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§1  Begripsbepalingen 
 
01 In aanvulling op het bepaalde in § 1 geldt het volgende: 
(u) Infrastructuur: de bij de Opdrachtgever in beheer zijnde spoorweginfrastructuur, 

waaronder de gebouwen en terreinen;   
(v) PPT: Publiek- en Privaatrechtelijke Toestemmingen, waaronder begrepen vergunningen, 

ontheffingen, beschikkingen en eventuele andere toestemmingen benodigd voor de opzet, 
de realisatie, het gebruik en eventueel het onderhoud van het Werk;  

(w) VGV: Verborgen Gebreken Verzekering; 
(x) TIS: Technical Inspection Service; 
(y) Afwijking:  het niet voldoen aan een eis; 
(z) Onregelmatigheid: iedere ongeplande of ongewenste gebeurtenis, die de 

spoorwegveiligheid en/of de vereiste functionaliteit van de Infrastructuur aantast en/of die 
letsel en/of schade voor mens, dier, goederen en/of milieu tot gevolg heeft; 

(aa) Realisatiefase: fase benoemd in de Vraagspecificatie die de periode beslaat waarin de 
Basisovereenkomst van kracht is; 

(bb) PPT-ontwerp: heeft de betekenis zoals eraan gegeven in de Vraagspecificatie; 
(cc) Detailbegroting: heeft de betekenis zoals eraan gegeven in de Vraagspecificatie; 
(dd) Toegangsovereenkomst: een tussen een gerechtigde en de Opdrachtgever gesloten 

overeenkomst over het gebruik van capaciteit van (hoofd)spoorwegen als bedoeld in 
artikel 59 van de Spoorwegwet. 
 

02 In afwijking van het bepaalde in § 1 geldt het volgende: 
(c) Basisovereenkomst: de door partijen ondertekende Basisovereenkomst van ProRail B.V.; 
 

 
§2  Vertegenwoordiging van partijen 
 
01 In aanvulling op het bepaalde in  § 2 lid 1 geldt het volgende: 
Naast nader in de Overeenkomst aan te wijzen gemachtigden zijn de volgende personen 
gemachtigd om namens de Opdrachtgever op te treden: 
 

Gemachtigden Bevoegdheden 

bouwmanager  dagelijkse leiding over de Werkzaamheden, daaronder 
begrepen het geven van aanwijzingen en instructies aan de 
Opdrachtnemer, het afgeven van prestatieverklaringen als 
bedoeld in § 33 lid 3 en acceptatie als omschreven in § 
1(b), met uitzondering van acceptatie van Wijzigingen in de 
zin van § 15 lid 3; 

 opdragen van Wijzigingen als bedoeld in § 14, daaronder 
begrepen het voeren van overleg met de Opdrachtnemer 
over de in § 45 bedoelde prijsaanbieding, een en ander met 
inachtneming van de in het Handelsregister vastgelegde 
beperkingen van deze bevoegdheid; 

 het voeren van overleg met de Opdrachtnemer over de in § 
44 bedoelde kostenvergoeding, zulks met inachtneming 
van de in het Handelsregister vastgelegde beperkingen van 
deze bevoegdheid. 

controleur veilige 
berijdbaarheid 

 opschorten van indienststelling van de infrastructuur in 
afwachting van passende maatregelen die leiden tot een 
veilig berijdbare infrastructuur; 

 consulteren van deskundigen en/of betrokkenen bij het 
Werk. 

regionale veiligheidsadviseur  opschorten van werkzaamheden en/of activiteiten bij 
geconstateerde tekortkomingen met betrekking tot 
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veiligheid; 

 verwijderen van personen bij geconstateerde 
tekortkomingen met betrekking tot veiligheid. 

door de Opdrachtgever 
aangestelde buitengewoon 
opsporingsambtenaren 

 zoals aangegeven in het Besluit buitengewoon 
opsporingsambtenaar ProRail 2007 (www.wetten.nl) 

 

 
 
