
Paragraaf / overeenkomst Wanneer en wijze van melden Wat melden Verrekening / bijbetaling
A. Meerwerk (paragraaf 35)

Verrekening:
beïnvloedt hoogte saldo 
minderwerk waarover 
aannemer o.g.v. par. 35 lid 5 
10% vergoeding toekomt

1. Bestekswijziging 36 * mondeling/schriftelijk
*  zo spoedig mogelijk (in UAV 

1989: geen specifieke bepaling, 
maar verplichting op grond van 
art 7:755 BW in UAV 2012: 
par. 36 lid 1a)

*  wijzen op noodzaak 
prijsverhoging

2. Afwijkingen bedragen stelposten 37 in UAV geen specifieke bepaling x
3. Afwijking geschatte hoeveelheden 38 lid 2 in UAV geen specifieke bepaling x
4. Afwijking verrekenbare hoeveelheden 39 in UAV geen specifieke bepaling x
5. In gevallen de UAV dat voorschrijft:
* hogere eisen aan het werk
* voorlopige ingebruikneming 
* herstel in onderhoudsperiode
* schorsing van het werk
* vervanging van verwerkte bouwstoffen
* onjuist gebleken vermoeden van onvoldoende werk
* herstel van schade aan het werk

5 lid 6
10 lid 3
11 lid 5
14 lid 4
17 lid 3
33
44 lid 7

* mondeling/schriftelijk
*  zo spoedig mogelijk (in UAV 

1989: geen specifieke bepaling, 
maar verplichting op grond van 
art. 7:755 BW in UAV 2012: 
verwijzing in par. 35 lid 1e naar 
toepasselijkheid par. 36 lid 1a)

*  wijzen op noodzaak 
prijsverhoging

6. In gevallen overeenkomst dat voorschrijft zie overeenkomst zie overeenkomst zie overeenkomst

B. Andere aanspraken (paragraaf 6 lid 15)

* schriftelijk
* zo spoedig mogelijk
* par. 6 lid 15

* aanspraak
*  niet nodig is exacte en 

uiteindelijke hoogte al te 
melden

Bijbetaling:
beïnvloedt niet hoogte saldo 
minderwerk

1. Niet aanwijzen van directie 3 lid 2
2. Gevolgen van naleving van voorschriften van bijzondere aard 6 lid 12
3. Wijzigingen in goedgekeurd tijdschema of werkplan 26 lid 7 
4. Afwijkingen van afmetingen in het werk 29 lid 2
5. Verschillen tussen werkelijke en in het bestek aangeduide toestand 29 lid 3
6. Gebruik van door aannemer reeds gemaakt werk 31 lid 4
7. Wijzigingen in de uitvoering van het werk 34
8. Vertragingsschade wet: vordering schadevergoeding
9. Kostenverhogende omstandigheden 47 lid 2 * schriftelijk

* zo spoedig mogelijk
* par. 47 lid 3

Zie ook het artikel van Staal Advocaten in de Juridische Bijlage bij de Cobouw van 4 september 2015: “Wanneer kan de aannemer aanspraak maken op extra betaling?”

Mocht u vragen hebben, dan helpen wij u graag. U kunt contact opnemen met Ancella Klunne: aklunne@staaladvocaten.nl, 06-51845368.  
Staal Advocaten, Postbus 30110, 3001 DC Rotterdam, T: 010-2054000, www.staaladvocaten.nl
Dit overzicht bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u. Gebruik van dit overzicht geschiedt voor eigen rekening en risico. Dit overzicht is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Mocht het desondanks een omissie bevatten, dan kan 
Staal Advocaten daar niet voor worden aangesproken. Dit overzicht wordt beschermd door het auteursrecht. Het mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd zonder schriftelijke 
toestemming van Staal Advocaten.
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Paragraaf / overeenkomst Wanneer en wijze van melden Wat melden
A. Wijziging opdrachtgever (paragraaf 45)
1. Wijzigingen van eisen opgenomen in de Vraagspecificatie 14 lid 1(a) *   Na opdragen wijziging moet 

opdrachtnemer spoedig 
mede delen of hij wijziging zal 
uitvoeren (par. 14 lid 7)

*  Nadien procedure par. 45 volgen 
voor financiële gevolgen en 
consequenties planning

*  Alsdan met bekwame spoed 
schriftelijk prijsaanbieding doen 
(par. 45 lid 2)

Par. 45 lid 2:
In prijsaanbieding vermelden: 
a) saldo van: 
- directe en indirecte kosten
-  opslag winst, risico, 

algemene kosten
minus:
-  bedrag waarmee vastgelegde 

prijs kan worden verlaagd, en;
b) aanpassing van:
- planning
- mijlpaaldata
- datum oplevering en;
c. aanpassing termijnstaat.

