
bespreek ik toch kort het volgende.
Een zoon wil een hypothecaire geld-
lening aangaan, maar kan dat niet ge-
heel zelfstandig. Hij vraagt zijn vader
om borg te staan jegens de bank en
de vader stemt daarmee in. In de be-
treffende overeenkomst (opgesteld
door de bank, maar getekend ten
kantore van de notaris die ook de
hypotheekakte opstelt) staat vermeld
dat vader toetreedt als hoofdelijk
schuldenaar. Als vader later wordt
aangesproken voor betaling van de
schuld vordert hij een verklaring voor
recht dat de bank jegens hem onrecht-
matig heeft gehandeld of is tekortge-
schoten in het kader van de contrac-
tuele en/of wettelijke zorgplicht. De
rechtbank wijst de vordering toe in
die zin dat de bank haar zorgplicht
heeft geschonden (Rb. Midden-
Nederland 18 september 2019,
ECLI:NL:RBMNE:2019:4364). Uit
het enkele gegeven dat vader de
overeenkomst heeft ondertekend,
volgt niet dat hij een andere rol wilde
vervullen dan die van een derde die
zekerheid verschaft. Evenmin had de
bank enkel op grond van die onderte-
kening mogen begrijpen dat vader
daadwerkelijk als schuldenaar wilde
toetreden.

De rol van de notaris is in deze
slechts beperkt. De ondertekening
van het stuk gebeurde in zijn bijzijn,
maar het betrof geen notariële akte
en het stuk was niet door de notaris
opgesteld. Desondanks vraagt de
notariële zorgplicht naar mijn mening
dat de notaris op zijn minst enige
toelichting geeft en aan de vader
vraagt of hij begrijpt wat hij tekent,
met name als dit – zoals hier – in sa-
menhang gebeurt met een door de
zoon te tekenen notariële hypotheek-
akte.

Gevolgen ontbreken titel
Bij het ontbreken van een geldige titel
vindt de beoogde overdracht of be-
oogde vestiging van het beperkt recht
niet plaats. De partij die heeft gele-
verd is (vol) eigenaar/gerechtigde ge-
bleven en kan het geleverde als
rechthebbende onder de eerdere ont-
vanger terugvorderen.
Deze terugvordering kan doorkruist
worden door een tussentijdse doorle-
vering van het goed aan een derde en
wel indien die derde zich met succes
kan beroepen op de beschermende
bepaling van art. 3:88 BW. Bij een
hypotheek- of pandrecht zal zich dit
niet snel voordoen, maar bij een

levering van onroerend goed is dit
wel denkbaar.
Indien de terugvordering slaagt, kan
de eerdere verkrijger de tegenprestatie
die is verricht ter verkrijging van het
goed als onverschuldigd betaald terug-
vorderen (art. 6:209 BW).
Indien partijen het erover eens zijn
dat de rechtshandeling toch had
moeten plaatsvinden (hetgeen in de
hier besproken zaken niet het geval
was) kunnen zij onder omstandighe-
den de rechtshandelingen bekrachti-
gen (zie art. 3:58 BW).

Tot slot
De enkele verklaring in een notariële
akte dat er een titel is, maakt – on-
danks de dwingende bewijskracht die
aan notariële akten toekomt – nog
niet dat die titel inderdaad aanwezig
is.
De notaris heeft de taak goed te on-
derzoeken of de gegevens en verkla-
ringen die hem worden aangereikt
juist zijn en stroken met de bedoeling
van de bij de akte betrokken partijen.
In dit artikel staan enkele voorbeel-
den waar deze taak (mogelijk) niet
ten volle is uitgevoerd.

Samenwerkingsvormen

Ottilie Laan
Blumstone Advocaten

VGModel Bouwteam-
overeenkomst 1992 of
Consultatiedocument
Bouwteam-
overeenkomsten
UAV & UAV-GC?