§ 3        Verplichtingen van de Opdrachtgever 
 
01 In aanvulling op het bepaalde in § 3 geldt het volgende: 
Indien de Opdrachtnemer ten behoeve van het Werk meer of andere buitendienststellingen wenst 
dan hem in de Vraagspecificatie zijn toegezegd, spant de Opdrachtgever, indien hij niet zelf over 
de verlangde infracapaciteit kan beschikken, zich op verzoek van de Opdrachtnemer in om de 
daartoe benodigde infracapaciteit te verwerven van de vervoerders die krachtens een 
Toegangsovereenkomst van de betreffende infrastructuur gebruik maken. De daarvoor door de 
vervoerders in rekening te brengen kosten kunnen onder meer bestaan uit een gedeeltelijke 
terugbetaling van de heffing voor het gebruik van de betreffende infrastructuur, kosten voor 
vervangend vervoer en een handlingsfee. Indien de vervoerders bereid blijken de gevraagde 
infracapaciteit aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen, zal de Opdrachtgever in 
samenspraak met de respectieve vervoerders een opstelling maken van de daaraan verbonden 
kosten. Die kostenopstelling wordt door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer voorgelegd. 
Indien de Opdrachtnemer vervolgens binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen, 
schriftelijk aangeeft met de kosten in te stemmen, zal de Opdrachtgever de verwerving van de 
infracapaciteit effectueren en zullen de kosten in mindering worden gebracht op de in de 
Basisovereenkomst vastgelegde prijs van het Werk, waarna de Opdrachtnemer overeenkomstig 
de daarop betrekking hebbende procedure voor de aanvraag van de buitendienst- en/of 
spanningloosstelling zorgt. Indien de Opdrachtnemer echter aangeeft niet met de kosten in te 
kunnen stemmen of indien een schriftelijke reactie van de Opdrachtnemer binnen de termijn van 
14 dagen uitblijft, zullen de kosten die de Opdrachtgever in verband met het overleg met de 
vervoerders heeft moeten maken in mindering worden gebracht op de in de Basisovereenkomst 
vastgelegde prijs. 
 
 
§ 4        Verplichtingen van de Opdrachtnemer 
 
01 In afwijking van het bepaalde in § 4 lid 9 geldt het volgende: 
Behoudens het bepaalde in § 28 en in deze “ProRail aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-
GC 2005” is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor  elk gebrek in het Werk, alsmede voor alle 
door enig gebrek in het Werk en voor alle door de uitvoering van Werkzaamheden aan de 
Opdrachtgever toegebrachte schade, tenzij de Opdrachtnemer bewijst dat het gebrek of de 
omstandigheid die bij de uitvoering van de Werkzaamheden de schade heeft veroorzaakt niet is 
te wijten aan de schuld van de Opdrachtnemer, diens gemachtigden of hulppersonen en dat zij 
evenmin krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn 
rekening komt. Onder de in dit lid bedoelde schade wordt mede begrepen:  
(a) de onderzoekskosten die de Opdrachtgever maakt om het gebrek of de omstandigheid 

aan te tonen, indien de Opdrachtnemer nalatig blijft om binnen bekwame tijd bewijs te 
leveren; 

(b) de extra kosten die de Opdrachtgever ten gevolge van het gebrek of de omstandigheid 
maakt voor wat betreft de door hem ingeschakelde zelfstandige hulppersonen; 

(c) de extra kosten die de Opdrachtgever ten gevolge van het gebrek of de omstandigheid in 
zijn eigen organisatie maakt; 

(d) de betalingen die de Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de op 
de Toegangsovereenkomst van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden aan de 
respectieve vervoerders moet verrichten (zie www.prorail.nl/vervoerders/netverklaring); 
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(e) de door het bevoegde gezag aan de Opdrachtgever opgelegde boetes of door 
opsporingsinstanties met de Opdrachtgever in redelijkheid bereikte schikkingresultaten.  

Betalingen die de Opdrachtgever terzake moet doen, respectievelijk heeft gedaan, en die op 
grond van het bovenstaande voor rekening van de Opdrachtnemer komen, worden door de 
Opdrachtnemer op eerste verzoek van de Opdrachtgever aan hem vergoed. 
 
02 In afwijking van het bepaalde in § 4 lid 10 geldt het volgende: 
(a) De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan met het Werk in verband staande 

werken van de Opdrachtgever en aan andere eigendommen van de Opdrachtgever, voor 
zover deze door de Werkzaamheden is toegebracht, tenzij de Opdrachtnemer bewijst dat 
de schade niet is te wijten aan de schuld van de Opdrachtnemer, diens gemachtigden of 
hulppersonen en dat zij evenmin krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer 
geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  

(b) De afhandeling van schade geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de bij de 
Vraagspecificatie gevoegde annex. 

(c) Op herstel van schade en gebreken met een spoedeisend karakter in verband met de 
voortgang van de spoorwegexploitatie is van toepassing de afwijking van § 41 lid 7. 

 
03 In afwijking van het bepaalde in § 4 lid 11 geldt het volgende: 
(a) De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor door de Werkzaamheden toegebrachte schade 

aan derden en vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding 
van schade, tenzij de Opdrachtnemer bewijst dat de schade niet is te wijten aan de schuld 
van de Opdrachtnemer, diens gemachtigden of hulppersonen, en dat zij evenmin 
krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn 
rekening komt. Onder schade wordt in het kader van de Overeenkomst verstaan: 
vermogensschade zoals bedoeld in artikel 6:96 BW.  

(b) De afhandeling van schade geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de bij de 
Vraagspecificatie gevoegde annex. 

 
04 Toevoegen  § 4 lid 11a 
Indien de Opdrachtgever de Opdrachtnemer voor schade als bedoeld in lid 9 tot en met 11 
aansprakelijk houdt en de Opdrachtnemer bewijst dat de schade niet is te wijten aan de schuld 
van de Opdrachtnemer, diens gemachtigden of hulppersonen en dat zij evenmin krachtens de 
wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, vergoedt 
de Opdrachtgever de door de Opdrachtnemer in redelijkheid met het leveren van het bewijs 
gemoeide kosten. 
 
