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BOUWRECHT 
VOOR NIET JURISTEN

Helder in groei

DOEL

Leer in vier dagen de beginselen van het 
privaatrechtelijk bouwrecht, hoe de administratieve 
voorwaarden zoals de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 in 
het algemene recht en in het bouwrecht zijn ingebed 
en welke de belangrijkste juridische consequenties 
zijn van het gebruik ervan. De cursus is opgezet voor 
deelnemers die met contracten werken, maar niet 
beschikken over een juridische opleiding.

AANPAK

De aanpak is praktijkgericht en interactief. De docent 
legt een verband tussen de theorie en je rechtsgevoel. 
Gebruikmakend van diverse praktijkvoorbeelden 
en van ervaringen, voorbeelden en vragen van de 
deelnemers worden alle hieronder beschreven thema’s 
behandeld. De ervaring leert dat dit leidt tot stevige en 
verhelderende discussies waarin je de theorie koppelt 
aan je eigen praktijk. 

PROGRAMMA

Het programma van de cursus bestaat uit drie 
modules:

• Bouwrecht in het algemene recht (2 dagen) 
• UAV 2012 (1 dag)
• UAV- GC 2005 (1 dag)

De eerste module staat in het teken van de brede 
wettelijke context waar het bouwrecht onderdeel van 
is. Belangrijke algemene juridische leerstukken zoals 
de overeenkomst, nakoming en ontbinding worden 
behandeld en in een breder perspectief geplaatst.

In de tweede module worden de UAV 2012 
behandeld, waarbij er veel aandacht zal zijn 
voor de hieruit volgende verantwoordelijkheden 
en aansprakelijkheden van opdrachtgever 
en opdrachtnemer. De status van de 
contractdocumenten, het ontwerp en de planning, 
alsmede meer- en minderwerk, afrekeningen en 
verborgen gebreken worden besproken. Evenals de 
rol van vergunningen en de voor deze voorwaarden 
geldende rechten en plichten.

De derde module staat in het teken van de UAV GC 2005 
en de hieruit volgende verantwoordelijkheden, rechten 
en plichten voor opdrachtgever en opdrachtnemer. Op 

deze dag wordt ook expliciet aandacht besteed aan 
de verschillen met de UAV 2012, zoals de verschillen in 
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarnaast is er veel 
aandacht voor de status van het aanbiedingsontwerp, 
waarschuwingsplicht van de opdrachtnemer, 
de rangorde van de contractdocumenten, 
kwaliteitsborging en wijzigingen en optimalisaties.

Alle modules zijn separaat te volgen. 

Een cursusdag duurt van 9:00 tot 17:00 uur.

WAT LEVERT HET OP?

De cursus (het geheel van de 3 modules) levert bovenal 
“Contractual awareness” op.
• Meer in detail levert de cursus inzicht in de 

achtergronden van het privaatrechtelijk bouwrecht 
en de relatie met administratieve voorwaarden zoals 
UAV-GC 2005 en UAV 2012. 

• Een beeld van de context waarbinnen de 
administratieve voorwaarden zoals UAV-GC 2005 en 
UAV 2012 in het privaatrechtelijk bouwrecht vallen. 

• Door de interactieve aanpak ervaar je daarnaast 
het effect van je houding en gedrag in relatie tot de 
nieuw opgedane kennis. 

• Je leert problemen voorkomen of pro-actief 
aanpakken door hierover met gevoel voor context en 
begrip van de regelgeving te communiceren.

•  Je leert contractueel bewust te handelen.

Voor iedere module wordt een certificaat uitgereikt.

VOOR WIE / DEELNEMERS

Voor iedereen die in aanraking komt met 
aanneming van werken, zoals projectmanagers, 
contractmanagers, bedrijfsleiders en directeuren, 
zowel werkzaam aan opdrachtnemers- als 
opdrachtgeverszijde.
Om het optimale eruit te halen vragen we van de 
deelnemers:
• De wil en bereidheid om te leren
• Open te staan voor andere inzichten
• Actief deel te nemen

Het aantal deelnemers per module ligt tussen de 12 en 
16.

BOUWRECHT VOOR 
NIET JURISTEN



MODULE UAV-GC 2005

De module UAV-GC 2005 behandelt o.a. de volgende 
thema’s 

• Achtergronden van de UAV-GC 2005
• Verschillen tussen UAV 2012 en UAV-GC 2005
• Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden 

van opdrachtgever en opdrachtnemer
• Model basisovereenkomst
• Vraagspecificatie
• Informatieverstrekking

• Status aanbiedingsontwerp
• Bodemaspecten
• Waarschuwingsplicht ON
• Contractdocumenten; rangorderegeling
• Vergunningen
• Kwaliteitsborging; toetsing en acceptatie
• Wijzigingen en optimalisaties
• Planning en mijlpaaldata
• Oplevering; aansprakelijkheid na de oplevering

MODULE UAV 2012

De module UAV 2012 behandelt o.a. de volgende 
thema’s:

• Belangrijkste verantwoordelijkheden van de 
opdrachtgever en de aannemer

• Rol van de directie 
• Verschil tussen UAV 2012 en UAV-GC 2005
• Bodemaspecten
• contractdocumenten: rangorderegeling
• Omvang waarschuwingsplicht aannemer

• Aansprakelijkheid van de aannemer voor de 
oplevering

• Oplevering en vervroegde ingebruikname
• Verantwoordelijkheden aannemer tijdens 

onderhoudstermijn
• Aansprakelijkheid van de aannemer na de 

oplevering
• Meer- en minderwerk en overige claims
• Bestekswijzigingen, stelposten, geschatte en 

verrekenbare hoeveelheden

MODULE BOUWRECHT IN HET ALGEMENE 
RECHT

De module bouwrecht in het algemene recht 
behandelt o.a. de volgende thema’s:

• Onderscheid publiekrecht en privaatrecht
• Voor sluiten van het contract zijn er al rechten 

en plichten
• Beginselen aanbestedingsrecht
• Bronnen van privaatrechtelijk contractueel 

bouwrecht
• Wat is een aannemingsovereenkomst?
• Resultaats- en inspanningsverbintenis
• Dwingend en aanvullend recht
• Beginselen overeenkomstenrecht
• De gebruikelijke voorwaarden in de bouw
• Verschillende mogelijkheden tot invulling van 

een aanneemovereenkomst
• Onderaanneming en nevenaanneming; 

coördinatieovereenkomst
• Vaste aanneemsom vs regiecontract
• Meerwerk / minderwerk
• Kostenverhogende omstandigheden
• De oplevering
• Aansprakelijkheid aannemer voor en na de 

oplevering
• Waarschuwingsplicht aannemer
• Welke verbintenissen vloeien voort uit 

aannemingsovereenkomst?
• Rechten bij niet-nakoming
• Ingebrekestelling en wanprestatie
• Retentierecht
• Stagnatieschade
• Opzegging en ontbinding van de overeenkomst 

door de opdrachtgever
• Rechtsgang, rechter, arbitrage, bindend 

advies, Raad van Deskundigen
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BEGELEIDING
Mr. W.J.M. (Pim) Herber is al meer dan 30 jaar actief 
op het gebied van het bouwrecht. Pim heeft als jurist 
talloze aannemers en opdrachtgevers bijgestaan. 
Ook was hij bouwrechtadvocaat bij een groot 
advocatenkantoor in Amsterdam. 

Naast lesgeven, publiceren en beslechten van 
geschillen adviseert Pim over bouwzaken. Hij 
staat zowel opdrachtgevers als aannemers bij. 
Pim publiceert in het Tijdschrift voor Bouwrecht 
en is mede-auteur van het boek “UAV-GC 2005 – 
Over problemen bij het werken met geïntegreerde 
contracten”. 

Mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel - van Zeeland is 
gespecialiseerd in civiel bouwrecht. Een vakgebied 
waar hij al 20 jaar actief in is. Na ruim tien jaar 
secretaris bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw 
te zijn geweest, is hij nu werkzaam als bouwrecht 
advocaat. Frank staat zowel opdrachtgevers als 
aannemers bij. Tevens treedt hij op als arbiter,  
bindend adviseur en als lid van een Raad van 
Deskundigen. In zijn werk blijkt telkens dat ook zijn 
achtergrond als ingenieur erg waardevol is.

Als voormalig docent privaatrecht aan de Tilburg 
University weet Frank wat het is om les te geven. Frank 
publiceert regelmatig, onder andere in het Tijdschrift 
voor Bouwrecht. Hij is mede-auteur van het handboek 
“Bouwrecht in kort Bestek”.

INVESTERING
De drie modules Bouwrecht in het algemene recht, 
UAV 2012 en UAV-GC 2005 zijn separaat te volgen. De 
kosten voor de tweedaagse module Bouwrecht in het 
algemene recht bedragen €900,- en de module UAV 
2012 en de module UAV-GC 2005 bedragen € 450,- per 
module. Als u per module met meer dan 5 personen 
inschrijft, neem aub contact op voor korting op de 
inschrijfprijs. Genoemde bedragen zijn exclusief btw 
en inclusief lunch.

LOCATIE
De cursus is op een van de locaties van de Clear 
Academy. 

START VAN HET PROGRAMMA
Deze cursus wordt meerdere keren per jaar gegeven, 
kijk voor de data op de website.

INTERESSE?
Aanmelden of vragen? Neem gerust contact met 
ons op: info@clearacademy.nl / 06-33643794 /                      
www.clearacademy.nl

CLEAR ACADEMY
De Clear Academy staat voor helderheid in groei. Groei 
zit van nature in je. Die maken we helder en zetten we 
aan. We bieden een breed programma aan workshops, 
cursussen en opleidingen aan. Voor iedereen, van 
generalist tot specialist, die wil groeien.
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