1. Inleiding
De laatste jaren kiezen opdrachtge-
vers en aannemers steeds vaker voor

het bouwteam als samenwerkings-
vorm.1 Volgens het Aanbestedingsin-
stituut zijn tot nu toe 90 bouwteams
aanbesteed. Grote bouwers schrijven
steeds terughoudender in op grote
integrale projecten, vanwege de sche-
ve risicoverdeling ten nadele van de
aannemer, grote budgetoverschrijdin-
gen omdat ze te vroeg een prijs moe-
ten afgeven in combinatie met onbe-
kende omstandigheden, een rolverde-
ling die niet past bij het natuurlijke
gedrag van partijen en contracten die
overleg tijdens de samenwerking niet
bevorderen.2

De leden van het Bouwgenootschap
‘Duurzaam Gebouwd’ merkten dat
bouwpartijen in de praktijk worstelen
met vragen over bouwteams. Zij
zouden behoefte hebben aan een
passende standaardbouwteamovereen-
komst. Om hen tegemoet te komen,
heeft Duurzaam Gebouwd op 20 mei

2019 het Consultatiedocument
Bouwteamovereenkomsten UAV &
UAVGC (hierna: het Consultatiedo-
cument) gepubliceerd als alternatief
voor de bestaande VGModel Bouw-
teamovereenkomst 1992 (hierna:
VGModel 1992) en als modelbouw-
teamovereenkomst die bouwpartijen
kunnen gebruiken in combinatie met
de UAV-GC 2005. Het VGModel
1992 ziet op de totstandkoming van
een aannemingsovereenkomst onder
toepasselijkheid van de UAV 2012.

In deze rubriek bespreek ik of het
Consultatiedocument in de huidige
vorm een geschikt alternatief lijkt
voor het VGModel 1992 en als com-
binatie met de UAV-GC 2005.

2. Rechtskarakter bouwteam
Een bouwteam is een tijdelijke samen-
werking, gebaseerd op gelijkheid
tussen de betrokkenen, die samenwer-
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ken in gecoördineerd verband, die
advies geven aan de bouwteamdeelne-
mers in het bouwteam. Het bouw-
team doorbreekt de traditionele
scheiding tussen ontwerp- en uitvoe-
ringsfunctie.
Het hoofdkenmerk van een bouw-
team is dat er in samenwerking een
ontwerp tot stand wordt gebracht
met inbreng van de aannemer. In deze
inbreng van de aannemer zit voor de
opdrachtgever toegevoegde waarde.
De aannemer brengt immers uitvoe-
ringstechnische kennis in het ontwerp
waardoor het ontwerp met het oog
op de uitvoering ef!ciënter tot stand
komt. Hierdoor kan hij sneller en ef-
!ciënter met de uitvoeringswerkzaam-
heden beginnen. Partijen werken op
gelijke voet samen. Hierdoor hebben
partijen geen psychologische drempel
om zich kritisch uit te laten over
voorstellen van andere teamleden.3

Nadat het ontwerp gereed is gemaakt,
contracteert de opdrachtgever net als
bij het traditionele model, met een
(mogelijk andere) aannemer voor de
uitvoering van het werk.4

Een ander wezenlijk kenmerk van het
bouwteam is de multidisciplinariteit.
In het bouwteam komen ervaring en
deskundigheid van de verschillende
leden met ieder een andere achter-
grond samen. De samenstelling van
het bouwteam kan heel divers zijn.
Het is mogelijk om verschillende ad-
viseurs in het bouwteam te hebben.
Het is ook mogelijk om verschillende
uitvoerende partij in het bouwteam
te hebben, dus naast de hoofdaanne-
mer, een bouwkundig aannemer, en
installatietechnische aannemer enzo-
voort. Dit kunnen overigens ook on-
deraannemers of leveranciers van de
hoofdaannemer zijn.