05 Toevoegen § 4 lid 14 
De Opdrachtnemer is verplicht zijn medewerking te verlenen aan scholing van 
veiligheidspersoneel. Dit betreft met name de bereidheid om personen, die een 
veiligheidsopleiding volgen, de gelegenheid te geven praktijkervaring op te doen op het Werk. 
 
06 Toevoegen § 4 lid 15 
In aanvulling op het hieromtrent gestelde in de Vraagspecificatie dient door de Opdrachtnemer 
een doorlopend actuele presentielijst te worden opgesteld, waarop vermeld alle op de bouwplaats 
aanwezige personen. Deze lijst dient altijd beschikbaar te zijn en direct te worden aangepast aan 
alle komende en gaande personen. De lijst dient een overzicht te bevatten van alle op de 
bouwplaats aanwezige personen inclusief personen die door of namens de Opdrachtgever zijn 
aangesteld en alle overige personen, die aanwezig zijn op de bouwplaats. Dit laatste geldt zowel 
voor personen van bedrijven, die rechtstreeks door de Opdrachtgever zijn ingeschakeld alsook 
voor alle overige personen die aanwezig zijn op de bouwplaats. Het hiervoor genoemde overzicht 
dient op aanvraag van de Opdrachtgever te worden getoond, een en ander in overeenstemming 
met het hieromtrent gestelde in de Vraagspecificatie. 
Ingeval de Opdrachtnemer tekort schiet om zijn hiervoor genoemde verplichtingen na te komen, 
en hierin na sommatie volhardt, is hij aan de Opdrachtgever het bedrag verschuldigd 
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overeenkomstig eventuele door het bevoegde gezag aan ProRail opgelegde boetes of door 
opsporingsinstanties met ProRail in redelijkheid bereikte schikkingresultaten alsmede eventuele 
andere kosten en schade die voor ProRail voortvloeien uit het tekortschieten van de 
Opdrachtnemer. Daarnaast leidt herhaald tekortschieten voor de Opdrachtnemer tot uitsluiting 
van inschrijvingen op andere werken van de Opdrachtgever voor een door de Opdrachtgever 
nader te bepalen periode, een en ander onverlet het bepaalde in § 43. 
 
07 Toevoegen § 4 lid 16 
De Opdrachtnemer dient terstond, zonder enig voorbehoud, alle verlangde medewerking te 
verlenen aan onderzoeken naar de oorzaak en mogelijke gevolgen van Onregelmatigheden en/of 
Afwijkingen of aan onderzoeken voortvloeiende uit de wet of regelgeving dan wel indien de 
overeenkomst daartoe de bevoegdheid verleent. Door de Opdrachtnemer gemaakte kosten 
blijven voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij van hem meer wordt verlangd dan 
redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.  
 
08 Toevoegen § 4 lid 17 
De Opdrachtnemer dient terstond aan de Opdrachtgever melding te maken van 
Onregelmatigheden en/of Afwijkingen die de veiligheid bij, op of aan het spoor betreffen. 
 
09 Toevoegen § 4 lid 18 
De Opdrachtnemer zorgt binnen de in de Vraagspecificatie omschreven kaders voor de tijdige en 
juiste aanvraag van buitendienststellingen en spanningloosstellingen. 
 
10 Toevoegen § 4 lid 20 
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de tijdige levering van de in § 3 lid 5 bedoelde 
goederen, tenzij de Opdrachtnemer aantoonbaar het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om 
nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen. 
 
11 Toevoegen § 4 lid 21 
De Opdrachtnemer heeft geen recht op toegang tot de (hoofd)spoorwegen indien en voor zover 
dat recht niet voortvloeit uit een door hem gesloten Toegangsovereenkomst. Recht op toegang 
tot buiten dienst gesteld spoor heeft de Opdrachtnemer uit hoofde van deze Overeenkomst, zulks 
met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 van het Besluit capaciteitsverdeling 
hoofdspoorweginfrastructuur. De ingevolge deze bepaling van toepassing zijnde voorwaarden 
luiden als volgt: 

o a. dat de capaciteit in de vorm van paden voor maximaal de duur van een 
dienstregelingsperiode wordt verdeeld; 

o b. dat bij die overeenkomst verdeelde capaciteit vervalt in geval van nood en indien dit 
absoluut noodzakelijk is ten gevolge van een storing die de infrastructuur tijdelijk 
onbruikbaar maakt; 

o c. dat bij die overeenkomst verdeelde capaciteit wordt ingeleverd indien gedurende een 
periode van ten minste een maand voor minder dan een in de netverklaring te noemen 
drempelwaarde is gebruikt, tenzij dit te wijten is aan niet economische redenen buiten de 
wil van de gerechtigde; 

o d. dat gerechtigde zich onthoudt van handelen dat overschrijding van de krachtens de Wet 
geluidhinder geldende grenswaarden of overtreding van de van belang zijnde voorschriften 
behorende bij de krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunningen of van het 
verbod, bedoeld in artikel 31 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen tot gevolg heeft; 

o e. dat de beheerder aanwijzingen geeft aan de gerechtigde, die de gerechtigde dient op te 
volgen, bij dreigende overschrijding van de in onderdeel d bedoelde grenswaarden of 
dreigende overtreding van de in dat onderdeel bedoelde voorschriften; 

o f. dat gerechtigde aan de beheerder informatie verstrekt die de beheerder nodig heeft: 
 1°. voor het opstellen van een ontwerp-geluidsbelastingkaart als bedoeld in artikel 

