UAV-2012
overzichtelijk naast de UAV-1989

Toelichting op het gebruik van deze UAV
Deze uitgave van de UAV voorziet in de officieel vastgestelde teksten van de UAV-1989 samen met die van de
UAV-2012. Door een synchrone plaatsing van deze beide UAV's naast elkaar en met de aanpassingen
vetgedrukt zijn de verschillen in één oogopslag zichtbaar.
Het zoeken is gemakkelijker gemaakt door de meest van belang zijnde bepalingen, de zogenaamde Top 3
bepalingen, lichtblauw af te drukken. De overzichtelijke inhoudsopgave geeft ook een goed overzicht van alle
paragraaftitels waardoor snel een beeld wordt verkregen waar gezocht kan worden.
Ter verduidelijking en ter verbetering van het toepassen de UAV is hier en daar een toelichtende opmerking of
verwijzing naar een ander deel van de UAV opgenomen.
Na de inhoudsopgave is onder een viertal kopjes een handige samenvatting van de UAV opgenomen.
Deze uitgave van de UAV vormt samen met een voorbeeld van een RAW-bestek een vast onderdeel van Het
UAV-spel.

Afwijkingen afrekenen
Tot slot is aan deze UAV een stappenplan toegevoegd waaruit snel is op te maken hoe in het geval van
afwijkingen op het project gehandeld moet worden.

Zoek de verschillen!
Als aardigheidje is aan deze UAV een zoekopdracht gekoppeld in de vorm van vier toevoegingen aan de tekst
van de UAV-2012 die niets met de originele, per 19 januari 2012 vastgestelde, versie te maken hebben.
Wij vinden het leuk als u ons laat weten welke toevoegingen dit zijn.

Om het (digitaal) zoeken in de UAV te vergemakkelijken hebben
wij een applicatie ontwikkeld welke te gebruiken is op PC, laptop,
iPad, en mobiele telefoons.
Kijk op: www.petersen.nl of www.m.petersen.nl

Veel succes met het gebruik van deze UAV.
Petersen Civiele Techniek

Rende Petersen

n.b.!

In deze UAV zijn gekleurde markeringsstrips opgenomen om snel een
opvallende markering aan te brengen.
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UAV
VͲ1989

UAVͲ2012
Hoofd
dstuk1

Algemeen

§§1 Aanduid
dingen,begripsbepalingeen
1. V
Verstaanwordtond
der:

1. Verrstaanwordtonderr:

deaannemer:

d
denatuurlijkeofrechtspersoon,aanw
wiehetwerkisopgeedragen;

deaann
nemer:

deaannemingssom:

h
hetbedrag,waarvo
oordeaannemerzicchheeftverbonden
nhet
w
werktotstandtebrengen,deomzetb
belastingdaarinniett
b
begrepen;

nemingssom: hetbedrag,waarvoordeaannemerzichh
heeftverbondenheet
deaann
werrktotstandtebren
ngen,deomzetbelastingdaarinniet
beggrepen;

hetb
bestek:

d
debeschrijvingvanhetwerk,dedaarb
bijbehorendetekeningen,
d
devoorhetwerkgeeldendevoorwaard
den,denotavan
iinlichtingenenhetprocesͲverbaalvan
naanwijzing;

hetbestek:

deb
beschrijvingvanheetwerk,dedaarbijb
behorendetekeningen,
devvoorhetwerkgeldeendevoorwaarden,denotavan
inlicchtingenenhetpro
ocesͲverbaalvanaaanwijzing;

bouw
wstoffen:

d
deinhetwerktebrrengenmaterialen,,voorwerpen,ondeerdelen,
iinstallaties,grondvvanallerleisoorten
ndergelijke;

bouwsttoffen:

deiinhetwerktebren
ngenmaterialen,vo
oorwerpen,onderdeelen,
insttallatiesofonderde
elendaarvan,grond
dvanallerleisoorten
derrgelijke;

dag:

kkalenderdag;

dag:

kaleenderdag;

deopdrachtgever:

d
denatuurlijkeofrechtspersoon,dieheetwerkopdraagt;

deopdrrachtgever:

den
natuurlijkeofrechttspersoon,diehetw
werkopdraagt;

deovereenkomst:

d
detussenopdrachttgeverenaannemeertotstandgekomeen
o
overeenkomstvanaannemingvanweerk;

deoverreenkomst:

dettussenopdrachtgevverenaannemerto
otstandgekomen
oveereenkomstvanaan
nnemingvanwerk;

