomst en UAV-GC 2005, p. 32. 
196 Toelichting bij Model Basisovereenkomst en UAV-GC 2005, p. 32. 
197 Chao-Duivis 2019, par. 3.1.3.2; Blanken e.a., TA 2021/69, p. 36. 
198 Nergens uit de voorwaarden blijkt namelijk dat de opdrachtgever wel verantwoordelijk is voor 
onvolledigheden in de informatie-uitwisseling.  
199 Chao-Duivis 2019, par. 3.3.2. 
200 Bleeker, Herber & Van der Zijpp 2016, par. 2.4.2; RvA 28 maart 2013, nr. 32.994, TBR/189 2013, m.nt. 
E.W.J. van Dijk. In het ‘common law’ systeem gebruikt men hiervoor het leerstuk ‘partial non-disclosure’. Zie 
daarover par. 3.2. 
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De UAV-GC lopen in mijn optiek daarom niet geheel in lijn met het geldende recht ten 

aanzien van dwaling in de zin van art. 6:228 lid 1 sub b BW. Een opdrachtgever mag namelijk 

contractueel gezien informatie achterhouden waarvan hij weet of behoort te weten dat deze 

relevant is voor de opdrachtnemer, mits de opdrachtnemer deze informatie zelfstandig kan 

verkrijgen. Naar mijn mening heeft deze regeling als bijwerking dat het een onnodige last legt 

op de onderzoeksplicht van de opdrachtnemer.  

Ik verklaar het bovengenoemde als volgt. Aan par. 3 UAV-GC 2005 ligt art. 6:58 BW ten 

grondslag, waarmee het aansluit op het wettelijke uitgangspunt dat de crediteur 

(opdrachtgever) de noodzakelijke medewerking dient te verlenen aan de debiteur 

(opdrachtnemer) bij de uitvoering van diens prestatie. Deze medewerking is echter niet 

verplicht.201 Bovendien heeft een informatieplicht het rechtskarakter van een 

‘obliegenheit’.202 Afgeleid uit in het verbintenissenrecht zou ik dus kunnen stellen dat de in 

par. 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005 neergelegde informatieverplichting - voor zover het niet het 

noodzakelijkheidscriterium betreft – een niet dwingend rechtsfiguur is voor de opdrachtgever. 

 

Contractueel gezien is het vorderen van een kostenvergoeding en/of termijnsverlenging (op 

grond van par. 44 lid 1 onder b UAV-GC 2005203) wegens het schenden van de 

informatieverplichting van opdrachtgever niet altijd mogelijk, omdat par. 3 lid 1 sub a UAV-

GC 2005 kennelijk slechts een heel beperkte informatieverplichting op de opdrachtgever 

legt.204 Alhoewel er enkele gevallen bekend zijn waar het niet verstrekken van informatie de 

opdrachtgever kan worden toegerekend,205 is het beschikken over te weinig informatie zelden 

aan de opdrachtgever toe te rekenen.206 Wettelijk gezien kan het schenden van de 

informatieverplichting voor de opdrachtgever eventueel wel gevolgen hebben door een beroep 

dwaling (art. 6:228 lid 1 sub b BW) of via eigen schuld (art. 6:101 BW).207 Echter is hier in de 

praktijk nauwelijks behoefte aan.208  

 

 
201 Zie par. 2.2.1. 
202 Zie par. 3.1.2. 
203 Par. 44 lid 1 sub b UAV-GC 2005: “Behoudens het bepaalde in § 45 heeft de Opdrachtnemer uitsluitend 
recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging indien: […] 

(b) kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de Opdrachtgever 
krachtens de Overeenkomst verantwoordelijk is en waartegen de Opdrachtnemer niet behoefde te 
waarschuwen gelet op diens in § 4 lid 7 genoemde verplichting, of […].” 

204 Chao-Duivis 2019, par. 3.1.3.2. 
205 RvA 1 juli 2010, nr. 32.254 r.o. 21; RvA 28 maart 2013, TBR 2013/189; RvA 25 februari 2014, nr. 34.786.  
206 Chao-Duivis 2019, par. 3.1.3.2.  
207 Bleeker, TBR 2014/114, par. 4.2. 
208 Zie par. 3.1.3.2. 
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UAV-
GC 2005 

Titel Bepaling 

Par. 3 lid 
2 

Verplichtingen van de 
Opdrachtgever 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van alle 
informatie die door hem aan de Opdrachtnemer ter beschikking is 
gesteld, alsmede voor de goederen die krachtens lid 1 sub c aan de 
Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld. 

Par. 3 lid 
3 

Verplichtingen van de 
Opdrachtgever 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de 
Vraagspecificatie […]. 

Voorts is volgens par. 3 lid 2 en 3 UAV-GC de opdrachtgever als informatiedeler ook 

verantwoordelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie. Logischerwijs strekt deze 

verantwoordelijkheid zich ook uit over de inhoud van informatie die precontractueel is 

verstrekt.209  

 
UAV-
GC 2020 

Titel Bepaling 

Art. 7 lid 
1 MBO 

Informatie van de 
Opdrachtgever 
 

De Opdrachtgever heeft voorafgaande aan de Aanbieding informatie 
aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld. Deze informatie is 
opgenomen in de contractdocumenten genoemd in artikel 3 lid 1 sub 
a tot en met c en bevat in ieder geval: 

(a) een omschrijving van het in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 
2020 bedoelde terrein en/of het water; 
(b) een overzicht van de in § 3 lid 1 sub d UAV-GC 2020 
bedoelde goederen. 

Par. 3 
lid 1 sub 
c en d 

Verplichtingen van de 
Opdrachtgever 

De Opdrachtgever zorgt er voor dat de Opdrachtnemer tijdig 
beschikt over: 

(c) het terrein en/of het water waarop, waarin en/of 
waaronder het Werk en het Meerjarig Onderhoud moet 
worden gerealiseerd en waarvan de Opdrachtgever 
voorafgaande aan de Aanbieding een omschrijving aan de 
Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld; 
(d) alle goederen waarvan de Opdrachtgever voorafgaande 
aan de Aanbieding een overzicht aan de Opdrachtnemer ter 
beschikking heeft gesteld. 

Ongewijzigd ten opzichte van de UAV-GC 2005 is dat opdrachtgever voor de totstandkoming 

van de overeenkomst niet alle informatie hoeft te verstrekken.210 Het verschil ten opzichte van 

de vorige publicatie is dat er in de overeenkomst een expliciete precontractuele 

informatieverplichting is opgenomen in art. 7 lid 1 MBO. Dit artikel stipuleert welke 

informatie de opdrachtgever in ieder geval ter beschikking moet stellen aan de (potentiële) 

opdrachtnemer, voordat deze zijn aanbieding doet. Het moet dan gaan om informatie omtrent 

‘de belangrijkste eigenschappen’ van het terrein en/of water en ‘de belangrijkste 

kwaliteitskenmerken’ van goederen.211 In een verdergaande precontractuele 

informatieverplichting voorzien de UAV-GC 2020 niet.212 Omdat het onvoldoende duidelijk 

 
209 Huith & Rijckevorsel TBR 2016/52, par. 2.2. 
210 Bruggeman & Van Wassenaer, TBR 2021/54, par. 2.1. 
211 Toelichting UAV-GC 2020, p. 26. 
212 Toelichting UAV-GC 2020, p. 43. 
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is in welke mate van detail de informatie moet worden verstrekt gaat het volgens Blanken e.a. 

minimaal uit van een globale omschrijving van het terrein en de verstrekte goederen.213  

 
UAV-
GC 2020 

Titel Bepaling 

Art. 7 lid 
2 MBO 

Informatie van de 
Opdrachtgever 
 

De Opdrachtgever moet na de totstandkoming van de Overeenkomst 
de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking 
stellen: […]. 

Par. 3 
lid 1 sub 
a en b 

Verplichtingen van de 
Opdrachtgever 

De Opdrachtgever zorgt er voor dat de Opdrachtnemer tijdig 
beschikt over: 

(a) de informatie die hij op grond van de Basisovereenkomst 
na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de 
Opdrachtnemer ter beschikking moet stellen; 
(b) overige informatie waarover de Opdrachtgever beschikt, 
voor zover het ter beschikking stellen daarvan na de 
totstandkoming van de Overeenkomst noodzakelijk is om de 
Opdrachtnemer in staat te stellen het Werk en het Meerjarig 
Onderhoud conform de Overeenkomst te realiseren; […]. 

Het noodzakelijkheidscriterium van par. 3 lid 1 a UAV-GC 2005 is in de geactualiseerde 

versie van de UAV-GC niet volledig komen te vervallen. Het criterium geldt namelijk nog 

voor ‘overige informatie’214 en strekt zich louter uit tot de contractfase. Het nieuwe criterium 

bepaalt volgens de Toelichting 2020 dat de opdrachtgever uitsluitend informatie noodzakelijk 

om het werk te realiseren waarover hij beschikt na gunning hoeft te verstrekken, indien het 

voor de opdrachtnemer objectief gezien ‘moeilijk’ is deze informatie zelf te vergaren.215 Dit 

betekent dat het – wederom - opdrachtgever onder omstandigheden vrijstaat om relevante 

informatie niet te verstrekken.216 Deze eis is dus enerzijds ten opzichte van de UAV-GC 2005 

iets aangescherpt (van ‘niet’ te verkrijgen naar ‘moeilijk’ te verkrijgen informatie).  

Anderzijds impliceert het vervangen van ‘alle’ naar ‘overige’ informatie juist een afzwakking 

van de informatieplicht van de opdrachtgever zoals die geldt onder de UAV-GC 2005.217 

 
UAV-
GC 2020 

Titel Bepaling 

Par. 3 
lid 2 

Verplichtingen van de 
Opdrachtgever 
 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van alle 
informatie die hij aan de Opdrachtnemer ter beschikking heeft 
gesteld. 

Par. 3 
lid 3 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk indien hij geen dan wel 
onvolledige informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking heeft 
gesteld en de Opdrachtnemer aantoont dat de tijdens de realisatie 
van het Werk of het Meerjarig Onderhoud blijkende toestand afwijkt 
van die welke een zorgvuldig Opdrachtnemer, gegeven de aard, de 
inhoud en de wijze van totstandkoming van de Overeenkomst, de 
aard van het Werk, de aard van het Meerjarig Onderhoud en de 

 
213 Blanken e.a. TA 2021/69, p.37. 
214 Met overige informatie wordt bedoeld informatie die niet in art. 7 lid 2 MBO is vastgesteld. 
215 Toelichting UAV-GC 2020, p. 43. 
216 Herber, TBR 2021/71, par. 4. 
217 Blanken e.a. TA 2021/69, p.37. 
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overige omstandigheden van het geval redelijkerwijs had mogen 
verwachten. 

Een ander verschil ten opzichte van de UAV-GC 2005 is dat de opdrachtgever krachtens par. 

3 lid 3 UAV-GC 2020 wel verantwoordelijk is voor het niet of onvolledig ter beschikking 

stellen van informatie, indien de opdrachtnemer aantoont dat de tijdens de realisatie blijkende 

toestand afwijkt van die welke van een ‘zorgvuldige opdrachtnemer gegeven de aard, de 

inhoud, de wijze van totstandkoming van de overeenkomst, de aard van het werk en de 

overige omstandigheden van het geval’ redelijkerwijs verwacht mocht worden. Dit zal in de 

praktijk voor opdrachtnemers een moeilijk te nemen drempel worden218, omdat het een zware 

bewijslast oplevert.219 Deze bewijslast is volgens Blanken e.a. onevenredig en 

buitenproportioneel. Het is namelijk bijna onmogelijk voor de opdrachtnemer te bewijzen dat 

een situatie onverwacht is.220 Volgens Blanken e.a. zijn de eisen van de herziene UAV-GC 

zelfs zwaarder dan een beroep op dwaling (art. 6:228 BW) of kostenverhogende 

omstandigheden (art. 7:753 BW).221  

 
NEC4 
ECC 

Titel Bepaling 

Cl. 12.4 Interpretation and the 
law 

The contract is the entire agreement between the Parties. 

Cl. 20.1 Providing the Works The Contractor Provides the Works in accordance with the Scope 
Cl.11.2(16) Scope Scope is information which: 

- specifies and describes the works or; 
- states any constraints on how Contractor Provides the 

Works; 
And is either: 

- in the documents which the Contract Data states it is in or; 
- in an instruction given in accordance with the contract. 

NEC4 ECC heeft het karakter van een ‘entire agreement’.222 Het is vooralsnog vaag wat de 

opstellers precies hiermee hebben beoogd, maar de meest voor de hand liggende uitleg is dat 

 
218 Blanken e.a. TA 2021/69, p.38. 
219 Herber, TBR 2021/71, par. 4. 
220 Herber, TBR 2021/71, par. 4; Blanken e.a. TA 2021/69, p.38. De regeling is vergelijkbaar met par. 13 lid 2 
UAV-GC 2005: “De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer uit hoofde van lid 1 [afstemming van het werk op 
de bodemgesteldheid] vervalt, als hij aantoont dat hij ter voorkoming van vertraging, schade of gebreken alle 
voorzorgsmaatregelen heeft genomen die, gegeven de aard en de inhoud van de Overeenkomst, de aard van het 
Werk, de aard van het Meerjarig Onderhoud en de overige omstandigheden van het geval, van een zorgvuldig 
Opdrachtnemer verwacht mogen worden.” Er is echter geen jurisprudentie waaruit blijkt dat een opdrachtnemer 
met succes een beroep heeft gedaan op deze bepaling. Zie bijvoorbeeld: RvA 4 augustus 2017, nr. 35.630. 
221 Blanken e.a. TA 2021/69, p.38. Ten aanzien van kostenverhogende omstandigheden kan ik beoordelen dat het 
standpunt van Blanken e.a. juist is, omdat aan art. 7:753 BW niet het criterium van een ‘zorgvuldige 
opdrachtnemer’ wordt gekoppeld. De opdrachtnemer dient in zulks geval slechts aannemelijk/aantoonbaar te 
maken dat hij als zodanig bij het bepalen van de prijs geen rekening hoefde te houden met de kans op 
kostenverhogende omstandigheden. 
222 Zie cl.12.4 NEC4 ECC. 
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indien documenten ergens benoemd staan in de overeenkomst slechts die documenten 

onderdeel uitmaken van het geschreven contract.223  

Op basis van dit gegeven is mijn veronderstelling dat de opdrachtgever vóór de 

totstandkoming van de overeenkomst volledige informatie verstrekt dan wel refereert naar een 

uitputtende lijst van documenten om zodoende een compleet contract te vormen. 

