
 

 1/3 
 

 

 

Actualiteiten Bouwrecht 

Jurisprudentie privaatrecht 

 

Aanvaarding van het werk ex par. 24 UAV-GC 
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Opdrachtgever (een gemeente) en aannemer twisten over de vraag of het aan 

aannemer (onder vigeur van de UAV-GC) opgedragen werk is aanvaard c.q. 

opgeleverd. Aannemer leidt de aanvaarding af uit een aantal omstandigheden, 

waaronder de toezending van een restpuntenlijst en de ingebruikname van het 

werk. Daarnaast stelt aannemer dat sprake is geweest van fictieve oplevering in de 

zin van par 24 lid 6 UAV-GC. Tenslotte stelt aannemer dat de aanvaarding kan 

worden afgeleid uit de afgifte van een prestatieverklaring voor de laatste 

bouwtermijn. De stellingen van aannemer komen in het navolgende aan de orde.  

 

Opname en toezending restpuntenlijst 

Vaststaat dat aannemer op 15 mei 2017 een schriftelijk verzoek tot oplevering heeft gedaan. 

Weliswaar is de datum voor de opname op verzoek van de gemeente verplaatst naar 2 juni 

2017, maar dat neemt niet weg dat nog steeds sprake was van een verzoek tot oplevering 

van de kant van de opdrachtnemer als bedoeld in par. 24 lid 1 UAV-GC. Partijen verschillen 

van mening over wat vervolgens aan het slot van de opname van 2 juin 2017 door de 

aanwezige vertegenwoordigers van de beide partijen is gezegd. De aanwezige 

vertegenwoordigers van aannemer hebben op de mondelinge behandeling gesteld dat van de 

kant van de Gemeente nooit is gezegd dat het werk niet was opgeleverd. De 

vertegenwoordigers van de Gemeente hebben dit betwist. Volgens hen heeft de gemeente 

aan het eind van de opname resumerend gezegd dat er niet is opgeleverd. De rechtbank 

stelt vast dat deze lezing van de gemeente wordt ondersteund door de brief aannemer van 

11 juli 2017. In die brief schrijft aannemer immers zelf dat zij nog kort wil ingaan op ‘de  

opmerking van dhr. [C] tijdens onze bespreking van 2 juni jl. dat het werk nog niet zou zijn 

opgeleverd’. Daarmee staat vast dat de gemeente aan het slot van de opname heeft 

verklaard dat zij het werk niet aanvaardde vanwege de gebreken die de Gemeente later in 

de op 6 juni 2017 toegestuurde lijst heeft genoteerd. Weliswaar heeft de gemeente diezelfde 

lijst in haar correspondentie soms aangeduid als ‘restpuntenlijst’ of ‘opleverpuntenlijst’, maar 

anders dan aannemer stelt kan daaruit niet volgen dat was opgeleverd. Daarmee  

kent aannemer een te zware betekenis toe aan de door de gemeente gekozen bewoordingen 

voor de lijst. Uit de hiervoor vermelde mededeling van [C] aan het slot van de opname volgt 

duidelijk dat de gemeente het standpunt innam dat er nog niet was opgeleverd. Ook kan 

worden gewezen op het feit dat de gemeente onderaan de e-mail van 26 juin 2017 (waarin 

wordt gesproken van ‘opleverpunten’) schrijft dat er inmiddels weer veel onkruid aanwezig is 
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in de plantvakken en gazons en dat het verwijderen daarvan volgens de Gemeente ‘tot aan 

de oplevering’ door aannemer moet gebeuren, evenals het watergeven. In die mededeling  

valt eveneens te lezen – en aannemer had hieruit kunnen begrijpen – dat de gemeente het 

werk nog niet als opgeleverd beschouwde. 

