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INLEIDING
Voorgeschiedenis
In 1891gaí de Verenigingvan BurgerlijkeIngenieursvoor de eersle maal een boekjeuit. waarin
de veahoudinglussende opdrachlgeveíen raadgevendingenieurwerd geregeld.Dezevereníging,
van DelftseIngeniêurs,
lateromgedoopt
in Vefeniging
fuseeídein 1961met het Koninkltjk
Instituut
(Klvl) Vooren na dezefusieis de regêlinghêrhaade malenaangevuld
van Ingenieurs
en
aangepastaan gewijzigdeomstandighedenln 1987verscheeneen geheelheÈiene uilgave,die
was voorbereiddoor êen commrssiecliezo was samêngeslelddal een evenwichligeinbrengvan
vezekerdwas.Voorafgaand
de zijdevan opdrachtgevers
en adviserende
ingenieursbureaus
aan
dê definitieve
vaststeing vondnog een toetsingdoorde opdrachlgevende
overheidplaats.In de
RVOI-1987werd voor het eerst een splitsingaangebracht:naastde eigenlíkeregelingveÍscheen
een rood boekjernet bijiagen.Deze bijlagengaven per vakgebiedopsommingenvan de meest
voorkomende
van hel adviesbureau
en indicaties
voorde wijzevan honorering.
werkzaamheden
van kfachtgewordenwijzigingen
In 1993werddê regelingaangepast
aan inmiddels
in het
BurgerliikWetboek.Ook deze he.zieningis besprokenmel en na amendennggoedgekeurddooí
van de opdrachtgevende
een verlegenwoordiging
overheid.Om lol urldrukkingte brengendat de
heÍzienedruk 1993"
regelrng
in essenlienielwas gewijzigd
werdde naam:'RVOI-'1987,
van Geschillen
Ingevoerd
ln 1998werdeen gewijzigd
feglemenlvan de Commissie
en
opgenomenin de RVOI. De regelingzelf ondergingtoen geen wijz€ingen Wel werd de naam
vereenvoL,digd
tol RVOI-1998.
Behoefte aan herziening
dat er behoeÍtebestondaên aanvulling
en wijziging
van
In de RVOI-1998
werdreedsgesignaleerd
dê regelingOntwikkeiingeÍr
in de techniek,in de wijzevan contractvorming
en in de verhouding
tussende betrokkenpaítijen,hebbende eÍfeclivileitvan sommigebepalingenverminderd Ook de
we! en regelgevingop het gebiedvan de ínededingingnooptentot bezinning.Na ampelberaad
dat voorshands
volslaaokonwordenmet een "lichteherziening",
d.w.z :
wêrdgeconcludeerd
handhaving
vên de indeling;
geen principiélewÍzigingen;
verduidelijking
waarnodig;
ve|werking
van de jurisprudeniei
aan mededingingsfegels;
aanpassrng
vervangenvan guldensdoor euros onder gelijktidigeIndexering;
loevoegingvan enkelevakgebieden
RVOt-200í
Evenalsin 1987werdin 1999een werkgroepsamengesteld
uit Klvl-íeden
werkzaamblj
van de toenmaligevootzittervan de Klvlopdrachtgeversen adviesburêausonder vootzitterschap
CommissÍevan Geschillen.De direcleurvan hel Inslituulvoor Bouwrechlfungeeídeals secíeÍaíis
van de ONRI (Organrsatievan advres-en ingenieufsbureaus)
nam als
en een vertegenwoordiger
waarnemer
en informant
aan de besprekrngen
deel Dê werkgroêpheeftde geheleRVOI-1998
kritischlegen het lichtgehoudenen ziln werkzaamhedeneind 2000 afgeslotenmet het afleveren
van een conceptvooÍ een RVOI-2001 Tijdensde p.ocedureheeftde werkgroepdankbaargebruik
gemaaktvan commentaren
van Geschillen
van de Klvl-Commissie
en van de Commissie
vanAdvies-en Ingenieursbureaus)
Juridische
zakenvande ONRI(Organisatie
ConÍormhet uitgangspuntwijkt de RVOI-2001niet principieelaÍ van de vorigeedilie-Toch is
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zllnl
aanpasslngen
operatie.De voornaamste
meerdan een cosmetische
de herziening
gaventot misverslanden;
van formuleringen
die in de praktijkaanlerding
verduldelijking
het meer explicietrekeninghouden mel anderedan de kaditionelepapiefen
inÍoímatiedrágers;
,
toevoegingvan bepalingenover detachering;
êên aangepasleformuleringvan de verplichlingenvan partijen met uilbreldingmel een
aantalnieuwe(deelsfacultatieve)onderwerpen;
van hel aantalvakgebied€n;
uitbreiding
rn
het ofizêttenvan geldbedfagen
van de aansprakeijkheidsbepalingeni
verduidelijking
euío's en aanpassingdaarvanaan de sinds 1987opgetredengeldont'rvaarding

Gebruikvan de regeling

De regelingis . voor het eerst in de geschiedenlsvan 110jaaí ' mede op vezoek van de
gebruikeís,voozien van een loellchtlng.Deze toelichllngvooziel niel alleen In veÍdere
verduidelijkingvan de bepalingen,zij geefl $/aarnodrgook inzichtin de achterlrggende
in opgenomenvooreen passendgebruikvan dê regeling
bedoe[ngenOok zijner aanwijzingen
meerin delailvermeld
zijnin de toelichting
wijzigingen
De doorgevoerde
Biilagen
edities,een aanlalbilagen
De RVOI-2001heeít,evenalsde voorgaande
dat in 1998voor
van de Commissievan GeschillenDit reglement
Bílage I bevathet Rêglement
ondergaanHet is in dit boekjeopgenornen
het laatstis gewijzigdheeftlhansgeenveranderingen
nan oe oestáano'ebiltagenA Um H voor de verschillendevakgebiedenzrjnêr twee loêgevoegd'
J
K

Verkeeren Vervoer,
Ordening,
Ruimtelijke
Bouwkoslendeskundigheid

vertonen.
verschillen
onderlinge
gehandhaaíd,
anderedaarentegen
Sommigèvan de bestaandebijlagenzijnvrijwelonveranderd
zÍn geheel nieuwopgezet.De uiteenlopendebehandelinghangt samen mei uiteenlopende
bèhóeítenin de verschillendevakgebiedenen daarmeein verbandstaandemarktsegmenlen
Deze verschillenworden niet bezwaarliikgeacht omdat de bijlagenenerzlidsmoelen worden
gezienals hulpmiddelenom le komen lol goede. samenhangendeen volledige'overeenkomsten
;n anderzijdsals uitw€rkingenvan de RVOI-2001in termen die passenbij het betrefÍende
bevatt€n'hebbendezê- meernog dan in
Voozoverde biiagêníinanciëlebePalingen
vakgebied:
-verleden
. een indicatieí
karakter:geenvan de partijenis er bijvoorbaataan gebonden
het
Bovendienbiedt de RVOI-2001steedsde mogeiikheidom andere systemenvoor de prlisvoÍmlng
te kiezen
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BEPALINGEN
I . ALGEMENE
HOOFDSTUK
Artikel 3
Artikel í