2. Wijzigingen in bij de Vraagspecificatie gevoegde Annexen 14 lid 1(b)
3. Wijzigingen in de Basisovereenkomst 14 lid 1(c)
4.  Wijzigingen van keuzen die de opdrachtnemer heeft gemaakt tijdens het verrichten van de 

werkzaamheden, voorzover deze daarbij de vrijheid had om concrete invulling te geven aan de 
eisen opgenomen in de Vraagspecificatie

14 lid 1(d)

5. Wijzigingen in de geaccepteerde Documenten 14 lid 1(e)
6. Wijzigingen van geaccepteerde gemachtigden of zelfstandige hulppersonen 14 lid 1(f)
7. Wijzigingen van geaccepteerde werkzaamheden 14 lid 1(g)
8. Wijzigingen van geaccepteerde resultaten van Werkzaamheden 14 lid 1(h)
9.  Elke aanpassing van Documenten, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden, 

noodzakelijk geworden als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid
14 lid 3

B. Limitatieve mogelijkheden (paragraaf 44)

Par. 44 lid 2:
* spoedig
* schriftelijk
* gemotiveerd

Par. 44 lid 5: 
*  opgave van alle kosten, redelijke 

opslag en consequenties voor de 
planning, mijlpaaldata en datum 
oplevering

*  verwijzen naar één van de 
gevallen van par. 44 lid 1.

1.  Indien de UAV-GC daar uitdrukkelijk in voorzien en de kosten niet aan de opdracht nemer zijn 
toe te rekenen:

44 lid 1(a)

* niet, niet tijdig of deugdelijk presteren voorgeschreven zelfstandige hulppersonen 6 lid 5
* extra werk ten gevolge van de uitvoering van nevenopdrachtnemers 8 lid 4
*  gevolgen naleving voorschriften van bijzondere aard die de opdrachtnemer niet behoefde te 

kennen 
11 lid 2

*  gevolgen van naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege die 
opdrachtnemer op de dag van zijn Aanbieding niet reeds had kunnen voorzien

11 lid 3

*  bij vertraging als gevolg van aangetroffen verontreiniging, ongeacht of overeengekomen is dat 
de opdrachtnemer de verontreiniging zal verwijderen

13 lid 5

* gevonden voorwerpen op of onder terrein (terrein: par. 3 lid 1 (b)) 13 lid 7
* vertraging Wijziging procedure zoals vastgelegd in par. 14 als gevolg van:
a)  verzuim van opdrachtgever met spoed mede te delen dat hij van mening is dat de 

opdrachtnemer ten onrechte weigert de Wijziging uit te voeren, of; 
b)  het overleg om uit de impasse te geraken indien opdrachtgever van mening is dat opdracht-

nemer ten onrechte weigert Wijziging uit te voeren, waarna de opdrachtgever de Wijziging 
heeft ingetrokken; 

c)  de inschakeling van de Raad van Deskundigen indien deze tot het oordeel komt dat de 
opdrachtnemer geen gehoor behoefde te geven aan de opgedragen Wijziging.

14 lid 17
14 lid 17 (a)

14 lid 17 (b)

14 lid 17 (c)

*  indien opdrachtnemer ten gevolge van schorsing werkzaamheden door Opdrachtgever 
voorzieningen moet treffen 

16 lid 3
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* vertraging Acceptatie procedure zoals vastgelegd in par. 23 als gevolg van: 23 lid 16

Par. 44 lid 2:
* spoedig
* schriftelijk
* gemotiveerd

Par. 44 lid 5: 
*  opgave van alle kosten, redelijke 

opslag en consequenties voor de 
planning, mijlpaaldata en datum 
oplevering

*  verwijzen naar één van de 
gevallen van par. 44 lid 1.

a)  verzuim van opdrachtgever met spoed mede te delen of het verzoek tot Acceptatie is 
gehonoreerd;

23 lid 16 (a)

b)  de mededeling van de opdrachtgever dat hij niet met bekwame spoed, maar binnen een 
andere termijn zal vaststellen of het verzoek tot Acceptatie zal worden gehonoreerd;

23 lid 16 (b)

c)  het overleg om uit de impasse te geraken indien opdrachtgever van mening is dat 
opdrachtnemer ten onrechte Acceptatie weigert, waarna de opdrachtgever de weigering van 
Acceptatie heeft ingetrokken;

23 lid 16 (c)

d)  de inschakeling van de Raad van Deskundigen, indien deze tot het oordeel komt dat de 
opdrachtgever niet kon besluiten Acceptatie te weigeren.

23 lid 16 (d)

* in geval van vervroegde in gebruikneming van het werk of een onderdeel daarvan 26
*  bij assistentie van de opdrachtgever door de opdrachtnemer bij een octrooiaanvraag 

(bij vinding ontstaan door uitwisseling van kennis tussen partijen)
40 lid 10

*  maatregelen genomen of gedoogd door opdrachtnemer om vast te stellen of vermoeden 
opdrachtgever juist is dat opdrachtnemer verplichtingen niet nakomt

43 lid 1

2.  Indien de kosten of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de 
opdrachtgever krachtens de overeenkomst verantwoordelijk is: 

44 lid 1(b)

* gevallen bedoeld in par. 3 UAV-GC:
a) alle informatie waarover opdrachtgever beschikt;
b)  het in de Vraagspecificatie omschreven terrein en/of water waarop, waarin en/of waaronder 

werk moet worden gerealiseerd;
c)  alle goederen waarvan in Basisovereenkomst is bepaald dat deze ter beschikking zullen 

worden gesteld.
*  gevallen voortvloeiend uit de Basisovereenkomst, Vraagspecificatie, Annexen, UAV-GC, 

Aanbieding en Documenten
alle contractdocumenten

3. Indien zich een onvoorziene omstandigheid voordoet 44 lid 1(c ) Par. 44 lid 2:
* spoedig
* schriftelijk
* gemotiveerd

*  mededeling behoeft niet 
vergezeld te gaan van kosten-
opgave en consequenties planning
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