 

Voorts dient is de opdrachtnemer krachtens cl. 20.1 verplicht het werk te realiseren in 

overeenstemming met de scope. Documenten ten aanzien van de scope zijn de belangrijkste 

documenten onder NEC4 ECC en dienen expliciet te worden benoemd onder ‘Contract 

Data’.224 In het licht van het ‘entire agreement’ karakter benadrukt cl.20.1 de relevantie van 

het verstrekken van informatie. De opdrachtnemer is namelijk niet gehouden een prestatie te 

leveren die niet in de scope staat.225 Dienovereenkomstig kan een opdrachtgever de 

opdrachtnemer niet aanspreken voor een gebrek van een deel van het werk dat niet in 

overeenstemming is met de scope is opgenomen.226 In dat opzicht wordt op grond van deze 

bepaling een direct verband gelegd tussen de te verstrekken informatie en het te verwachten 

eindresultaat. Op die manier wordt in mijn optiek een opdrachtgever aangezet tot het volledig 

zijn in de informatievoorziening. Het gedrag van de opdrachtgever vloeit daarom dus niet 

zozeer voort uit een obligatoire verbintenis. 

 

In zoverre wijkt deze rigide benadering af van de open norm gevat in par. 4 lid 3 UAV-GC 

2005/2020, welke uitgaat dat eisen kunnen voortvloeien uit het ‘normale gebruik’ waarvoor 

het werk is bestemd en dus de facto niet hoeven worden opgenomen in de overeenkomst.227 

 
NEC4 
ECC 

Titel Bepaling 

Cl. 
11.2(18) 

Site information Site information is information which 
- describes the Site and its surroundings and 
- is in the document which the Contract Data states it is in. 

Terrein informatie valt - afgeleid van het ‘common law’ stelstel - met toepassing van NEC4 

ECC in beginsel niet onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.228 De 

 
223 Eggleston 2006, p. 60. 
224 Een opmerkelijk detail is dat alle NEC ‘Contract Data’ formulieren de opstellen van contracten wijzen op het 
volledig zijn met het samenstellen van de contractdocumenten door te beginnen met de tekst: Completion of data 
is essential to create a ‘complete contract’. 
225 Mitchel & Trebes 2005, p.125; Rowlinson 2011, p.262. 
226 Mitchel & Trebes 2005, p.125-126. 
227 Toelichting UAV-GC 2005, p. 34-35 
228 Wooldridge-Irving. Zie ook par. 3.2. 
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opdrachtgever staat daarom in beginsel ook niet in voor de juistheid of volledigheid.229 De 

opdrachtgever is evenwel krachtens cl. 11.2(18) NEC4 ECC bevoegd om informatie ten 

aanzien van de fysieke toestand van het terrein en de omgeving toe te voegen aan de 

contractdocumenten.  

 

Relevant is dat fysieke informatie geen onderdeel uitmaakt van de scope informatie in de zin 

van art. 11.2(16) NEC4 ECC (Scope). Dit betekent dat het wijzigen van de terrein informatie 

in geval van tegenstrijdigheden of onjuistheden niet al te snel leidt tot een vordering tot 

schadevergoeding (in de zin van cl. 60.1(1) NEC4 ECC230).231  Bij de beoordeling van de 

vordering tot schadevergoeding dient de opdrachtnemer volgens cl. 60.2 NEC4 ECC232 niet 

alleen uit te gaan van informatie afkomstig van de opdrachtgever, maar ook van openbare 

informatie, informatie uit terreininspecties en overige informatie die een ervaren 

opdrachtnemer redelijkerwijs ter beschikking heeft of kan krijgen. Dit herbevestigt dat de 

verantwoordelijkheid om gegevens omtrent de fysieke toestand van het terrein te verkrijgen 

bij de opdrachtnemer zelf ligt.233  

Kortom, de nadruk ligt op de onderzoeksplicht van de opdrachtnemer, maar de opdrachtgever 

kan eventueel bijdragen aan het verzamelen en delen van terrein informatie, zonder dat hij 

snel verantwoordelijk wordt gehouden voor mogelijke gevolgen ervan. Deze benadering heeft 

dus een andere uitwerking dan de UAV-GC, waarbij de opdrachtgever als informatiedeler 

verantwoordelijk is voor de juistheid van informatie (tenzij de opdrachtnemer tekortschiet in 

zijn verplichting te waarschuwen voor onjuistheden). 

 

 

 

 

 
229 Wooldridge-Irving. 
230 Cl. 60.1(1) NEC4 ECC: “The following events are compensation events. The Project Manager gives an 
instruction changing the Scope except: a change to the Scope provided by the Contractor for its design which is 
made: 

at the Contractor’s request or; 
in order to comply with the Scope provided by the Client.” 

231 Furst & Ramsey 2021, p. 1057. 
232 Cl. 60.2 NEC4 ECC: “In judging the physical conditions for the purpose of assessing a compensation event, 
the Contractor is assumed to have taken into account: 

- the Site information; 
- publicly available information referred to in the Site Information; 
- information obtainable from a visual inspection of the Site and; 
- other information which an experienced contractor could reasonably be expected to have or to obtain.” 

233 Furst & Ramsey 2021, p. 1057. 
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FIDIC 
YB 

Titel Bepaling 

Cl. 2.5 Site Data and Items of 
Reference 

The Employer shall have made available to the Contractor for 
information, before the Base Date, all relevant data in the 
Employer’s possession on the topography of the Site and on sub-
surface, hydrological, climatic and environmental conditions at the 
Site. The Employer shall promptly make available to the Contractor 
all such data which comes into the Employer’s possession after the 
Base Date. 
 
The original survey control points, lines and levels of reference (the 
“items of reference” in these Conditions) shall be specified in the 
Employer’s Requirements or issued to the Contractor by a Notice 
from the Engineer. 

Cl. 4.10 Use of Site Data 
 

The Contractor shall be responsible for interpreting all data referred 
to under Sub-Clause 2.5 [Site Data and Items of Reference]. 

In het kader van FIDIC YB is de opdrachtgever is op grond van cl. 2.5 gehouden alle 

relevante terrein- en referentiegegevens waarover hij beschikt te verstrekken aan de 

(potentiële) opdrachtnemer.  

 

FIDIC YB bepalingen zijn expliciet waar het gaat om precontractuele en/of contractuele 

verplichtingen.234 Uit cl. 2.5 volgt duidelijk dat deze verplichting zowel precontractueel als 

contractueel van toepassing is.235 De opdrachtgever dient namelijk ook na totstandkoming van 

de overeenkomst onverwijld gegevens te verstrekken die in zijn bezit komen.  

Op die manier is mijns inziens de informatieverstrekking een voortdurend proces. Dit is in 

tegenstelling tot de overige geanalyseerde geïntegreerde contracten waar het verstrekken van 

informatie het karakter van een momentopname heeft.236  

 

Ondanks dat de opdrachtgever gehouden is tot de in cl. 2.5 FIDIC YB genoemde 

informatieverstrekkingsplicht ten aanzien van terrein informatie, is de opdrachtgever niet 

verantwoordelijk voor de inhoud ervan in geval van fouten, gebreken, onzuiverheden, 

omissies, onvolkomenheden en onvolledigheden.237 Hiervoor is de opdrachtnemer namelijk 

verantwoordelijk op grond van cl. 4.10 FIDIC YB wat in lijn is met de ‘common law’ 

beginselen.238 Daarmee sluit FIDIC YB aan bij de NEC4 ECC voorwaarden, maar staat het 

lijnrecht tegenover de uitgangspunten van de UAV-GC, voor zover het informatie betreft 

afkomstig van de opdrachtgever.239 

 
234 Jaeger & Hök 2009, p. 191. 
235 Cl. 2.5 FIDIC YB; Zie ook: Jaeger & Hök 2009, p. 191. 
236 Zie par. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. en Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.. 
237 Knutson 2005, p.256. 
238 Zie par. 3.2. 
239 Cl. 11.2(18) jo. 60.2 NEC4 ECC; par. 3 leden 2 en 3 UAV-GC 2005 en par. 3 leden 2 en 5 UAV-GC 2020. 
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FIDIC 
YB 

Titel Bepaling 

Cl. 2.2 Assistance If requested by the Contractor, the Employer shall promptly provide 
reasonable assistance to the Contractor so as to allow the 
Contractor to obtain: 
any permits, permissions, licences or approvals required by the Laws 
of the Country (including information required to be submitted by the 
Contractor in order to obtain such permits, permissions, licences or 
approvals): 

(i) which the Contractor is required to obtain under Sub-
Clause 1.13 [Compliance with Laws]; 
[…]. 

Bij het verkrijgen van vergunningen, beschikkingen en toestemmingen kan de partij die 

daarvoor verantwoordelijk is afhankelijk zijn van zijn wederpartij, omdat deze bepaalde 

informatie bezit of kan inzien die de andere partij niet heeft. Volgens cl. 2.2 FIDIC YB dient 

de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer hem te voorzien van redelijke 

ondersteuning benodigd ter verkrijging van vergunningen, beschikkingen en toestemmingen. 

Hieruit vloeit een aanvullende informatieverplichting voort voor gegevens waarover de 

opdrachtgever beschikt.  

Een dergelijke informatieverplichting is niet met zoveel woorden in de UAV-GC240 

omschreven, waar die uitgaan van louter het verlenen van medewerking voor het verkrijgen 

van vergunningen die een inspanningsverplichting vereisen. Voor het verkrijgen van 

vergunningen waaromtrent een resultaatsverplichting is vereist241 geldt evenwel geen 

medewerkingsplicht voor opdrachtgever. 

 

 Bepaling Kenmerken 

U
A

V
-G

C
 2

00
5 Art. 7 MBO jo. Par. 

3 lid 1 sub a 
(Pre-) Contractueel werkend noodzakelijkheidscriterium (alle informatie om het 
werk te realiseren, waarover opdrachtgever beschikt en welke noodzakelijk is 
om ter beschikking te stellen) 

Onvolledige informatie 

Par. 3 leden 2 en 3 Inhoud van informatie 

U
A

V
- G

C
 

20
20

 Art. 7 lid 1 MBO jo. 
par. 3 lid 1 sub c en 
d 

Expliciet precontractueel van toepassing (beperkt tot een globale omschrijving 
van het terrein en/of goederen). 

 
240 Par. 10 lid 1 UAV-GC 2005/2020: “De Opdrachtnemer spant zich in om met bekwame spoed en met 
inachtneming van het tijdstip dat is vastgelegd in de Basisovereenkomst de vergunningen, ontheffingen, 
beschikkingen en toestemmingen te verkrijgen […] De Opdrachtgever is verplicht, voorzover dat in zijn 
vermogen ligt, de Opdrachtnemer de medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor het verkrijgen van die 
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen.” 
241 Par. 10 lid 2 UAV-GC 2005/2020: “De Opdrachtnemer zorgt voor de tijdige verkrijging van de 
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die hij nodig heeft of wenst en die niet behoren tot 
die welke zijn bedoeld in lid 1 en die niet vermeld staan in de in § 9 lid 1 bedoelde annex.” 



 50 

Par. 7 lid 2 MBO 
jo. par. 3 lid 1 sub b 

Contractueel werkend noodzakelijkheidscriterium  (overige informatie 
noodzakelijk om het werk te realiseren, waarover opdrachtgever beschikt en 
welke moeilijk te verkrijgen is door opdrachtnemer) 

Par. 3 lid 2 Juistheid van informatie 

Par. 3 lid 3 Onvolledige informatie verstrekking, indien opdrachtnemer aantoont dat zijn 
aanname van de bestaande toestand afwijkt van hetgeen hij redelijkerwijs mocht 
verwachten 

N
EC

4 
EC

C
 Cl. 12.4 jo. 20.1 jo 

11.2 (16) 
Volledige informatieverstrekking (wegens gesloten systeem) 

Cl. 11.2(18) Informatie t.a.v. de bestaande fysieke toestand van het terrein 

FI
D

IC
 Y

B
 

Cl. 2.5 Alle relevante gegevens beschikbaar m.b.t. terrein informatie 

Voortdurend proces informatieverstrekking (zowel precontractueel als 
contractueel) 

Cl. 4.10 Inhoud terrein informatie (na informatieoverdracht) 

Cl. 2.2 Medewerking verlenen voor het verstrekken van informatie benodigd voor 
vergunningen, beschikkingen en toestemmingen 

Tabel 4: Overzicht informatieverplichtingen van de opdrachtgever 

4.4 Waarschuwingsplichten van de opdrachtnemer 
 

UAV-
GC 2005 

Titel Bepaling 

Art. 3 lid 
5 MBO 

Contractdocumenten Het in lid 4 [onderlinge tegenstrijdigheden] bepaalde laat onverlet 
de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te 
waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke 
tegenstrijdigheid. 

Par. 4 
lid 7 

Verplichtingen van de 
Opdrachtnemer 

De Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever onverwijld 
schriftelijk te waarschuwen indien: 

(a) de Vraagspecificatie, of 
(b) de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen, of 
(c) de Basisovereenkomst, of 
(d) informatie die de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 
ter beschikking stelt, of 
(e) het terrein en/of het water dat de Opdrachtgever 
krachtens § 3 lid 1 sub b aan de 
Opdrachtnemer ter beschikking stelt, of 
(f) de goederen die de Opdrachtgever krachtens § 3 lid 1 
sub c aan de Opdrachtnemer ter beschikking stelt, of 
(g) een maatregel die de Opdrachtgever krachtens § 43 lid 1 
en 2 neemt, of 
(h) een Wijziging die de Opdrachtgever krachtens § 14 lid 1 
aan de Opdrachtnemer 
opdraagt, 

klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij 
in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als 
hij zonder waarschuwing bij het verrichten van Werkzaamheden 
daarop zou voortbouwen. 

De contractuele waarschuwingsplichten van de opdrachtnemer neergelegd in art. 3 lid 5 MBO 

en par. 4 lid 7 UAV-GC 2005 bepalen dat de opdrachtnemer moet waarschuwen voor 

tegenstrijdigheden respectievelijk fouten of gebreken die (mede) afkomstig zijn uit de 
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invloedssfeer van de opdrachtgever en die aan de opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld 

of kenbaar zijn gemaakt met het oog op de uitvoering van diens prestatie.242 De 

tegenstrijdigheden en fouten en gebreken moeten ‘klaarblijkelijk’ zijn.243 Bovendien moeten 

deze zodanig zijn dat zwijgen in strijd zou zijn met de eisen van redelijkheid en billijkheid.  

