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UAV 1989/2012

Inleiding 
De UAV geven een aannemer recht op betaling van 
meer dan alleen de aanneemsom indien sprake is 
van:
1) meerwerk;
2) andere aanspraken.

Meerwerk
Van meerwerk is sprake, wanneer een aannemer 
meer werk moet uitvoeren dan in het bestek om-
schreven. Bij meerwerk mag er verrekend worden. 
Verrekening van meerwerk (en minderwerk) vindt 
plaats in geval van (paragraaf 35 UAV):
a) Bestekswijzigingen (paragraaf 36 UAV);
b) Afwijkingen bedragen stelposten 
 (paragraaf 37 UAV);
c) Afwijking geschatte hoeveelheden 
 (paragraaf 38 lid 2 UAV);
d) Afwijking verrekenbare hoeveelheden 
 (paragraaf 39 UAV);
e) In gevallen de UAV of de overeenkomst dat voor-

schrijft.

De gevallen die de UAV voorschrijven zijn onder an-
dere hogere eisen aan het werk (paragraaf 5 lid 6), 
schorsing van het werk (paragraaf 14 lid 4) en herstel 
van schade aan het werk (paragraaf 44 lid 7). 

Andere aanspraken
Naast verrekening van meerwerk (en minderwerk) 
kunnen er nog andere aanspraken zijn. Deze geven 
recht op bijbetaling. Dit ligt vast in paragraaf 6 lid 15 
UAV, waarin is bepaald dat de aannemer buiten de 
aanneemsom en de verrekening van meerwerk nog 
andere aanspraken ten aanzien van de opdrachtge-
ver kan hebben. 

Enkele voorbeelden van andere aanspraken in de 
UAV zijn: wijzigingen in goedgekeurd tijdschema of 
werkplan (paragraaf 26 lid 7), wijzigingen in de uit-
voering van het werk (paragraaf 34) en kostenverho-
gende omstandigheden (paragraaf 47 lid 2). 

In de praktijk wordt nogal eens de vergissing ge-
maakt door extra gemaakte kosten onder de noemer 

kostenverhogende omstandigheden te vorderen, 
terwijl van kostenverhogende omstandigheden 
geen sprake is. Van kostenverhogende omstandighe-
den is volgens paragraaf 47 UAV pas sprake indien 
met de omstandigheden bij het tot stand komen van 
de overeenkomst geen rekening behoefde te worden 
gehouden dat deze zich zouden voordoen, die de 
aannemer niet kunnen worden toegerekend en die 
het werk aanzienlijk verhogen. Voorbeelden van der-
gelijke omstandigheden in de rechtspraak zijn ex-
treme prijsstijgingen ten gevolge van de tweede 
oliecrisis en extreme staalprijsstijgingen. 

Vertragingsschade is schade die de aannemer lijdt 
doordat bijvoorbeeld te laat met de bouw wordt be-
gonnen, de uitvoering van het werk langer duurt 
dan is overeengekomen en/of het werk te laat wordt 
opgeleverd. Vertragingsschade komt in het rijtje van 
meerwerk (paragraaf 35) niet voor. Het is ook geen 
meerwerk, maar een vordering tot schadevergoe-
ding. 
Zo’n aanspraak is eveneens een andere aanspraak 
zoals uitgewerkt in paragraaf 6 lid 15 UAV en geeft 
mitsdien recht op bijbetaling.  

Verschillen tussen meerwerk en andere 
aanspraken
Het is voor de aannemer van belang dat deze onder 
de juiste noemer vordert. De bijbetaling beïnvloedt 
namelijk niet de hoogte van het saldo minderwerk 
waarover de aannemer op grond van paragraaf 35 
lid 5, 10% vergoeding toekomt. Verder geldt dat in de 
gevallen die als meerwerk worden verrekend de 
winst is inbegrepen. Bij bijbetaling is dat niet auto-
matisch zo. Per geval zal dan moeten worden vastge-
steld welk bedrag de aannemer toekomt (en of daar 
winst in is begrepen). 

Voor alle andere aanspraken geldt dat de opdracht-
gever daar zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de 
hoogte moet worden gebracht (o.a. paragraaf 6 lid 15 
UAV). Een melding moet zodanig op tijd worden ge-
daan dat de directie de nodige gegevens kan verza-
melen, zodat de opdrachtgever niet in een nadeliger 
positie komt te verkeren. Een aantekening in het 
weekrapport of het dagboek is ook een schriftelijke 
melding. 

Bij meerwerk geldt niet steeds de eis dat de opdracht-
gever daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte 
moet worden gebracht. Is bijvoorbeeld sprake van 
afwijking van geschatte hoeveelheden, dan geldt die 
eis niet. Maar is sprake van een bestekswijziging of 
een geval dat door de UAV of overeenkomst wordt 
voorgeschreven, dan kan de aannemer volgens de 
paragrafen 36 lid 1a UAV 2012 en 35 lid 1e UAV 2012 al-
leen een verhoging van de prijs vorderen wanneer 
hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de 
noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsver-
hoging. In de UAV 1989 is deze meldplicht niet terug 
te vinden. In de wet (artikel 7:755 BW) is die verplich-
ting echter wel weer dwingendrechtelijk opgeno-
men, zodat ook wanneer de UAV 1989 van toepassing 
zijn, een meldplicht geldt. 

