Infoblad Bouwrecht

Ontwerp
aansprakelijkheid

Zowel de opdrachtgever als de aannemer kunnen
zich in meer of mindere mate bezig houden met het
maken van een ontwerp van het werk. Dat kunnen
zij zelf maar ook door adviseurs in te schakelen.
Steeds vaker werken opdrachtgever en aannemer
in een samenwerkingsverband om te komen tot
een uitvoerbaar ontwerp binnen het budget van de
opdrachtgever. Maar als achteraf blijkt dat het ontwerp
fouten bevat wordt meestal naar de ander gewezen.
Met dit infoblad wordt hier nader op in gegaan.
Bouwen is bij uitstek mensenwerk. Er kunnen dus fouten gemaakt
worden. De essentiële vraag is dan wie de verantwoordelijkheid
draagt voor de deugdelijkheid van een uitvoerbaar ontwerp. Het is
goed om daar al bij het sluiten van de overeenkomst bij stil te staan.

Traditionele contractvorm
Bij traditionele contracten waar veelal de UAV van toepassing
zijn, zorgt de opdrachtgever in verreweg de meeste gevallen voor
het ontwerp. Veelal bestaat dit uit een bestek met tekeningen
en berekeningen. Die stukken zijn dan weer zijn opgesteld door
de door de opdrachtgever ingeschakelde adviseurs, zoals een
architect, constructeur of adviesbureau. In eerste instantie dragen
deze adviseurs zelf de verantwoordelijkheid voor wat zij hebben
gepresteerd. En in relatie opdrachtgever – aannemer vallen fouten
van deze adviseurs binnen de risicosfeer van de opdrachtgever.
De opdrachtgever dient in geval van ontwerpfouten allereerst bij
zijn adviseurs aan te kloppen. De praktijk leert echter dat deze
partijen verregaande uitsluitingen hanteren in hun algemene
voorwaarden en dat de opdrachtgever daar bot vangt.
Beperking van aansprakelijkheid in algemene voorwaarden
met adviseurs
De meeste adviseurs werken met de DNR als algemene voorwaarden.
De meest recente versie is de DNR 2011 (herzien juli 2013) of de
CR 2013 voor consumenten. De aansprakelijkheid van adviseurs
wordt daarin beperkt tot maximaal één tot driemaal het honorarium
(de keuze is aan partijen) en bij consumenten tot maximaal € 75.000.
Bovendien komt uitsluitend directe schade komt voor vergoeding
in aanmerking. Dus geen gevolgschade aan andere materialen,
winstderving en dergelijke.
Toch naar de aannemer?
Door beperking van aansprakelijkheid in voorwaarden met adviseurs,
zal de opdrachtgever bij de aannemer aankloppen wanneer hij zijn
schade niet volledig kan verhalen op zijn adviseur(s). De opdrachtgever
zal dan aanvoeren dat de aannemer zijn waarschuwingsplicht heeft
geschonden: hij had de fout(en) kunnen en moeten vaststellen en
vervolgens tijdig bij de opdrachtgever dienen te melden.
De wet (artikel 7:754 BW) zegt over die waarschuwingsplicht:
“de aannemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst
verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de
opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
Hetzelfde geldt in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken

afkomstig van de opdrachtgever, daaronder begrepen de grond waarop
de opdrachtgever een werk laat uitvoeren, alsmede fouten of gebreken
in door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen,
bestekken of uitvoeringsvoorschriften.”
En verderop lezen we in artikel 7:760:
“2. Is de ondeugdelijke uitvoering echter te wijten aan gebreken of
ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever, daaronder
begrepen de grond waarop hij een werk laat uitvoeren, dan komen de
gevolgen voor zijn rekening, voor zover de aannemer niet zijn in artikel
754 bedoelde waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met
betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort
is geschoten.
3. Lid 2 is van overeenkomstige toepassing in geval van fouten of
gebreken in door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen,
berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.”
De waarschuwingsplicht geldt al voor het sluiten van de overeenkomst
ten aanzien van gegevens die de aannemer verkrijgt om zijn
aanbieding te doen. Deze waarschuwingsplicht gaat in het algemeen
minder ver dan in de contractuele fase, dus bij het uitvoeren van de
opdracht. De aannemer heeft immers doorgaans in de precontractuele
fase, het offertestadium, minder tijd om fouten te ontdekken. Hij hoeft
het hele ontwerpproces niet nog eens over te doen, maar fouten in
stukken die hem beschikbaar zijn gesteld en die door hem, gezien zijn
deskundigheid, hadden kunnen worden geconstateerd, had hij moeten
melden. De gevolgen van het niet tijdig waarschuwen zijn in een later
stadium nier meer terug te draaien.
Voor de uitvoeringsfase kennen ook de gebruikelijke algemene
voorwaarden een waarschuwingsplicht van de aannemer (paragraaf
6 lid 14 UAV 2012, artikel 4 lid 5 AVA 2013 herzien in december
2014 en artikel 5 lid 10 Covo2010 (herzien in juli 2015)). Inhoudelijk
zijn de verschillen tussen deze bepalingen niet groot. Kernvraag is
of de aannemer de onjuistheden “kende of redelijkerwijs behoorde te
kennen”. Uiteraard is dat een subjectief beoordelingscriterium, maar
het kan wel leiden tot lange discussies.
Dat de aannemer tijdig heeft gewaarschuwd zal hij moeten kunnen
bewijzen. Daarvoor is vereist dat de aannemer kan aantonen dat de
waarschuwing de opdrachtgever heeft bereikt.