Aangezien de wettelijke waarschuwingsplicht krachtens art. 7:754 BW in de UAV-GC niet is 

uitgesloten geldt daarom de hieruit voortvloeiende precontractuele waarschuwingsplicht ook 

onverkort onder de UAV-GC.244 De waarschuwingsplicht is eveneens een normatieve 

waarschuwingsplicht zoals die van art. 7:754 BW dat uitgaat van een plicht om te 

waarschuwen voor onjuistheden voor zover opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs 

behoorde te kennen.245 

Schending van de precontractuele waarschuwingsplicht is nimmer door de RvA of de 

overheidsrechter aangenomen, omdat er zeer terughoudend wordt getoetst, aangezien 

nauwelijks aantoonbaar kan worden gemaakt of een opdrachtnemer de verplichting tot 

precontractueel waarschuwen niet is nagekomen.246 Derhalve ontbreekt een echte prikkel voor 

opdrachtnemers om tijdens de aanbestedingsfase te waarschuwen voor klaarblijkelijke fouten 

en gebreken in de verstrekte informatie.247  

 

Het niet of te laat waarschuwen leidt voor de opdrachtnemer tot aansprakelijkheid voor de 

schadelijke gevolgen van het verzuim (par. 4 lid 10 UAV-GC 2005) of tot verval van het 

recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging in geval van kosten en/of vertraging hun 

oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de opdrachtgever krachtens de overeenkomst 

verantwoordelijk is (par. 44 lid 1 sub b UAV-GC 2005). Deze regeling brengt met zich mee 

dat de zogenoemde sowiesokosten voor rekening van opdrachtnemer komen, ondanks dat 

opdrachtgever deze kosten hoe dan ook had moeten maken, in geval hij wel zou zijn 

 
242 Toelichting, p. 36. 
243 Omdat een opdrachtnemer bij een geïntegreerd contract in meer of mindere mate een oplossingsrichting voor 
het ontwerp zelf moet aandragen en daarmee de eisen uit het contract op een fundamenteler niveau moet 
onderzoeken wordt met ‘klaarblijkelijk’ derhalve niet gerefereerd aan de praktijk in het traditionele 
bouwcontractenrecht. Zie daarover: Toelichting UAV-GC 2005, p. 36. 
244 Uit de jurisprudentie (Rb. Amsterdam 11 augustus 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:5044; Hof Amsterdam 20 
september 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2858) volgt namelijk bepaald dat de waarschuwingsplicht in de zin 
van art. 7:754 BW ook precontractueel van toepassing is op de UAV-GC 2005. Zie Huith & Rijckevorsel TBR 
2016/52, par. 2.2; Bleeker, Herber & Van der Zijpp 2016, par. 3.2; Asser/Van den Berg & Van Gulijk 7-VI 
2022/100 (online, bijgewerkt 1 juli 2021). 
245 Bleeker, Herber & Van der Zijpp 2016, par. 3.2. 
246 RvA 21 augustus 2007, nr. 27.733; RvA 1 juli 2010, nr. 32.254; RvA 19 juni 2013, No 34.169; Rb. 
Amsterdam 17 augustus 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:8718; Hof Amsterdam 10 september 2013, 
ECLI:NL:GHAMS:2013:2858. 
247 Huith & Rijckevorsel TBR 2016/52, par. 4.2 
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gewaarschuwd.248 Een regeling om het schadebedrag eventueel te matigen kennen de UAV-

GC niet. Partijen kunnen in zulks geval terugvallen op de eigen schuld regeling in de zin van 

art. 6:101 BW. 

 

De waarschuwingsplicht van de opdrachtnemer volgens par. 4 lid 10 UAV-GC 2020 is 

redactioneel aangepast, maar inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van de UAV-GC 2005.  

 
FIDIC 
YB 

Titel Bepaling 

Cl. 1.9 Errors in the Employers 
requirements 

If the Contractor finds an error, fault or defect in the Employer’s 
Requirements as a result of scrutinising them under Sub-Clause 5.1 
[General Design Obligations], the Contractor shall give a Notice to 
the Engineer within the period stated in the Contract Data (if not 
stated, 42 days) calculated from the Commencement Date. 
[…] 
The Engineer shall then proceed as specified under Sub-Clause 3.7 
[Agreement or Determination] to agree or determine: 

(a) whether or not there is an error, fault or defect in the 
Employer’s Requirements; 
(b) whether or not (taking account of cost and time) an 
experienced contractor exercising due care would have 
discovered the error, fault or other defect: 

o when examining the Site and the Employer’s 
Requirements before submitting the Tender; or; 

o […]. 
If, under sub-paragraph (b) above, an experienced contractor would 
not have discovered the error, fault or other defect: [Variation (sub 
i) or Claim (sub ii) shall apply]. 

Cl. 4.7.2 Setting Out If the Contractor finds an error in any items of reference, the 
Contractor shall give a Notice to the Engineer describing it: 
within the period stated in the Contract Data (if not stated, 28 days). 

Cl. 5.1 General design 
obligations 

Promptly after receiving a Notice under Sub-Clause 8.1 
[Commencement of Works], the Contractor shall scrutinise the 
Employer’s Requirements (including design criteria and 
calculations, if any). If the Contractor discovers any error, fault or 
other defect in the Employer’s Requirements, Sub-Clause 1.9 [Errors 
in the Employer’s Requirements] shall apply (unless it is an error in 
the items of reference specified in the Employer’s Requirements, in 
which case Sub-Clause 4.7 [Setting Out] shall apply). 

Onder FIDIC YB heeft de opdrachtnemer naast de verplichting om te waarschuwen voor 

fouten en gebreken in documenten afkomstig van hemzelf (cl. 1.8 FIDIC YB) een 

vergelijkbare waarschuwingsplicht ten aanzien van eisen (inclusief ontwerpcriteria, 

calculaties etc.) afkomstig van de opdrachtgever (cl. 1.9 jo. 5.1 FIDIC YB). Het moet gaan 

om ‘elke’ fout of gebrek. Het normvereiste van klaarblijkelijkheid conform de UAV-GC is 

afwezig. Dergelijke fouten dienen vervolgens binnen een bepaalde termijn na de 

totstandkoming van de overeenkomst teruggekoppeld te worden. 

 
248 Zie voor een uitleg van de sowiesokosten par. 3.1.4. 
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Opvallend is de specifieke koppeling met de expliciete onderzoeksplicht van de 

opdrachtnemer die pas geldt vanaf de totstandkoming van de overeenkomst (cl. 8.1 FIDIC 

YB249). Pas vanaf dat moment is de opdrachtnemer verplicht te waarschuwen.250 Dit houdt in 

dat deze waarschuwingsplicht geen precontractuele werking heeft voor de opdrachtnemer.  

 

Voor de beoordeling of de opdrachtnemer in aanmerking komt voor een vordering tot 

schadevergoeding in geval van fouten of gebreken in de eisen van de opdrachtgever wordt 

door de Engineer251 normatief getoetst of de fout of het gebrek ontdekt had moeten worden 

door een ervaren aannemer voordat deze zijn aanbieding heeft gedaan.252 Beslissend is dus 

niet of de opdrachtnemer (precontractueel) voor de fout al dan niet heeft moeten 

waarschuwen, maar of de fout voor een ervaren opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn. 

 

Het motief waarom voor deze opzet is gekozen is mij niet geheel evident, maar vermoedelijk 

omdat de allocatie voor de juistheid van terrein informatie na de informatieoverdracht (dus al 

precontractueel) bij de (potentiële) opdrachtnemer ligt. Hierdoor is deze precontractueel niet 

gehouden de opdrachtgever te behoeden voor eventuele onjuistheden. De reden waarom een 

opdrachtnemer gedurende de aanbesteding alleen terrein informatie en niet de eisen afkomstig 

van opdrachtgever grondig hoeft te onderzoeken heeft vermoedelijk te maken met de beperkte 

tijd en mogelijkheid om precontractueel de informatie te doorgronden. Immers is de 

reikwijdte van cl. 4.10 FIDIC YB afgebakend door het volgende: “To the extent which was 

practicable (taking account of cost and time), the Contracter shall […]”.  

 

Uit het bovenstaande leid ik af dat de opdrachtnemer precontractueel een onderzoeksplicht 

heeft, maar niet gehouden is om te waarschuwen. Toepassing van FIDIC YB in ons 

rechtssysteem maakt dat de precontractuele redelijkheid en billijkheid een aanvullende 

werking kunnen hebben op de hierboven genoemde contractuele waarschuwingsplicht. 

 

 

 

 
249 Cl. 8.1 FIDIC YB: “The Engineer shall give a Notice to the Contractor stating the Commencement Date, not 
less than 14 days before the Commencement Date. Unless otherwise stated in the Particular Conditions, the 
Commencement Date shall be within 42 days after the Contractor receives the Letter of Acceptance […].”. 
250 Dat blijkt uit zowel cl. 1.9 als 5.1 FIDIC YB. 
251 De ‘Engineer’ is toegewezen door de opdrachtgever, maar vertegenwoordigt de opdrachtgever niet. Ik zet 
daarom vraagtekens bij het onafhankelijk handelen van deze partij. 
252 Cl. 1.9 sub b FIDIC YB. Zie daarover uitgebreid: Totterdill 2006, p. 99. 
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 Bepaling Kenmerken 

U
A

V
-G

C
 2

00
5 Art. 3 lid 5 MBO, 

par. 4 lid 7 
In geval van klaarblijkelijke tegenstrijdigheden en fouten of gebreken 

Geen prikkel om precontractueel te waarschuwen. 

FI
D

IC
 Y

B
 Cl. 1.9 jo. 5.1; cl. 

4.7.2 
In geval van alle fouten of gebreken van eisen van de opdrachtgever 

Geen precontractuele werking om te waarschuwen voor fouten en gebreken in 
de eisen afkomstig van opdrachtgever 

Tabel 5: Overzicht waarschuwingsplichten van de opdrachtnemer 

4.5 Waarschuwingsplichten van de opdrachtgever 
 

UAV-
GC 2005 

Titel Bepaling 

Par. 20 
lid 4, par 
21 lid 10  

Toetsing 
Ontwerpwerkzaamheden 
(par. 20)  
 
Uitvoeringswerkzaamheden 
en 
Onderhoudswerkzaamheden 
(par. 21) 

De Opdrachtgever is niet verplicht gebruik te maken van zijn 
toetsingsbevoegdheid uit hoofde van deze paragraaf. Het is aan 
hem te bepalen of en hoe hij die toetsingsbevoegdheid gedurende 
de Ontwerpwerkzaamheden (par. 20 lid 4) / Uitvoerings- en 
Onderhoudswerkzaamheden uitoefent (par. 21 lid 10). Niettemin 
rust op de Opdrachtgever de verplichting de Opdrachtnemer 
schriftelijk en binnen bekwame tijd te informeren, indien hij een 
tekortkoming van de Opdrachtnemer daadwerkelijk heeft 
opgemerkt. 

Par. 22 
lid 3 

Acceptatieprocedure – 
Uitgangspunten  

Het is voorts aan hem om te bepalen of en hoe hij voorafgaand 
aan een Acceptatie zijn toetsingsbevoegdheid uitoefent.  
Niettemin rust op de Opdrachtgever de verplichting de 
Opdrachtnemer schriftelijk en binnen bekwame tijd te informeren, 
indien hij een tekortkoming van de Opdrachtnemer daadwerkelijk 
heeft opgemerkt. 

 

De contractuele waarschuwingsplichten van de opdrachtgever (volgens par. 20 lid 4, par. 21 

lid 10, par. 22 lid 3) zijn op dezelfde leest geschoeid en zien op het schriftelijk ‘informeren’ 

van de opdrachtnemer, indien de opdrachtgever een tekortkoming ‘daadwerkelijk’ heeft 

opgemerkt tijdens de toetsing van de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden van de 

opdrachtnemer of tijdens de acceptatie van de documenten en werkzaamheden van de 

opdrachtnemer. Toetsing is onverplicht, waarmee de waarschuwingsplicht voorwaardelijk is. 

Indien er vervolgens naar aanleiding van een getoetst of geaccepteerd document 

tekortkomingen optreden waarvoor de opdrachtgever had moeten waarschuwen dan verliezen 

de bepalingen ieder normatief effect. Dit komt, omdat een opdrachtnemer bijna onmogelijk 

kan bewijzen dat een opdrachtgever een tekortkoming daadwerkelijk heeft opgemerkt. 



 55 

Bovendien is tegenbewijs nauwelijks denkbaar, omdat de opdrachtgever iets (de 

tekortkoming) moet bewijzen die hij niet heeft opgemerkt.253  

 

De waarschuwingsplichten van de opdrachtgever volgens par. 20 lid 7, par. 21 lid 10 en par. 

22 lid 3 UAV-GC 2020 zijn inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van de oude publicatie.  

 

 Bepaling Kenmerken 

U
A

V
- G

C
 2

00
5 Par. 20 lid 4, 21 lid 

10 en 22 lid 3 
Onverplichte toetsings- en acceptatieprocedures: informeren van 
tekortkomingen die daadwerkelijk zijn opgemerkt (nauwelijks normatief effect) 

    

U
A

V
-G

C
 2

02
0 Par. 20 lid 7, 21 lid 

10 en 22 lid 3 
Onverplichte toetsings- en acceptatieprocedures: informeren van 
tekortkomingen die daadwerkelijk zijn opgemerkt (nauwelijks normatief effect) 

 
Tabel 6: Overzicht waarschuwingsplichten van de opdrachtgever 

 

4.6 Wederzijdse waarschuwingsplichten  
 

NEC4 
ECC 

Titel Bepaling 

Cl. 15.1 Early warning The Contractor and the Project Manager give an early warning by 
notifying the other as soon as either becomes aware of any matter 
which could: 

- increase the total of Prices; 
- delay Completion; 
- delay meeting a Key Date or; 
- impair the performance of the works in use. 

The Project Manager or the Contractor may give an early warning 
by notifying the other of any other matter which could increase the 
Contractor’s total costs. […] 

Cl. 17.1 Requirements for 
instructions 

The Project Manager or the Contractor notifies the other as soon as 
either becomes aware of an ambiguity or inconsistency in or between 
the documents which are part of the contract […]. 