7 van richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van 
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omgevingslawaai (Pb EG L 189) met betrekking tot de geluidsbelasting vanwege 
de hoofdspoorwegen; 

 2°. om de voor Nederland geldende verplichtingen na te leven van Verordening 
(EG) nr. 91/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 
van 16 december 2002 betreffende de statistieken van het spoorvervoer (PbEG L 
14). 

12 Toevoegen § 4 lid 22 
Voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op Werkzaamheden waarop een 
erkenningsregeling (documentnummer ACD00018) van toepassing is, is de Opdrachtnemer 
verplicht voortdurend te voldoen aan de in of bij de toepasselijke erkenningsregeling gestelde 
eisen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, waaronder die met betrekking tot de lijst 
kritische functies (documentnummer ACD00114). Genoemde documenten zijn te vinden op 
www.prorail.nl ˃ leveranciers ˃ aanbesteden en inkoop. Kritische functies mogen uitsluitend 
worden uitgevoerd door personen die overeenkomstig de lijst kritische functies gecertificeerd zijn 
om de betreffende kritische functie uit te voeren, en voldoen aan de aan de betreffende functie 
gestelde vereisten uit de Spoorwegwet en de Arbeidsomstandighedenwet. 
 
 
13 Toevoegen § 4a 
 
§ 4a Bepalingen die voortvloeien uit de Wet arbeid vreemdelingen. 
 
4a-1 Onder verwijzing naar paragraaf 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer geacht 

bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het 
verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder 
tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit de Wav 
voortvloeien. 

 
4a-2 De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. De Opdrachtnemer zorgt er 

tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen 
worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen en 
kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. 

 
4a-3 Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een administratie bij van alle 

op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze administratie voldoet aan artikel 15 
van de Wav. Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo nodig 
tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. De 
Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede namens de 
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden bewaard. De identiteit van de 
vreemdelingen dient mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden 
gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 

 
4a-4 Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik worden gemaakt 

van elektronische middelen. 
 
4a-5 De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever aan te 

wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de Opdrachtnemer aanwezige 
administratie. 

 
4a-6 De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de Wav naleeft. 

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever toetsen op het 
aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de Wav alsmede op het aantoonbaar 
naleven van de verplichtingen, die de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt. 

 

http://www.prorail.nl/
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4a-7 Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in het procesdeel van de 
Vraagspecificatie (hoofdstuk “Interacteren met ProRail”) wordt besproken zorgt de 
Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

 
4a-8 Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de Inspectie SZW 

(voorheen Arbeidsinspectie) of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de 
Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de 
Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. De Opdrachtgever zal deze boetes aan de 
Opdrachtnemer doorbelasten en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de 
eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te 
doen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is. 

 
14 Toevoegen § 4b 
 
§ 4b Bepalingen die voortvloeien uit de Wet aanpak schijnconstructies. 
 
4b-1 Informatieplicht. 

(a) Onder verwijzing naar paragraaf 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer geacht 
bekend te zijn met hetgeen in de Wet aanpak schijnconstructies (Was) bepaald is omtrent 
het voorkomen van onderbetaling van werknemers in de keten. 

(b) Bij de realisatie van het Werk voldoet de Opdrachtnemer aan de bepalingen van de 
geldende wet- en regelgeving op het gebied van loontarieven en –betaling, daaronder 
begrepen de van toepassing zijnde (algemeen verbindend verklaarde) cao’s en, voor 
Werkzaamheden waarop een erkenningsregeling (documentnummer ACD00018) van 
toepassing is, artikel 10.3 en 10.4 van die erkenningsregeling. 

(c) De Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot 
voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken bij de realisatie 
van het Werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast (loonadministratie). 

(d) De Opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze 
loonadministratie. 

(e) De Opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan de Opdrachtgever onvoorwaardelijke 
toegang tot deze loonadministratie indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering aangaande 
verrichte arbeid ten behoeve de realisatie van het Werk. 

 
4b-2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie. 

(a) De Opdrachtnemer verleent desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking aan alle 
onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde 
instanties en/of de Opdrachtgever dienstig achten om voldoening van verschuldigd loon 
ten behoeve van personen betrokken bij de realisatie van het Werk te verifiëren. De 
Opdrachtnemer verschaft hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang tot de 
bewaarplaats van de informatie. 