Overname ontwerpaansprakelijkheid
Partijen kunnen afspreken dat de aannemer alle ontwerpaan
sprakelijkheid van de opdrachtgever overneemt. Ze kunnen dit samen
in een contractstuk vastleggen. Als de aannemer inschrijft met een
dergelijke bepaling, dan gaat hij hiermee akkoord. Hij moet zich vóór
de inschrijving wel goed realiseren wat de risico’s zijn, want hij kan
er daarna niet meer op terugkomen. Een dergelijke bepaling treft
men nogal eens aan bij samenwerkingsovereenkomsten tussen de
aannemer en een projectontwikkelaar.

Geïntegreerde contracten, bouwteam en nieuwbouw
van woningen en appartementen
De aannemer kan bij de realisatie van een project uiteraard ook
ontwerpwerkzaamheden verrichten. Zo kan hij in een bouwteam

meewerken aan de totstandkoming van een ontwerp waarvoor hij
vervolgens als eerste een prijs mag afgeven. De mate waarin hij
zich heeft bemoeit met het ontwerp heeft gevolgen voor de omvang
van zijn aansprakelijkheid. Bouwend Nederland heeft het Model
Bouwteamovereenkomst 2021 ontwikkeld, met daarin een duidelijke
aansprakelijkheidsregeling voor de deelnemers.
Bij modelovereenkomsten die moeten worden gehanteerd door
deelnemers van de waarborgende instellingen (Woningborg, SWK en
BouwGarant), is de aannemer richting de consument in beginsel
geheel verantwoordelijk voor het ontwerp. Dat kan anders liggen in
geval van kavelbouw waar de opdrachtgever het ontwerp aanlevert
en waarvoor door de waarborgende instellingen clausules worden
aangeboden waarmee van de standaard uitgangspunten wordt
afgeweken.

Ontwerprisicoverzekering
Fouten in een ontwerp kunnen grote gevolgen hebben. Zeker bij
risicovolle projecten doet de aannemer er verstandig aan om een
ontwerprisicoverzekering af te sluiten. Bouwend Nederland biedt
haar leden de mogelijkheid om (via AON) een ontwerpverzekering af
te sluiten. Deze verzekering dekt ontwerprisico’s af en is aanvullend
op eventuele andere verzekeringen, zoals de AVB en CAR
verzekering.

Het komt ook regelmatig voor dat de projectontwikkelaar het plan
ontwerpt en in de markt zet en met de aannemer een samen
werkingsovereenkomst aangaat. Daarin is dan vaak bepaald dat de
aannemer met de consumenten een aannemingsovereenkomst zal
sluiten en daarbij een model van een waarborgende instelling dient te
gebruiken. De aannemer is in dat geval richting de consumenten
volledig verantwoordelijk voor het ontwerp. Het is goed zich dat te
beseffen en duidelijke afspraken te maken met de
projectontwikkelaar over een eventueel aansprakelijkheid voor
ontwerpfouten als daar in een later stadium van mocht blijken.
Onder de UAVGC 2005 kan de aannemer (onder deze voorwaarden
“Opdrachtnemer” genoemd) als onderdeel van de opdracht eveneens
ontwerpwerkzaamheden opgedragen krijgen. Dat kan een voorlopig
ontwerp en definitief ontwerp zijn of alleen dat laatste. Worden
ontwerpwerkzaamheden opgedragen dan reikt de aansprakelijkheid
van de aannemer verder dan alleen de uitvoeringsfase.
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