Cl. 17.2 The Project Manager or the Contractor notifies the other as soon as 
either becomes aware that the Scope includes an illegal or 
impossible requirement […]. 

Het ‘early warning’ systeem neergelegd in cl. 15 NEC4 ECC is een wederzijdse 

waarschuwingsplicht en houdt kortweg in dat beide partijen254 elkaar zo vroeg mogelijk 

 
253 Bleeker, TBR 2014/114, par. 4.1. 
254 De opdrachtnemer en de projectmanager als vertegenwoordiger van de opdrachtgever. 
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moeten informeren als er sprake is van dreigende kostenoverschrijdingen, vertragingen of 

kwaliteitsproblemen.255 Omdat partijen elkaar zo vroeg mogelijk moeten attenderen 

impliceert deze bepaling mijns inziens dat de bepaling eveneens precontractueel werkt. Deze 

waarschuwingsplicht kan bijvoorbeeld al ingeroepen worden in geval dat de opdrachtnemer in 

de veronderstelling verkeert dat de opdrachtgever onvolledige informatie heeft verstrekt en dit 

risico’s kan opleveren.256 Als na de totstandkoming van de overeenkomst vervolgens blijkt 

dat de opdrachtnemer een dergelijke plicht precontractueel niet is nagekomen dan volgt een 

directe mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het vorderen van een schadevergoeding.257 

 

Het vertrekpunt is dat de opdrachtnemer slechts gerechtigd is tot een vergoeding van de 

kosten die hij had gemaakt indien hij vroegtijdig heeft gewaarschuwd.258 Dit betekent in geval 

van een late of verzuimde waarschuwing de vordering tot een schadevergoeding wordt 

beoordeeld ‘alsof er tijdig is gewaarschuwd’. Dit duidt op een commerciële prikkel voor de 

opdrachtnemer om vroegtijdig te waarschuwen. Wachten met waarschuwen, totdat een risico 

zich bijvoorbeeld daadwerkelijk voordoet, of het nalaten te waarschuwen leidt namelijk tot 

een (kosten- of tijds-) reductie van de omvang van de vordering. De keerzijde is wel dat de 

opdrachtgever de sowiesokosten draagt, in tegenstelling tot de UAV-GC.259 

 
FIDIC 
YB 

Titel Bepaling 

Cl. 1.8 Care and Supply of 
Documents 

If a Party (or the Engineer) becomes aware of an error or defect 
(whether of a technical nature or otherwise) in a document which 
was prepared by (or on behalf of) the Contractor for use in the 
execution of the Works, the Party (or the Engineer) shall promptly 
give a Notice of such error or defect to the other Party (or to the 
Parties). The Contractor shall then promptly rectify the error or 
defect at the Contractor’s risk and cost. 

Cl. 8.4 Advance Warning Each Party shall advise the other and the Engineer, and the 
Engineer shall advise the Parties, in advance of any known or 
probable future events or circumstances which may: 

(a) adversely affect the work of the Contractor’s Personnel; 
(b) adversely affect the performance of the Works when 
completed; 
(c) increase the Contract Price; and/or 
(d) delay the execution of the Works or a Section (if any). 

 
255 Thomas & Van Wassenaer 2008, par. 4.4.5. 
256 Eggleston 2006, p. 69. 
257 Zie: par. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 
258 Cl. 63.7 NEC4 ECC: ‘If the Project Manager has stated in the instruction to submit quotations that the 
Contractor did not give an early warning of the event which an experienced contractor could have given, the 
compensation event is assessed as if the Contractor had given the early warning. Zie daarover: Chao 2016, p.16. 
259 Zie par. 3.1.4 en Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 
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De waarschuwingsplicht in cl. 1.8 FIDIC YB houdt kortweg in dat partijen260 elkaar 

onverwijld moeten waarschuwen bij bekendwording van fouten en gebreken in documenten 

die door de opdrachtnemer zijn opgesteld. Deze plicht is dus wederzijds en dat betekent dat 

ook een opdrachtnemer de opdrachtgever moet waarschuwen voor fouten en gebreken in 

documenten die hij zelf heeft opgesteld benodigd voor de uitvoering van het werk. Na de 

waarschuwing heeft de opdrachtgever (of de engineer) de verplichting medewerking te 

verlenen aan de opdrachtnemer om de consequenties van de fout te minimaliseren.261 Een 

dergelijke waarschuwingsplicht ontbreekt in de UAV-GC en is ruimer dan de NEC4 ECC 

waarbij het louter om contractdocumenten gaat.262 

 

Vergelijkbaar met NEC4 ECC kent FIDIC YB volgens cl. 8.4 eveneens een vroege 

waarschuwingsplicht. Deze plicht geldt voor beide partijen en vertaalt zich – naar mijn weten 

– in een inspanningsverplichting advies te geven.263 De waarschuwing kan betrekking hebben 

tot toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk van invloed kunnen zijn op 

de kwaliteit, prijs, tijd en zelfs op het personeel. Schending van deze waarschuwingsplichten 

heeft voor de opdrachtgever geen consequenties. Daarentegen kan een vordering tot 

schadevergoeding van een opdrachtnemer worden gematigd264, indien deze heeft verzuimd 

om overeenkomstig cl. 1.8 of 8.4 FIDIC ECC te waarschuwen voor een fouten, gebreken of 

risico’s die in relatie staan tot de schadevergoeding.265  

Een vergelijkbaar rechtsgevolg is te vinden in de NEC4 ECC.266 Onder de UAV-GC is de 

opdrachtnemer in geval van verzuiming van de waarschuwingsplicht aansprakelijk voor de 

schadelijke gevolgen.267 Deze rechtsgevolgen zijn in zulks geval nadeliger voor een 

opdrachtnemer. 

 
260 In tegenstelling tot NEC4 ECC rusten de waarschuwingsplichten niet alleen op de opdrachtnemer of de 
project manager, maar eveneens op de opdrachtgever. Deze plicht valt dus met toepassing van FIDIC YB 
contracten binnen de directe invloedssfeer van een opdrachtgever, waar het bij NEC4 ECC contracten (via de 
projectmanager) binnen de indirecte invloedssfeer valt. 
261 Totterdill 2006, p. 96. 
262 Cl. 17.1 NEC4 ECC. 
263 In de geraadpleegde literatuur heb ik geen aanwijzingen gevonden die een invulling geven aan het begrip 
‘advice’. Het gebruik van dat woord in plaats van de gebruikelijke woorden ‘notify’ of ‘warn’ wekt bij mij sterk 
de indruk dat de handeling meer omvat dan alleen het informeren van de wederpartij. Het begrip ‘advice’ roept 
bij mij namelijk de associatie op dat het gaat om een proactieve handeling om in het belang van de ander te 
acteren. Het aandragen van een oplossingsrichting valt mijns inziens daar ook onder.  
264 Cl. 20.2.7 FIDIC ECC: “[…] If the claiming Party fails to comply with this or any other Sub-Clause in 
relation to the Claim, any additional payment and/or any EOT (in the case of the Contractor as the claiming 
Party) […], shall take account of the extent (if any) to which the failure has prevented or prejudiced proper 
investigation of the Claim by the Engineer.”  
265 Gillion e.a., ICLR 2018/35, p. 390.  
266 Cl. 60.1(18) NEC4 ECC. 
267 Zie par. 4 lid 8 UAV-GC 200 5 en par. 4 lid 11 UAV-GC 2020. 
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 Bepaling Kenmerken 

N
EC

4 
EC

C
 Cl. 15.1 Vroegtijdig bij potentiele risico’s 

Prikkel om precontractueel te waarschuwen voor risico's 

Cl. 17.1 In geval van onjuiste of onvolledige informatie in contractdocumenten 

FI
D

IC
 Y

B
 Cl. 1.8  In geval van fouten of gebreken in documenten van opdrachtnemer 

Medewerking verlenen om de consequenties te minimaliseren 

Cl. 8.4 In geval van potentiele risico's  

Naast waarschuwen ook advies verlenen 

Tabel 7: Overzicht wederzijdse waarschuwingsplichten 

 

4.7 Afrondend: een rechtsvergelijkend overzicht van 

informatieplichten 
 

De onderstaande tabel (Tabel 8) biedt een overzicht van de relevante kenmerken van de in dit 

hoofdstuk geanalyseerde informatieplichten. De invloed van deze plichten op de 

samenwerking wordt middels de (in hoofdstuk twee genoemde) samenwerkingsfactoren 

getoetst in het hiernavolgende hoofdstuk. 
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Allocatie 
plicht 

  
Allocatie 

plicht  
par./art./cl. Kenmerken 

informatieverplichtingen 
OG ON par./art./cl. Kenmerken 

waarschuwingsplichten 
OG ON 

U
A

V
-G

C
 2

00
5 

Art. 7 MBO jo. 
Par. 3 lid 1 
sub a 

(Pre-) Contractueel werkend 
noodzakelijkheidscriterium (alle 
informatie om het werk te 
realiseren, waarover 
opdrachtgever beschikt en welke 
noodzakelijk is om ter 
beschikking te stellen) 

X   Art. 3 lid 5 
MBO, par. 4 
lid 7 

In geval van klaarblijkelijke 
tegenstrijdigheden en fouten of 
gebreken 

  X 

Onvolledige informatie   X Geen prikkel om precontractueel te 
waarschuwen. 

  X 
Par. 3 leden 2 
en 3 

Inhoud van informatie X   

Par. 20 lid 4, 
21 lid 10 en 22 
lid 3 

Onverplichte toetsings- en 
acceptatieprocedures: informeren 
van tekortkomingen die 
daadwerkelijk zijn opgemerkt 
(nauwelijks normatief effect) 

X   

U
A

V
- G

C
 2

02
0  

Art. 7 lid 1 
MBO jo. par. 
3 lid 1 sub c 
en d 

Expliciet precontractueel van 
toepassing (beperkt tot een 
globale omschrijving van het 
terrein en/of goederen). 

X   Par. 2a Voortdurend en wederkerig proces 
(inspanningsverplichting) 

X X 

Par. 7 lid 2 
MBO jo. par. 
3 lid 1 sub b 

Contractueel werkend 
noodzakelijkheidscriterium  
(overige informatie noodzakelijk 
om het werk te realiseren, 
waarover opdrachtgever 
beschikt en welke moeilijk te 
verkrijgen is door 
opdrachtnemer) 

X   Par. 4 lid 10 In geval van klaarblijkelijke 
tegenstrijdigheden en fouten of 
gebreken 

  X 

Par. 3 lid 2 Juistheid van informatie X   Par. 20 lid 7, 
21 lid 10 en 22 
lid 3 

Onverplichte toetsings- en 
acceptatieprocedures: informeren 
van tekortkomingen die 
daadwerkelijk zijn opgemerkt 
(nauwelijks normatief effect) 

X   
Par. 3 lid 3 Onvolledige informatie 

verstrekking, indien 
opdrachtnemer aantoont dat zijn 
aanname van de bestaande 
toestand afwijkt van hetgeen hij 
redelijkerwijs mocht verwachten 

X   

N
EC

4 
EC

C
 

Cl. 12.4 Precontractuele werking 
(wegens entire agreement) 

X   Cl. 15.1 Vroegtijdig bij potentiele risico’s X X 

Cl. 10.2 Impliciete verplichting uit de 
‘duty to co-operate’ 

X   Prikkel om precontractueel te 
waarschuwen voor risico's 

  X 

Cl. 12.4 jo. 
20.1 jo 11.2 
(16) 

Volledige informatieverstrekking 
(wegens gesloten systeem) 

X   Cl. 17.1 In geval van onjuiste of 
onvolledige informatie in 
contractdocumenten 

X X 

Cl. 11.2(18) Informatie t.a.v. de bestaande 
fysieke toetstand van het terrein 

X X Cl. 10.2 Naast waarschuwen ook een 
correctieverplichting 

X X 

FI
D

IC
 Y

B
 

Cl. 2.5 Alle relevante gegevens 
beschikbaar m.b.t. terrein 
informatie 

X   Cl. 1.8  In geval van fouten of gebreken in 
documenten van opdrachtnemer 

X X 

Voortdurend proces 
informatieverstrekking (zowel 
precontractueel als contractueel) 

X   Medewerking verlenen om de 
consequenties te minimaliseren 

X   

Cl. 4.10 Inhoud terrein informatie (na 
informatieoverdracht) 

  X Cl. 1.9 jo. 5.1; 
cl. 4.7.2 

In geval van alle fouten of 
gebreken van eisen van de 
opdrachtgever 

  X 

Cl. 2.2 Medewerking verlenen voor het 
verstrekken van informatie 
benodigd voor vergunningen, 
beschikkingen en toestemmingen 

X   Geen precontractuele werking om 
te waarschuwen voor fouten en 
gebreken in de eisen afkomstig van 
opdrachtgever 

  X 

Cl. 4.10 Geen precontractuele werking om 
te waarschuwen voor fouten of 
gebreken ten aanzien van terrein 
informatie afkomstig van 
opdrachtgever. 

  X 

Cl. 8.4 In geval van potentiele risico's  X X 
Naast waarschuwen ook advies 
verlenen 

X X 

Tabel 8: Overzicht kenmerken informatieplichten  



 60 

5 De invloed van informatieplichten op de 

samenwerking 
 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de samenwerkingsfactoren van het juridische 

beoordelingskader (uit hoofdstuk 2) getoetst in welk opzicht de informatieplichten een 

succesvolle samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gedurende de uitvoering 

van geïntegreerde contracten belemmeren, faciliteren of stimuleren. Hiermee wordt het 

antwoord op deelvraag 4 gegeven. 