(b) Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door zelfstandige 
hulppersonen laat verrichten, informeert de Opdrachtnemer bij vakorganisaties en bij 
bevoegde instanties of deze beschikken over informatie aangaande geconstateerde 
onderbetaling van werknemers van deze zelfstandige hulppersonen. De Opdrachtnemer 
legt de aldus ingewonnen informatie vast als onderdeel van de in lid 1 genoemde 
loonadministratie. De Opdrachtnemer licht de Opdrachtgever in over deze informatie, 
bijvoorbeeld door middel van de periodieke voortgangsrapportage als bedoeld in de 
Vraagspecificatie. 

(c) De Opdrachtnemer brengt een kopie van de Bouw ID-pas administratie ter kennis van de 
Opdrachtgever. 

(d) De Opdrachtnemer verschaft aan vakorganisaties toegang tot alle locaties waar de 
Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van de 
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voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken bij de realisatie 
van het Werk. 

 
4b-3 Doorgeefverplichting (‘kettingbeding’). 

(a) De Opdrachtnemer is verplicht om alle bovenstaande verplichtingen onverkort op te 
leggen aan zijn zelfstandige hulppersonen en is verplicht om hierbij tevens te bedingen 
dat deze partijen deze verplichtingen vervolgens onverkort opnemen in contracten die zij 
aangaan ten behoeve van de realisatie van het Werk. 

(b) De Opdrachtnemer bedingt voorts dat al deze partijen hun loonadministraties voegen bij 
de door de Opdrachtnemer vastgelegde loonadministratie conform het door de 
Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor het Werk een centrale 
loonadministratie is. 

 
4b-4 Verhaalsrecht van toegewezen loonvorderingen. 

(a) Indien de Opdrachtgever op grond van artikel 616b Boek 7 Burgerlijk Wetboek 
aansprakelijk is voor niet of niet volledig betaald loon gevorderd door een of meer 
personen betrokken bij de realisatie van het Werk, komen de uit hoofde van die 
aansprakelijkheid door de Opdrachtgever te betalen vergoedingen voor rekening van de 
Opdrachtnemer. Voor rekening van de Opdrachtnemer zijn ook alle overige kosten die de 
Opdrachtgever uit dien hoofde heeft moeten maken, daaronder begrepen 
(buiten)gerechtelijke kosten. 

(b) De bedragen die de Opdrachtnemer op grond van het bepaalde sub a verschuldigd is, 
worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen 
ingehouden of op andere wijze op de Opdrachtnemer verhaald. 

 
4b-5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling. 

(a) Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de realisatie van het 
Werk, zal hij de Opdrachtnemer hierop aanspreken. 

(b) De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten 
valideren. Afhankelijk van de situatie kan de Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of 
bevoegde instanties om medewerking verzoeken. 

(c) De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het treffen van passende maatregelen die 
leiden tot afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder meer 
het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen en de inzet van 
vakorganisaties en/of bevoegde instanties. 

(d) De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer bespreken op initiatief van de Opdrachtnemer 
de voldoening van verschuldigd loon bij de realisatie van het Werk in algemene zin 
conform de periodieke overlegstructuur die in de Overeenkomst is bepaald. Indien de 
Opdrachtnemer doende is met de afhandeling van gesignaleerde onderbetaling, verhoogt 
hij deze frequentie naar bevind van zaken. 

 
 
§ 6 Zelfstandige hulppersonen 
 
01 In aanvulling op het bepaalde in § 6 lid 1 geldt het volgende: 
Voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op Werkzaamheden waarop een 
erkenningsregeling (documentnummer ACD00018) van toepassing is en voor zover de 
Werkzaamheden worden uitbesteed aan zelfstandige hulppersonen, mogen de Werkzaamheden 
uitsluitend worden uitgevoerd door een voor die werkzaamheden erkend bedrijf. Kritische functies 
mogen uitsluitend worden uitgevoerd door (zelfstandige hulp)personen die overeenkomstig de 
lijst kritische functies (documentnummer ACD00114) gecertificeerd zijn om de betreffende 
kritische functie uit te voeren, en voldoen aan de aan de betreffende functie gestelde vereisten uit 
de Spoorwegwet en de Arbeidsomstandighedenwet. Genoemde documenten, alsmede een 
overzicht van erkende bedrijven (documentnummer ACD0013), zijn te vinden op www.prorail.nl ˃ 
leveranciers ˃ aanbesteden en inkoop. 

http://www.prorail.nl/
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§ 7  Planning 
 
01 In aanvulling op het bepaalde in § 7 lid 1 geldt het volgende:  
De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die ontstaat door overschrijding van  
de in dit lid genoemde mijlpaaldata, tenzij de Opdrachtnemer bewijst dat de overschrijding niet is 
te wijten aan de schuld van de Opdrachtnemer, diens gemachtigden of hulppersonen en dat zij 
evenmin krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn 
rekening komt. De Opdrachtnemer is in verzuim enkel ten gevolge van het verschijnen van de 
mijlpaaldatum, zonder dat deswege een ingebrekestelling is vereist. De afwijkingen van § 4, 
leden 9 en 11a, zijn van overeenkomstige toepassing. Voor zover in de Basisovereenkomst een 
boetebedrag is opgenomen voor het geval een mijlpaaldatum wordt overschreden, wordt de als 
gevolg daarvan geleden schade vergoed door toepassing van dat boetebeding. Een en ander laat 
onverlet het bepaalde in artikel 6:94 BW. 
 
