Up To Date
Bouwsector
Kansen, risico’s
én contractuele
aansprakelijkheid

Lees meer over:
•

Actuele ontwikkelingen in de sector

•

De risico’s bij contractuele aansprakelijkheid

Van schilderbedrijven tot steigerbouwers: de

•

Dit kunt u zelf doen: risicomanagement

bouwbranche is even divers als uitdagend. Maar

•

De oplossingen van VLC & partners

onderaannemers in de bouwbranche hebben
ook veel gemeen. Denk aan risico’s op het gebied
van contractuele aansprakelijkheid.
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Actuele
ontwikkelingen
op een rij

Na een kleine krimp in 2021 door de coronacrisis is
de verwachting dat de bouwsector in 2022 weer
zal groeien. Bedrijven in de branche hebben naast
diverse kansen – zoals de toenemende grote vraag
naar woningbouw – ook te maken met verschillende
uitdagingen. Denk aan:
•

De negatieve gevolgen van de PFAS- en
-stikstofmaatregelen voor de sector;

•

Vertraagde afgifte van bouwvergunningen;

•

Een groeiend tekort aan goede arbeidskrachten;

•

Sterk stijgende materiaalkosten en tekort aan materialen
als hout en kunststof;

•

De noodzaak om duurzaam en circulair te bouwen;

•

Marges die onder druk staan door prijsverhogingen
bouwbedrijven;

•

Toenemende innovatie, automatisering en digitalisering.

De bouwsector in Nederland is goed voor zo’n 9 procent van het bruto
binnenlands product (bnp) en een productie van zo’n 70 miljard euro.
(Bron: Bouwend Nederland)
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Contractuele aansprakelijkheid:
belangrijk risico
Samenwerken in de bouw is aan de orde van de dag. Met name bij de wat grotere
bouwprojecten schakelt vaak de hoofdaannemer diverse onderaannemers in voor
uiteenlopende werkzaamheden. Omdat door de nieuwe bouwrichtlijnen steeds meer
verantwoordelijkheden worden neergelegd bij de hoofdaannemer, kunnen ook risico’s
ontstaan voor onderaannemers in de sector. Met alle gevolgen van dien voor de
continuïteit en verzekerbaarheid van uw bedrijf.
De hoofdaannemer heeft namelijk de mogelijkheid

toelating van onderaannemers beperken.

die aansprakelijkheid te verleggen naar

Hierdoor kunnen er onverzekerde situaties

onderaannemers. In veel gevallen zal deze dat ook

ontstaan voor de onderaannemer.

doen, via het opstellen van leveringsvoorwaarden

•

Regie-risico’s worden doorgelegd:

en/of contractuele afspraken. Onderaannemers

onderaannemers krijgen opgelegd hoe

proberen hier vervolgens vaak onderuit te komen

het werk moet worden uitgevoerd. Als er

via hun eigen leveringsvoorwaarden. In dat

bijvoorbeeld omgevingsschade ontstaat

geval is er sprake van een zogenoemde battle of

door de werkzaamheden, proberen

forms: beide partijen verwijzen naar hun eigen

hoofdaannemers deze toch bij de

voorwaarden.

onderaannemer neer te leggen.

•

Als onderaannemers rijdend werkmaterieel

Als onderaannemer in de bouw loopt u hierdoor

inzetten (zoals funderingsmachines

verschillende risico’s. Zoals:

of graafmachines) kunnen derden de
onderaannemer rechtstreeks aansprakelijk

•

Een hoofdaannemer probeert het

stellen voor eventuele omgevingsschade, hei-

ontwerprisico door te leggen naar

of trilschade.

een gespecialiseerde onderaannemer,

•

•

Verzekeraars kunnen bepalingen in hun

onderaannemers hebben hier zelden een

polissen opnemen dat aannemers niet mogen

passende verzekering voor (design en

afwijken van de voorwaarden, met mogelijke

construct);

hoge boetes of lagere verzekerde bedragen of

Een hoofdaannemer verplicht dat de

met ontzegging van verzekeringsdekking als

verzekeringen van de hoofdaannemer eerst

gevolg.