 

5.1 Obligatoire/niet obligatoire samenwerking 
 

5.1.1 Gerechtvaardigde belangen 
Uit het Baris/Riezenkamp arrest van de Hoge Raad volgt onder meer dat partijen op grond 

van de gerechtvaardigde belangen zijn gehouden zich te gedragen volgens de eisen van 

redelijkheid en billijkheid. Niet alleen gedurende de uitvoering van de overeenkomst, maar 

ook precontractueel.268 Gegadigden hebben gedurende de aanbesteding van geïntegreerde 

bouwprojecten belang om zoveel mogelijk informatie te vergaren zodoende risico’s te kunnen 

beheersen en een zo nauwkeurig mogelijke opdrachtsom te kunnen calculeren ten behoeve 

van de aanbieding. Daarom is de informatieverstrekking cruciaal en deze dient voornamelijk 

plaats te vinden gedurende de precontractuele fase.269  

 

Bij de UAV-GC 2005 heeft het noodzakelijkheidscriterium uit par. 3 lid 1 sub a als 

uitwerking dat opdrachtgevers in de praktijk vaak de grens opzoeken tussen het verstrekken 

van weinig informatie en te weinig informatie, waardoor de opdrachtnemer een verkeerde 

voorstelling van zaken krijgt, aldus Bleeker, Herber & Van der Zijpp.270 Een exemplarisch 

voorbeeld hiervan volgt uit de uitspraak van de RvA van 29 april 2014, waarbij de 

opdrachtgever naar mening van de opdrachtnemer onvoldoende informatie ten aanzien van 

 
268 HR 15 november1957, ECLI:NL:HR:1957:AG2023, NJ 1958,67 (Baris/Riezenkamp): dat immers partijen, 
door in onderhandeling te treden over het sluiten van een overeenkomst, tot elkaar komen te staan in een 
bijzondere, door de goede trouw beheerste, rechtsverhouding, medebrengende dat zij hun gedrag mede moeten 
laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. Zie daarover meer: par. 2.2.1. 
269 Huith & Rijckevorsel, TBR 2016/52, par. 2.1. 
270 Bleeker, Herber & Van der Zijpp 2016, p. 2.4.2. 
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Trein Vrije Periodes had verstrekt. Het verwijt van de opdrachtnemer strandde, omdat deze 

die gegevens via haar eigen dochteronderneming had kunnen verkrijgen.271 Het effect van het 

noodzakelijkheidscriterium is dat partijen worden gedwongen overdreven na te denken of de 

wederpartij wel beschikt over bepaalde informatie.272 

Bleeker, Herber & Van der Zijpp zijn zelf van mening dat uit het Baris/Riezenkamp arrest de 

regel voortvloeit dat in het geval een opdrachtgever over informatie beschikt die relevant is 

voor de prijsvorming van een opdrachtnemer, hij deze informatie ter beschikking moet 

stellen, ook indien de opdrachtnemer die informatie zelf kan vergaren.273 In het kader van een 

goede samenwerking past het volgens Van Werven niet dat de opdrachtgever, die over 

informatie beschikt die voor de opdrachtnemer belangrijk is, die informatie niet aan hem 

verstrekt.274  

Deze houding kan mijns inziens in het leerstuk van dwaling worden gegoten, maar toch 

komen opdrachtgevers er contractueel kennelijk mee weg. Het noodzakelijkheidscriterium 

schiet in mijn optiek de functie de informatieplicht voorbij, namelijk het behartigen van 

belangen van de onwetende partij, het indekken tegen de gevolgen van het ongeoorloofd 

zwijgen en het beschermen van de wederpartij.  

Naar mijn mening mondt de werking van het noodzakelijkheidscriterium uit op giswerk: de 

opdrachtgever moet inschatten of de informatie waarover hij beschikt door de opdrachtnemer 

via andere kanalen verkregen kan worden en de opdrachtnemer moet inschatten of de 

opdrachtgever wel alle informatie heeft verstrekt noodzakelijk voor de realisatie. Uitgebreide 

communicatie tussen partijen is er immers tijdens een aanbesteding vaak niet.275 Er zal dus 

altijd sprake zijn van een zogenaamde blinde vlek. Het gedrag van de opdrachtgever wordt 

aldus onvoldoende bepaald door het gerechtvaardigde belang van de opdrachtnemer: het 

belang om goed geïnformeerd willen worden. 

 

Voorts hebben opdrachtnemers hebben op grond van de UAV-GC 2005/2020 een 

onvoldoende prikkel om precontractueel te waarschuwen voor klaarblijkelijke fouten of 

gebreken in de verstrekte informatie, omdat opdrachtgevers moeilijk aantoonbaar kunnen 

maken dat een waarschuwingsplicht is geschonden.276 Hierdoor ontstaat er een averechts 

 
271 RvA 29 april 2014, nr. 34.427. 
272 Chao-Duivis 2019, par. 3.3.2. 
273 Bleeker, Herber & Van der Zijpp 2016, p. 2.2.2. 
274 Van Werven 2020, par. 4.2. 
275 Chao-Duivis 2019, par. 3.3.2. 
276 Zie par. 4.4. 



 62 

opportunistisch effect bij de opdrachtnemer die door het verzwijgen van geconstateerde 

onjuistheden en het inschrijven met een zo laag mogelijke aanbiedingsprijs de opdracht hoopt 

te krijgen. Na de totstandkoming van de overeenkomst hoopt de opdrachtnemer, door alsnog 

te waarschuwen, het hiermee samenhangende extra werk uit te mogen voeren zonder de prijs 

daarvoor in concurrentie te hoeven aanbieden.277 Hiermee gaat klaarblijkelijk het individuele 

belang (financiële voordelen) van de potentiële opdrachtnemer voor het belang van de 

opdrachtgever.  

 

Omdat de UAV-GC 2020 een expliciete informatieverstrekkingplicht kennen (art. 7 lid 1 

MBO jo. par. 3 lid 1 sub b en c UAV-GC 2020) ten aanzien van belangrijke eigenschappen 

omtrent het terrein en/of water en goederen zal de opdrachtgever naar verwachting meer dan 

voorheen (UAV-GC 2005) geprikkeld worden om voorafgaand aan een aanbesteding 

onderzoek te verrichten.278 Het bijeffect van het verrichten van onderzoek door de 

opdrachtgever is mijns inziens dat de mate van accuraatheid en volledigheid waarmee de 

verstrekte informatie wordt verstrekt zal worden vergroot, mede omdat de gegevens actueel 

zijn. Desalniettemin is de precontractuele informatieverplichting minimaal beperkt tot een 

globale omschrijving van het terrein en/of water en goederen. Op dit moment is het kritische 

geluid dat dit alsnog een perverse prikkel geeft aan de opdrachtgever om voorafgaand de 

aanbesteding beperkt informatie te vergaren.279 

 

NEC4 ECC dwingt de opdrachtgever om enerzijds voor totstandkoming van de overeenkomst 

zo volledig mogelijk te zijn in het aanleveren van scope informatie (Cl. 12.4 jo. 20.1 jo 11.2 

(16)) en anderzijds biedt het de opdrachtgever de vrijwillige mogelijkheid om terrein 

informatie te leveren (cl. 11.2(18), zonder dat hij al te snel verantwoordelijk wordt gehouden. 

Deze voorwaarden hebben in mijn optiek een stimulerende werking op de gerechtvaardigde 

belangen van partijen. Het gedrag van de opdrachtgever wordt bepaald door het belang van de 

opdrachtnemer om goed geïnformeerd te worden en om minder onderzoek te hoeven doen 

gedurende de aanbesteding.  

Ook de werking van het ‘early warning’ systeem (cl. 15.1) dat partijen verplicht de ander zo 

vroeg mogelijk, dus ook precontractueel, te waarschuwen voor dreigende omstandigheden die 

de prijs, de planning of de kwaliteit negatief beïnvloeden beschouw ik als een wezenlijke 

 
277 Huith & Rijckevorsel, TBR 2016/52, par. 4.2. 
278 Bruggeman & Van Wassenaer, TBR 2021/54, par. 2.1. 
279 Blanken e.a., TA 2021, p. 38. 
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factor die stimuleert om het gedrag van partijen te laten bepalen op grondslag van de 

gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. 

 

Bij toepassing van FIDIC YB geldt de waarschuwingsplicht niet precontractueel ten aanzien 

van fouten of gebreken in de eisen afkomstig van opdrachtgever zoals neergelegd in cl. 1.9 jo. 

5.1. De onderzoeksplicht daartoe vangt pas aan (krachtens cl. 1.9 jo. 5.1) na totstandkoming 

van de overeenkomst. Evenmin geldt er een precontractuele waarschuwingsplicht voor de 

door opdrachtgever verstrekte terrein informatie op grond van cl. 4.10. De afwezigheid van 

expliciete precontractuele verplichtingen in FIDIC YB kunnen ertoe leiden dat de houding en 

het gedrag van een gegadigde tijdens een aanbesteding onverenigbaar kunnen zijn met de 

eisen van redelijkheid en billijkheid op grondslag van de gerechtvaardigde belangen van de 

wederpartij.  

Aan de andere kant faciliteren de FIDIC YB voorwaarden wel degelijk dat partijen zich laten 

gedragen door gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. De voorwaarden dwingen 

namelijk af (krachtens cl. 2.5) dat de opdrachtgever alle relevante gegevens ten aanzien van 

terrein informatie waarover hij beschikt beschikbaar moet stellen, zowel precontractueel als 

gedurende de uitvoering van het werk.  
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belangen - - + +/- 

Tabel 9: Invloed van informatieplichten op de samenwerkingsfactor ‘gerechtvaardigde belangen’. 

 

5.1.2 Maatschappelijke zorgvuldigheid  
Ondanks het ontbreken van een obligatoire verbintenis kunnen omstandigheden meebrengen 

dat er een noodzaak is tot feitelijk samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 

waaruit op grondslag van maatschappelijke zorgvuldigheid verbintenissen kunnen 

voortvloeien.280 Het feit dat er gedurende de aanbesteding geen sprake is van obligatoire 

 
280 Zie par. 2.2.1. 
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verbintenissen (tenzij de in het algemeen betwiste aanbestedingsovereenkomst als 

overeenkomst wordt beschouwd) maakt dat deze samenwerkingsfactor met name een rol 

speelt in de precontractuele feitelijke samenwerking. 

 

Algemeen bekende omstandigheden die zich gedurende een aanbesteding kunnen voordoen 

zijn onder meer de beperkte mogelijkheid voor gegadigden om onderzoek te doen naar 

bijvoorbeeld de bodemgesteldheid. Ondanks dat de informatieverstrekkingsplicht volgens de 

UAV-GC 2005 beperkt is en opdrachtgevers terughoudend zijn in het verstrekken van 

informatie kan de bovengenoemde omstandigheid met zich meebrengen dat opdrachtgevers 

op grond van een maatschappelijke zorgvuldigheid wel gehouden zijn gegevens met 

betrekking tot de bodem te vergaren door zelf onderzoek te doen. In de zaak van de RvA van 

4 augustus 2017 deed een vergelijkbare situatie zich voor, waar de opdrachtgever enerzijds te 

beperkte bodeminformatie heeft verstrekt en hij anderzijds de opdrachtnemer heeft 

belemmerd in het toestaan van het verrichten van aanvullend bodemonderzoek.281 De 

geregelde informatievoorziening in par. 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005 heeft dus in dergelijke 

situaties een belemmerende invloed op de samenwerking als bijvoorbeeld een opdrachtgever 

op grond van zorgvuldigheid gedurende de aanbesteding steken laat vallen. 

 

Alhoewel par. 2 a UAV-GC 2020 partijen verplicht om zich proactief op te stellen en om te 

communiceren met elkaar behelst deze bepaling een inspanningsverplichting. Dit neemt niet 

weg dat uit deze bepaling verbintenissen kunnen voortvloeien op basis van een 

maatschappelijke zorgvuldigheid. Omdat deze bepaling niet rechtens afdwingbaar is, acht ik 

dat deze bepaling een marginaal ondersteunend effect zal hebben voor de samenwerking, 

ondanks dat het - aanvullend op de eenzijdige informatieplichten - een gemeenschappelijk 

wederkerig karakter heeft en dus (ook) het gewenste gedrag aan de zijde van de 

opdrachtgever kan beïnvloeden.282 

 

Het niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van terrein informatie in de zin van cl. 11.2(18) 

NEC4 ECC biedt voor opdrachtgevers de mogelijkheid om op grondslag van 

maatschappelijke zorgvuldigheid terrein informatie voor aanvang van de aanbesteding te 

vergaren door zelf onderzoek te doen en deze informatie vervolgens te delen met de 

 
281 RvA 4 augustus 2017, nr. 35.630, TBR 2018/83, m.nt. E.W.J. van Dijk.  
282 Asser/Van den Berg & Van Gulijk 7-VI 2022/73 (online, bijgewerkt 1 juli 2021). 
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gegadigden. De kans dat een opdrachtgever wordt aangesproken in geval van onjuistheden of 

onvolledigheden wordt immers beperkt door de schadevorderingsregeling opgenomen in cl. 

60.2 NEC4 ECC die de verantwoordelijkheid voor terrein informatie niet zonder meer bij de 

opdrachtgever neerlegt. Hiermee acht ik dat middels de gegeven regeling er potentieel meer 

ruimte ontstaat voor opdrachtgevers om te handelen vanuit een maatschappelijke 

zorgvuldigheid in plaats vanuit de angst aansprakelijk gesteld te worden. Zodoende kan de 

informatieparadox deels bestreden worden. 

 

Het feit dat er in FIDIC YB geen expliciete precontractuele verplichting bestaat om te 

waarschuwen voor fouten of gebreken in informatie afkomstig van de opdrachtgever heeft als 

implicatie dat er ook geen plicht bestaat die geschonden kan worden.  Bovendien worden de 

gevolgen van een eventuele fout of gebrek beoordeeld aan de hand van een fictief 

kenbaarheidsvereiste in plaats van het al dan niet schenden van een waarschuwingsplicht. Met 

andere woorden: het wel of niet precontractueel waarschuwen heeft voor een opdrachtnemer 

geen rechtsgevolg. De prikkel om daadwerkelijk precontractueel te waarschuwen wordt dus 

op die manier naar mijn mening aan banden gelegd.  