 
§ 10 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen; wettelijke voorschriften 
 
01 In aanvulling op het bepaalde in § 10 geldt het volgende: 
Indien aan het verlenen van een vergunning of ontheffing naar het oordeel van de 
Opdrachtnemer onredelijke of onredelijk bezwarende voorwaarden zijn verbonden of naar 
verwachting verbonden zullen gaan worden, informeert de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 
daaromtrent direct, opdat de Opdrachtgever nog de gelegenheid heeft om al dan niet als 
belanghebbende tegen het betreffende besluit op te komen.   
 
02 In aanvulling op het bepaalde in § 10 geldt het volgende: 
De Opdrachtnemer verplicht zich om medewerking te verlenen aan het op zijn naam stellen van 
de tijdelijke vergunningen, die door de Opdrachtgever voorafgaand aan de gunning door hem zijn 
aangevraagd of verkregen. 
De Opdrachtnemer verplicht zich medewerking te verlenen aan de wijziging van de 
tenaamstelling van door hem aangevraagde en verkregen vergunningen die na afloop van het 
contract voor de Opdrachtgever moeten blijven gelden. Bij oplevering zal de Opdrachtgever 
aangeven welke vergunningen dit betreft. 
 
 
§ 14 Wijzigingen opgedragen door de Opdrachtgever 
 
01 In aanvulling op  het bepaalde in  § 14 lid 16 geldt het volgende: 
Indien dat met het oog op de tijdige totstandkoming van en/of de veiligheid op het Werk 
klaarblijkelijk vereist is, kan de Opdrachtgever de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in 
de laatste zin van § 14 lid 16 verplichten tot het uitvoeren van een Wijziging, hoewel over de prijs 
van de Wijziging en over de consequenties van de Wijziging voor de planning nog geen 
overeenstemming tussen partijen is bereikt. Indien de Opdrachtgever van deze bevoegdheid 
gebruik maakt, zijn partijen gehouden om het overleg over de prijs van de Wijziging en over de 
consequenties van de Wijziging voor de planning met voortvarendheid en naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid te voeren.  
 
 
§ 17 Werkterrein 
 
01 In aanvulling op het bepaalde in § 17 geldt het volgende: 
De Opdrachtnemer dient voorzieningen te treffen opdat op het werkterrein aanwezige 
gereedschappen, hulpmiddelen, of nog niet verwerkte bouwstoffen niet door onbevoegden zullen 
worden verplaatst.  



Aanvullingen/wijzigingen op de UAV-GC 2005       ACD00210, versie 006 

    
 

  
 

10 

 
 
§ 18 Reclame 
 
01 In afwijking van het bepaalde in § 18 geldt het volgende: 
Bouwborden, inclusief die op het werkterrein, worden opgesteld door of vanwege de 
Opdrachtgever. Hierop zal ook de naam en het logo van de Opdrachtnemer worden opgenomen. 
Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan bouwborden bij te plaatsten. Op het bouwbord wordt 
alleen de naam van de Opdrachtnemer vermeld en niet die van de zelfstandige hulppersonen. In 
het geval van een combinatie wordt op het bouwbord alleen de naam van de combinatie vermeld.  
 
 
§ 20 Toetsing van Ontwerpwerkzaamheden; § 21 Toetsing van Uitvoeringswerkzaamheden  en 
Onderhoudswerkzaamheden  
 
01 In aanvulling op het bepaalde in § 20 en § 21 geldt het volgende: 
De Opdrachtgever  zal tijdens de Realisatiefase steekproefsgewijs de Werkzaamheden toetsen. 
Deze toetsen vinden plaats op een drietal niveaus: 

o Systeemtoetsen: Hierbij wordt een audit uitgevoerd op de doeltreffende werking van het 
kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer inclusief de kwaliteitsdocumenten. 

o Procestoetsen: Hierbij wordt getoetst of Opdrachtnemer het Werk uitvoert conform de 
bepalingen opgenomen in de Overeenkomst. 

o Producttoetsen: Hierbij wordt getoetst of objecten gerealiseerd worden of zijn conform de 
daaraan gestelde eisen. 

De Opdrachtnemer dient te allen tijde de Opdrachtgever in staat te stellen toetsen uit te voeren.  
 