UAV-gc 2005

Inleiding
De UAV-gc kennen niet de termen ‘meerwerk’ en ‘an-
dere aanspraken’, maar spreken over ‘kostenvergoe-
ding’. De UAV-gc bevatten wel een afzonderlijke  
regeling voor de stelpost (paragraaf 34), doch niet 
voor minderwerk. Andere meerwerkfiguren, zoals 
geschatte of verrekenbare hoeveelheden, kennen de 
UAV-gc niet. 

De UAV-gc kennen de volgende mogelijkheden van 
kostenvergoeding:
1) op grond van wijziging opdrachtgever;
2) krachtens een aantal limitatief opgesomde mo-

gelijkheden. 

Wijziging opdrachtgever 
Wijzigingen die worden opgedragen door de op-
drachtgever kunnen leiden tot een aanspraak op 
kostenvergoeding (paragraaf 45 UAV-gc). 

In paragraaf 14 UAV-gc is geregeld wanneer de op-
drachtgever gerechtigd is een wijziging op te dra-
gen. Dat is in de volgende gevallen: 
a) de gevallen zoals opgesomd in lid 1 (zoals wijzi-

ging van eisen en Annexen);
b) elke aanpassing van Documenten, Werkzaamhe-

den of resultaten van Werkzaamheden, noodza-
kelijk geworden als gevolg van een aan de op-
drachtgever toe te rekenen omstandigheid (lid 3). 

In de praktijk zien we nogal eens dat een opdracht-
nemer een wijziging van producten van de op-
drachtgever nodig vindt, maar de opdrachtgever 
daartoe niet wil overgaan omdat deze van oordeel is 
dat van een wijziging geen sprake is. Beide partijen 
interpreteren de producten anders, waarna een im-
passe kan ontstaan. In zo’n situatie kan een oplos-
sing zijn dat de opdrachtgever een aanwijzing aan 
de opdrachtnemer verstrekt, waarna arbiters in een 
procedure beslissen of de aanwijzing al dan niet een 
wijziging van de overeenkomst is. 

Limitatieve mogelijkheden
De UAV-gc kennen verder de volgende limitatieve mo-
gelijkheden voor kostenvergoeding (paragraaf 44): 
a) indien de UAV-gc daar uitdrukkelijk in voorzien 

en de kosten niet aan de opdrachtnemer zijn toe 
te rekenen (lid 1a);

b) indien de kosten of vertraging hun oorzaak vin-
den in een omstandigheid waarvoor de op-
drachtgever krachtens de overeenkomst verant-
woordelijk is (lid 1b);

c) indien zich een onvoorziene omstandigheid 
voordoet (lid 1c). 

Een voorbeeld van sub a is vertraging ten gevolge 
van verontreiniging van de bodem (paragraaf 13  
lid 5 UAV-gc). Bij sub b gaat het om alle gevallen waar-
voor de opdrachtgever krachtens de overeenkomst 
verantwoordelijk is. De overeenkomst bestaat uit zo-
wel de Basisovereenkomst, Vraagspecificatie, Annex- 
en, UAV-gc, Aanbieding en Documenten. Te denken 
valt aan het tijdig aanleveren van informatie en het 
beschikbaar stellen van het terrein en de goederen. 
Van een onvoorziene omstandigheid is sprake in-
dien de omstandigheid noch impliciet, noch expli-
ciet in de overeenkomst is verdisconteerd. Deze om-
standigheid, hoewel enigszins anders geformuleerd, 
is vergelijkbaar met de kostenverhogende omstan-
digheid van paragraaf 47 UAV. De rechtspraak leert 
dat een vordering uit hoofde van een onvoorziene/
kostenverhogende omstandigheid in de regel niet 
snel slaagt.

Nu het om een limitatieve opsomming gaat, kan in 
andere gevallen geen aanspraak op kostenvergoe-
ding worden gemaakt. Net als bij de UAV moet de op-
drachtnemer spoedig schriftelijk de aanspraak tot 
kostenvergoeding aan de opdrachtgever mededelen 
(paragraaf 44 lid 5 UAV-gc). De UAV-gc voegen daar-
aan nog toe dat daarbij alle kosten en consequenties 
voor de planning moeten worden opgegeven.  
Wanneer echter sprake is van een onvoorziene om-
standigheid, dan hoeft er geen kostenopgave bij de 
mededeling (schriftelijke aanspraak) te worden 
meegestuurd. 

Tot slot 
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Wij hebben 
een uitgebreider overzicht voor de praktijk opge-
steld. Deze is gratis te downloaden via onze website 
www.staaladvocaten.nl. 

Wanneer kan de aannemer aanspraak maken 
op extra betaling?

Wanneer heeft een aannemer recht op betaling van meer dan alleen 
de overeengekomen aanneemsom? En op welk moment moet daar 
aanspraak op worden gemaakt en onder welke noemer? In de praktijk 
blijkt dat niet altijd op tijd en onder de juiste noemer wordt geclaimd. 
Dit artikel geeft een beknopt overzicht van de verschillende aanspra-
ken vanuit de in de bouw veel gehanteerde standaard algemene 
voorwaarden: de UAV 1989/2012 en de UAV-gc 2005. 
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