Daarnaast springt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de verstrekte informatie na 

informatieoverdracht over op de gegadigden. De prikkel voor een opdrachtgever om accurate 

gegevens aan te leveren is hiermee in mijn beleving uitgehold. Alleen op grondslag van 

maatschappelijke zorgvuldigheid bestaat er eventueel nog een beperkte mogelijkheid dat er 

verbintenissen over en weer ontstaan om accurate en juiste gegevens aan te leveren of om te 

waarschuwen voor evidente fouten of gebreken. 
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Tabel 10: Invloed van informatieplichten op de samenwerkingsfactor ‘maatschappelijke zorgvuldigheid’. 
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5.2 Samenwerkingsvereisten 
 

5.2.1 Gemeenschappelijk doel 
Het gemeenschappelijk doel is één van de twee minimumvereisten voor een samenwerking. 

Er is kortweg sprake van een gemeenschappelijk doel, indien partijen streven naar een 

projectresultaat - in termen van budget, planning en kwaliteit - dat het beste door onderlinge 

afgestemde inspanningen kan worden bereikt.283 

 

Wegens het ontbreken van een expliciete precontractuele informatieplicht onder de UAV-GC 

2005,284 bestaat er nauwelijks een echte contractuele drijfveer voor opdrachtgevers die zou 

moeten bijdragen aan het faciliteren dan wel stimuleren van een gemeenschappelijk doel. Het 

streven om gegadigden tijdens een aanbesteding goed te informeren, wordt namelijk eerder 

voor opdrachtgever gedreven door een intrinsieke wil. De wil om gegevens te verstrekken, 

zodat de gegadigden op basis daarvan een reële aanbieding kunnen doen (ten behoeve van het 

gemeenschappelijke doel). 

 

In tegenstelling tot de oude UAV-GC is een dergelijke informatieplicht wel expliciet 

opgenomen in de voorwaarden van de 2020 versie (in art. 7 lid 1 MBO jo. par. 3 lid 1 sub c en 

d UAV-GC 2020), alhoewel vrij beperkt qua omvang. Deze verplichting zal op z’n minst 

faciliterend werken in die zin dat de opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om op basis van 

uitgangspunten ten aanzien van de bestaande bodem en/of water toestand een realistische 

aanbieding te kunnen doen. 

 

Toepassing van het ‘early warning’ systeem in de zin van cl. 15 NEC4 ECC leidt tot een 

collectief risicoregister dat door een gezamenlijke inspanning van partijen wordt 

samengesteld. Deze systematiek wijst op een samenwerking waarin een gezamenlijke 

inspanning centraal staat. In die zin stimuleert de regeling het gedrag van partijen zodanig dat 

gezamenlijke doelen eerder kunnen worden behaald. 

 

Waar de ‘early warning’ van NEC4 ECC een uitgebreid en ingebed risicomanagement 

systeem omvat, is de ‘advance warning’ volgend uit cl. 8.4 FIDIC YB slechts een wederzijdse 

 
283 Zie par. 2.3.1. 
284 Zie par. 4.3. 
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waarschuwingsplicht (en een aanvullende inspanningsverplichting om de wederpartij te 

adviseren) waaraan partijen moeten voldoen. Desalniettemin ondersteunt het in mijn optiek 

partijen om middels een gezamenlijk afgestemde inspanning projectrisico’s - die het 

gemeenschappelijk doel kunnen beïnvloeden - beter te beheersen.  
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 Vereisten Gemeenschappelijk 
doel - +/- + +/- 

Tabel 11: Invloed van informatieplichten op de samenwerkingsfactor ‘gemeenschappelijk doel’. 

 

5.2.2 Individuele bijdrage 
Voor het bereiken van een gemeenschappelijk doel wordt van partijen geacht dat zij een 

zekere mate van individuele bijdrage leveren. Een individuele bijdrage wordt vervolgens 

geleverd door het behartigen van een individueel belang.285 

 
De individuele bijdrage om projectgegevens te delen is bij toepassing van de UAV-GC 2005 

met name afhankelijk van de wil van de opdrachtgever, aangezien de 

informatieverstrekkingsplicht impliciet en beperkt is.286 Die wil wordt ingevuld door het 

individuele belang van de opdrachtgever welke zeer gering is. De informatievoorziening is 

namelijk met name in het belang van de opdrachtnemer om het werk te kunnen afprijzen. Bij 

het ontbreken van de wil van de opdrachtgever om te voorzien in volledige informatie wordt 

echter veel verlangd van de onderzoeksplicht van opdrachtnemer.  

Behoudens de wil kan de opdrachtgever afgeremd worden een individuele bijdrage te leveren, 

omdat deze onzeker is of de informatie waarover hij beschikt wel juist is.287 Daarmee is de 

regeling in de leden 1 tot en met 3 van par. 3 onvoldoende ingegeven door het stimuleren van 

 
285 Zie par. 2.3.1. 
286 In een kritische reflectie op de UAV-GC 2005 schrijft Chao-Duivis dat bij het opstellen van de UAV-GC 
2005 de adviescommissie beter had moeten realiseren dat de regeling gericht zou moeten zijn op het stimuleren 
van de opdrachtgever om informatie waarover deze beschikt ter beschikking te stellen. Zie daarover: Chao-
Duivis 2019, par. 3.1.3.2. 
287 Huith & Rijckevorsel, TBR 2016/52, par. 4.2. 
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informatiedeling.288 Op basis van deze samenwerkingsfactor hebben de UAV-GC 2005 naar 

mijn mening een belemmerende werking op de samenwerking. 

 

In vergelijking met de 2005 versie voorziet de 2020 versie van de UAV-GC in par. 3 lid 3 in 

een bepaling waarmee – in theorie – de opdrachtgever verantwoordelijk gehouden kan 

worden voor het verstrekken van onvoldoende informatie. Dit kan een stimulerende werking 

hebben op de samenwerking, alhoewel jurisprudentie ten aanzien van een vergelijkbare 

bepaling uit de oude UAV-GC289 sterke aanwijzingen geeft dat de beoogde bewijsconstructie 

onhaalbaar is voor de opdrachtnemer en daarmee een utopisch effect zal hebben.  

 

De aard (‘entire agreement’) en de inhoud (‘complete contract’) van de voorwaarden van 

NEC4 ECC zijn zodanig dat opdrachtgevers zo volledig moeten zijn in de 

informatieverstrekking ten aanzien van de eisen en de scope om te voorkomen dat 

opdrachtnemers schade proberen te verhalen wegens een incompleet contract.290 Dit geldt 

echter niet ten aanzien van de fysieke toestand van het terrein en de omgeving. Daarvoor is de 

opdrachtnemer verantwoordelijk, alhoewel de opdrachtgever wel bevoegd is hieraan bij te 

dragen en er bovendien verstandig aan doet om in het kader van een aanbesteding dergelijke 

informatie te verstrekken ten behoeve van de prijsvorming. Vergelijkbaar met de UAV-GC 

speelt bij dit contract de wil van de opdrachtgever een rol, al is het in mindere mate. 

Desalniettemin wordt het gewicht van de onderzoeksplicht dat rust op de opdrachtnemer bij 

de UAV-GC aldus verplaatst naar opdrachtgeverszijde. Hieruit leid ik af dat de voorwaarden 

de partijen evenwichtig ondersteunen om een individuele bijdrage te leveren. Zodoende kan 

een goede voorstelling van zaken worden gevormd van zowel de eisen van het contract als 

van de fysieke toestand van het terrein en de omgeving. 

 

Het gewicht van de onderzoeksplicht van de opdrachtnemer wordt met toepassing van FIDIC 

YB verlicht. Het is namelijk de opdrachtgever die op grond van cl. 2.5 gehouden is volledig te 

zijn in het precontractueel aanleveren van alle relevante terrein- en referentiegegevens 

waarover hij beschikt. De individuele bijdrageplicht is op deze manier evenwichtiger dan 

wanneer een opdrachtgever slechts gehouden is informatie te verstrekken die de 

opdrachtnemer niet of moeilijk kan verkrijgen via andere kanalen (zoals bij de UAV-GC 2005 

 
288 Chao-Duivis 2019, par. 3.1.3.2. 
289 Par. 13 UAV-GC 2005. Zie daarover par. 4.3. 
290 Cl. 12.4 jo. 20.1 jo 11.2 (16) jo. 60.1 (1) NEC4 ECC. Zie verder: par. 4.3. 
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respectievelijk 2020). Bovendien gelet op het feit dat de opdrachtnemer na de 

informatieoverdracht verantwoordelijk wordt voor de inhoud ervan (cl. 4.10) en dat deze 

vervolgens zelf de overige informatie moet aanvullen getuigt dat er precontractueel van beide 

partijen zowel een individuele inspanning als een individuele bijdrage wordt verwacht.  Deze 

bijdrageplicht strekt echter niet zover dat een gezamenlijke inspanning centraal staat. Hiermee 

beoordeel ik dat de hiervoor genoemde FIDIC voorwaarden een voldoende ondersteunend 

effect hebben op de samenwerking. 
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 Vereisten Individuele bijdrage - + +/- +/- 

Tabel 12: Invloed van informatieplichten op de samenwerkingsfactor: individuele bijdrage’. 

 

5.3 Samenwerkingsniveaus 
 

5.3.1 Afstemming 
Samenwerking op het laagste niveau behelst de afstemming, waarbij partijen middels 

onderlinge coördinatie wederzijdse afhankelijkheden tussen activiteiten beheersen.291 

 

De UAV-GC 2005 en 2020 kennen, vanwege het klaarblijkelijkheidsvereiste, voor de 

aanvaarding van de plicht om te waarschuwen voor de opdrachtnemer een hoge drempel. De 

klaarblijkelijke fouten of gebreken dienen bovendien zodanig te zijn dat het voortbouwen 

hierop in strijd zou zijn met redelijkheid en billijkheid, indien de opdrachtnemer niet zou 

waarschuwen.292  De UAV-GC laten echter in het midden of een opdrachtnemer een 

verdergaande plicht heeft om zijn ontwerp af te stemmen met de opdrachtgever, indien hij een 

ontwerpkeuze maakt die minder voor de hand liggend is of nadelig is voor de opdrachtgever. 

In zulke gevallen gaat het namelijk niet om een klaarblijkelijke fout of gebrek.293 Thans komt 

 
291 Zie par. 2.3.2. 
292 Zie par. 4.4. 
293 Huith & Rijckevorsel, TBR 2016/52, par. 4.2. 
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het aan op de maatschappelijke zorgvuldigheid van een opdrachtnemer om het ontwerp 

vroegtijdig af te stemmen met zijn opdrachtgever. Bij afwezigheid van een dergelijke 

zorgvuldigheid wordt het ontwerp pas afgestemd bij eventuele toets- en acceptatiemomenten. 

Een ander kenmerk is dat de waarschuwingsplicht reactief is. Een opdrachtnemer waarschuwt 

doorgaans pas nadat hij een daadwerkelijke fout of gebrek heeft geconstateerd.294 Hiermee 

voldoet de waarschuwingsplicht uit de UAV-GC aan het laagste samenwerkingsniveau en 

faciliteert het hooguit de samenwerking. 

 

Het ‘leidende principe’ opgenomen in par. 2a van de nieuwe UAV-GC dwingt partijen om - 

in ieder geval na de totstandkoming van de overeenkomst - zich proactief te gedragen en om 

de interactie op te zoeken, met name ter voorkoming van interpretatieverschillen omtrent 

eisen. Deze gemeenschappelijke wederkerige inspanningsverplichting is juridisch niet 

afdwingbaar.295 Dat is denk ik ook wel de beste opzet voor partijen om open, vrijblijvend, 

onvoorwaardelijk en zonder vrees om aansprakelijk gesteld te worden een constructieve 

dialoog aan te gaan met de wederpartij. Deze paragraaf biedt mijns inziens daarom juist een 

stimulans voor beide partijen om zich zo veel mogelijk conform het leidende principe te gaan 

gedragen. 

 

Vanuit NEC4 ECC zijn er ten aanzien van de informatieplichten geen aanwijzingen gevonden 

die duiden op een faciliterende dan wel stimulerende werking op de onderlinge coördinatie 

van wederzijdse afhankelijkheden.  

 

FIDIC YB kent krachtens cl. 1.9 jo. 5.1 een expliciete plicht van de opdrachtnemer om de 

eisen afkomstig van de opdrachtgever te onderzoeken en alle fouten of gebreken terug te 

koppelen richting opdrachtgever, ondanks dat de opdrachtgever geen ontwerpverplichtingen 

heeft. Dit stimuleert naar mijn mening een verdergaande interactie (dan bijvoorbeeld de 

facultatieve toets- en acceptatiemomenten onder de UAV-GC296) waarbij de uitleg van de 

eisen over en weer wordt afgestemd ten behoeve van het toetsen van de eisen aan de 

ontwerpuitgangspunten (verantwoordelijkheid van opdrachtgever) en aan het ontwerp en de 

uitvoering (verantwoordelijkheid van opdrachtnemer). 

 

 
294 Van Gulijk 2016, par. 3. 
295 Zie par. 4.2. 
296 Zie par. 4.5. 
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Tabel 13: Invloed van informatieplichten op de samenwerkingsfactor ‘afstemming’. 

 

5.3.2 Medewerking 
Medewerking houdt in dat partijen wederzijds afhankelijk zijn van elkaar. Een wederzijdse 

afhankelijkheid houdt in dat de dienovereenkomstige interactie zodanig is dat van elk van de 

partijen wordt verlangd dat zij middelen delen met elkaar, hun eigen handelen afwegen ten 

opzichte van de ander en zich continu aanpassen aan elkaar.297 

 

De verplichting om informatie te verstrekken volgens het noodzakelijkheidscriterium 

(neergelegd in par. 3 lid 1 a UAV-GC 2005 en par. 3 lid 1 b UAV-GC 2020) is afgeleid uit 

het schuldeiserverzuim in de zin van art. 6:58 BW en heeft het karakter van een 

‘obliegenheit’. Daarmee is het in de basis een niet afdwingbare verplichting.298 Alhoewel de 

opdrachtgever niet verplicht is de noodzakelijke medewerking te verlenen kan hij echter wel 

de nadelige consequenties ervan ondervinden.299 De jurisprudentie ten aanzien van de UAV-

GC 2005 wijst echter uit dat opdrachtgevers sporadisch verantwoordelijk worden gehouden, 

indien zij onvoldoende informatie beschikbaar hebben gesteld en daarmee de medewerking 

hebben gefrustreerd.300  

 

Uit de nieuwe UAV-GC kan volgens het leidende principe van par. 2a, om proactief gedrag te 

vertonen en voortdurend de interactie op te zoeken ten behoeve van de verificatie of de eisen 

 
297 Zie par. 2.3.2. 
298 Zie par. 2.2.1. 
299 De opdrachtgever kan bijvoorbeeld op grond van par. 44 lid 1 sub b UAV-GC 2005 gehouden zijn tot het 
vergoeden van de kosten of het verlengen van de termijn, indien de kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden 
in een omstandigheid waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, bijvoorbeeld in het niet verstrekken van 
informatie waarover hij wel beschikt en deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk. Een 
opdrachtnemer dient in zulks geval wel te moeten bewijzen dat de opdrachtgever daadwerkelijk over die 
informatie beschikt. Dit lijkt mij praktisch een lastige opgave.  
300 RvA 1 juli 2010, nr. 32.254 r.o. 21; RvA 28 maart 2013, TBR 2013/189; RvA 25 februari 2014, nr. 34.786; 
RvA 29 april 2014, nr. 34.427.  