U.A.V
V.:

d
dezeUniformeAdm
ministratievevoorw
waarden1989;

UAV:

DezzeUniformeAdministratieveVoorwaaardenvoordeuitvoering
van
nwerkenenvantecchnischeinstallatie
ewerken2012;

h
hetuittevoerenw
werkofdeteverrich
htenlevering;

hetwerrk:

hetuittevoerenwerkk,technischeinstalllatiewerk ofdete

hetw
werk:
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den
natuurlijkeofrechttspersoon,aanwiehetwerkisopgedrragen;
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verrichtenlevering;
werkkdag:



eeenkalenderdag,teenzijdezevaltopeenalgemeenofterrplaatse werkdag:
vvanhetwerkerken
nde,ofdoordeoverheiddanwelbijoff
kkrachtenscollectievvearbeidsovereenkkomstvoorgeschrevvenrustͲ
o
offeestdag,vakanttiedagofanderenieetindividuelevrijed
dag;

verjaaardag:

eeenkalenderdagwaaropiemandpreccieseenjaarouderis
ggewordenmeestalgepaardgaandemetfeest,cadeautjesen
ggebak.Belangrijkomniettevergeten!!;

B.W.:

B
BurgerlijkWetboekk.

verjaard
dag:



een
nkalenderdag,tenzzijdezevaltopeenalgemeenofterplaaatse
van
nhetwerkerkende,,ofdoordeoverhe
eiddanwelbijof
kracchtenscollectieveaarbeidsovereenkom
mstvoorgeschreven
nrustͲ
offfeestdag,vakantied
dagofanderenietin
ndividuelevrijedagg;
een
nkalenderdagwaarropiemandprecieseenjaarouderis
gew
wordenmeestalgep
paardgaandemetffeest,cadeautjesen
n
geb
bak.Belangrijkomn
niettevergeten!


2. IIndieninhetbestekkeenafzonderlijketermijnisgesteld,binnenwelkeeend
deelvan
h
hetwerkmoetworrdenopgeleverd,w
wordtvoordetoepaassingvande§§6,vvierde
llid,8,9,10,11,12,42en44datdeelalseenafzondeerlijkwerkaangemeerkt.

nnenwelkeeendeeelvan
2. Indieninhetbestekeeenafzonderlijketerrmijnisgesteld,bin
nopgeleverd,word
dtvoordetoepassin
ngvande§§6,vierrde
hettwerkmoetworden
lid,8,8a,9,10,11,12,,42en44datdeelalseenafzonderlijkkwerkaangemerktt.

3. IIndieninhetbestekkeenafzonderlijketermijnisgesteld,binnenwelkedeuiitvoering 3. Indieninhetbestekeeenafzonderlijketerrmijnisgesteld,bin
nnenwelkedeuitvo
oering
vvanhetwerktoteeenbepaaldestandm
moetzijngevorderd
d,voordatdeoplevvering
nhetwerktoteenb
bepaaldestandmoetzijngevorderd,vvoordatdeoplevering
van
p
plaatsvindt,ishetbepaaldeinde§§8
8,9en42vanoverreenkomstigetoepaassing.
plaatsvindt,ishetbep
paaldeinde§§8,8
8a,9en42vanoverreenkomstige
toe
epassing.





4. IIndienaandetotstandkomingvandeovereenkomstgeenaanbestedingis
vvoorafgegaan,word
dtvoordetoepassiingvande§§2,tweeedelid,6,elfdeen
n
d
dertiendelid,en49
9,tweedelid,inplaaatsvan'dedagvan
naanbesteding'gelezen'de
d
dagvandeprijsaan
nbiedingvandeaan
nnemer'.

4. Indienaandetotstand
dkomingvandeoveereenkomstgeenaanbestedingis
voo
orafgegaan,wordtvvoordetoepassingvande§§2,tweed
delid,6,elfdeen
derrtiendelid,48,twee
edelid,en49,tweeedelid,inplaatsvan'dedagvan
aan
nbesteding'gelezen
n'dedagvandeprijjsaanbiedingvande
eaannemer'.

5. B
Bijmeerjarigeondeerhoudswerken,op
pgedragenvooreen
nbepaaldesomperrjaar
w
wordt,indiensprakkeisvan'aannemin
ngssom'ofvan'term
mijnvanbetaling',b
bedoeld
d
deaannemingssom
mperjaarofdeterm
mijnvanbetalingvaanhetbetrokken
o
onderhoudsjaar.

oudswerken,opged
dragenvooreenbe
epaaldesomperjaaar
5. Bijmeerjarigeonderho
wordt,indiensprakeissvan'aannemingsssom'ofvan'termijn
nvanbetaling',bed
doeld
deaannemingssompeerjaarofdetermijn
nvanbetalingvanh
hetbetrokken
ond
derhoudsjaar.