De opdfachlomvalal hetgeenlussenopdrachlgevef
en adviesbureau
is
overeengekomen.
2 In de opctrachlwordl, lenzl door parlijenanctersis overeengekomen,
aangegeven:
een duidelijkeaanduidingvan het project,alsmedevan de aard en de
omvangvan de werkzaamheden
die aan hel adviesbureau
zijn
opgedragen:
dat op de opdíachlvan loepassingis de RVOI 2001;
de eventuelekeuzen,die door paÍtíen zin gemaaklmet betrekkingtol
de hoofdstukken
l(arlikel9 en 10),ll ên lllvan de RVO|-2001i
hel tidslip waaropoÍ de lermijnwaarbinnende opdrachtmoel worden
vo tooid;
ln de betalingsregeling;
- de honoreringswijze
of en zo ja, welkewerkzaamhedenaan hel adviesbureauworden
opgedragenmet belrekkinglot wettelÍkeplichtendie op de
opdrachtgeverÍuslen:
de wtze van coóídinatieen de aanspíakelijkheid
binnenhet
adviesbureau,
ingevalditwofdtgevormddooraÍzonderlijke
(rechts-)
personendie voor de aanvaardtngvan de opdrachtgezamenlijk
ootreoen,
oí en zo ja hoe IarieÍswijz€ingên
en indexeringen
ten aanzienvan de
advieskoslenwordenloegepasl,
op welke wijzede kwalileilszorgzalworden geíegeld;
de vorm en hel aanlal waarinde documenlenaan de opdrachlgeveren
evenlueelaan derdenwordenverslrekt:
de wize waaropen zonodigde frequenliewaarmeepartijenovefleg
voeren
3 Indiende opdÍachtbetrekkingheeÍt op eon le realiserenobJeclworden
0ovenoren
êangegeven:
de aard en de omvangvan het object;
de beschrkbarebouwsom,tenzUde opdrachtgeverdeze niel kenbaar
wenstte máken_

In dezeregelingwofdtverstaanonder:
persoondie,dan wel
de naluurliik
die,dan wel
de rechtspersoon
de gezamenliikoplredendepeÍsonenal dan niet rechlspersonendie' de
funclievervullenvan adviserendingenieursbuíeau

advieskosten:

het lotaal van de door het adviesburealiop grond van de opdíachtaan de
daêrinniet
de omzelbelasling
in Íekeningle brengenbedragen,
opdrachtgever
Degrepen

bouwsom

kostenvan het realiserenvan het ontwerpvan het objecl door uitvoerende
parlÍ(en), de omzetbelastingdaarin niel begíepen

consument:

persoon,die le dezenniethandeltin de
zijndeeen natuurlilk
een opdrachtgever,
uitoefeningvan een beroep oí bedrijf.

delacheren:

ler beschikking
stellenvan een oí meeanatuurllke
het doorhet adviesbureau
personenaan een opdrachlgeveíleneindevoor deze en ondeí diens leidingen
loezichtwerkzaamhedênle verrichlen-

documenlen

alle vormenvan iníormatiedragersin welke vorm dan ook

opdracht:

opdraagtbepaalde
het adviesbureau
waarinde opdrachtgevea
de overeenkomst
werkzaamhedente verrichtenen waaropdeze regelingvan loepassingis

opdrachlgever: a
b
c

I

de natuurltk persoon,dan wel
de rechlspersoon,dán wel
drêaan
optredendepersonenaldan nietrechlspersonen'
de gezamenlijk
hel adviesbuíeauopdragenwerkzaamhedenle veÍichten

van de opdracht,bij normaalveÍloop
bij algehelevervulling
opdrachtsom: de advieskosien
daaNan
object:

in het kader van het proiêcl te realiserenproductvan sloíeliike aard

projeci:

het geheelvan activiteilen- waaronderde aan het adviesbureauopgêdragen
werkzaamheden
- nodigvoor het tot standbrengenvan het doorde
opdrachtgeverbeoogd resultaat

RVOI-2001:

dezeregeling

Artikel 2

Toepasselijk recht, titels

Inhoud van de opdracht
1

Begripsbepalingen

adviesbureaur a
b
c

Artikel4

Totstandkoming, wiizlglng en voltooiing van de opdracht
í

2

3

1

De lites van de artikelenmakengeendeê uil van dezeregeling

ongeachlde
rechtvan toepassing,
Op de opdrachtis het Nederlandse
plaatswaarde opdrachtdaadwefkelijk
wordtuilgevoerd

O Klvl

De opdrachtis lot standgekomen,indienhel adviesbureauhet
overeengekomene
schÍiítelïkheeft bevesligdoí een schriÍtelijkaanbod
daártoevan het advEsbureaudoor de opdrachlgeverbinnende
geldigheidsduurvan dil aanbodschriftelijkis aanvaardof hel
overeengekomene
op anderewijze door paíijen schrifteiijkis bevestigd
Wijzigingin de opdrachl,daarondeíbegrepenuitbreidrngof inkrimpingvan
reedsopgedragen
werkzaamheden,
komtlol stand,zodrahet adviesbureau
deze wijzEingschriÍtelijkheeft bevesligd.
Het in de leden 1 en 2 bepaaldelaat onverletde bevoegdheidvan paíien
hel bestaanvan de opdÍachten/oÍvan de daarinaangebrachtewijzging met
anderemiddelente bewiizen

7

4

5

Artikel 5

Hel advresbureau
zal de opdràchlgever
tijdiginlichten
overde financiële
gevotgenen risico's,voortvloeienduit hel stelleflvan andereof rneereisen
cÍanin de opdrachlvermetd,uil het uitsteltenoÍ wijzigenvan bêstissingenof
uil het oplredenvan omslandighedenwêarmeebij hel aêngaanvan de
overeenkomst
geenrekeningis gehouden.
8 Hel aduesbureau
zal dê opdrachtgever
bij de lotslandkoming
van de
opdrachleen ramingvan de opdrachtsomverstrekken.Ten tijde van het
overeenkomenvan wÍzigingênin de opdrachlzal hel ádviesbureau
aángevenof en Ín hoeverrezulks invloedheeítop bedoeldeÍamtng Zodra
de verwachtinggerechlvaardigdis dat de taatslverslrekleraming
oÍrloereikendis, zal het adviesbureaude opdrachlgeverdaaroverschriÍteijk
informerên.
I
Hel adviesbureêudient bi een opdracht,die betrekkingheeÍt op de
tolslandkomingvan een objecl,de opdrachtgever,ten tijde van de
Íormuleringvan de opdracht,te attenderenop de CAR_vezekeringoÍ
vergelrkbareveeekefing,die, gelet op de aard en de omvangvan het objecl
ais een gebruikelijke
veÍzekering
kanwordenaangemeíkt.
10 Het adviesbureaudeell aan de opdrachlgevermedewelke natuurtiJke
persoonof personengerechtigd
zijnnamenshet bureêuop te treden,
zonodigondervermeldrng
van de bepefkingen
vanzijnof hun bèvoegdheid.
11 Hel adviesbureaudient bi bêèindigingvan een opdrachtdie betrekki;g heeft
op de tolslandkomingvan een object,de opdrachtgeverin het bezit le
stettenvan alle documenlend|e van betangzijn voor het beheeren gebruik
van ctaiobjecl.

van de
voorhet totslandkomen
biedtde opdrachtgever
Het adviesbuÍeau
om van de RVOI-200íkenniste
een redelijkemogelijkheid
overeenkomst
nemen
Tenzij partijenanders zijn overeengekomenwordt de opdrachtgeacht te ziJn
schfiÍteijk
de opdrachlgever
voltoóiàop het tijdstipwaarophet adviesb!reau
mededeeltdal het aan zijn verplichtingenheeÍl voldaanen de opdrachtgever
niet binnenh^/eeweken na ontvangslvan dil berichtdaarlêgenschrifleliik
bezwaarheeft gemaakt

Algemene verplichtingen van het adviêsbureau
1

Het adviesbureauzal de opdrachtgoed en zorgvuldiguilvoeren behartiglde
belangenvan de opdrachtgevernaar z|ln besteweten en verrichtzUn
zal ales
dienslennaárbeslekunnenen wetenschapHetadviesbureau
vermildenwal de onafhankeliikheidvan zin advreskan schaden
zal bij het vervullenvan een opdrachtaan de toepass|ng
Het adviesbureau
geenvoordelen
ontlenendie niel bekendzijn bii de
van êigenvindingen