 72 

juist zijn geïnterpreteerd, afgeleid worden dat een gezamenlijke inspanning aanwezig is. 

Echter acht ik dit rudimentair, omdat de aard te vrijblijvend is. Dit maakt dat een afdwingbare 

medewerking van partijen in onvoldoende mate wordt gefaciliteerd. 

 

Elke schending van een NEC4 ECC voorwaarde levert in beginsel direct een schadevordering 

op, zo ook schending van de ‘duty to co-operate’ bepaling. Dientengevolge kan het weigeren 

van medewerking door niet alle scope informatie te verstrekken nadelig uitpakken voor een 

opdrachtgever. Dit zou opdrachtgevers op z’n minst moeten prikkelen om zo volledig 

mogelijk te zijn ten aanzien van de scope.  

Daarentegen maakt de opdrachtnemer ten aanzien van informatie over de bestaande fysieke 

toestand niet zonder meer aanspraak op een schadevergoeding in geval van onvolledige 

gegevensverstrekking.301  In zo’n geval wordt het niet verlenen van medewerking dus juist 

niet snel afgestraft. Dit zou opdrachtgevers moeten prikkelen om niet terughoudend te zijn in 

het delen van terrein informatie die eventuele onjuistheden bevat. De beruchte 

informatieparadox wordt hiermee (voor een groot deel) bestreden.302 

Op basis van het bovenstaande bieden de NEC4 ECC voorwaarden een goede balans in de 

verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden die verbonden zijn aan het al dan niet verlenen 

van medewerking. Partijen worden door de voorwaarden daarom in mijn optiek gefaciliteerd 

om medewerking te verlangen en te verlenen ten aanzien van het delen van informatie. 

 

FIDIC YB kent een aantal aanvullende informatieplichten waaruit de medewerking van de 

opdrachtgever voortvloeit. Zo is de opdrachtgever krachtens cl. 2.2 op verzoek van de 

opdrachtnemer gehouden hem te ondersteunen in het verkrijgen van vergunningen, 

beschikkingen en toestemmingen voor zover dat van de opdrachtgever redelijkerwijs 

verwacht kan worden. Dit betekent dat de opdrachtgever informatie waarover hij beschikt 

benodigd voor het verkrijgen van vergunningen moet vrijgeven.  

Een ander voorbeeld volgt uit de waarschuwingsplicht voor fouten of gebreken in 

documenten afkomstig van de opdrachtnemer. Indien er is gewaarschuwd door de 

opdrachtnemer dan is de opdrachtgever (of de engineer) op grond van cl. 1.8 FIDIC YB 

gehouden medewerking te verlenen aan de opdrachtnemer, zodoende om de consequenties 

van het gebrek te minimaliseren. Deze informatieplichten hebben in mijn optiek hooguit een 

faciliterende rol, omdat een gezamenlijke inspanning slechts aanwezig is en niet centraal 

 
301 Zie par. 4.3. 
302 Zie par. 1.3.3.1. 
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staat. Ze werken immers aanvullend op de standaard geregelde informatie- en 

waarschuwingsplichten. 
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 Niveaus Medewerking - - +/- +/- 

Tabel 14: Invloed van informatieplichten op de samenwerkingsfactor ‘medewerking’. 

 

5.3.3 Co-creatie 
Indien partijen collectief samenwerken, waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan één en 

hetzelfde object, bijvoorbeeld het ontwerp, dan is er sprake van co-creatie; het hoogste 

samenwerkingsniveau.303  

 

Het karakter van de informatieplichten neergelegd in de UAV-GC (2005 en 2020) kan sec 

omschreven worden als gescheiden verantwoordelijkheden en eenzijdige verplichtingen.304 

De bemoeienis van opdrachtgever met ontwerp- en uitvoeringsverplichtingen van de 

wederpartij (door elkaar continu en op verschillende momenten te informeren en te 

waarschuwen ten aanzien van het ontwerp) werd door arbiters in de zaak van de RvA van 29 

augustus 2016 verworpen.305 In die zaak kwam het erop neer dat de opdrachtgever zich niet 

hield aan zijn rol tijdens de uitvoering van het werk om de vooraf vastgestelde toetsings- en 

acceptatiewerkzaamheden (volgens par. 20 lid 4, 21 lid 10 en 22 lid 3 UAV-GC 2005) op het 

juiste moment uit te voeren. Vervolgens voerde opdrachtgever continu wijzigingen door in 

het ontwerp, waardoor de opdrachtnemer niet meer ongeclausuleerd verantwoordelijk was 

voor het eindresultaat.306 Deze zaak geeft dus een voorbeeld hoe de bemoeienis met 

andermans werkzaamheden wordt afgestraft. Dit is een kenmerkend fenomeen binnen UAV-

GC contracten dat de samenwerking op het niveau van co-creatie verhindert. 

 

 
303 Zie par. 2.3.2. 
304 Zie par. 4.3. 
305 RvA 29 september 2016, nr. 71.990; Chao-Duivis 2019, par. 3.3. 
306 RvA 29 september 2016, nr. 71.990, r.o. 21-22. 
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Zowel in FIDIC YB als in de Toelichting op de nieuwe UAV-GC zijn uitgangspunten omtrent 

werken met BIM opgenomen. Alhoewel de UAV-GC 2020 het gebruik van BIM als 

informatiemodel niet voorschrijven, staan zij daar evenmin aan in de weg. De opstellers van 

de Toelichting wijzen met klem dat gebruik van BIM coherent en consistent met de 

vastgelegde afspraken in de overeenkomst moet zijn. Vanwege de strikte scheiding van 

verantwoordelijkheden ten aanzien van het ontwerp en uitvoering kan ik mij voorstellen dat 

het gebruik van een dergelijke gedeelde kennisbron de beoogde verantwoordelijkheden kan 

verstoren. Desalniettemin sluit ik het positieve effect ervan op de samenwerking niet volledig 

uit. 

 
Het ‘early warning’ systeem (cl. 15) en de ‘advance warning’ (cl. 8.4) plicht van NEC4 ECC 

respectievelijk FIDIC YB zijn onderdelen waarbij gesteld kan worden dat partijen elkaar 

voortdurend over een weer moeten informeren en waarschuwen ten behoeve van de 

totstandkoming van een risicodossier. Er is aldus sprake van co-creatie. Alhoewel dit geen 

generieke co-creatie voor het gemeenschappelijke projectresultaat betreft, draagt het specifiek 

wel bij aan het beheersbaar maken van risico’s die het projectresultaat kunnen beïnvloeden. 

De ratio uit het BW dat diegene die zich contractueel heeft verbonden tot de uitvoering van 

een ontwerp gehouden is te waarschuwen om ‘dubbel werk’ te voorkomen botst wat dat 

betreft met het gedachtegoed van co-creatie.307 

Bovendien behelst de ‘advance warning’ naast de handeling om te waarschuwen ook een 

handeling om advies te geven.308 Hiermee komt als het ware een altruïstisch gedrag naar 

boven drijven.  

Kortom, het bovenstaande vraagt van de opdrachtgever een nauwere betrokkenheid in de co-

creatie (en daarmee is er ook sprake van een intensievere samenwerking, zie par. 5.4.2). 

 

 

 
307 Zie par. 3.1.4. 
308 Wat de exacte aansprakelijkheidsimplicaties zijn, indien een advies van de wederpartij op het terrein 
waarvoor hij verantwoordelijk is wordt overgenomen is niet tijdens de analyse van dit onderzoek behandeld. 
Denkbaar is dat de aansprakelijkheidsregeling vergelijkbaar is met die van de UAV-GC. In dat geval zal de 
adviserende partij conservatiever zijn in zijn adviesverlening ter voorkoming van de aansprakelijkheid. Als de 
regeling vergelijkbaar is met het bouwteam model dan zal de adviserende partij in zulks geval progressiever zijn, 
omdat de partij die het advies adopteert daarmee de aansprakelijkheid overneemt. Zie daarover: Chao, TBR 
2021/97, par. 2.3. 
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 Niveaus Co-creatie - - +/- + 

Tabel 15: Invloed van informatieplichten op de samenwerkingsfactor ‘co-creatie’. 

 

5.4 Samenwerkingsintensiteit 
 

5.4.1 Mate van wederkerigheid 
Door het evenwichtig delen van elkaars nadelen en/of voordelen kan een betere en 

gelijkwaardige samenwerking tot stand komen. De mate van wederkerigheid duidt namelijk 

op de intensiteit van de samenwerking.309 

 

De UAV-GC 2005 benadrukken vooral de waarschuwingsplicht van de opdrachtnemer.310 Dit 

vermindert volgens Bleeker de kans op een efficiënte en succesvolle samenwerking.311 

Bleeker refereert hiermee naar de standaard lijn die getrokken wordt in uitspraken van de 

RvA waar het niet-nakomen van een waarschuwingsplicht de consequentie heeft dat de 

opdrachtnemer volledig aansprakelijk wordt voor de fout waarvoor hij had moeten 

waarschuwen. De aansprakelijkheid van informatie waarvoor de opdrachtgever 

verantwoordelijk is gaat in een dergelijk geval over op de opdrachtnemer. Uit deze constructie 

leid ik af dat de risico’s die kleven aan de inhoud van informatie niet worden verdeeld, maar 

juist eenzijdig worden toebedeeld.  

 

Omdat de rechtsgevolgen voor het schenden van de waarschuwingsplicht onder de UAV-GC 

2020 ongewijzigd zijn zal naar verwachting de lijn van de RvA uitspraken van UAV-GC 

2005 geschillen doorgetrokken worden naar geschillen in het kader van de 2020 versie. 

 

 
309 Zie par. 2.3.3. 
310 Par. 4 lid 7 UAV-GC 2005. Zie daarover uitgebreid par. 4.4. 
311 Bleeker, TBR 2014/114, par. 4.2. 
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Schending van de waarschuwingsplichten heeft bij NEC4 ECC (cl. 15.1 jo. 63.7) en FIDIC 

YB (cl. 8.4 jo. 20.2.7) een hele andere uitwerking op het resultaat van wie de kosten moet 

dragen. Omdat de gevolgen van een schadeveroorzakende gebeurtenis worden beoordeeld aan 

de hand van de situatie ‘alsof er voor het risico vroegtijdig is gewaarschuwd’, zullen zowel de 

opdrachtgever als opdrachtnemer bij een late waarschuwing deels in de eigen kosten of tijd 

moeten voorzien.312 De opdrachtgever draagt de omvang van de consequenties van het 

opgetreden risico alsof er is gewaarschuwd en hij deze kosten sowieso had moeten maken. De 

opdrachtnemer draagt het overige deel van de consequenties van het opgetreden risico indien 

er niet of te laat is gewaarschuwd. Een dergelijke compensatieregeling kenmerkt zich als een 

wederkerige constructie wat duidt op een meer evenwichtige samenwerking waarbij de 

nadelen met elkaar worden gedeeld in plaats van toebedeeld.  

Verder is er een gebalanceerde regeling getroffen in NEC4 ECC (cl 11.2 (18) jo. 60.2) ten 

aanzien van de aansprakelijkheid voor onjuistheden in informatie van de bestaande fysieke 

toestand. Bepalend voor de aansprakelijkheid is namelijk of de opdrachtnemer de gegevens in 

relatie tot zijn eigen verzamelde gegevens heeft geverifieerd op juistheid. Daarentegen legt 

FIDIC YB de verantwoordelijkheid van terrein informatie na informatieoverdracht eenzijdig 

bij de opdrachtnemer neer.  
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Tabel 16: Invloed van informatieplichten op de samenwerkingsfactor ‘mate van wederkerigheid’. 

 

5.4.2 Mate van invloed 
De mate van invloed – in de zin van medezeggenschap - en de samenwerkingsintensiteit 

verhouden zich evenredig tot elkaar. Daarnaast rechtvaardigt de mate van invloed op de 

inhoud van een feitelijke samenwerking een verdergaande mate van aansprakelijkheid. De 

samenwerkingsintensiteit kan dus gemeten worden middels de mate van invloed die partijen 

uitoefenen op de inhoud en de mate waarin partijen aansprakelijk zijn voor die inhoud.313 

 
312 Zie par. 4.6. 
313 Zie par. 2.3.3. 



 77 

 

Het niet verstrekken van informatie is - buiten de beperkte reikwijdte van het 

noodzakelijkheidscriterium van par. 3 lid 1 sub a - een toegelaten mogelijkheid op grond van 

de UAV-GC 2005. Door het al dan niet verstrekken van informatie kunnen opdrachtgevers de 

invloed op de feitelijke samenwerking en de aansprakelijkheid voor de inhoud van die 

informatie sturen.314 UAV-GC opdrachtgevers bepalen dus eenzijdig de 

samenwerkingsintensiteit. De praktijk leert evenwel dat opdrachtgevers – in het licht van de 

informatieparadox - geneigd zijn om terughoudend te zijn in de informatievoorziening uit 

angst aansprakelijk te worden gesteld voor onjuistheden of uit vrees verantwoordelijk te 

worden gehouden voor ontwerp- en/of uitvoeringskeuzes.315 Dit gedrag beïnvloedt aldus de 

samenwerkingsintensiteit bij UAV-GC 2005 contracten, zodanig negatief dat een 

gezamenlijke inspanning afwezig is en dat het behalen van gezamenlijke doelen uitblijft.  

 

Met de komst van de UAV-GC 2020 zal de opdrachtgever door de precontractuele 

informatieplicht ten aanzien van terrein informatie (art. 7 lid 1 MBO jo. par. 3 lid 1 sub b en 

c), door de verantwoordelijkheid voor onvolledige informatie (par. 3 lid 3) en door de minder 

beperkte reikwijdte van het noodzakelijkheidscriterium (par. 7 lid 2 MBO jo. par. 3 lid 1 sub a 

en b) in meerdere mate invloed gaan uitoefenen op de samenwerking. De kritische geluiden 

zijn echter wel of de gewijzigde bepalingen het beoogde resultaat in de praktijk teweeg zullen 

brengen.316 Naar verwachting zullen de voorwaarden mijns inziens minimaal een faciliterende 

werking genereren bij opdrachtgevers. In die zin dat zij niet al te terughoudend meer zullen 

zijn in de mate waarin zij invloed willen uitoefenen op de feitelijke samenwerking. 