moeten worden aangesproken, ook in geval

•

Onderaannemers worden ongelimiteerd

van schade op de CAR-verzekering van de

aansprakelijk voor de onverzekerde risico’s,

hoofdaannemer. Vaak komen in de CAR van

boetebedingen, vertragingen etc.

een hoofdaannemer clausules voor die de
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Risicomanagement: dit kunt u als
onderaannemer doen
Wanneer u als onderaannemer
niet uw leveringsvoorwaarden kunt
toepassen, wordt het regie-risico aan
u doorgelegd. Het is dan belangrijk
dat u goede afspraken maakt voor een
eerlijke risicoverdeling. Daarbij kunt u
bijvoorbeeld de volgende afspraken
maken:

•

Neem een limitering van de contractuele
aansprakelijkheid op;

•

Spreek een grens af over onverzekerde
schades/boetebedingen e.d.

•

Zorg dat u volledig meeverzekerd bent op de
CAR;

•

Stem samen een demarcatielijst af waarvoor
u wel en niet verantwoordelijk bent (o.a.
kabels en leidingen);

•

Zorg dat de contractuele verzekeringseisen
aansluiten op uw eigen verzekeringsportfolio.

Hierbij kan VLC & Partners u ondersteunen.
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VLC & Partners:
diverse
oplossingen
om u te
ondersteunen

VLC & Partners heeft jarenlange kennis van en ervaring
binnen de bouwsector, waaronder bedrijven met rijdend
materieel. Vanuit die expertise kunnen we onderaannemers in
de bouw uitstekend ondersteunen en adviseren op het gebied
van risicomanagement. Ons doel daarbij is om de basis
zo goed mogelijk op orde te krijgen. Daarmee verkleint uw
bedrijf het gat tussen mogelijke risico’s en verzekeringen. Uw
onderneming kan VLC & Partners bijvoorbeeld inzetten voor:
•

Bijwonen van contractbesprekingen met de
hoofdaannemer voor het opstellen van raamcontracten.
Onderaannemers worden daarbij vaak geconfronteerd
met ervaren inkopers en juristen van de hoofdaannemer.
Dankzij onze technische kennis en ervaring zijn wij voor
uw bedrijf een goede gespreks- en onderhandelingspartij.
Daarbij streven we naar evenredigheid – oftewel een
eerlijke verdeling van de risico’s over beide partijen.

•

Het goed doornemen en beoordelen van bestaande
leveringsvoorwaarden.

•

Het volgen van diverse workshops en kennissessies
rondom het opstellen van (afwijkende) contracten.

•

Het afsluiten van verzekeringen om eventuele
overgebleven risico’s af te dekken, zoals CAR-verzekering.

•

Advies over risicomanagement bij overnames of
uitbreiding van activiteiten.

•

Onze eigen schadebehandelaars voor het afhandelen
van schadeclaims.
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Over VLC & Partners
VLC & Partners is dé Nederlandse risicomanager

gebied van risicomanagement, pensioenadvies

op het gebied van risicomanagement, verzuim,

en zorg en verzuim beschikbaar voor zakelijke

pensioen en private insurance. We werken vanuit

klanten. Ook voor Private Insurance, specifiek

de drie stappen: Verkennen, Voorkomen en

verzekeringsadvies en financial planning voor

Verzekeren. Wij bedienen met 285 medewerkers

welgestelde particulieren, DGA’s, zakelijke en

heel Nederland vanuit onze vestigingen in Den

medische professionals hebben we de beste

Bosch en Den Haag. Onze adviseurs stellen

adviseurs aan boord.

hun diepgaande kennis en ervaring op het

Kantoor Den Bosch

Kantoor Den Haag

073 692 46 57

070 302 22 22

Statenlaan 8

Van Alkemadelaan 700

5223 LA Den Bosch

2597 AW Den Haag

bouw@vlc-partners.nl

WWW.VLC-PARTNERS.NL
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