 
§ 24 Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk 
 
01 In aanvulling op het bepaalde in § 24 lid 1 geldt het volgende: 
Het verzoek van de Opdrachtnemer gaat vergezeld van alle volgens de Vraagspecificatie vereiste 
bescheiden, waaronder, voor zover van toepassing, ongeclausuleerde verklaringen van Notified 
Bodies en Independent Safety Assessors, alsmede, indien op het Werk een VGV van toepassing 
is, een ongeclausuleerde goedkeuringsverklaring van de TIS. Een verzoek dat niet aan de 
daaraan gestelde eisen voldoet wordt gemotiveerd verworpen en als niet gedaan beschouwd. 
 
02 In afwijking van het bepaalde in § 24 lid 2 geldt het volgende: 
De termijn van 10 dagen wordt vervangen door een termijn van 15 dagen.  
 
 
§ 26 Vervroegde ingebruikneming van het Werk door de Opdrachtgever 

 
01 In aanvulling op het bepaalde in § 26 geldt het volgende:  
De Opdrachtnemer ontvangt uitsluitend een kostenvergoeding indien door de ingebruikneming 
meer van hem wordt verlangd, dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. Indien de 
vervroegde ingebruikneming na afloop van een buitendienststelling en/of een 
spanningloosstelling plaatsvindt ten behoeve van de voortgang van de spoorwegexploitatie, 
ontvangt de Opdrachtnemer geen kostenvergoeding. 
 
 
§ 27 Onderhoudstermijn 
 
01 In afwijking van het bepaalde in § 27 lid 2 geldt het volgende: 
Indien in de Basisovereenkomst een onderhoudstermijn is voorgeschreven, gaat deze terstond in 
na de feitelijke datum van oplevering. 
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02 In aanvulling op het bepaalde in § 27 lid 3 geldt het volgende: 
Op herstel van schade en gebreken met een spoedeisend karakter in verband met de voortgang 
van de spoorwegexploitatie is van toepassing de afwijking van § 41 lid 7. Indien de 
Opdrachtnemer aannemelijk maakt dat het gebrek mogelijk samenhangt met het gebruik dat van 
het Werk is gemaakt, is hij gerechtigd om aan de Opdrachtgever te verzoeken om gegevens 
omtrent het gebruik aan hem over te leggen. 
 
03 In aanvulling op het bepaalde in § 27 lid 7 geldt het volgende: 
Op het verzoek is het bepaalde in de aanvulling op § 24 lid 1 van overeenkomstige toepassing. 
 
 
§ 28 Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum van oplevering 
 
01 In aanvulling op het bepaalde in § 28 lid 1 geldt het volgende: 
Het bepaalde in § 28 lid 1 sub a, b en c is niet van toepassing voor zover de Opdrachtgever een 
schadevergoeding ontvangt uit hoofde van een VGV. 
 
02 In afwijking van het bepaalde in § 28 lid 4 geldt het volgende: 
Indien in de Basisovereenkomst een onderhoudstermijn is voorgeschreven, treedt voor de 
toepassing van deze paragraaf de dag na het verstrijken van die termijn in de plaats van de in lid 
1 bedoelde dag. 
 
03 Toevoegen § 28 lid 5 
Op herstel van schade en gebreken met een spoedeisend karakter in verband met de voortgang 
van de spoorwegexploitatie is van toepassing de afwijking van § 41 lid 7. Indien de 
Opdrachtnemer aannemelijk maakt dat het gebrek mogelijk samenhangt met het gebruik dat van 
het Werk is gemaakt, is hij gerechtigd om aan de Opdrachtgever te verzoeken om gegevens 
omtrent het gebruik aan hem over te leggen. 
  
 
§ 33  Betaling 
 
01 In afwijking van het bepaalde in § 33 lid 2 geldt het volgende: 
De termijnstaat wordt opgesteld in overeenstemming met het gestelde in de Vraagspecificatie. 
 
02 In  aanvulling op het bepaalde in § 33 lid 6 geldt het volgende: 
De Opdrachtnemer zal in zijn facturen Wijzigingen separaat vermelden ten opzichte van de 
overige termijnen. 
 
03 In afwijking van het bepaalde in § 33 lid 7 geldt het volgende: 
Betaling van facturen die voldoen aan de in lid 6 en aan de in de aanvulling daarop genoemde 
eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op het in lid 6 bedoelde adres.  
 
 
§ 38 Zekerheidstelling 

 
01 In afwijking van het bepaalde in § 38 geldt het volgende: 
De Opdrachtnemer doet uitdrukkelijk afstand van enig opschortings- dan wel retentierecht, tenzij 
tussen partijen respectievelijk op grond van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de 
Raad van Arbitrage voor de Bouw dan wel het Nederlands Arbitrage Instituut terzake een 
voorafgaand bodemgeschil is vastgesteld dat de Opdrachtnemer een opeisbare vordering op de 
Opdrachtgever heeft, en dat de Opdrachtgever deze vordering ten onrechte onbetaald laat. 
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§ 40 Intellectuele eigendomsrechten 
 
01 In afwijking van het bepaalde in § 40 leden 1 tot en met 3 en lid 8 geldt het volgende: 
Door ondertekening van de Basisovereenkomst verleent de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever 
ten aanzien van de in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde informatie, daaronder begrepen de informatie die is vervat in de Aanbieding en de 
Documenten, een niet-exclusief en overdraagbaar gebruiksrecht. Het gebruiksrecht omvat in ieder 
geval het recht om de Ontwerpdocumenten openbaar te maken, te  wijzigen en het resultaat van 
een dergelijke wijziging te verwezenlijken.  