 

Het feit dat een opdrachtgever op grond van NEC4 ECC niet gehouden is volledige scope 

informatie te verstrekken, maar hij dit wel moet doen om niet aansprakelijk gesteld te worden 

voor onvolkomenheden duidt op een verdergaande wil de inhoud te beïnvloeden. De zekere 

mate van de vrijblijvendheid van het verstrekken van gegevens omtrent de bestaande fysieke 

toestand van het werk faciliteert eveneens de opdrachtgever in het beïnvloeden van de inhoud. 

Houdt de invloed van de opdrachtnemer dan op bij een volledige invloed van de 

 
314 Indien de opdrachtgever namelijk besluit om geen invloed uit te oefen over de inhoud van informatie door 
geen informatie te verstrekken dan kan hij logischerwijs ook niet aansprakelijk worden gehouden eventuele 
onjuistheden ervan. Vice-versa geldt, indien de opdrachtgever besluit dat hij wel invloed wilt uitoefenen over de 
inhoud van informatie door informatie te verstrekken dan is deze krachtens par. 3 lid 2 UAV-GC 2005 
aansprakelijk voor de inhoud ervan. 
315 Thomas & Van Wassenaer 2019, par. 6; Bleeker, TBR 2014/114, par. 3.1. 
316 Zie par. 4.3. 
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opdrachtgever? Integendeel, een opdrachtnemer dient terrein informatie te allen tijde in relatie 

tot de eigen verschafte gegevens317 te onderzoeken, (precontractueel) te waarschuwen (op 

verval van recht op de volledige vergoeding van de kosten)318 en te corrigeren319 ingeval van 

onjuistheden én verder aan te vullen in geval van onvolledigheden. In dat opzicht lijkt er 

sprake te zijn van een verplichting die veel weg heeft van een zorgplicht. De NEC4 ECC 

voorwaarden zijn daarom in mijn optiek een stimulans voor partijen om invloed uit te oefenen 

in de inhoud van de feitelijke samenwerking. 

 

Ten slotte dienen partijen bij toepassing van zowel NEC4 ECC (cl. 15)  als FIDIC YB (cl. 

8.4) elkaar vroegtijdig en voortdurend over en weer te waarschuwen voor risico’s. Zoals in 

paragraaf 5.3.3 reeds uiteengezet wordt bij FIDIC YB van de opdrachtgever een nauwere 

betrokkenheid en meer toewijding verlangd dan bij NEC4 ECC ten aanzien van de 

totstandkoming van het risicoregister. Dit impliceert een verdergaande mate van invloed op 

de inhoud ervan. 

 

Daarnaast kunnen partijen bij toepassing van de ‘advance warning’ regeling van FIDIC YB 

(net als in het kader van co-creatie) gezamenlijk invloed uitoefenen in geval van fouten of 

gebreken in de verstrekte informatie, omdat zij gehouden zijn om elkaar - naast te 

waarschuwen - eveneens te adviseren.320 Alhoewel de ‘advance warning’ regeling daarmee 

een nauwe samenwerkingsintensiteit impliceert, is de reikwijdte van deze regeling 

afgebakend tot het risicomanagementdomein en heeft deze bepaling naar mijn mening 

hooguit een faciliterende werking op de samenwerking. 
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Tabel 17: Invloed van informatieplichten op de samenwerkingsfactor ‘mate van invloed’. 

 
317 Cl. 60.2 NEC4 ECC. 
318 Cl. 15.1 jo. 63.7 NEC4 ECC. 
319 Cl. 10.2 NEC4 ECC. 
320 Een verdergaande mate van invloed, in de vorm van bijvoorbeeld het adviseren, impliceert doorgaans 
eveneens een verdergaande mate van aansprakelijkheid. Of dat met toepassing van cl. 8.4 FIDIC YB eveneens 
het geval is, is in dit onderzoek niet nader onderzocht.  
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6 Conclusie 
 

Om de vraag in het maatschappelijk debat te kunnen beantwoorden of de huidige juridisch-

administratieve voorwaarden van onder meer geïntegreerde contracten wel voldoende 

aanzetten tot samenwerking in de bouw was er onderzoek nodig. Onderzoek dat de 

onduidelijkheden in de bouwpraktijk moest ophelderen. En onderzoek waar vanuit verder 

voortgebouwd kan worden om nieuwe administratieve kaders voor de bouw te creëren. Aan 

die behoefte heb ik middels dit onderhavige onderzoek getracht te voorzien.  

 

Op het niveau van de verschillende samenwerkingsfactoren, die tezamen het kader vormen 

waarmee de samenwerking is beoordeeld, zijn tussen de verschillende contractmodellen 

elementen van informatieplichten geïdentificeerd die een belemmerende, faciliterende dan 

wel stimulerende werking hebben op de samenwerking. Het onderstaande schema (Tabel 18) 

geeft het resultaat van het onderzoek in hoofdlijnen weer. 
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Gemeenschappelijk doel 
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Individuele bijdrage 
  

- + +/- +/- 

Niveaus 

Afstemming 
  

+/- + - + 

Medewerking 
  

- - +/- +/- 

Co-creatie 
  

- - +/- + 

Intensiteit 

Mate van wederkerigheid 
  

- - + +/- 

Mate van invloed 
  

- +/- + +/- 
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- Belemmerende 
werking      

+/- Faciliterende 
werking      

+ Stimulerende 
werking      

Tabel 18: het resultaat van het onderzoek in het juridische beoordelingskader. 

 

Een samenwerking begint de facto reeds voordat er überhaupt daadwerkelijk wordt 

samengewerkt. Dit onderzoek toont namelijk aan dat contractvoorwaarden, al voordat ze 

bindende werking hebben, partijen kunnen stimuleren om te anticiperen op een toekomstige 

samenwerking. Gedurende de uitvoering van het werk kan namelijk de constatering van een 

schending van een plicht om volledige te zijn in de informatievoorziening (zie cl. 2.5. FIDIC 

YB) of de schending van een plicht om vroegtijdig te waarschuwen (zie cl. 15 NEC4 ECC en 

cl. 8.4 FIDIC YB) voor de laedens terugwerken tot de precontractuele fase. Daarentegen blijkt 

dat bij afwezigheid van expliciete precontractuele informatieplichten partijen onvoldoende 

geprikkeld worden om precontractuele handelingen te verrichten, zoals het verrichten van 

bodemonderzoek om voor aanvang van een aanbestedingsprocedure gegevens ten aanzien van 

de bodemgesteldheid te verschaffen (zie par. 3 lid 1 sub a UAV-GC). In zo’n situatie moeten 

partijen juist aangezet worden om te handelen op grond van een maatschappelijke 

zorgvuldigheid. 

 

Het meest in het oog springende element is het noodzakelijkheidscriterium van de UAV-GC. 

Dit criterium legt te veel nadruk op de - uit het autonomiebeginsel voortvloeiende - 

zelfredzaamheid. Zelfs het ‘common law’ beginsel van eigen verantwoordelijkheid gaat in de 

geanalyseerde internationale modellen niet zo ver. Dit is wat mij betreft een belangrijk signaal 

voor het Nederlandse bouwrecht. Het onduidelijke noodzakelijkheidscriterium heeft in 

diverse rechts- en arbitragezaken voor geschillen gezorgd - en inherent hiermee heeft het 

succesvolle samenwerkingen op het spel gezet - die voorkomen hadden kunnen worden als 

het een andere opzet had. De toelaatbaarheid van het niet verstrekken van informatie 

waarover een opdrachtgever beschikt wat voor een opdrachtnemer relevant kan zijn botst in 

mijn optiek met de basisfuncties van informatieplichten, namelijk de belangenbehartiging van 

de onwetende partij, het bestraffen van ongeoorloofd zwijgen en het beschermen van de 

wederpartij. Daarnaast frustreert dit criterium de samenwerking op factoren als de 

gerechtvaardigde belangen, de individuele bijdrage, de medewerking en de mate van invloed.  
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Een ander element wat een vruchtbare samenwerking dwarsboomt is de informatieparadox in 

de UAV-GC en in mindere mate in NEC4 ECC. Er zou naar mijn mening kritisch moeten 

worden gekeken naar de huidige regeling waarbij de bereidwilligheid en de wil om informatie 

te delen wordt onderdrukt uit angst aansprakelijk gehouden te worden voor onjuistheden of 

verkeerde ontwerpkeuzes. Het gedachtegoed van de ‘common law’ modellen, met name 

FIDIC YB, biedt wat mij betreft een mooi vertrekpunt om ideeën op te doen. 

Verder werkt het karakter van ‘obliegenheit’ bij informatieverplichtingen niet altijd mee als 

samenwerking beoogt moet worden. De niet afdwingbaarheid van nakoming ervan leidt tot 

averechtse prikkels, waardoor activiteiten onvoldoende worden afgestemd en medewerking 

onvoldoende wordt verleend. 

 

Positieve effecten op de samenwerking zijn eerder het geval als voorwaarden partijen zodanig 

dwingen dat elkaars nadelen worden gedeeld in plaats van toebedeeld. Een mooi voorbeeld is 

een regeling in NEC4 ECC (cl. 15 jo. 63.7) waar de consequenties voor het te laat 

waarschuwen voor rekening van beide partijen komen. Hiermee gaan partijen geloof ik 

minder snel tegenover elkaar staan, maar eerder naast elkaar en wordt bovendien adversarieel 

gedrag bestreden. 

De manier waarop de waarschuwingsplichten in NEC4 ECC en FIDIC YB zijn ingericht 

hebben nog meer positieve effecten op de samenwerking. Uit de voorwaarden volgen 

namelijk geen reactieve verplichtingen, maar juist verplichtingen die door de risico gestuurde 

benadering preventief (en zelfs precontractueel) van aard zijn. Evenmin bevatten ze 

eenzijdige bepalingen, maar wederzijdse verplichtingen waarmee gesteld kan worden dat zij 

een stimulerend effect hebben op samenwerkingsfactoren als co-creatie en de mate van 

invloed op een feitelijke samenwerking.  

 

Naast al deze opvallende elementen zijn er ook nuanceverschillen waarneembaar die duiden 

op het veranderende karakter van informatieplichten en de opmars van zorgplichten. De 

geregelde verantwoordelijkheid uit de impliciete waarschuwingsplicht (van cl. 10.2 NEC4 

ECC), waarbij de waarschuwende partij geacht wordt mee te helpen de fout of het gebrek te 

corrigeren heeft het kenmerk van een zorgplicht waarbij de ene partij in het belang van de 

wederpartij handelt. 

Verder duidt, naast het informeren van de wederpartij, het verlenen van ongevraagd advies 

naar aanleiding van een geconstateerd risico op een aspect wat altruïstisch gedrag van partijen 

kan opwekken. De ‘advance warning’ regeling (volgens cl. 8.4 FIDIC YB) is hier 
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exemplarisch voor. Een andere bepaling (opgenomen in par. 2a UAV-GC 2020) sluit hierbij 

aan door partijen te stimuleren om op elk moment gedurende de uitvoering van het project 

vrijblijvend, onvoorwaardelijk en ongeclausuleerd met elkaar de dialoog aan te gaan om in 

het belang van de ander te verifiëren of die ander de eisen wel daadwerkelijk goed heeft 

geïnterpreteerd. Op zo’n manier worden de reguliere informatieplichten steeds meer 

ingekleurd met de eigenschappen van een zorgplicht. 

 

Het fundamentele verschil wat ik afleid uit deze studie is dat de internationale modellen 

conflict vermijdende bepalingen bevatten. En als er eventueel conflicten dreigen te ontstaan 

dan worden partijen gestimuleerd om de toenadering naar elkaar te zoeken en om de nadelen 

ervan onder elkaar te verdelen. Dit toont aan dat geïntegreerde contractmodellen niet per sé 

conflictmodellen zijn. Daarentegen zien de UAV-GC erg op het scheiden van 

verantwoordelijkheden en het vrijwaren van aansprakelijkheden, waardoor de houding en het 

gedrag van partijen hierop wordt aanpast. Vervolgens handelt elk van de partijen als een 

onafhankelijke entiteit. Bemoeienis met de wederpartij wordt immers onvoldoende 

gestimuleerd (uit angst voor aansprakelijkheid) en (vaak) zelfs afgestraft. Het doen en laten in 

het kader van de ‘wij gedachte’ wordt zodoende in onvoldoende mate aangespoord. 

Wat zou bijdragen aan het bestrijden van adversarieel gedrag is dat het gedachtegoed wordt 

losgelaten dat de plicht tot informatieverstrekking eindigt waar de 

onderzoeksverantwoordelijkheid van de onwetende partij begint. In de praktijk blijkt namelijk 

bij toepassing van geïntegreerde contracten dat er geen duidelijke grens getrokken kan 

worden tussen de informatie- en onderzoeksverantwoordelijkheden, omdat er altijd sprake zal 

zijn van een blinde vlek. Partijen kunnen immers simpelweg niet voor de wederpartij inzien 

welke informatie zij al dan niet bezitten dan wel kunnen verkrijgen. Mijn oproep is daarom 

om die harde grens eerder te benaderen als een bufferzone waarin partijen goed geïnformeerd 

gedrag kunnen bevorderen. 

 

Het algemene resultaat van dit onderzoek is dat het de disfunctionaliteit van de huidige 

juridische administratieve voorwaarden van de geïntegreerde contractmodellen, waarvan de 

UAV-GC in het bijzonder, in het kader van de samenwerking aantoont. Dit onderzoek geeft, 

als aanvulling op het onderzoek naar de generieke werking van de UAV-GC dat in 2019 door 

Chao-Duivis in 2019 voor haar afscheidsrede op 25 oktober 2019 is uitgebracht, een extra 

dimensie op de specifieke as van de samenwerking.  
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Voorts resulteren de inzichten uit de rechtsvergelijking met de internationale modellen in het 

eventueel herzien van de huidige juridische kaders voor geïntegreerde contracten in de bouw. 

Dit verlaagt hopelijk de drempel om - na ruimschoots 20 jaar etteren met de UAV-GC - de 

xenofobische houding ten aanzien van “nieuwe” contracten eindelijk het hoofd te bieden.  
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