Een bouwteamrelatie is niet vrijblij-
vend van aard. Partijen hebben op
grond van de bouwteamovereen-
komst een onderhandelings- en in-
spanningsplicht. Zij zijn gehouden
om op redelijke basis met elkaar te
onderhandelen om te bezien of tot
een aannemingsovereenkomst kan
worden gekomen. Zelfs als partijen
daarover geen uitdrukkelijke schrifte-
lijke afspraken hebben gemaakt
brengen de eisen van redelijkheid en
billijkheid mee dat van een opdracht-
gever mag worden verwacht dat hij
zich inspant om met de bouwteamaan-

nemer tot overeenstemming over een
aannemingsovereenkomst te komen.5

Door zijn deelname aan het bouw-
team krijgt de aannemer een voor-
keursrecht voor het uitvoeren van het
werk.

2.1.Waarschuwingsplicht
Omdat partijen in een bouwteam sa-
menwerken en direct kennisnemen
van wat de andere teamleden doen,
brengt een redelijke taakvervulling
voor alle teamleden mee dat zij, als
professionele deskundigen, elkaars
bijdragen aan het teamoverleg met
aandacht en zorgvuldigheid tegemoet
treden en daarvoor waarschuwen.6

2.2.Aansprakelijkheid
bouwteamleden

Een bouwteamdeelnemer is aanspra-
kelijk voor een fout die hij maakt op
zijn speci!eke terrein. Hij is ook
aansprakelijk voor een fout in het
advies van een collega-bouwteamdeel-
nemer dat ligt op het terrein van de
bouwteamdeelnemer en dat hij tot
het zijne heeft gemaakt.7

2.3.Einde bouwteam-
overeenkomst

De bouwteamovereenkomst eindigt
als de onderhandelingen met de aan-
nemer niet slagen en geen aannemings-
overeenkomst tot stand komt.

Artikel 22 en 23 VGModel 1992 be-
vatten een beëindigingsregeling met
drie omschreven gronden en gronden
die partijen zelf kunnen omschrijven.
Deze regeling neemt niet weg dat een
opdrachtgever de aannemingsovereen-
komst kan beëindigen in onvoltooide
staat met een beroep op artikel 7:764
lid 1 BW.8

3. VGModel 1992
Het VGModel 1992 gaat niet uit van
gelijkheid tussen opdrachtgever en
de leden van het bouwteam.9 Als er
afspraken zijn over gelijkheid binnen
het bouwteam, zien die vooral op de
verhouding tussen de teamleden met
uitzondering van de opdrachtgever.
Ook al is hij wel lid van het bouw-
team.
In lid 4 van de considerans van het
VGModel 1992 belooft de aannemer
zijn ‘speci!eke ervaring en deskundig-
heid op het gebied van uitvoerings-
en kostentechnische aspecten ter be-
schikking te stellen teneinde een opti-
male verhouding van prijs en kwali-

teit van het project te bereiken’.
Hieruit blijkt dat de inbreng van de
aannemer niet zo ver gaat, dat hij bij
het hele ontwerpproces is betrokken.
Het gaat om de uitvoerings- en kos-
tentechnische aspecten en slechts
voor zover die van belang zijn, wordt
van de aannemer een inbreng ver-
wacht.
In artikel 6 van de considerans ver-
klaart de aannemer in staat te zijn een
opdracht tot uitvoering van het werk
naar behoren uit te voeren. Ook deze
bepaling duidt erop dat de betrokken-
heid van de aannemer niet al aan het
begin van het ontwerptraject aan de
orde is. De aannemer zou niet kun-
nen beoordelen of hij het werk (naar
behoren) kan uitvoeren, als het ont-
werp niet al grotendeels gereed zou
zijn.10