Arllkel 6

3

Algemene verplichtingen van dê opdrachtgever
1

wegens
van het adviêsbureau
verêist-Op de aansprakelijkheid
overschrijàingvan deze teímiin is artikel 16 van overeenkomstige
toepassiÁg.Indienvoor onderdelenvan de opdrachlaÍzonderlrjketijdstippen
is hêt bepaaldêin dit lid van
oí termijnénzijnovereengekomen,
overeenkomstigetoepassing.
Indienin de opdíacht uitdrukkeltkeen maxlmalebouwsomls
ov€reengekomenvooí de tolslandkomingvan het objecl, zal het ontwerp
en/oí bealek aldus dienen te wordenvervaaícligddat daarnaaÍhe[ object zal
Ialer
kunnenwordenlot standgebrachtvoormaximaaldezeoí de eventueel

2

3
4
5

5

lid 2 sub a, lid 3 sub a, lid 4 sub a en lid I genoemdemaatslaven
In alle andere gevallendan die genoemdin lid 4 van dit artikelstelt het
adviesburêau,indtendit in de opdrachtis begíepen íamingenen

6

7
eventueleallêrnalieven
O Klvl
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De opdrachtgevermoet het adviesbureautijdigde inlichtingen,gegevensen
beslissingenverstrekken,dre nodigzijn om de opdrachlnaar behorenle
vervullenen te voltooíen_
De opdrachlgever
moetde doorhem aan hetadviesbureau
verschuldiade
bedragenuiterlijkop de daarvoorin de betatingsregeling
overeengekoáen
dan wel de in de declaratiesvan hel adviesbureauaangegeventijdslippen
vorooen.
Indiende opdrachtde totslandkomingvan een object betreÍt,verschaíide
opctrachtgever
het adviesbureauhel programmavan eisen voor dil objecl_
Indiende opdrachtgever
een beschikbare
bouwsomheeft,draagthij er zorg
voor dat het píogrammavan eisendaarmeein overeenstemninois.
l.drên de opdracf,lgeve.wo'dl gevormddoor aÍzond€rlilkepe.s;nen die
voor de verslrekkingvan de opctrachtgezamenlijkoptreden,is iedervan hen
hoofdeltkaansprakelrk.Onder personenzijn mede begrepen
rechtspersonenDesgevraagddeoll de opdrachlgeveraan hel adviesbr.treau
medewelkenaluurljke peÍsoonoÍ personengerechfugd
zïn namenshem op
te treden,zonodigondervermelding
van de beperklngen
van zljnoí hun
bevoe9dheid.
Indiende opdrachtgeverbemerkldat hel adviesbureautekortschietdan wel
op íedelÍke grondenvermoedldat het zal tekortschtelenin de veavLjllino
ven
de opdracht- daaÍondermede begrepenhet nakomenvan
overeengekomenlermijnen- zal de opdrachtgevefhel adviesbureaudaarop
wtzenen zo rodig hetadviesbureau,
a dan nietvoorwaardelijk,
schriítelijk
in gebrekestellenonder vermeldingvan de lermi,nwaarbinnende gevolgen
van de tekortkomingdienente wordenhsrsleld.
In gevalvan detachering
onthoudtde opdrachtgever
zichvan het in dienst
nemenvan deze gedetacheerdepersonengedurendede looptiidvan de

delacheringen een hieraangelÍke perÍodedirecl na hel einde van de
mel een minimumvan drie maandenen een maximumvan een
delachering
laar

Artikel 9

Soorten van opdrachtên
í

Artikel 7

1

2

3

Aíikel 8

Het adviesbureaulreedt op als gemachtigdevan de opdfachtgeverindienen
vooazoverde opdrachtgeverhel adviesbureaudaartoesch fteltk heeÍt
aangewezen.
Het onlbrekenvan een schriftelijke
machtiging
kaf hêt
adviesbureauniet worden tegengeworpen,indienen voor zover het
adviesbufeaubewijstdat dê opdrachlgeveranderszinsuitdrukkelijk
toestemming
heeftgegeven,dan wel dat het optredena/sgemachtigde
uit
de gegevenomstandighedenoí de aêrd van de opdrachlvoortvÍoeit
De opdrachtgeverzal indÉn en voor zover het adviesbureauais
gemachligdeis aangewezen.niet builen het adviesbureauom oÍders en
aanwijzingengeven aan derden die het object,waaropde opdrachl
betrekkifg heeft, uitvoerenof daarvoorievefanliesverrichtendan wel op die
uitvoerang
toezichthouden. Indlende opdrachlgeverIn een dringendgevai
desondanksorders of aanwijzingenals hier bedoeldheeítgegeven,zal hij
hel adviesbureaudaaryanonvefwÍld in kennis stellen-Hel adviesbureauis
niel aansprakelíkvoor eventuelenadeligegevolgenvan ordersen
aanwijzingen
als hier bedoeld.
lndiên en voor zover het advjesbureauin strijdhandellmet het in lid 1
bepaalde,komen de nadeligegevolgendaarvanvoor zÍn rekênlngen nsrco,
behoudensvoor zover de opdrachtgeverdeze handelwijzebekrachtigdheêft
of deze handelwijzeeen gevolg is van het treffenvan een noodzakelijke
onmiddellqkevoorziening,waarvoorhÍ de opdÍáchlgeverniel heeÍt kunnen
raadplegen,alsmedebehalvevooí zover de uitvoenngvan de onbevoegd
verleendeopdrachteen verríking van de opdrachtgeverzou meebÍengen,
gezienallevan
waarvand€ koslen,medegelelop het nut van die uitvo€ring
belangzijndefeitenen omstandigheden,
redelikerwrjze
nietten astevan
het adwesbuaeaumogen komen

-

Samenwerking met derden
Ind|ende opdrachl mel zich brengl,dat hel adviesbureauvoor de vervulling
ervanziinwerkzaamheden
moetafslemmenop die van anderedoorde
ingeschakelde
opdrachtgever
adviesbureaus,
architecten
of andere
deskundigen.zal de opdrachtgeverna oveflegmel atle belrokkenen
vaststellenwie mel de coórdinalievan de werkzaamhedenwordt belasl en
wat iederstaak in dezen is
De in hd 1 bedoeldecoórdinalie
houdtten minsteIn dat de coórdinalor
trjdig
in overlegmel de opdrachlgeveren de andere opdrachtnemerseen
lijdschemavoor de uilvoeringvan de in lid 1 bedoeldeopdÍachtvaslslellen
dat hij,ingevalvan tijdsoverschrijding
of andereomslandighedên
die tol
vertraging
oí schadekunnenleiden,onverwijid
mel henoverlegpleegten
aan hen schriftelijkverslagdaarvandoel toekomen

4.

Artikel'10

0 Klvl

experimenleelondeaoek;
haalbaarheidsstudies;
voorondeftoeklen behoevevan een object;
opslellingvan het programmavan elsenvoor êen
objectj
grondmechanische,
geotogischeen hydrologischeoriààtefingen
en
aovrezenl
geodetischewêrkzaamheden,

oplredenals bemiddetaar,afbiterof deskundigebÍ geschi
en;
- .btstaanvan de opdrachtgeverbijgeschilen met dààen
órI oe opdrachlenals bedoerdin rjd2 sub b worcll
een aantalfasen
onderscherden
naderaangeduid
in arlikel26.