§2 Vantoepasssingzijndevvoorschrifte
en,tegenstrijjdigebepalin
ngen
1. D
DebepalingenvandezeU.A.V.gelden
nvoorzoverdaarvaninhetbestekniett
u
uitdrukkelijkisafgeeweken.

1. DebepalingenvandezzeUAVgeldenvoorrzoverdaarvaninh
hetbestekniet
uitd
drukkelijkisafgeweeken.

2. TTothetbestekbeho
orenmede,alswarrenzijerletterlijkin
nopgenomen,deo
ophet
w
werkvantoepassin
ngverklaardeNederlandsenormenvan
ndeStichtingNedeerlands
N
NormalisatieͲinstitu
uut,zoalsdezedrieemaandenvoordedagvanaanbested
ding
lluiden.

pgenomen,deoph
het
2. Totthetbestekbehoreenmede,alswarenzijerletterlijkinop
werkvantoepassingvverklaardetechnischenormvoorschrifften,zoalsdezedriee
maandenvoordedagvanaanbestedingluiden.

3. O
Opdeovereenkom
mstisvantoepassingghetNederlandserecht.

3. OpdeovereenkomstisvantoepassingheetNederlandserecht.

4. IIndienonderdelenvanhetbestekond
derlingtegenstrijdiggzijn,wordt,tenzijeen
aanderebedoelingu
uithetbestekvoorttvloeit,derangordeedaarvanbepaaldaaande
h
handvandevolgen
nderegels:

nhetbestekonderlingtegenstrijdigzijn,wordt,tenzijeen
n
4. Indienonderdelenvan
and
derebedoelinguith
hetbestekvoortvlo
oeit,derangordedaaarvanbepaaldaande
han
ndvandevolgenderegels:

aa.eennieuwgesch
hrevenofgetekend
ddocumentgaatvo
ooreenoud
 geschrevenofgeetekenddocument;

a. eennieuwgeschrev
e
venofgetekenddo
ocumentgaatvoore
eenoudgeschrevenof
 getekenddocumen
g
nt;

b
b.debeschrijvingggaatvooreenteken
ning;

b. debeschrijvinggaa
d
tvooreentekeningg;

cc.eenbijzondererregelinggaatvooreeenalgemeneregelling;metdienversttande,
 datregelagaatvoorderegelsben
nc,enregelbvoorregelc.

c. eenbijzondererege
e
elinggaatvooreenalgemeneregelingg;metdienverstand
de,
 datregelagaatvoo
d
orderegelsbenc,enregelbvoorreggelc.

IIndientoepassingvvandezeregelsgeenuitkomstbiedt,w
wordtdetegenstrijd
digheid,
m
metinachtnemingvvandebillijkheid,u
uitgelegdtennadeleevandegenedoorof
n
namenswiehetbestekisopgesteld.

Indientoepassingvandezeregelsgeenu
uitkomstbiedt,word
dtdetegenstrijdigh
heid,
metinachtnemingvan
ndebillijkheid,uitgelegdten nadelevvandegenedooroff
nam
menswiehetbesteekisopgesteld. 

5. H
Hetinhetvierdelid
dbepaaldelaatonvverletdeverplichtin
ngvandeaannemeeromde
o
opdrachtgevertew
waarschuweningevvalvaneenklaarblijkelijketegenstrijdiigheid
ttussenonderdelenvanhetbestek.

5. Hettinhetvierdelidbeepaaldelaatonverletdeverplichtingvvandeaannemeromde
dire
ectietewaarschuw
weningevalvaneen
nklaarblijkelijketeggenstrijdigheidtusssen
ond
derdelenvanhetbeestek.
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H
Hoofdstuk2

Vertegenwoord
digingvanpartijjen

§3Directie
e
1. Deopdrachtgeveriisgerechtigdéénofmeerpersonenaaantewijzenomalsdirectie
optetredenofdedirectiebijtestaan
ndanwelalszodanigaangewezenperrsonen
dooranderenteveervangen.

1. Deopdrachtgeverisgeerechtigdeenofmeerpersonenaantewijzenomalsdireectie
opttetredenofdedireectiebijtestaandaanwelalszodanigaangewezenperson
nen
doo
oranderentevervaangen.