 
 
§ 41 Schade aan het werk 
 
01 In afwijking van het bepaalde in § 41 lid 7 geldt het volgende: 
(a) De afhandeling van schade geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de bij de 

Vraagspecificatie gevoegde annex. 
(b) De Opdrachtgever is gerechtigd schade en gebreken die de voortgang van de 

spoorwegexploitatie in gevaar brengen direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe de 
Opdrachtnemer vooraf door hem in gebreke behoeft te worden gesteld. De herstelkosten 
hiervan zijn voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat 
de schade en gebreken hem niet kunnen worden toegerekend. 

 
 
§ 44 Kostenvergoeding en/of termijnsverlenging 
 
01 In afwijking van het bepaalde in de tweede zin van § 44 lid 5 geldt het volgende: 
De aanspraak op kostenvergoeding wordt gecalculeerd tegen de daartoe in de Detailbegroting 
vastgelegde prijzen, eenheden en normen, verhoogd met het opgenomen opslagpercentage voor 
algemene kosten, winst en risico en verminderd met eventuele (eenmalige) kortingen. Voor zover 
dergelijke prijzen, eenheden en normen ontbreken, vindt de calculatie plaats tegen uit de 
Aanbieding te abstraheren kosten en tarieven verhoogd met het opgenomen opslagpercentage 
voor algemene kosten, winst en risico en verminderd met eventuele (eenmalige) kortingen. Indien 
de Aanbieding geen aanknoping biedt, wordt de aanspraak gecalculeerd tegen daadwerkelijke 
laagst mogelijke reële kosten, verhoogd met een opslagpercentage voor algemene kosten, winst 
en risico met een maximum van 13%. 
 
 
§ 45 Procedure afwikkeling gevolgen Wijzigingen door de Opdrachtgever 
 
01 In gedeeltelijke afwijking van het bepaalde in § 45 lid 2 geldt het volgende: 
Wijzigingen worden gecalculeerd tegen de daartoe in de Detailbegroting vastgelegde prijzen, 
eenheden en normen, verhoogd met het opgenomen opslagpercentage voor algemene kosten, 
winst en risico en verminderd met eventuele (eenmalige) kortingen. Voor zover dergelijke prijzen, 
eenheden en normen ontbreken, vindt de calculatie plaats tegen uit de Aanbieding te abstraheren 
kosten en tarieven, verhoogd met het opgenomen opslagpercentage voor algemene kosten, winst 
en risico en verminderd met eventuele (eenmalige) kortingen. Indien de Aanbieding geen 
aanknoping biedt, wordt de aanspraak gecalculeerd tegen daadwerkelijke laagst mogelijke reële 
kosten, verhoogd met een opslagpercentage voor algemene kosten, winst en risico met een 
maximum van 13%. 
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§ 47 Beslechting van geschillen 
 
01 In aanvulling op het bepaalde in § 47 lid 2 geldt het volgende: 
Op straffe van niet-ontvankelijkheid dienen partijen elk voornemen, om een geschil aan arbitrage 
te onderwerpen, tijdig voordien schriftelijk bekend te maken aan de wederpartij. De 
Opdrachtnemer zal zich daartoe wenden tot ProRail, Manager Juridische Zaken. De 
Opdrachtgever zal zich wenden tot de afdeling juridische zaken van de Opdrachtnemer of, indien 
de Opdrachtnemer niet over een dergelijke afdeling beschikt, tot de directie van de 
Opdrachtnemer. 
Voor zover zulks niet voortvloeit uit het toepasselijke arbitragereglement, komen partijen het 
volgende overeen: 

- het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters, tenzij het geschil een financiële waarde 
heeft van minder dan 100.000,- EURO; 

- het scheidsgerecht zal worden voorgezeten door een lid van de rechterlijke macht; 
- de (feitelijke) plaats van arbitrage zal Utrecht zijn, tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen; 
- het geding zal worden gevoerd in de Nederlandse taal; 
- elk van partijen heeft de bevoegdheid om bezwaar te maken tegen de voorgestelde 

benoeming van maximaal drie arbiters, zonder dat dit bezwaar gemotiveerd dient te 
worden. 

 
02 In aanvulling op het bepaalde in § 47 leden 3 en 4 geldt het volgende: 
Indien op grond van het bepaalde in de Basisovereenkomst niet de Raad van Arbitrage voor de 
Bouw maar het Nederlands Arbitrage Instituut bevoegd is om kennis te nemen van geschillen 
tussen partijen, dient voor “de in lid 2 genoemde Raad” gelezen te worden: het Nederlands 
Arbitrage Instituut. 
 