In dit opzicht is het bouwteam niet
te vergelijken met een geïntegreerd
contract, waar de aannemer ook ver-
klaart dat hij het werk naar behoren
kan uitvoeren en waarbij hij zelf voor
het ontwerp zorgt. Bij het bouwteam
maken anderen het ontwerp en is
voor de aannemer pas in een later
stadium duidelijk wat de uitvoerings-
werkzaamheden inhouden.11

Artikel 12 VGModel 1992 bevat een
vergelijkbare aansprakelijkheidsrege-
ling voor de aannemer. Volgens dit
artikel ligt de aansprakelijkheid voor
adviezen en ontwerpen bij degene op
wiens speci!eke terrein in het bouw-
team die adviezen en ontwerpen be-
trekking hebben, mits diegene die
adviezen en ontwerpen heeft aan-
vaard en tot de zijne heeft gemaakt.
Adviseert de aannemer om bijvoor-
beeld een constructie anders te ont-
werpen dan is voorgesteld, dan is hij
niet aansprakelijk voor dit advies in-
dien het advies betrekking heeft op
het speci!eke terrein van een deelne-
mer van het bouwteam en deze deel-
nemer het voorstel van de aannemer
heeft aanvaard en tot het zijne heeft
gemaakt.12

Artikel 13 VGModel 1992 beperkt
de aansprakelijkheid van de aannemer
expliciet door een verwijzing naar de
RVOI 1987 die inmiddels zijn vervan-
gen door de DNR 2011.13 De aanspra-
kelijkheidsbeperking geldt niet voor
adviezen van de aannemer op zijn
eigen terrein, dus voor adviezen met
betrekking tot de kosten en de uitvoe-
ring van het werk. De aansprakelijk-
heidsregeling in het Burgerlijk Wet-
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boek is van toepassing op deze advie-
zen van de aannemer.
Lid 5 zorgt voor de automatische
totstandkoming van de aannemings-
overeenkomst bij een succesvol
prijsoverleg. Daarmee kwali!ceert de
bouwteamovereenkomst als voorover-
eenkomst. Een voorovereenkomst14

is een overeenkomst, waarbij één
partij zich verbindt – of beide partijen
zich verbinden – tot het tot stand
brengen van een andere overeen-
komst, waarvan de inhoud althans in
hoofdzaken voldoende bepaald of
bepaalbaar is. Deze overeenkomst is
een hulpovereenkomst. Zij bereidt
het tot stand komen van de overeen-
komst die de partijen uiteindelijk op
het oog hebben (de hoofdovereen-
komst) vóór. De aannemingsovereen-
komst die voorbereid wordt door de
bouwteamovereenkomst komt auto-
matisch tot stand als het prijsoverleg
succesvol is.15

4. Consultatiedocument
De volgende redenen waren voor
Duurzaam Gebouwd aanleiding om
in mei 2019 als concept een nieuwe
modelbouwteamovereenkomst te
publiceren. In de praktijk zou behoef-
te bestaan aan modernisering van het
VGBouw model 1992, ook omdat dat
model bij gebruik vaak behoorlijk
wordt aangepast. Daarnaast is het
VGBouw model 1992 niet geschikt
voor gebruik in combinatie met de
UAV-GC 2005.
Het Consultatiedocument combi-
neert bepalingen voor gebruik met
de UAV 2012 en de UAV-GC 2005
in één model. Dat resulteert in een
model van 12 bladzijden, waarbij per
bepaling is aangegeven of die bepaling
bedoeld is voor een aannemingsover-
eenkomst op basis van de UAV 2012
of de UAV-GC 2005.
Blijkens de Disclaimer is het Consul-
tatiedocument een evenwichtig model
en bestemd voor gebruik door
marktpartijen en (publieke) opdracht-
gevers. Een toelichting op de afzon-
derlijke bepalingen ontbreekt. De
rechten en verplichtingen van partijen
worden volgens artikel 1.1 van het
Consultatiedocument vastgelegd in
de bouwteamovereenkomst en de
bijbehorende 8 appendices.

