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Voorwoord
De UAV - de afkorting staat voor ‘Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken’ - zijn de algemene voorwaarden, die in het merendeel van de aannemingsopdrachten, waarbij het ontwerp door
of namens de opdrachtgever wordt opgesteld, worden gebruikt. Het belang van deze
voorwaarden voor de dagelijkse praktijk van het bouwrecht kan moeilijk worden onderschat. Toen in 2012 een herziening plaatsvond van de destijds geldende UAV 1989 in de
UAV 2012 heeft het Instituut voor Bouwrecht dan ook met goede reden ervoor gekozen
om een toelichting op die UAV 2012 het licht te doen zien, gericht op de bouwpraktijk
van alledag.
Inmiddels zijn zes jaren verstreken. De UAV 2012 hebben in die tijd zeker niet aan belang ingeboet. De in 2012 daarop gegeven Toelichting had echter behoefte aan een opfrisbeurt. De rechtsontwikkeling staat immers niet stil. Relevante ‘verse’ rechtspraak
van met name de Raad van Arbitrage voor de Bouw mocht niet in de toelichting (blijven)
ontbreken, waarmee de noodzaak voor een tweede, herziene, druk is gegeven.

Uiteraard is deze tweede druk ook gebruikt om hier en daar verbeteringen aan te brengen in de oorspronkelijke teksten van de toelichting en de incidentele schrijffouten te
corrigeren.
Aldus uitgebreid en verbeterd, twijfel ik er niet aan dat de Praktische toelichting ook in
deze tweede druk weer een grote groep beoefenaars van het bouwrecht zal bereiken en
van dienst kan zijn.
Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats voor mr. dr. H.P.C.W. Strang, advocaat bij
Straatman Koster, die deze tweede druk met de hem kenmerkende voortvarendheid en
zorgvuldigheid heeft verzorgd.
Prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans
Bijzonder hoogleraar onteigeningsrecht Radboud Universiteit Nijmegen
Voorzitter van het Bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht
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Leeswijzer

Deze Toelichting is uitdrukkelijk bedoeld voor het dagelijkse gebruik van de UAV 2012
door de partijen die de UAV tot onderdeel van hun overeenkomst hebben gemaakt. De
belangrijkste onderwerpen zijn voorzien van een korte toelichting, waarbij voor zover
relevant ook de verschillen met de UAV 1989 worden aangegeven.
De Toelichting wordt steeds gegeven na de weergave van de volledige tekst van een
paragraaf.

Ter wille van de vergelijking met de ‘oude’ UAV 1989 is als bijlage een vergelijkings
tabel opgenomen, waarin enerzijds de tekst van de UAV 1989 is opgenomen en op gelijke
hoogte in de kolom er naast de tekst van de UAV 2012. De onderstrepingen in die laatste
tekst laten de wijzigingen zien ten opzichte van de UAV 1989 tekst.
De lezer die uitgebreider kennis wil maken met de UAV 2012 zij verwezen naar de
eveneens door het Instituut voor Bouwrecht uitgegeven titel: UAV 2012 Toegelicht.

In de nieuwe tekst van de UAV 2012 zijn enkele leden van paragrafen komen te vervallen
en is er een e nkel lid toegevoegd. De vervallen nummers hebben niet geleid tot hernummering van de opvolgende nummers en de nieuwe leden kregen het nummer van het
voorafgaande lid met daaraan toegevoegd een letter. Op die manier zijn jurisprudentie
en literatuur - gevormd op de voorgaande editie van de UAV 2012 - nog steeds bruikbaar.

Het is aan te raden de tekst van deze UAV 2012 ongewijzigd te gebruiken. De tekst is in
breed overleg tot stand gekomen, innerlijk consistent en doet recht aan de belangen van
opdrachtgevers en aannemers.
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