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• Crux in beheersen van onzekerheden. 

In de Uitvoeringsfase:

Opdrachtgever

zoekt balans tussen 

Opdrachtnemer

zoekt balans tussen 

Gecon-

tracteerde

Scope 

(incl. 

VTW’s)

versus Budget

Ontwerp- en 

uitvoerings-

optimalisatie

versus

Budget 

+ winst-

marge



Heel plat:

Kansen en risico’s vertegenwoordigen geld! 

(en een heel klein beetje Imago!)



De nieuwe UAV-GC 2020*

* Op basis van de op 16 februari ter visie gelegde concepttekst.

….. staan we nu met lege handen?
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• Deze is begrensd is als Opdrachtgever geen of onvoldoende informatie 
heeft verstrekt.
In dit geval heeft Opdrachtnemer een Zorgvuldigheidsverplichting om 
aan te tonen dat redelijkerwijs al het mogelijke gedaan is om 
problemen ten gevolge van dit informatietekort te voorkomen.
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De Toelichting bij de UAV-GC 2020 gaat zeer uitgebreid in op de 
verschillende denkbare situaties en gradaties (pagina 42 t/m 49).
Leesvoer!! (ter visie gelegde UAV-GC 2020, MBO en Toelichting)

https://www.crow.nl/thema-s/contracteren/uav-en-uav-gc/tervisielegging-uav-gc-2020
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De afdronk:
• Veel tekst

• Veel nuanceringen

• Zijn we nu wel opgeschoten?

Onder de streep:

Ja! Als: partijen meer samenwerken en communiceren!
Daar ligt de kans!
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Zullen we morgen samenwerken?

Bob Nonnekens

06-30150183

bob.nonnekens@crow.nl

https://www.linkedin.com/in/bobnonnekens

kenniswebsite crow.nl