Advieskosten, betallngEn
'l

O Klvl

Oi,drachtenz,_rllen
in hel algemeenoenorentot een of meer van de
votgende
vakgebteden:
A bouw-en walerbouwkuncte
B conslruclies
C technischeinsla
alíes
D milieutechnoloaie
E akoestieken bóuMysica
F mariliemonderzoeienconsultancy
u geooeste

Optreden van het adviesbureau als gemachtigde

De advieskostenomva en:
a de honoreíingvan de werkzaamhedenvan he{
adviesbufeau;
b de bjjkomende
kosten;
c de loezichlkoslen

)3

2

De opdrachlgeverdient,voor zover niel andersoveÍeengekomen,
de
verschuldigde
bedragenuiterlilk
bjnnen30 kalenderdagen
na indiening
van
de desbetrefÍendedeclaratesle voldoen
13 Indiende opdrachtgeverde juislheidvan een onderdeelvan een declaratie
betwist,is hajniettemingehoudentol betalingvan hel niet betwistegedeelte
lndienen voor zover hel betwistegedeeltealsnogverschuldigdblijkt,geldt
daarvoorde oorspronkelijkevervaldalum
14 lnd|ende opdÍachtg€verde
de overeenkomslverschu'djgde
betalingenniet tid€ veríicht'ngevolge
en de veÍtragingniet hel gevolgis van een
omstandigheidrvaarvoorhet adviesbureauverantwoordelijk
is, heeÍt.met
Ingangvan de dag waaropde betalinguilerlik had moelengeschieden,het
adviesbureauaanspraakop vergoedingvan renle legen het wettelÍk
renlepercentage
1 5 Indienna verloopvan vier wekensedertde dag waaropde betalinguiterlijk
had moetengeschieden,deze nog niet heeftplaalsgevonden,
wordl het in
líd 14 bepaaldepercentagena hel verstrijkenvan die lermijnmel 3
verhoogd,mrtsde opdrachlgeverhie.opvoordienschriítelijkdoo. het
gewezenis. Àretlezijdeslelling
van artikel6r119,lid 2 BW zal
adviesbureau
de renlevorderingvan hel adviesbureauzelf nimmerrentedragen.
De buitengeíechtelijke
kosten,gemaaktin verbandmet te late betalingen
van een declaraliezijn voor rekeningvan de opdÍachlgever

van
wordt bepaaldnaar één of mee'
De in lid 1 sub a genoemdehonorering

t""
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nadeíomschreven
tijd'zoars
oesteae
opo'act't

Artikel í1

Tussenttdse opzegging van de opdracht door de opdrachtgever
De opdrachtgeverkan de opdíachttussentijdsopzeggen De opdrachtgever
dient ook In dat geval hel auleuÍsrechtvan hel adviesbL,reau
len volle te
eerbiedigenIn overeenslemmrng
met het bepaaldein artikel 17
Ingevalvanopzegging
vande opdrachlals in lid 1 bedoeld,is de
opdrachlgeververplichlhel adviesbureaule veígoedên:
de honoreringnaar de sland van de werkzaamheden;
de biikomendekoslen:
de toezichtkosten:
de kostenvoortvloeienduit de evenlueeldoor hel adviesbureauvoor de
vêrvullingvan de opdíachtÍeeds in redelijkherdaangegane
verbintenissenmel derden
Bovendienbelaall de opdrachtgever,tenzj deze een consumentis, 10% van
hel resterendedeel van de opdrachlsom.
Nielleminkan, indiende billÍkheiddit klaarblikelijkeist, hel adviesbureau
vercoedrngvan zjn werkelÍkeschadeals gevolgvan de tL,ssentidse
opzeggingersen,respectievelijk
de opdrachlgeveÍêen beperkinglol die
indiendie schademeerdan 150%,
werkelijke
schadeverlangen,
.especlievelijkminderdan 50% bedraaglvan hel zojuislbedoelde10oloíodail.
De verplichtingenvan ctrlderde lrdgeldenniet, indiende opdracht
tussentijdsbeéindigdwordl wegenseen aan het adviesbureauloe te
rekenengrond voor onlbinding,vernietigingoi gewichtigereden.

Artikel12

TussentiJdsebeëindlging van de opdracht door het advlesbureau
1

O Klvl
O Klvl

Het adviesbureaukan de opdrachlonlbindeningevalváneigen ove.macht
en ingevaivan een toerekenbarelekortkomingvan de opdfachtgever.
Voorls kan het adviesbureêude opdrachtlussenhjdsopzeggenwegens

l5

2

3
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Artikel13

A.tikel í4

Overlijden of ontbinding
1

2

De aan het adviesbureau
gegevenopdrachte ndiglnietdoorhet overiijden
van de opdfachtgever,
tenzíjuitdrukkelijk
andersis overeêngekornen
in welk
gevalde opdrachleersteindigtop het tijdstipwaarophet overlrjden
aan hel
adviesbureau
ter kennisis gekomen
Ingevalde opdrachtgêvêr
een rechtspersoon
is of een vennootschap
ondêr
f rrnaof een maatschap,
brengleen besluiltot ontbinding,
alsookhet verlies
van de rechtspersoonlijkheid,
meedat de opdrachtals beêindigd
wordt
beschouwdop het momentdat het

Ontbinding wegens faillissement en surséance van betaling
1

2

O Klvl

gewichtige
dienlook in dat geva het
redenen De opdrachtgever
in
len vollete eerbiedigen
auleursrechl
van het adviesbureau
ovêreênslemming
met het bepaaldein artikel17.
Hel êdviesbureau
is nietlemingehoudende schadevoorde opdrachtgever
te bêpêrken,indienen voorzoverdai van
als gevolgvan die beëindiging
gevergdmag worden,
redelijkerwijze
hem in de gegevenomstandigheden
gê et op ondermeerhet verhaalvoor de daaraanverbondenkoslenen de
grondvoorde beërndiging.
le vergoeden:
is verplichthel advresburêau
De opdfachtgever
naarde standvan de werkzaamheden;
de honorering
de biikomendekosten:
de toezichtkosten;
de kostenvooílvloeienduit de eventueeldoor het adviesbureauvoor de
vervullingvan de opdrachtreeds in redelijkheidaangegane
verbintenissen
met derden.
wegenseen
wordlbeëindigd
Indiende opdrachtdoorhet adviesbureau
ven de opdrachtgever
of wegensvan dlenszíde
tekorlkoming
loerekenbare
bovendien
het
gewichtigeredenen,heefthet adviesbureau
bijgebrachte
te verhalef,of _
rechtom zijndaardoofgeledenschadeop de opdrachlgever
naarkeuzevan hel adviesbureau
- een vergoedng te e sên vo gens
maatslafvan artikel1'1 id 3

lngevalde opdrachlgeverin slaat van faillissemenlwordt verklaard,is het
adviesbuÍeaubevoegdde curatorte sommerenbinnenredelijkelermijn le
verklarenoi ht bereid is de overeenkomstgesland te doen,onder
zekerheidstellingvoor de juiste nakomingvan de overeenkomstIndiende
curalor niel binnende gestelderedelijkelermin verklaarlbereidte zlrnde
geennakoming
geslandle doen,kan de curêlorzrjneQijds
ovêreenkomst
van de overeenkomst
meervordeÍen.
is
Ingevalvanverleningvan surséancevan betalingaan de opdrachtgevêr,
mel dienverstande
toepassing,
het in dit lid bepaaldêvan overeenkomstige
ên de
dat voor "de curatoi'wordtgelezen'de opdrachlgever
bewindvoerder"
of
de overeenkomsl
ontbindlwegensíaillissemenl
Indienhet adviesbureau
is hel in artike 12bepaade
surséance
van betalingvan de opdrachtgever,
van loepassrng
is de
wordtverklaard,
in slaatvan íarllissemenl
Ingevalhet adviesbureau
opclrêchtgever
bevoegdde cuaalorte sommerenbinnenredelijketermljnte
gestandle doen,onder
verklaren,
oí hrjbereidis de overeenkomst
zekerheidstellingvoor de juiste nakomtngvan de overeenkomst.
Indrende curalor niet binnende gestelde redelijketermijnverklaarlbereidle
ziin de overeenkomslgestandte doen, kan de cuÍalor zÍnerzudsgeen
nakomingvan de overeenkomstmeer vorderen.
ls
Ingevalvanverleningvan surséancevan betahngaan hel adviesbureau
rneldienverstande,
toepassing,
het in dit id bepaaldevan overeenkomslige
en de
dal voor 'de curator"wordtgelezen"hetadviesbureau
bewindvoerder".
oÍ
onlbindtwegensfailissenrenL
de ovefeenkomst
lndiende opdrachtgêver
is het n artikel11 bepaalde
surséancevan betaing van het adviesbureau,
van loepassing.
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Artikel15
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Artikelí6

