DNR 2011
De Nieuwe Regeling 2011 (DNR2011) beslaat de algemene branchevoorwaarden voor het ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Het is
de een veelgebruikte regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs (architecten
en ingenieurs) en opdrachtgevers.
De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs. In 2005 is de DNR voor het eerst uitgebracht, onder de noemer DNR 2005. In het inkoop- en
aanbestedingsbeleid wordt ook naar de DNR verwezen; in sommige sectoren is het niet altijd mogelijk om de gemeentelijke inkoopvoorwaarden van toepassing te verklaren, waarbij o.a. gebruik
kan worden gemaakt van de DNR.
In 2011 is een herziening van de regeling uitgebracht, de DNR 2011; deze heeft de DNR 2005 vervangen.
Uitzonderingen en toevoegingen
In het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Weert wordt bij gebruik van de
DNR 2005 geadviseerd om enkele uitzonderingen en toevoegingen bij deze regeling toe te passen,
omdat deze op onderdelen (m.n. bij aansprakelijkheid) erg afwijkt van de inkoopvoorwaarden van
de gemeente Weert. Daarom wordt in dit voorstel geadviseerd om de volgende uitzonderingen en
toevoegingen aan de DNR 2011 toe te passen:
a.

Aanvulling op artikel 5 DNR 2011: Indien naar het oordeel van de Opdrachtgever deze anderen
disfunctioneren, dienen deze vervangen te worden.
b. Artikel 7 lid 1: laatste zinsnede “dan wel dat…de opdracht voortvloeit” vervalt.
c. Aanvulling op artikel 11, lid 5 DNR 2011: De adviseur dient periodiek voortgangsrapportages te
maken. Als afronding van iedere fase van de Opdracht toetst de adviseur het tot dan toe gerealiseerde werk aan het Programma van Eisen.
d. Wijziging van artikel 14, lid 1 DNR 2011: Het woord directe in artikel 14 lid 1 wordt geschrapt.
1. Lid 1: Is de adviseur krachtens het bepaalde in artikel 13 aansprakelijk, dan is hij gehouden tot
vergoeding van alle door de Opdrachtgever dientengevolge geleden schade
e. Verwijdering van artikel 14, lid 2 DNR 2011
f. Wijziging artikel 15 lid 2 DNR 2011: Aanvulling; ‘tot een bedrag gelijk aan driemaal de advieskosten met een maximum van € 1.000.000’.
g. Artikel 16 lid 1 en lid 4: de verjaringstermijn is 20 jaar.
h. Artikel 17 lid 3 en 4 vervallen.
i. Artikel 20 vervalt.
j. Artikel 22 vervalt.
k. Aanvulling artikel 24 en 35 DNR 2011: In afwijking van artikel 35 DNR 2011 is de adviseur
volledig schadeplichtig wanneer hij de Opdracht zonder grond opzegt.
l. Artikel 28 lid 2 vervalt.
m. Artikel 29: Toevoeging: ‘De wederpartij is tevens bevoegd de opdracht te beëindigen. De verplichtingen worden over en weer ongedaan gemaakt, voor zover dit niet mogelijk is wordt de
waarde van de opdracht in redelijkheid tussen partijen bepaald.’
n. In afwijking en/of aanvulling van de relevante bepalingen in de DNR 2011 ten aanzien van het
auteursrecht heeft de Opdrachtgever het recht op uitbreiding/wijziging van het gerealiseerde,
na oplevering (een en ander nader overeen te komen).
o. Artikel 58 lid 2 t/m 4 vervallen. Partijen zijn bevoegd geschillen in rechte aanhangig te maken
bij de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement waarin de Aanbestedende Dienst is
gevestigd.