5. Kritiek
Bouwend Nederland heeft forse kri-
tiek op het Consultatiedocument. Zij
heeft Duurzaam Gebouwd verzocht

om het model nog niet te hanteren.16

De belangrijkste kritiekpunten zijn:
1. Het Consultatiedocument is niet

evenwichtig en alleen in het
voordeel van de opdrachtgever.

2. Het vermengen van het model
Bouwteam UAV en Bouwteam
UAV-GC komt de leesbaarheid
niet ten goede.

3. Het Bouwteam UAV-GC laat
zich niet verenigen met de
structuur en de risicoallocatie
van de Model Basis Overeen-
komst en UAV-GC. Het DO
wordt in bouwteamverband ge-
maakt, maar de opdrachtnemer
geniet voor het DO niet de be-
scherming van de UAV-GC.

4. In beide modellen is de opdracht-
nemer volledig verantwoordelijk
en aansprakelijk voor (gebreken
en/of fouten in) het DO en het
bestek. Dat acht Bouwend
Nederland onjuist en onredelijk.

5. Het Bouwteam UAV-GC
brengt een Eisenspeci!catie en
een uitgewerkt DO tot stand
(artikel 2.2). Het is de taak en
verantwoordelijkheid van de
opdrachtnemer om de Eisenspe-
ci!catie en een uitgewerkt DO
op te stellen (artikel 5.1). Vol-
gens nr. 6 FAQ gaat de volledige
verantwoordelijkheid voor het
ontwerp dat in het bouwteam
tot stand komt over naar de op-
drachtgever. Dit druist in tegen
de systematiek en risicoverde-
ling van de UAV-GC.

6. De procedure van contractvor-
ming tot uitvoeringsovereen-
komst (artikel 9) is op vele pun-
ten onduidelijk en ontoereikend.

In het artikel ‘Bouwteam of UAV-
GC’ in Cobouw d.d. 6 november
2019 laat ook R. Bleeker zich kritisch
uit over het Consultatiedocument.
Met name waar het gaat om de volle-
dige ontwerpverantwoordelijkheid
van de aannemer voor het DO bij een
bouwteamovereenkomst gebaseerd
op de UAV-GC variant.
Het is onduidelijk waarom Duur-
zaam Gebouwd deze bepaling heeft
opgenomen en waarom een dergelijke
bepaling evenwichtig zou zijn. Deze
bepaling is alleen voordelig voor op-
drachtgevers.
Hetzelfde geldt voor de aangescherp-
te waarschuwingsplicht die afwijkt
van de waarschuwingsplicht van de

aannemer in artikel 7:754 BW en de
bijbehorende jurisprudentie.
Afgezien van de opzet, de inhoudelij-
ke uitwerking en de formulering die
volgens Bleeker ernstig tekortschie-
ten, mist het Consultatiedocument
de voordelen van het ‘traditionele’
bouwteam: de aansprakelijkheid is
niet evenredig verdeeld, de advisering
van de aannemer over de kosten en
de uitvoering is slechts optioneel en
de opdrachtgever is uiteindelijk vrij
om het bouwteam te beëindigen.
Daarnaast adresseert het Consultatie-
document niet hoe het bouwteam
aanbestedingsrechtelijk in de publieke
sector kan worden gebruikt. Dat deed
het VGBouw model 1992 ook niet.