2. Indiendeopdrachttgevernietéénofm
meerpersonenwilaaanwijzenomalsdirectie
2. Indiendeopdrachtgevvernieteenofmeeerpersonenwilaanwijzenomalsdirecctieop
optetreden,ishijverplichthiervanvó
óórdeuitvoeringvvanhetwerkschrifttelijk
tettreden,ishijverplicchthiervanvóórdeuitvoeringvanhetwerkschriftelijk
mededelingtedoenaandeaannemer.Indiendoorhetn
nietaanwijzenofniet
mededelingtedoenaaandeaannemer.In
ndiendoorhetnietaanwijzenofniet
vervangenvaneen
nofmeerpersonenomalsdirectieoptetredenmeervan
nde
malsdirectieoptettredenmeervandee
vervangenvaneenofmeerpersonenom
aan
aannemerwordtveerlangddanredelijkerwijsvanhemkaanwordengevergd,,heefthij
nnemerwordtverlaangddanredelijkerw
wijsvanhemkanw
wordengevergd,heefthij
rechtopbijbetalingg.
rechtopbijbetaling.
3. Deopdrachtgeverggeeftvanelkeaanw
wijzing,indiendezeenietreedsinhetb
bestekis
gedaan,envanelkewijzigingofintrekkkingdaarvan,onveerwijldschriftelijkkkennis
aandeaannemer.

heteerstelid,indieen
3. Deopdrachtgevergeeftvanelkeaanwijzingalsbedoeldinh
dezzenietreedsinhetbestekisgedaan,eenvanelkewijziginggofintrekkingdaarrvan,
onvverwijldschriftelijkkennisaandeaann
nemer.

4. Zolangenvoorzovverdeopdrachtgeveernietschriftelijkaandeaannemervaanhet
angenvoorzoverd
deopdrachtgevern
nietschriftelijkaand
deaannemervanh
het
4. Zola
tegendeeldoetblijken,vertegenwoorrdigtdedirectiedeopdrachtgeverinaallezaken
tegendeeldoetblijken
n,vertegenwoordigtdedirectiedeopd
drachtgeverinallezaken
U.A.V.uitdrukkelijkde
Vuitdrukkelijkde
hetwerkbetreffende.Indegevalleneechter,waarindeU
hetwerkbetreffende.Indegevallenechtter,waarindeUAV
opdrachtgeverisgeenoemd,isalleend
dezebevoegd.
opd
drachtgeverisgeno
oemd,isalleendezeebevoegd.





5. Indienmeerdanééénpersoonalsdirecctieisaangewezen,wordtiederder
aangewezenpersonengeachtdedirectietevertegenwoordigen.

5. Indienmeerdanéénp
persoonalsdirectieeisaangewezen,wo
ordtiederder
aan
ngewezenpersonen
ngeachtdedirectieetevertegenwoordigen.

6. Dedirectieoefenthettoezichtuitopdeuitvoeringvanh
hetwerkenopden
naleving
mst.
vandeovereenkom

6. Dedirectieoefenthettoezichtuitopdeuitvoeringvanhetw
werkenopdenaleeving
ndeovereenkomst..
van

7. Personen,diezijnaaangewezenomdeedirectiebijtestaan,bindendezeinzo
overre
hettegendeelnietschriftelijkaandeaaannemerismedeggedeeld.

7. Perrsonen,diezijnaanggewezenomdedirrectiebijtestaan,b
bindendezeinzoveerre
hettegendeelnietsch
hriftelijkaandeaannemerismedegedeeld.

8. Dedirectieisbevoeegdtebepalen,dattdoorhaaraanted
duidenwerkzaamheeden
nietmogenworden
nuitgevoerddanin
ntegenwoordigheid
dvandedirectieofvan

8. Dedirectieisbevoegdtebepalen,datdo
oorhaaraanteduid
denwerkzaamhedeen
n
niettmogenwordenuitgevoerddaninteggenwoordigheidvandedirectieofvan



doorhaaraangeweezenpersonen.

orhaaraangewezen
npersonen
doo

9. Indienenzolangdeeopdrachtgevervanzijninheteerstelidbedoeldebevoeegdheid
geengebruikheefttgemaakt,treedthijdaar,waarindeU
U.A.V.sprakeisvan
nde
directie,inhaarplaaats.

pdrachtgevervanziijninheteerstelidbedoeldebevoegdheid
9. Indienenzolangdeop
gee
engebruikheeftgem
maakt,treedthijdaaar,waarindeUAV
Vsprakeisvande
dire
ectie,inhaarplaatss.