 

Ingebruikname 

Evenmin kan uit de omstandigheid dat na de opname de bouwhekken rondom het terrein 

zijn weggehaald en het terrein al door de gemeente in gebruik is genomen, worden afgeleid 

dat het werk door de gemeente is aanvaard. De gemeente heeft op de mondelinge 

behandeling verklaard dat zij het terrein in juin 2017 al in gebruik moest nemen omdat op 

korte termijn op de Sportcampus een internationaal volleybaltoernooi zou plaatsvinden. 

Aannemer heeft toen aanvankelijk geweigerd de hekken te verwijderen. Aannemer heeft op 

de mondelinge behandeling bevestigd dat de reden voor het uitoefenen van het retentierecht 

van financiële aard was: volgens aannemer had de gemeente nog een betalingsverplichting 

voor VTW’s (meerwerk) die ten onrechte waren afgekeurd. Aannemer heeft eveneens 

verklaard dat zij vanwege het volleybaltoernooi met de hand over het hart heeft gestreken 

en de hekken, ondanks de openstaande discussie over meerwerk, al heeft verwijderd. Uit het 

voorgaande volgt dat het verwijderen van de hekken en de ingebruikname van het terrein  

losstonden van de discussie tussen partijen over de vraag of er wel of niet was opgeleverd. 

De ingebruikname kan onder deze omstandigheden dan ook niet als een aanwijzing voor 

aanvaarding van het werk worden uitgelegd.  

 

Fictieve aanvaarding 

Aannemer heeft op zichzelf terecht gesteld dat de gemeente haar standpunt over de niet-

aanvaarding van het werk niet schriftelijk heeft bevestigd, zoals is voorgeschreven in par. 24 

lid 4 UAV-GC. Dit verzuim heet echter niet tot gevolg dat het werk als opgeleverd moet 

worden beschouwd. Fictieve oplevering is in de opleveringsprocedure van par. 24 UAV-GC 

pas aan de orde, indien de opdrachtnemer bij uitblijven van een schriftelijke mededeling als 

bedoeld in het vierde lid de opdrachtgever per aangetekende brief opnieuw verzoekt om tot 

aanvaarding van het werk over te gaan (par. 24 lid 5 UAV-GC). Dat heeft aannemer niet  

gedaan, zodat het beroep op fictieve oplevering niet kan slagen.  

 

De rechtbank oordeelt dat het werk op 2 juni 2017 niet is opgeleverd.  

 

Prestatieverklaring  

Dan ligt vervolgens de vraag voor of het werk begin december 2017 is opgeleverd. Vast 

staat immers dat toen opnieuw een keuring heeft plaatsgevonden en dat de gemeente twee 

weken daarna een prestatieverklaring heeft afgegeven voor de betaling van termijn 13 (de 

laatste bouwtermijn). Volgens aannemer volgt uit het afgeven van die prestatieverklaring 

dat er is  aanvaard c.q. opgeleverd.  

 

De rechtbank volgt aannemer niet in deze stelling. Volgens het betalingsschema wordt 

termijn 13 betaald als het werk 100% gereed is. Dat het werk voltooid is, houdt nog niet 

zonder meer in dat het geleverde werk ook door opdrachtgever is aanvaard. De gemeente 
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heeft in dat verband terecht erop gewezen dat in par. 33 lid 8 UAV-GC is bepaald dat de 

afgifte van een prestatieverklaring nimmer tot acceptatie van het werk kan leiden. Het is aan 

aannemer om feiten en omstandigheden aan te dragen waaruit volgt dat het werk door de  

gemeente met deze prestatieverklaring is aanvaard.  

 

Conclusie 

Het werk is nog niet opgeleverd. De door aannemer gestelde zekerheid van 5% van de 

aanneemsom ex par. 38 lid 3 UAV-GC hoeft (nog) niet te worden terugbetaald. 

 

mr. H.P.C. (Hugo) Goedegebure 

Lexence advocaten & notarissen (www.lexence.com) 

 

Voor de volledige tekst van het vonnis klik hier (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak? 

id=ECLI:NL:RBDHA:2019:1239).  
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