Aansprakeliikhêld van het adviesbureau
'1

2

3

4
5
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voortvloeiendoor de opdrachtgeverworden vergoedop basisvan bestede
lrjd,gemaaktekoslenen gemaakteloezichtkoslen
De opdrachtgever
en het adviesbureau
zullenovêreggenof de bêpaiingerl
vaÍtde opdrachlaan de n|eUWe
silualiemoetenwordenaangepasl.
Hetbepaaldein de leden2 en 3 van dit artikelis eveneensvan toepassing
indienhet adviesbureau,
als gevolgvan nielaan hel adviesbureau
loe le
rekenenomslandigheden,gedwongenis de werkzaamhedente
onderbrekenen het adviesbuíeaulevens voldaanheeft aan de
inlichtingenplicht
zoalsbedoeldin arlikel5 lid 7.
Ingevalvan een langereonderbrekingclan2 raar zijn partiienverplichtmet
elkaarin overlegte tredenmel hel oo9 op een beèindiging
van de opdrachl
overeenkomstighet bepaaldein arlikel 1'1respectieveliikarlikel 12

Een tekodkoming
van het adviesbureau
ls
iegensde opdrachtgever
toerekenbaarindien hel adviesbuaeáu
a bijde uilvoeringvan de opdÍachtlekortschielop een wtze, die een
goed, met de voor de opdrachtvereislevakkennisen middelênurtgerust
en zorgvuldig
hêndelendadviesbureau
had kunnenen moetêÍr
verm|]den,
en
b nadalhel doorde opdrachtgever
in gebrekeis gestelden
schriftelijk
daarbijgesommeerd
om de gevolgenvan de tekortkoming
binneneen
rêdelijketermijnte heÍstellenen
c aan deze sommalie niet oÍ niet tijdrgheefl voldaan
In gevalvan een toerekenbaretekoÍlkomingis hel adviesbureauslechts
aansprakelirkvoor veÍgoedingvan schadebestaandeuit:
a de noodzakelijkekosten van de aanpassingvan hel ontwerp,de sludie
oí de rapportageindÍenen voor zover deze koslen voor rekenrngvan de
opdrachlgeverzijn gekomen,
b de kostenvan het herslel van gebrekenen van clêdoor die gebíeken
rechlstreeksveroorzaakleschade;
gemaakteen doorde opdrachtgever
vergoedekosten
c de in redelijkheid
van anderebij het projectoÍ de realisêtiê
van het objectbetrokken
contractantenvan de opdrachtgever,indienên voor zover deze kosten
een rechlstreeksgevoLgzijn van de de loefekenbaretekortkomingvan
hei adviesbureau
In de in lid 2 bedoeldekostenzijn nimmer begrepenkostendie in de
bouwsomzouden zin bêgrepenals de opdrachtvan de aanvangaÍ goed
zou zijn uilgevoerdTot de rechtstfeekse
schadebehorenin geengeval:
bedrifsschade,
omzetderMng,
van pfoductenen
waardevermindering
vergeliikbare
schaden.
Voorvergoeding
van andereschadedan onder2 a, b of c genoemd,is hel
advÉsbureauslochts aansprakelÍk,|ndienen voor zoverde tekortkomingte
wijtenis aan e€en opzel of grove onzorgvuldigheidvan het adviesbureau.
a De, in tolaalopgrondvan het in de leden'1en 2 ondeÍb en c bepaalde
door het adviesbureaute vergoedenschaders beperkltol het bedrag
van cteopdrachlsom,echler mel een maximumvan 1 miljoeneuro
b In aÍwÍking van hel bepaaldein de vorigealinea is het adviêsbureau,
vooaopdrachlenwelke gerekendkunnenwordentot de vakgebieden
bo!w- en walerbouwkunde,
installaties,
constructies
en technische
zoalsgenoemdin artikel9, lid 1 A tot en met C, waarvande
opdrachtsom
minderdan 90 000 eurobe oopl en diê aliefasen,
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genoemdin artikel26 onde.1 2 Um 1.7omvallen,gehoudende geleden
schadete vergoeden
tot een maximumvan 90 000 euro.
lndiende opdfachlgever
consument
is, is hel bepaaldeif de leden2 Un 5
van overeenkomslige
toepassing,
tenzijdezebeperkingen
als onredeliik
bezwarend
kunnenwordenaangemerkl.
Hel rechl van de opdÍachtgeverop schadevergoeding
verminderlniet diens
veÍpÍchhngente betalenconformde opdrachl.
Indientoekenning
van de in de voorgaande
ledenbedoelde
schadevergoeding
in de gegêvenomstandigheden,
waaronderde brjzondere
Iechnischeaspecten,de relatieveomvangvan de opdrachtbinneneen
project,de aard en êrnsl van de lêkortkooingen de draagkrachlvan
partijen,lot voor het advresbureaL,
kennelijkonaanvaardbaregevotgenzou
leiden,kan het scheidsgerecht,
als bedoeldin arlikel18,die
schadevergoeding
matigen.Leidttoekenning
vande in de vooraígaande
ledenbedoeldeschadevergoeding
gevaitot kennelijk
in een bijzonder
gevolgenvoorde opdrachtgever,
onaanvaardbare
dan kan het
scheidsgerechlbinnendê weltelijkegrenzeneen hogereschadevergoeding
vaslslellen,mits de lekortkomingvan het adviesbureauaan diens eigen
opzet of grove onzorgvuldEheidte wijlen is en de opdrachtgeverdeze
schadenietgeheeloí gedeeltelijk
elderskanverhalênof had kunnen
vernaten
Onverminderd
het in de voorgaande
ledenbepaàlde,
is hel advlesbureêu
bii
opdfachten
die betrekking
hêbbenop de totslandkoming
van een object,
alleenaansprakelijk
voorschadendie nietwordengedektondereen
gebruikelijkeCAR-ve12ekering
of daarmeegeliiktê slêllenandere
veeekering(en) Deze bepalhg geldt alleenindienhet adviesbureauztjn
verplichting
als bedoeldin artikel5lid 9 is nagekomen
10 Indienbiieenopd.achtbelrekking
hebbendeop de lolstandkoming
vaneen
object nrel alle íasen - genoemdin ariikel26 - aan hel adviesburèauzÍn
opgedragen,is het adviesbureauniel aansprakeliikvoor Íoulenoí
lekortkomingenin de niel aan het adviesbureauopgedragenÍasenen de
daaraanonlleendegegevens HelzelÍdegeldt voor overigedoor oí namens
gegevens.
de opdrachtgever
aangeleverde
Hel adviesbureau
is evenmjn
aansprakelijk
voorfoutenof tekortkomingen,
die onlslaanbij de verwerking,
aanvulling
of wijzigingvandoorhetadviesbureau
verslrekte
gegevensdoor
de opdrachlgever
oí in diensopdrachldoorderden
1 1 De bevoegdheidvan de opdrachtgeverzich op een tekortkomingvan het
adviesbuíeaul€ beroepen,vervaltindrende opdrachtgeverniel binnen
bekwametijd nadathij de lekortkomingheeítontdekloí redelijkeMijzehad
moetenonldekken,
schriÍtêlijk
en mel redenenomkleedbij het advíesboreau
ler zakeheeflgeprolesteêrdBedoeldebevoegdheid
vervaltin elkgeval
indienzodanrgproleslnietuilerltkbinnenvijÍjêar,le rekenenvanafde
beëindigingvan de opdracht,op de hiervoorvermeldewijze is gedaan leder
vordeíngsrechller zake vervalt,indienniel uiterliikbinnentwee iaar na dit
prolesl de rechlsvorde.ingaanhanqigis gemaakl.
1 2 Onverminderdhet bepaaldein de vooraÍgaandeleden,is hel adviesbureau
jegens de opdrachtgeveralleenáansprakelÍkvoor schendtngvan
rechlsvoorschriíten,
inbreukop rechlendan wel op rechlensbescheamde
belangenvan derden,indiendeze voorschriílen,rechlenoÍ belangen
algemeenbekendzijn bij op het desbetrefíendevakgebiedwerkzame
adviesbureausof wanneerde opdrachtgeverhel advtesbureauurtdrukkelÍk
op het bestaanvan zodanigevoorschriítenot rechtenheeítgewezen,dan
we het adviesbureau
tef zakeeen ondezoekheeÍtopgedragen.
Schadevergoedingen
die voorlvloeien
uil de in dit lid omschfeven
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zilnbegrepenin hel lolaalte vergoedenbedragzoals
aansprakelijkheid
omschreven
in lid 5 van dil artikel.
of inbreuk,als hier
zelÍter zakevan een schending
Wordthel adviesbureau
bedoeld,door derden aangespíoken,dan is de opdrachlgeverop
overeenkomsligewilze gehoudenhet adviesbureaule vrtwaren en
schadeloosl€ stellen
van het
met inachlneming
is het adviesbureau
13 In gevalvan detachering
overigein dit artikelbepaaldeslechls veranlwoordelijkvoor hel beschikbaar
zqnvan de gedelacheerd€perso(o)n(en)met de overeengekomenkwaliteit
voor de overeengekomenPeriodegehoudenshet bepaaÍdein de vorigealineais hel adviesbureau
niet
aansprake|jkvoor vergoedingvan schadevan de opdíachlgeveroÍ derden
(mede)veroozaaktdoor de gedelacheerde
De opdrachtgeveris aansprakelÍkvoor en vriwaart het adviesbureauter
zake van vorderingenlot vergoedingvan schadevan derdenveíooeaakl
door de gedetacheerde