§4 Gevolmaachtigdevan
n deaannem
mer
1. Deaannemeristeallentijdegerechtigdbijdoordedirecctiegoedtekeuren
n
volmachteenofmeerpersonenaanttewijzenomhemin
nzakenhetwerk
betreffendeteverttegenwoordigen.Ditzelfdegeldtbijwiijzigingvanbedoeld
de
volmacht.

1.

eaannemeristeallentijdegerechtigdéénofmeerperso
onenaantewijzenom
De
he
eminzakenhetwe
erkbetreffendetevvertegenwoordigen
n.Deaanwijzingdo
oorde
aa
annemervanpersonendieheminzakkenhetwerkbetreffendezullen
ve
ertegenwoordigen,moetgeschiedenm
metgebruikmakinggvaneenvolmachtt
ov
vereenkomstigBijlaageAvandeUAV.Ditzelfdegeldtbijw
wijzigingvanbedoeelde
vo
olmacht.

2. Eendoordeaanneemergewaarmerktafschriftvandevollmachtwordtonverwijldaan 2. Een
ndoordeaannemergewaarmerktafscchriftvandevolmachtwordtonverwijjldaan
dedirectieverschaaft.
dedirectieverschaft.
3. Deaanwijzingvaniederegevolmachtiigdegeschiedtvoorrhetwerkofvooreeen
bepaaldgedeelteeervan.

Hoo
ofdstuk3

3. Deaanwijzingvaniedeeregevolmachtigdeegeschiedtvoorhe
etwerkofvooreen
bep
paaldgedeelteervaan.

A
Algemeneverplicchtingenvanparrtijen

§5
5 Verplichtingenvande
eopdrachtgeever
1. Deopdrachtgeverzzorgtervoor,datd
deaannemertijdigkkanbeschikken:




1. Deopdrachtgeverzorggtervoor,datdeaannemertijdigkanbeschikken:

a.overdevergunn
ningen,ontheffingeenofdergelijkebescchikkingen,dievoo
orde
 opzetvanhetw
werkvolgenshetbesstekvereistzijn;

a. overdepubliekrech
o
htelijkeenprivaatrrechtelijketoestem
mmingen,dievoord
de
 opzetvanhetwerk
o
volgenshetbestekkvereistzijn;

b.overhetterreinofhetwater,waarropofwaarinhetw
werkmoetworden
 uitgevoerd;

b. overhetterreinofh
o
hetwater,waaropofwaarinhetwerkkmoetworden
 uitgevoerd;
u

c.overdebenodiggdetekeningenenaanderegegevens;

c. overdebenodigde
o
tekeningenenanderegegevens;

d.overdeverstrekkkingen,diedeopd
drachtgeveringevolgedeovereenkomstdoet.

d. overdeverstrekkin
o
gen,diedeopdrachtgeveringevolged
deovereenkomstdoet.
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Het UAV-spel en recentelijk ook Het UAV-gc-spel vormen een leerzame ondersteuning voor UAV-cursussen
welke enerzijds zijn gebaseerd op de UAV-1989 en de UAV-2012 en anderzijds op geïntegreerde contracten
op basis van de UAV-gc-2005.
Het UAV-spel vormt ook een goede basis om met verschillende contractpartners gezamenlijk te spelen
bijvoorbeeld tijdens een kick-off om op een leuke maar ook leerzame manier met elkaar kennis te maken.
Het UAV-spel en Het UAV-gc-spel kunnen projectspecifiek aan een 'eigen' project worden aangepast."

e

2 druk, juni 2012
Tiel, Petersen Civiele Techniek
Deze uitgave van de UAV-1989 met ernaast de UAV-2012 is gemaakt door Petersen Civiele Techniek.
Op diverse plaatsen zijn toelichtende of aanvullende opmerkingen geplaatst, ter verduidelijking. Deze
opmerkingen zijn cursief gedrukt en vormen geen onderdeel van de UAV.
Op vier locaties is tekst toegevoegd die niets te maken heeft met de oorspronkelijk, per 19 januari 2012
vastgestelde UAV-2012.
Artikelen die in deze kleur zijn afgedrukt behoren tot de Top 3 van belangrijke bepalingen.
Deze uitgave van de UAV vormt ook een vast onderdeel van Het UAV-spel.

www.petersen.nl