6. Conclusie
Bezien vanuit een niet-aanbestedings-
plichtige opdrachtgever kan het
Consultatiedocument in aangepaste
vorm een geschikt alternatief zijn
voor het VGBouw model 1992 of een
bouwteamovereenkomst gebaseerd
op de UAV-GC variant.
Daarnaast is positief dat Duurzaam
Gebouwd met het Consultatiedocu-
ment wil voorzien in een modelbouw-
teamovereenkomst voor bouwprojec-
ten gebaseerd op de UAV-GC 2005.
Positief is ook dat het Consultatiedo-
cument uitgaat van de projectdoelstel-
ling en wat ‘is best for Project’17 met
een duidelijke taakomschrijving van
de taken van partijen.18 Het model
beschrijft concreet wat partijen juri-
disch gezien van elkaar mogen ver-
wachten als het gaat om houding, ge-
drag, communicatie en feedback
waardoor het makkelijker is om el-
kaar daarop in een voorkomend geval
aan te spreken.
Het voordeel van de aannemer bij een
bouwteamovereenkomst gebaseerd
op het Consultatiedocument is met
name dat hij in een vroeg stadium bij
het bouwproject is betrokken en een
grote(re) kans heeft op de uitvoering.
Dat voordeel heeft hij ook onder het
VGBouw model.
Bezien vanuit de aannemer biedt het
Consultatiedocument nog geen goed
alternatief voor de eerder genoemde
problemen van aannemers met geïnte-
greerde contracten.
Onder het Consultatiedocument
krijgt hij – in afwijking van het
VGModel Bouw 1992 en de risicover-
deling in de UAV – echter meer
(ontwerp)verplichtingen en wordt hij
gedwongen om in de vorm van een
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taakstellend budget een prijs af te ge-
ven, terwijl het bestek en/of het ont-
werp nog niet gereed zijn. Daarmee
moet de aannemer prijs- en aanspra-
kelijkheidsrisico’s accepteren die hij
op dat moment nog niet goed kan
voorzien. Precies het risico dat aanne-
mers niet meer willen nemen, omdat
zij die risico’s niet of niet goed kun-
nen beheersen.

Vanwege de problemen met geïnte-
greerde projecten hebben opdrachtge-
vers en aannemers behoefte aan een
alternatief voor geïntegreerde contrac-
ten zoals DBFM(O)-contracten en
UAV-GC 2005-contracten. Een
contractmodel dat samenwerking en
een evenwichtige risicoverdeling be-
vordert met het oog op het (gezamen-
lijk) projectbelang in plaats van een
model dat te veel is gericht op con"ict-
beheersing en dat prijs- en aansprake-
lijkheidsrisico’s bij de partij legt die
ze het minst goed kan beheersen. In
plaats van op een gelijkwaardige sa-
menwerking, is het Consultatiedocu-
ment in de huidige vorm gericht op
het belang van de opdrachtgever ten
koste van het belang van de aanne-
mer.
Daarnaast lijkt het overzichtelijker
en praktischer om twee modellen te
maken. Een voor de UAV en een
voor de UAV-GC voorzien van een
(uitgebreide) toelichting per artikel
waaruit blijkt waarom Duurzaam
Gebouwd bepaalde keuzes heeft ge-
maakt zodat duidelijk is wat de ge-
bruikers van het Consultatiedocu-
ment kunnen verwachten. De FAQ
maken bijvoorbeeld niet duidelijk
waarom de opdrachtnemer het ont-
werp inclusief het gezamenlijk risico-
model tot het zijne moet maken, ter-
wijl het Consultatiedocument zegt te
streven naar evenwichtigheid.

Duurzaam Gebouwd zou in het
najaar 2019 een verbeterde en de!ni-
tieve versie van het Consultatiedocu-
ment delen met de bouwsector. Het
aangepaste Consultatiedocument is
nog niet verschenen. Hopelijk komt
Duurzaam Gebouwd met een aan-
gepast Consultatiedocument dat vol-
doende rekening houdt met de belan-
gen van de aannemer en met voor-
noemde bezwaren en dat gebruik-
maakt van de kracht van het bouw-
team als samenwerkingsvorm die
beide partijen stimuleert om te ko-
men tot een gelijkwaardige samenwer-

king met een evenwichtige risicover-
deling gericht op het gezamenlijk
projectbelang.

‘Bouwteam rukt op: Infraproject is als
bakken van een appeltaart’, Cobouw 1
oktober 2018.
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