Artikel 17

Eigendom en gebruik van documenlen - Auteursrecht - Octrooien
1

2

De door het adviesbureauaan de opdíachtgeveraÍgegevendocumenten
worden eigendomvan de opdrachtgeveren mogen door hem woaden
gebruiklvoor hel doel waaNoot zij zijn veNaaídigd,echler ondeí
voorwaardedat de opdrachtgeveraan zín financrëleveíplichtingen,egens
hel adviesbureauheefl voldaan.
Het adviesbureáuverstrektderden geen specifiekprojectgebonden
gegevensen bescheidenen onthoucttzich van publiekeuilingenover het
píojectzondervooraÍgaandetoeslemmingvan de opdrachtgever.
Het is de opdrachtgeverniel toegestaaneen object,uitgevoerdnaar het lot
sland gebrachleonfuveípvan het adviesbLlreau
- al dan niel ingevalvan
urtbreiding- geheel of in onderdelendaarvánin herhalinguil te voeíen,
het advlesbureau
zonder uitdrukkelijketoeslemmingvan hel aclviesbureau;
is bevoegdaan het geven van die toeslemmingvoorwaardente verbinden,
waaronderhet betalenvan een vergoedingaan hel adviesbureau.
Het auleursrechlinzake afgegevendocumenten,genoemdin lid 1, alsmede
dat inzake het ontwerp genoemdin lid 3 bllft berustenbij hel adviesbureau
Onverminderdhel in lid 4 van dit arlikel vermeldeauteursíechtvan het
adviesbureauvoor het overige,heeft de opdíachtgeverhet .echt hel in de
opdrachtomschrevenoblecl naar hel ontwerpvan het adviesbureaulol
stand le breng€n,zondeÍ tussenkomsten goedkeuíingvan hel
actviesbureau
indien:
a de opdrachtrs beéindigdwegenseen toerekenbaretekorlkomingvan
het adviesbuíeauof wegensde gíonden genoemdin aÍtikel 14 leden3
en 4, oÍ
op andeÍegrondendan een
de opdrachlbeéindigt
b het adviesbuÍeau
toerekenbaretekortkomingvan de opdrachtgever,of een door deze
gegevengewichtigereden,oÍ
c het adviesbureaude opdíacht beeindigtop grond van

AÍtikel '18

HOOFDSTUK
II - ADVIESKOSTEN

Geschillen
'1 Verschilenvan meningtussende opdfachtgever
ên het adviesbureao
zullen
zoveel mogelÍk langs minnelijkeweg wordenopgelost
Indienêen verschílvan meningnietlangsmrnne|jkeweg is opgeosl,wordt
geachteen geschiltebestaan
Allegeschillen,
daarondefbegrependie welkedoorslechtséén der parlien
als zodanigwordenbeschouwd,
welkelussende opdràchtgever
en het
adviesbureaumochlen onlslaan in verbandmet de opdrachtoí enige
overeenkomst
diê daarvaneen uilvloeisel
is, zullenmet uilsiuiling
van de
gewone rechteruilsluilenden in hoogsle Instanliewordenbeslêchtdoor
arbitíageovereenkomstig
hel Reglement
van de Commissie
van Geschillen,
vastgesleld
door het Hoofdbesluur
van het Koninklijk
van
Instituut
lngenieurs,zie bUlagelen zoals dal reglementter grifÍtevan de
Arrondissementsrechlbank
le Den Haagzal zijngedeponeerd
op de dag
waarophêt geschilaanhangig
wordtgemêakl
3 Een overeenkomstiglid 2 van dit artikelen het aldaargenoemdeReglemenl
benoemdscheidsgerecht
oordeelta s goedeman(nen)naarbillijkhe
d
Waar in dit arlikel wordt gesprokênvan de opdrachtgeverÍespectieveltkhet
adviesbureauworden rechtverkrijgenden
van de opdrachlgever
rêspectievelijk
het adviesbureau
daaronderbegrepen.
In afwijkingvan het bepaaldein lid 2 staat het de eisendepartijvrij een
gedingdat valtbinnende compet€ntie
van de kanlonrechter,
bijdeze
aanhangigte maken
Indienpartijenbeslechting
bij wegêvên brndendadvieszijn
geeflde Commissievan Geschillen
overeengekomen,
een bindendadvies
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Artikel19

Honoreringbii opdrachtenop basisvan bestedeliid (artikelí0 lid 2
sub a)
1
2

3

ArÍikel20

Honorering bÍ opdrachten op basis van een percentage van de
bouwsom van het obiect, veÍmeeÍdeÍd met een veÍgoeding op basis
van bestede tijd voor in de bilagen nadeÍ omschreven
werkzaamheden (artikel 10 lid 2 sub b)
1

O Xlvl

De honoreringwo.dt berekenddoor de aan de opdrachtbestedetijd te
vefmenigvuld,gen
met een lariefper tajdseenheid
Ondef bestedelijd wordt verslaanhet totaalvan alle uren die Íechtstreeks
zijn besteedaan hêl vervullenvan de opdrachlen de reislijddie voor dê
vervulling
vande opdrachtnoodzakelijk
isDe tarievenpeí lídseenheid,naar persoon,funclieof groep,wordenzoveel
mogelijkin de opdrachtbfiêf
bepaaldoÍ omschreven

Honorefingop basisvan percentagevan de bouwsom
a Naasl dê in dtt lid '1omschrevenhonoreringdient eên vergoedingvoor
bepaaldewerkzaamheden
op tijdbasis
in lid 2 vandjt
alsomschreven
artikelle wordenvoldaanb In de opdrachtbriefdienl beschrevenle zijn welke objectdelenrn de voor
geldendebouwsomper vakgebied
de honorering
zullenzin bêgrepen
c In de opdrachtbaieÍ
dient het percenlagevan de bouwsomle ziJn
bepaald
d Het percentage
van de bouwsomis le ontlenen
aan de labellen,diezijn
gebaseerd
op advieswerkzaamheden
en objectenbinnenNederland.
Dêzelabellenzijn pervakgebiedin de bij dezerêgelingbehorende
bijlagenvan Hoofdsluklll opgenomen.
e In de afzonderlijkefasenvoorafgaandeaan de uitvoeringvan het object
wordt de bou$/somvan een object gebaseerdop de door het
adviesbureauopgesteldeen door de opdrachlgevergoedgekeurde
ramingof begrolingvoorhet object,de omzetbelasting
daarinniel
begrepen.
In de fasenlildens en na de uitvoeringvan het objectwordt de
bouwsomvan het objêctgebaseerdop hel tolaal van
per vakgebred
aannemingssommen
en mêerwerk,
de omzetbelasl|ng
daêín niêlbegrepen
Hêt gedeeltevan de honoreringdat aan dê afzonderli,kefase wordt
loegerekend,
wordloftleendaan de in de bijlagenbij Hoofdstuklll
vermeldenofm Wanneereen fase is voltooid,wordt de aan die fase toe
te rckenênhonoreringdeíinitieívastgesteld.
Wijzigingen
in hetobject,die aanleidrng
zijntol uitbfeiding
of
verminderingvan de opdracht,ziin aanleídingtot verrekening
Heeflde opdrachlbetrekking
op veranderingen
aan een beslaand
object,dan wordl de honoreringverhoogdin overeenslemmingmet de
meer besledetijd die het adviesbureauhreraanin verhoudinglot de
kosterván de veranderingen
moetbesteden.
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Artikel 2í

5

Arlikel 22

2
3
4

In de opdrachtbrieÍ
pêrcentage
of het
wordlhel ovêreengekomen
overeeng€komen
bedragvastgelegd.
Tevenswordenin de opdrachlbfief
van het
beschrev€n
de omvangvan het project,de wefkzaamheden
adviesbuÍeau,waarvande omschrijvingontleendkan wordenaan de
btlagen van Hoofdstuklll, alsmede het Itdschema,zonodigingedeeldnaar
íasen
De honorering
is gebaseerdop doorhel adviesbureau
in Nederland
le
verrichlenweakzaamheden.
Indi€nechler beoaaldewerkzaamhedeoin hel builenlandmoelenwoÍclen
verícht, woadidê honoreringdaarvan aízonderlijkmet de opdrachtgever
oveteengekomen.
Bij honoreringop percentagebasisgeldl voor de bouwsomhet volgendea in de opdrachtbrieÍdient bêschrevenle zrjnwelkeobjectdelenIn de voor
de honoreringgeldendebouwsompêr vakgebredzullenzijn begrepen;
b in de fasen voorafgaandeaan de uilvoeringvan het objecl wordt de
bouwsomvan een objeclgebaseerdop de in die fasedoorhel
goedgekeurde
adviesbureau
opgestelde
en doorde opdrachlgever
raming oÍ begrolingvoor hel ob,ect,de omzetbelastingdaarinniei
begrepen;
c in de Íasen tiidensen na de uitvoeringvan het oblectwordtde bouwsom
per
van hel object gebaseerdop hel lotaal van aannemingssommen
vakgebieden meerwerk.de omzetbelastingdaarinniel begíepen;
d wordt het object in eigen beheer door de opdrachtgeveruilgevoerd,dan
wordtde honorering
berekendop grondvan een begroting
a s warehet
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objeclnorrnaal
aafbesteeden vefhoogdin overeenstemming
mel meer
bemoeiingen
van hel adviesbureau;
e Indiengebruikwordlg€maaktvan of wordlgerekendop hel gebruikvan
malerialenof onderdelendie door oí vanwegede opdrachlgeverter
beschikkingwordengesteld,olvel van oude malerialenof onderdelen,
wordt voor de berekeningvan de honoreringde bouwsomverhoogdmel
de waarde van die materialenen onde.delendie in dit verbandgelÍk
gesteldwordl aan de kostenvan de overeenkomstigênieuwe
materialenen onderdelenvolgensde prís van de dag
Wijzigingen
in hel objecl dieaanJêidrng
zijnlot uilbreiding
oí vermindering
van de opdracht,
zijnaanleiding
tot verrekening

Bijkomende kqsten
De volgendebijkomendekoslenzrjndeclarabelvolgenséèn van de
maalslaven,genoemdin arlikel l0 lid 3
a de len behoevevan de opdrachtgemaaklereis-en veíblijíkosten;
b de koslensamenhangend
met hel keL,ren
van malerialen,
construclies
en inslallaties,
alsmedede kostensamenhangend
mel andere
eenvoud€e beproevingenoí analyses;
c de koslen van het vermenigvuldigen
van overeenkomslen,bestekken,
rapporten
lekeningen,
berekeningen,
edI
pêr advertentie,
porli,telecommuntcalie,
d de kostenvan aankondigingen
registratie,
kadastrale
koslenen andereverschotlen;
e de kostenvan het gebruikvan inslrumenlendie door hel advresbureau
bii metrngenen proeínemrngen
ter beschikkingwoÍdengesteld;
f
anderein de opdrachtvastgelegdekostenniet zínde toezichtkosten
De kostenvan door hel adviesbuÍeauingeschakeldeexternedeskundigen
en/ot van onderzoekingendoor specialislischeinslilutenzijn slechts
declarabelindiendit met de opdrachtgevervooraíovereengekomenis

Honorering op basis van een voor het tolaal of obiectdeel vast te
stellen percentage van de bouwsom yan het object (arlikel 10 lid 2
sub c) of vast te stellen bedrag íartikel '10 lid 2 sub d)
1
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in
Wordthel objectin regieuitgevoerd,
dên wordende wefkzaamheden
de aanbestedingen volgendefasengerekendals opdrachten
vanzeer
bijzonderêaard oí belekenis.
Voor de honoreringwordl verwezennaar de bijlagenvan Hoofdstuklll
k Wordt hel object in eigen behee. door de opdrachlgeveruilgevoeíd,dan
wordl de honoreÍingberekendop g.ond van een begrotingals ware het
obiect normaalaanbesleeden veíhoogdin ovêreenslemmingmet meer
bemoeiingenvan het adviesbureauI
Indiengebruikwordtgemaaklvan oÍ wordtgerekendop hel gebruikvan
têr
malerial€n
of onderdelen
die doorof vanwegede opdrachtgevèr
beschjkking
wordengesteld,ofwelvanoudernaterialen
oÍ ondefdelen,
wordl voor de berekeningvan de honoreringde bouwsomveíhoogdmel
de waardevan die malerialenen ondeídelendie in dit verbandgelÍk
gesleldwordl aan de kostenvan de overeenkomstigenieuwematerialen
en onderdelenvolgensde prijs van de dag.
en
m Indiende werkzaamhedenworden uitgevoerdin bouwteamverband
aan het adviesbureaude leidrngen coórdinatievan het bouMeam wordl
opgedragen,woÍdt de honorenngaan het adviesbureauverhoogdin
overeenstemmingmet de meer bestedettd
Vergoedingwerkzaamhedenop tijdbasisals toevoegingop de honorenng
van artikel20, lid 1
Voor de nader in de biilagenbii Hoofdstuklll beschrevenwerkzaamhêden
genoemdin lid 1, een vergoeding
wordt,naaslde honorering
in rekening
gebrachl,gebaseerdop bestedêtijdconÍorrnartjke 19

Artikel23

Ten behoevevan het obrectgemaaktetoezichtkoslen(artikelí0 lid 4)
Hel adviesbureauheeÍt de verplichtinglijdigvoor de aanvangvan de
lotstandkomingvan hel objecl met de opdrachtgeveroverlegte plegenover
de omvangvan het toezichtgedurendedie tolstandkoming.
De koslenvan het toezichtzijn declarabelvolgenséén van de maalstaven
aenoemdin arlikel10lid 4
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12 Voorontwerp
In hel vooronlwerpworden,uitgaandevan het programmavan eisen,
principeschema's
schelsmatige
onlwerplekeningen,
en globale
lechnischeresp. sysleembeschrijvingen
gemaakl.len eindede
opdrachtgevereen indrukte geven van de aard,omvang,bouwsomen
exploilaliekostenen realisalEtijdvan het object.
1.3 Definilief
onMerp
Het definitiefonlwerp is de vaslleggingvan de hooÍdaímetingen
en
belangrtkste
materialen
en apparalen
van hetdoorde opdrachtgever
goedgekeurdevooronlwerpdoor middelvan tekeningen,berekeningen
en specrficaties,
opdal een duidelijkbeeld ontstaatvan de aard, de
omvang,de bouwsomen exp/oitaliekosten,
de realisallelijd.
1 4 Be sl e k
Het bestekis de vastlegging
naarplaals,omvang,matefiaaen kwaliteit
van het tol standle brengenobjecl
Tevensomval hel de adminislratievevoorwaardenen de overige
voorwaarden.Hel beslek dienl ter verkrijgingvan pÍiisopgavenvan de
inschrijversef hel vormteen van de conlraclstukkenin de
overeenkomslmet de aannemeí/leverancie.
De opdrachtgever
ontvangtvan het êdviesburea!
de begroltng
op basis
van het bestek
1 5 Prijs en conkactvormingl
ê aanbestedingis het in overlêgmet de opdrachtgeverhoudenvan een
i.schriving op het obiecl ter ve.krijgingvan p.ijsopgavenvan
inschrijvers;
Op basisvan de inschÍivingênwordl een gunningsadviesuilgebrácht
aan de opdrachtg€veropdal tot dê opdrachtverlening
aan de
aannemer/leverancier
kan wotdenovergegaan;
b ingevalwordl volslaanmet hel vragenvan een prijsopgavevan één
aannemer/leverancier
wordl deze prts beoordeelddoor hel
adviesbureauaan de hand van zrjnbegíotingen word€nzonodig
gevoeÍd;
onderhandelingen
c indienhetconkaclop andêredan de ondera oÍ b aangegeven
wijze
tot stand koml. wordende weíkzaamhedenvan het adviesbuÍeauper
gêvalgêregold
1 6 DetailleÍng
Hieronc,er
wordl verslaanhel in een zodaniggecÍoiailleorde
vorm
uilwerkenvan het beslek,dal aan de hand hiervanhel obiecl tol stand
kan wordengebrachl
1 7 Realisatiefase
He[ namensde opdrachlgever,erop toezen dat het object tol stênd
komt naar de eisen van het beslêk en volgensevênluelenadeíe
wensenvan de opdfachlgever,
medeop basisvanwaarnemifgen
en
personêelverslagenvan toezichthoudend
1 I Oplever;ng
Hetteo behoevevan de oplevefing
vaslstellen
oí de
aannemedleveÍancrer
heefl voldaanaan zijn verplichtingen,
voortvloeiende
uitde overeenkomsl
vanaanneming
van werk.
Voortswordt advies uitgebrachloveadê eindaírekeningbij oplevering,
alsmedeoverde overdrachl
van hel objectoÍ delendaarvan
1 9 Onderhouds-/garanlielermijn
Brn:lende onderhouds-/garanlretermtjn
vezorgt het adviesbureauhet
toezrchtop het herstellenvan de bij de opleveringgeconstateerdeen
gedurende
de ondefhoudsoÍ garantieperiode
onlstanegebreken-

VAN
HOOFDSTUK
III - OMSCHRIJVING
VANDEWERKZAAMHEDEN
HETADVIESBUREAU

AÍtikel 24

Algêmeen
le
vallenuiteenin twêêcai€gorieèn,
van het adviesbureau
De w€rkzaamheden
wetenl
'1 werkzaamheden
die nietoí niel directlen doelhebbenle leidêntot de
van een objecl Dezevloeienvoortuil een opdrachtals
tolstandkoming
bedoeldin artikel9lid2 sub a.;
van een obrecllen doelhebben
2 we*zaamhedendie de totstandkoming
Deze vloelenvoort uit een oodrachtals bedoeldIn artikel9 lid 2 sub b

Artikel 25

Werkzaamheden die niêt oÍ niet diÍect ten doel hebben te leiden tot
dê totstandkoming van een obiect (artikel I lid 2 sub a)
'1
2
3

4

AÉikel 26

Wsrkzaamheden dle de lotstandkoming van een oblect ten doel
hebben (aÍtikel 9lid 2 sub b)
1
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Aard en omvang van de door het adviesb!,reautê verrichten
wefkzaamheden
wordenin de opdrachtomschroven
Het lÍdsbeslek waarbinnende weÍkzaamhedenmoetenwordenuitgevoerd
wordl eveneênsin d€ opdrachtomschreven
Indiengedurendede opd.achtvervullingblijktdat de omvangvan de volgens
dan
lid '1overeengekomen
werkzaamheden
dienIte wordenuitgebreid,
behoeítdezê uilbrêidingde vooíaÍgaandegoedkeu.rngvan de
oPdrachlgever.
De honoÍeringvan de weÍkzaamhedenvtndt,zo niet andersls
plaatsop basisvan besledetijd(adlkel10 lid 2 sub a). De
overeengekomen,
gemaaktekostenworden, zo niel andeís is overeengekomen,door hel
gedeclareerd
vo gensartikel10lid 3 sub a
adviesbureau

Verdelingvan de werkzaamhedenin íasen
De werkzaamhedendie betrekkinghebbenop de totslandkomingvan een
object kunnenworden onderscheidenin de volgendeíasen
1-1 Ondezoek
op hel gebledvan
Dit beoogtte komentot pnncipebes|ssingen
bijvoorbeeld
beleid;
hêalbaarheid;
vestiging;
milieuefíect;
maatschappehjkeacceplatre
in een rapportdal kandienenals
Dê resullaten
wordenvastgelegd
uilgangspuntvoor het door of namensde opdrachtgeverop tê stellen
programma
van ersen.
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2

3

4

gedurendede Íasen,vermeldonder1.7,1'8 en
Indienhet adviesbureau
wordende daarbij
van de opdrachtgever,
1.9oplreedlals gemachligde
aangeduidals directievoering
werkzaamheden
omschreven
per íase per vakgebied
Omschrijvingvan de advieswerkzaamheden
Een gedetailleerdeomschrÍvingvan de weÍkzaamhedendie door hel
in iedervan de in lid 1 genoemdefasenkunnenworden
aclviesbureau
bijlagenA Vm K
verricht,is opgenomenin per vakgebiedopgeslelde
Prcjectmanagemenl
voorde
zorgdfagen
namensde opdrachtgêver,
Het,doorhel adviesbureau
planningen behêersing
van een projectals aízonderlijke
organisatiê,
wordenook gerekend
Tot het projeclmanagement
opdracht.
of
werkzaamhedênmet betrekkingtot speciíiekelijds-' kosten ' k'.íaliteits_
met belrekklnglot
alsmedewerkzaamhecten
organisatie-aspecten,
Zie verderbijlageH
arbeidsomslandigheden
Koslendeskundighetd
voornel
zorgóragen
namensde opdrachtgever'
Hetdoorhet adviesbureau
en dê
in ale íasenberekenenen bêwakenvan de uitvoeringskosten
Tol de
opdrachtvan een proiectals êfzonderlijke
invesleringskoslen
wordenook gerekendhet berekene.van de
kostendeskundigheid
en het advlserenÍh b-l
het opslellenvan termijnschema's
êxploitaliekosten,
Zie verderbillageK
mogelijkebezuinigingen

Instituut
van het Koninklijk
doorhet Hooídbestuur
De RVOf2OOIis vêslgesteld
ter grlfÍiêvan de
op 16januari2001en gedeponeerd
van Ingenieurs
te Den Haagop 29 Juni2001
Arrondissemenlsrechtbank
lr 8. van Nederveen,
oresident
lr J N P. Haarsma,algemeensecretans

2ll

